
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันท่ี   ๑๕  พฤษภาคม  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. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง            ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๖/๒๕๖๓  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม   ๒๕๖๓ 



 ๒ 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ  

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิตติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน  

๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร  

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๘. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

ผูนําเสนอระเบียบวาระท่ีเกี่ยวของ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒. รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารย Truong Thi Hang อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๔. ผูชวยศาสตราจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

๕. อาจารยสุจิตรา ปนดี อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

๖. อาจารยปริญญภาษ สีทอง อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาปการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักศึกษารายงานตัวเรียบรอยแลว จํานวน 
๙๐๓ คน อยูระหวางการสมัคร (รอบท่ี ๔) จํานวน ๒๖๕ คน รวมท้ังสิ้น จํานวน ๑,๑๖๘ คน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ มาตรการชวยเหลือนักศึกษา ในสถานการณวิกฤต COVID-19 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยมีมาตรการชวยเหลือนักศึกษา ในสถานการณวิกฤต 

COVID-19 ท้ังนักศึกษา ศิษยเกา และประชาชน ดังนี้ 

  ๑. ปรับลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ ๑๐  

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๓  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

  ๒. ขยายเวลาการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

  ๓. มอบทุนการศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๐๕ ทุน  

  ๔. มอบทุนคาลงทะเบียนเรียนจนสําเร็จการศึกษา ทุนละ ๑๖,๐๐๐ บาทตอป จํานวน 

๕ ทุน  

  ๕. จัดสงผลการเรียนใหนักศึกษาผานระบบไปรษณีย  

  ๖. จางงานบุคคลท่ัวไปโดยทุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม  

  ๗. ปรับลดกิจกรรมท่ีไมจําเปนเพ่ือนําเงินจางนักศึกษาทํางานภายในมหาวิทยาลัย 

  ๘. ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมบริจาคเพ่ือสมทบทุนให

โรงพยาบาลศูนยจังหวัดลําปาง  

  ๙. สนับสนุนอาจารยและชวยเหลือนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนผานระบบ

ออนไลน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๓ การยกเลิกการตอบรับ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ผูไดรับเลือกเปน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดานการศึกษา ไดขอยกเลิกการ

ตอบรับเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เนื่องจากมีปญหา

ขัดของบางประการ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓  

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความในระเบียบวาระท่ี ๕.๘ ยอ

หนาท่ี ๓ ขอ ๒ จาก “เห็นควรปรับปรุงการตั้งกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปนจํานวน ๒-๓ คน เพ่ือ

ความเขมขนและคลองตัวในการบริหารงานทางวิชาการ ซ่ึงถือวาเปนการปรับปรุงเล็กนอย โดยให

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๓  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

ครอบคลุมนักศึกษา รหัส ๕๙ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป” เปน “เห็นควร

ปรับปรุงการต้ังกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปนจํานวน ๒-๓ คน เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงาน

วิชาการและในการหาผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหไดวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงถือ

วาเปนการปรับปรุงเล็กนอย โดยใหครอบคลุมนักศึกษา รหัส ๕๙ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ

ประชุมครั้งตอไป” 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๒.๒   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓  

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

เมษายน ๒๕๖๓ 

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

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๓  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๕ 

 ๔.๒ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ 

เมษายน ๒๕๖๓ 

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

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการรายงานการดําเนินงานกองทุน

หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยครั้งตอไปขอใหมหาวิทยาลัยสรุปยอดรวมของสินทรัพยหมุนเวียนของ

สินทรัพยไมหมุนเวียนท้ัง ๑๖ กองทุนในภาพรวมเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาประกอบการรายงาน

ดังกลาวดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

    ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามมาขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน 

รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน และผูชวยศาสตราจารย Truong Thi Hang อาจารยประจําคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๓  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน และคณะ ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ควรใหอาจารยประจําเปนอาจารยควบคุมวิทยานิพนธ และใหมีจํานวนเพียงพอตอ

นักศึกษา 

  ๒. อาจารยพิเศษท่ีเปนบุคคลภายนอกขอใหมีแบบตอบรับชัดเจน 

  ๓. ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยใหมีเนื้อหาท่ีเนนผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชนได 

