
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๙. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชุม  

๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๕. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๖. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๘. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๙. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒ 

 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑.  อาจารยกมลวรรณ  ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗.  นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘. นายสิทธิเดช สุวรรณผอง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๓. รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๕. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยธนกร สิริสุคันธา อาจารยประจำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  

   สาขาวิชาการจัดการ 

๗.  ผูชวยศาสตราจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ อาจารยประจำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  

   สาขาวิชาการจัดการ 

๘.  รองศาสตราจารยวาท่ีรอยตรีนิรันดร ภักดี อาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

๙. รองศาสตราจารยพรสวรรค  มณีทอง อาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

๑๐. อาจารยทยากร สุวรรณภูมิ อาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

๑๑.  อาจารยอดิศร สวยฉลาด อาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

๑๒.  นายวรากร เนือยทอง ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 

๑๓. นายวันเฉลิม จีบุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๑๔. นางสาวรมิดา  ขัติยะ หัวหนางานพัสดุ 

๑๕. นางปุณยนุช  มณีวรรณ นักวิชาการพัสดุ 

๑๖. นางสาวปวีณา  เข่ือนคำปา นักวิชาการพัสดุ 

๑๗. นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหนางานประชาสัมพันธ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๓ 

 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป 

๗.  ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๘.  อาจารยสมศักดิ์  กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ  เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม                         

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  

๑.๑ การลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษา เพ่ือปฏิบัติตาม

มาตรการและเง่ือนไขของโครงการมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิต นักศึกษา                             

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมกำหนด ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดออกประกาศเพ่ือใหนักศึกษายืนยันสิทธิในระบบ                

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดทำข้ึนเปนท่ีเรียบรอยแลว 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๑.๒  การตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นโดยองคมนตรี 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินโดยองคมนตรี ซ่ึงกำหนดข้ึนในวันพุธท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุม

ออนไลนผานระบบ ZOOM ท้ังนี้จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมรับฟงในวันดังกลาวดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔  

ตามท่ี ได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ ง ท่ี  ๑๐ /๒๕๖๔                     

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เม่ือวันเสารท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์                  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๖ - ๑๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  

การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  

การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสืบเนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ เม่ือวันเสารท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติใหหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ ดำเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย             

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง บัดนี้หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ไดดำเนินการปรับแก               

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมเรียบรอยแลว ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยธนกร                

สิริสุคันธา อาจารยประจำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยธนกร สิริสุคันธา อาจารยประจำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการ                    

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๓.๑.๑ - ๓.๑.๓ 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑ . ใหดำเนินการตามขอเสนอของท่ีประชุม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย                  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ เม่ือเสารท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  

๒. ใหทบทวนปรับคำอธิบายรายวิชา ๓๖๑๕๒๐๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     

ใหมีความเหมาะสม  

๓. ใหพิจารณาตัดรายวิชาเลือกท่ีไมเคยจัดการเรียนการสอนออก 

๔. ใหทบทวนรายวิชาบังคับวาครอบคลุมการจัดการหรือไม 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๕ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                     

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

และเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕   

 ๒. มอบรองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ตรวจสอบกล่ันกรองอีกครั้ง กอนนำเสนอตอสำนักงานปลัดกระทรวง                 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิ บัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔                

เม่ือวันเสารท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                   

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ เม่ือวันเสารท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 

โร จน หิ รั ญ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป าง  ฝ า ย เล ข านุ ก ารส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป า ง                                           

ไดสรุปผลการปฏิบั ติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๑๐ /๒๕๖๔                          

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ แผนการดำเนินการงบลงทุน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการงบลงทุน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                   

โดยสืบเนื่ องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี  ๑๐/๒๕๖๔ เม่ือวัน ท่ี  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔                        

สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการดำเนินการงบลงทุน สำหรับปงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเรียบรอยแลว ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารย

ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนผูนำเสนอ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ              

สภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายละเอียดแผนการดำเนินการงบลงทุน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                  

ใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๖ 

 

๔.๓ การขอลาออกจากตำแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวารองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ประธานสภาคณาจารย            

และขาราชการ ขอลาจากตำแหนง เนื่องจากมีภารกิจอ่ืนตองปฏิบัติ อาจทำใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี                 

ไดเต็มความสามารถ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เปนตนไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบ               

การประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๔ สรุปผลการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)                   

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อำนาจกิติกร                        

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นำเสนอ              

สรุปผลการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ปการศึกษา ๒๕๖๓ ให ท่ีประชุมทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๕ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำป ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน                   

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำป ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ไดคะแนนในระดับ A คะแนน ๙๓.๔๔ คะแนน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑  

ท่ีประชุม มีข อ เสนอแนะให มหาวิทยาลัยวางแผนแก ไขปรับปรุงในตั วชี้ วั ด                     

เรื่องการเปดเผยขอมูล เพ่ือยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางมีสัมฤทธิผล 

รวมถึงสรางความเชื่อม่ันศรัทธา และสรางความไววางใจแกสาธารณาชนได 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา                  

สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐ คน รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา                   

สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

จำนวน ๙๐ คน 

๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                     

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                     

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๖๒                 

ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย           

ราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยปทมา อภิชัย 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ แตเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยปทมา อภิชัย เปนอาจารยประจำ สังกัดคณะ

วิทยาศาสตร และขณะนี้มีความประสงคท่ีจะขอออกจากการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะตองกลับไปเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใหม ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจึงได                 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยคัดเลือกอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรซ่ึงมีมติใหผูชวยศาสตราจารยสกล จิโนสวัสดิ์ เปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  

ดังนั้นจึงอนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากผูชวยศาสตราจารย

ปทมา อภิชัย เปนผูชวยศาสตราจารยสกล จิโนสวัสดิ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๘ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณ ฑิ ต  สาขา วิชา เทค โน โล ยีพ ลั งงาน  ห ลัก สูต รปรับปรุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒               

จากผูชวยศาสตราจารยปทมา อภิชัย เปนผูชวยศาสตราจารยสกล จิโนสวัสดิ์ 

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบปรับปรุงขอมูลหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบปรับปรุงขอมูลหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จากการตรวจสอบคำอธิบายรายวิชา 

พบวา รหัสวิชา ๑๐๐๔๘๐๕ เปนรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ หนวยกิต ๒ (๒๙๐) ซ่ึงไมตรงตาม

โครงสรางหลักสูตร ท่ีกำหนด  

ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงในสวนของคำอธิบายรายวิชา จากรหัสวิชา ๑๐๐๔๘๐๕ 

รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ (Internship 4) หนวยกิต ๒ (๒๙๐) เปนรหัสวิชา ๑๐๐๔๘๐๕ 

รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓ (Internship 3) หนวยกิต ๖ (๒๙๐) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหปรับปรุงขอมูลหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในสวนของคำอธิบายรายวิชา               

จากรหั ส วิช า  ๑ ๐ ๐ ๔ ๘ ๐ ๕  ราย วิช าปฏิ บั ติ ก ารสอน ในสถานศึ กษ า ๔                

(Internship 4) หนวยกิต ๒ (๒๙๐) เปนรหัสวิชา ๑๐๐๔๘๐๕ รายวิชาปฏิบัติ        

การสอนในสถานศึกษา ๓ (Internship 3) หนวยกิต ๖ (๒๙๐) 

๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบปรับปรุงขอมูลหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป), สาขาวิชาคอมพิวเตอร (๔ ป), สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ป), 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบปรับปรุงขอมูลหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป), สาขาวิชาคอมพิวเตอร (๔ ป), สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ป), สาขาวิชา

คณิตศาสตร (๔ ป) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดวยคณะครุศาสตร

ไดขอความเห็นชอบปรับปรุงขอมูลหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป), 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร (๔ ป), สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ป), สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป) และสาขาวิชา

อุตสาหกรรมศิลป (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากท่ีคณะครุศาสตรและคณะรวมผลิตได

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดพิจารณาความสอดคลองและออกรหัสหลักสูตรเรียบรอยแลว 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๙ 

 

จากการตรวจสอบ พบวาในเลม มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร ของสาขาวิชา

ดังกลาว ในกลุมรายวิชาชีพครูมีการระบุรหัสวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู ไมเปนไปตามเลมหลักสูตร

กลุมรายวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีกำหนดไวคือ ๑๐๑๑๔๐๑  ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู นั้น 

ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา จาก ๑๑๐๑๑๐๑ ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 

