
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง            ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายประเสรฐิ ตันสกุล ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๑๑. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

ผูมาประชุม 

๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๕. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

 

  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑ 

 



ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา  โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ  

๔. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๗. รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๙. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๑๐. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

๑.๑ การจัดการศึกษาในประเทศสิงคโปร 

นายสุชาติ  เ มืองแกว  นายกสภามหาวิทยาลัย ไดแจ งให ท่ีประชุมทราบถึง                        

การจัดการศึกษาในประเทศสิงคโปร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๑.๒ รายงานสรุปผลการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 

นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

สรุปผลการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ทปอ.) รวมกับ ASAIHL (The Association of 

Southeast Asia Institutions of Higher Learning) ไดจัดประชุมสัมมนาทางไกล The ASAIHL Online 

World Congress 2020  (AOWC-2020 ) ในหัวขอ COVID-19 : The Global New Reality ในวัน ท่ี  ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผานระบบ Zoom Webinar โดยมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยตางๆ รวมการประชุมสัมมนา

  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒ 

 



ทางไกลจํานวน ๒๓๔ แหง จากท้ังหมดจํานวน  ๒๘ ประเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๑.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบ 

๑.๓ ขออนุญาตหยุดปฏิบัติหนาท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ศาสตราจารย

เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีหนังสือขออนุญาตหยุดปฏิบัติหนาท่ี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เนื่องจากไดรับเสนอชื่อไปดํารงตําแหนงประธานกรรมการหรือ

กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจากหลายสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๑.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๑.๔ คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๓๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง ลงโทษไลออกจากราชการ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธรักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๓๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง ลงโทษไลออก

จากราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องดวยนางก่ิงดาว ปดเปา ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ ตําแหนงท่ี ๐๐๑๐ รับเงินเดือน            

ในอัตรา ๓๕,๗๔๐ บาท สังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดกระทําผิดวินัยรายแรง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๔.๑ 

ท่ีประชุมใหขอเสนอวาเห็นควรใหมีการจัดประชุมแบบปกติ โดยไมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(วาระลับ) เพ่ือใหคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ไดศึกษาสํานวนการสอบสวนกรณีดังกลาว กอนมีมติการประชุม

รับทราบ 

มติสภามหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม โดยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ ในวันเสารท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.                          

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง                     

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓  

ผู ช วยศาสตราจารยปริ ตต  สายสี  รองอธิการบดีฝ าย กิจการนัก ศึกษาและ                         

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม                

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม

โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓ 

 



ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑ - ๘ 

ท่ีประชุมเสนอแนะใหแบงรายชื่อผูมาประชุมเปน ๒ กลุม ดังนี้  ผูมาประชุม               

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) และผูมาประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓  

  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐                 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                   

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ สรุปจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๕ รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑ สิงหาคม ถึงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

รอบท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

รอบท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๑๑ มกราคม ถึงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

รอบท่ี ๔ ระหวางวันท่ี ๑๘ มีนาคม ถึงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

รอบท่ี ๔ ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ถึงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

สรุปรวมมีจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ รวมจํานวน ๑,๑๓๗ คน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๔ 

 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ 

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๒ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมการพิจารณาใหความเห็นชอบ

รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ใหมีการเรงรัดและติดตามงบลงทุน ในไตรมาสท่ี ๓ - ๔ ใหเปนตามนโยบาย              

ของรัฐบาลและรายงานสภามหาวิทยาลัยใหทราบใหครั้งตอไป 

๒. ตามท่ีรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย มหาวิทยาลัย                

ควรแสดงรายการงบประมาณ รวมท้ังงบประมาณท่ีทางสํานักงบประมาณใหทางมหาวิทยาลัยใชจายจากเงิน

นอกงบประมาณแทนเงินงบประมาณ โดยแยกรายการใหชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๒ และใหมี              

การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษา                        

ท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๔๖ คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน ๗ คน รวมท้ังหมด ๗๕๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ สภามหา วิทยา ลัย  เ ห็นชอบ การอนุ มัติ ปริญญาบัตรสําหรับนักศึ กษา ท่ี สํ า เร็ จการศึกษา                                  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย               

การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... 

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบั ติหนา ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย               

การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ....รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคล

ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๕ 

 



๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ(ราง) เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ 

อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เปนผูนําเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ             

นําเสนอ (ราง) เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. หลักสูตรเปนเรื่องสําคัญในการกําหนดเกณฑการประเมิน ซ่ึงควรมีตัวชี้วัดให

เหมาะสม ชัดเจน แสดงผลลัพธของหลักสูตร  

๒. ในหลักสูตรท่ีมีจํานวนนักศึกษาลดลง เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สมควรท่ีจะ

มีการควบรวมหรือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม ทันสมัยเพ่ิมข้ึน  

๓. ทุกหลักสูตรควรเนนทักษะทางดานภาษาอังกฤษและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหกับนักศึกษาเปนหลักมากข้ึน   

๔. มีการนําระบบฐานขอมูล มาใชรวมกัน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการทํางาน  

๕. ให มีการทบทวนกลยุทธของมหาวิทยาลัย เรื่องแผนพัฒนามหาวิทยาลัย                      

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป ท่ีเก่ียวกับแผนการรับนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร คาใชจาย และกําหนด

มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือเนนเชิงรุกมากข้ึน  

๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ถือวาอยูในกลุมท่ี ๓ ท่ี เนนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี               

ดังนั้นเกณฑการประเมินและตัวบงชี้ตองมีการกําหนดใหสอดคลองกับลักษณะของกลุมมหาวิทยาลัย                           

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ 

ผู ช วยศาสตราจารยปริตต  สายสี  รองอธิการบดีฝ าย กิจการนัก ศึกษาและ                         

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสาร ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐                    

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๖ 

 



เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

          (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)   (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๗ 
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