  ๔. ปรับแกหนวยกิตรวมของวิชาวิทยานิพนธ จาก “๑๒” เปน “๖” 

  ๕. ปรับแกชื่ออุปกรณการสอนจาก “เครื่องฉายขามศีรษะ” เปน “เครื่องฉายภาพ 

ทึบแสง และโปรเจคเตอร”  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม  

    พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหมีการแกไขและดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยเกษทิพย 

ศิริชัยศิลป อาจารยสุจิตรา ปนดี และอาจารยปริญญภาษ สีทอง เปนผูนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป และคณะ ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย โดยเฉพาะการใช

เทคโนโลยีมาเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน 

  ๒. ปรับโครงสรางของหลักสูตรใหมีความชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหมีการแกไขและดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๓  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๗ 

 ๕.๔ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับ

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๙๙ คน ดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขานิติศาสตร จํานวน    ๑ คน 

    สาขาครุศาสตร จํานวน    ๔๙๘ คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

    จํานวน ๔๙๙ คน ตามเสนอ 

กอนเริ่มดําเนินการในระเบียบวาระท่ี ๕.๕ ประธานไดขออนุญาตท่ีประชุมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิออกจากท่ีประชุม 

 ๕.๕ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดานการศึกษา 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดานการศึกษา ซ่ึงมีผูไดรับการเสนอชื่อ ดังนี้  

   ๑. ศาสตราจารยดนัย    บุณยเกียรติ  

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยพจนปรีชา  คํามี 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและกําหนดวิธีการเลือก ดังนี้ 

  ๑. ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิเลือกเซ็นชื่อเพ่ือรับบัตรจากฝายเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย เพ่ือกากบาทเลือก และนําไปหยอนลงกลองท่ีฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเตรียมไว 

สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีรวมประชุมโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะใหลงคะแนนโดยผาน Google 

ฟอรม ท่ีฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสงใหทางแอปพลิเคชั่นไลน 

  ๒. ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยกากบาทเพ่ือเลือกได ๑ หากกากบาทเกินจํานวน  

๑ รายชื่อใหถือวาเปนบัตรเสีย  

  ๓. ลักษณะของเครือ่งหมายกากบาท ตองมีจุดตัดเทานั้น 

  ๔. บุคคลท่ีจะไดรับการสรรหาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ ดาน

การศึกษา คือผูท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด กรณีท่ีผูไดรับการเสนอชื่อไดรับคะแนนเลือกเทากัน อันเปนเหตุให 

ไมสามารถเรียงลําดับได ใหนํารายชื่อผูท่ีมีคะแนนเทากันมาลงคะแนนใหมใหไดผูท่ีมีจํานวนคะแนนมาก

ท่ีสุด 
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 ๘ 

  ๕. กรณี ผู ได รับการเลือก เป นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูท รงคุณ วุฒิ  

ดานการศึกษาปฏิเสธการทาบทาม ใหกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาเพ่ือเสนอรายชื่อกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ ดานการศึกษาใหม 

  ในการนี้ ประธานเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนน ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล 

  ท่ีประชุมไดดําเนินการลงคะแนนเลือกตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

คุณสมบตัิ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีผูสิทธิ

ลงคะแนนเลือกท้ังหมด จํานวน ๑๐ คน ซ่ึงมีผลการลงคะแนน ดังนี้ 

  ๑. ศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ ได ๑๐  คะแนน 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยพจนปรีชา คํามี ได ๐  คะแนน 

  ดังนั้น ผูท่ีสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดานการศึกษา 

คือศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ  

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยมีหนังสือทาบทาม 

ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดานการศึกษา โดยใหตอบกลับทาง

ไปรษณีย ทางโทรสาร หรือทางแอปพลิเคชั่นไลน ภายในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรณีท่ีไมตอบกลับให

มหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเฉพาะดานนั้นใหม 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบใหนําเสนอช่ือศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ เปนกรรมการ 

     สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดานการศึกษา 

   ๒. เห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งนี้ ๖/๒๕๖๓  

     ในระเบียบวาระท่ี ๕.๕  

   ๓. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ 

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ) ซ่ึงกําหนดในวันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓ .๓๐ น.  

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
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๙ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๓  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 


	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	ผู้มาประชุม
	ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ)