เปน ๑๐๑๑๔๐๑ ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหปรับปรุงขอมูลหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาไทย (๔ ป), สาขาวิชาคอมพิวเตอร (๔ ป), สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ป), 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๔ ป) หลักสูตร

ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  เป ล่ี ย น แ ป ล งร หั ส วิ ช า  จ า ก  ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑                          

ภาษาเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู เปน ๑๐๑๑๔๐๑ ภาษาเพ่ือการส่ือสารสำหรับคร ู

๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยวาท่ีรอยตรีนิรันดร ภักดี 

อาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา เปนผูนำเสนอ 

รองศาสตราจารยวาท่ีรอยตรีนิรันดร ภักดี อาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหพิจารณาเพ่ิมรายวิชาปฏิบัติ โดยสำรวจจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ วามีการจัด       

การเรียนสอนในกลุมวิชาปฏิบัติอยางไร 

๒. ใหพิจารณาปรับลดจำนวนหนวยกิตในรายวิชาทฤษฎี  

๓. รายวิชาการเรียบเรียงประสานเสียง ซ่ึงสำคัญมากในยุคปจจุบัน เห็นควรใหจัดอยู

ในรายวิชาปฏิบัติ 

๔ . ให พิจารณาเพ่ิมรายวิชาเทคโนโลยีทางดานดนตรี เพ่ือพัฒนานักศึกษา                    

ใหมีประสบการณในการเตรียมความพรอมเปนผูประกอบการทางดานดนตรี  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                        

สาขาวิชาดนตรีศึกษา โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

๕ .๖  ก าร พิ จ ารณ าผลการป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ก ารศึ กษ าภ าย ใน ระดั บ คณ ะ                      

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหน ง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ                      

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อำนาจกิติกร                   

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นำเสนอ

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหท่ีประชุมพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ 

๑. ใหจัดประชุมการจัดการความรู (KM) รวมกันระหวางคณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และนำมาปรับปรงุบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 

๒. ใหจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ในระดับคณะ 

และในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๗ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ             

พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๓ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                       

ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๓                   

โดยใหเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสท่ี ๔ จะตองเบิกจาย

ไดรอยละ ๑๐๐ ตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกำหนด 

๕.๘ แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมแกไขหนาท่ี ๑ 

ประมาณการรายรับท้ังสิ้น จาก ๕๔๘,๓๖๙,๑๐๐ บาท เปน ๕๔๖,๓๖๙,๑๐๐ บาท และขอแกไขหนาท่ี ๓ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

งบประมาณจัดสรรในปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก ๕๒๒,๒๙๐,๗๐๐ บาท เปน ๕๒๔,๒๙๐,๗๐๐ 

บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหทบทวนการกำหนดไตรมาส                

ท่ีจะดำเนินการโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย อีกครั้ง  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๙ การพิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการพานักเรียน              

และนักศึกษา ไปนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. 

นายวรัชญ  เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  รองประธาน

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาราง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕..               

ในการนี้ไดขออนุญาตใหผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ                

สภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร เปนผูนำเสนอ  

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา นำเสนอ

รายละเอียดรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕.. ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกขอ ๖  ให เหมาะสม                   

และครอบคลุมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาชาวตางชาติ และพระสงฆ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการพานักเรียนและนักศึกษา 

ไปนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม             

และนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

๕.๑๐ การพิจารณารางประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ 

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ               

สภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางประกาศสภามหาวิทยาลัย              

ราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ หลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ซ่ึงกำหนดในวัน เสาร ท่ี  ๙  ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙ .๐๐ น. ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น  ๑๐                   

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๖.๒ แนวทางการแกไขจำนวนนักศึกษาท่ีลดลง 

นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดหารือท่ีประชุม

เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาจำนวนนักศึกษาท่ีลดลง โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ               

ใหสอดรับกับสถานการณปจจุบัน และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  

ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมวามหาวิทยาลัยควรมีการจัดประชุมในเรื่องนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร 

โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหแนวคิดเพ่ิมเติม 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเสวนา “แนวทางการจัดทำหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของกลุมผูเรียนท่ีหลากหลาย” ในวันพุธท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดม

ความคิดเห็นของอาจารยประจำหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน      

และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังนี้ไดเชิญศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ และศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการ              

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มาเปนวิทยากรในครั้งนี้ดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย) 

หัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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