
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (โดยผานสือ่อิเล็กทรอนิกส) 

วันเสารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชมุโอฬารรมย ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหริญั มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ศาสตราจารยสุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๙. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๓. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๖. อาจารยเทวฤทธ์ิ  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชุม  

๑. นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๖. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๗. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 
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ผูปฏิบัติหนาทีใ่นการประชุม 

๑. นายปรีชา  ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยนราธิป  วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.  นายภาสกร  สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

๙. นายผลิตเดช แกวบุญเรือง เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป 

๔.  รองศาสตราจารยธมลวัฒน หิรัญชาติอนันต อาจารยประจำสาขาวิชานวัตกรรมการผลติเซรามิกสสรางสรรค 

๕. ผูชวยศาสตราจารยศิวัช ลาวัลยวดีกุล อาจารยประจำสาขาวิชานวัตกรรมการผลติเซรามิกสสรางสรรค 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสรวิศ มูลอินตะ อาจารยประจำสาขาวิชานวัตกรรมการผลติเซรามิกสสรางสรรค 

๗. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัลย อาจารยประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา 

๘. อาจารยกิตติยา  ตุยคำ อาจารยประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๙. อาจารยอภิชาติ เลิศพินิจอมรกลุ อาจารยประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยมัตติกา บุญมา อาจารยประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยศิริมา เอมวงษ อาจารยประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยดารุณี นิพัทธศานต อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย 

๑๓. อาจารยวิไลวรรณ  เขมขัน อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยบุษราคัม อินทสุก อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๑๕.  อาจารยพงศทวี  ทัศวา อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๑๖. อาจารยสุธิษณา  โตธนายานนท อาจารยประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยกิตติยา  ปลอดแกว อาจารยประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

๑๘. อาจารยปรมินทร วงษคำสิงห อาจารยประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

๑๙. อาจารยเมธาวัตน กาวิลเครือ อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

๒๐. อาจารยวีรชัย สวางทุกข อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

๒๑.  ผูชวยศาสตราจารยจีราภรณ พงศพันธุพัฒนะ อาจารยประจำสาขาวิชาการบัญชี 
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๒๒.  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย อาจารยประจำสาขาวิชาการบัญชี 

๒๓. รองศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง อาจารยประจำสาขาวิชาดนตร ี

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครศุาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๔. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๗. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๘. อาจารยสมศักด์ิ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๙. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยอนงรัตน รินแสงปน อาจารยประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงใหทราบ  

    ๑.๑ ประกาศระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประกาศพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค รายละเอียดตามเอกสารประกอบ           

การประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๒ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาในอนาคต : เพื่อการแขงขันไดและอยูรอด 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาในอนาคต 

: เพ่ือการแขงขันไดและอยูรอด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  

ตามที่ ได มี ก ารประ ชุมสภามหาวิทยาลั ยราช ภัฏลำปาง ครั้ งที่  ๔ /๒๕๖ ๕                    

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เมื่อวันเสารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารรมย                  

ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๓ – ๑๔  

รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ิมมติ           

ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ คือ “ขอ ๓ ใหนำเสนอหลักสูตรควบรวมตอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนตุลาคม 

๒๕๖๕” 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรบัรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง                    

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม

การผลิตเซรามิกสสรางสรรค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม

การผลิตเซรามิกสสรางสรรค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสืบเน่ืองจาก

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันเสารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติให

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตเซรามิกสสรางสรรค ดำเนินการปรับแกตาม

ขอเสนอแนะของที่ประชุมและใหนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง บัดน้ีหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตเซรามิกสสรางสรรค ไดดำเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

เรียบรอยแลว ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยสรวิศ มูลอินตะ อาจารยสาขาวิชา

นวัตกรรมการผลิต เซรามิกสสรางสรรค เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยสรวิศ มูลอินตะ อาจารยสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตเซรามิกส

สรางสรรค นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตเซรามิกสสรางสรรค 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๓.๑.๑ – ๓.๑.๓ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ใหพัฒนาหลักสูตรในลักษณะสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ

การทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ดังน้ี 

๑) ควรเชิญผูประกอบการที่ทำบันทึกขอตกลง (MOU) มาเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร หรืออาจารยผูสอนดวย 

๒) ควรมีบันทึกขอตกลง (MOU) กับสถานประกอบการที่ชัดเจน  

๓) ควรกำหนดช่ือสาขาวิชาใหชัดเจน หากไมชัดเจนจะมีผลตอการจัดการรายวิชา  

๒. เห็นควรใหปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิต                

และการออกแบบเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบมีเง่ือนไข และงดรับนักศึกษาต้ังแต               

ปการศึกษา ๑/๒๕๖๕ เปนตนไป เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในลักษณะสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา                  

เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. ใหดำเนินการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและ

การออกแบบเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบมีเงื่อนไข และงด

รับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๑/๒๕๖๕ เปนตนไป              

๒. มีขอเสนอแนะใหวางแผนพัฒนาหลักสูตรในลักษณะสหกิจศึกษาและการจัด

ก า รศึ ก ษ า เชิ งบู รณ าก าร กั บ ก ารท ำ งาน  (Cooperative and Work 

Integrated Education: CWIE) แล ะ ให ด ำ เนิ น ก ารต าม ข อ เส น อแน ะ            

ของที่ประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบั ติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๔ /๒๕๖๕                

เม่ือวันเสารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                   

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันเสารที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารรมย ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร                 

โรจ น หิ รัญ  ม ห า วิท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป าง  ฝ าย เล ข า นุ ก ารส ภ าม ห า วิท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป าง                                           

ได สรุปผลการป ฏิ บั ติตามม ติสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏลำปางในการประชุม  ครั้ งที่  ๔ /๒๕๖๕                          

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา 

ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคา

บำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใชบังคับสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตภาคการศึกษา

ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการรับจายเงินคาบำรุง

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดใหนำเสนอประกาศดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

๔ .๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบำรุงการศึกษา                   

ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕  

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบำรุง

การศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใชบังคับสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา

ต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย       

การเรียกเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดใหนำเสนอประกาศ

ดังกลาวตอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

๔ .๔ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดมอบหมายใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ                 

สภามหาวิทยาลัย แจงใหที่ประชุมทราบวาตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดนำสงรายงานการเงิน                 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ตามพระราชบัญญั ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ ซึ่งสำนักตรวจเงินแผนดิน                   

จังหวัดลำปางไมสามารถแสดงความเห็นรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยได เน่ืองจากเรื่องที่กลาวไว               

ในวรรคเกณฑในการไมแสดงความเห็นมีนัยสำคัญ โดยไมสามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม

เพียงพอ เพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นตอรายงานการเงินได 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงขอใหสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฎลำปางพิจารณาดำเนินการปรับปรุง แกไขขอมูลรายการทางบัญชีดังกลาวใหถูกตอง ครบถวน             



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่เก่ียวของ เพ่ือเปนการรักษาวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐอยางเครงครัดตามนัยมาตรา ๖๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๖ 

แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแจงผลการดำเนินการใหกระทรวง              

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

๔ .๕ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกดานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                 

(UN SDGs) 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง แจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกดานเปาหมายการพัฒนา           

ที่ย่ังยืน (UN SDGs) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเขารวมการจัดอันดับเปนปแรก ไดสงขอมูลเพ่ือรับการจัด

อันดับ ๔ เปาหมาย และไดอันดับที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยเขารวม                     

การจัดอันดับรวม ๑,๔๐๖ แหง จาก ๑๐๖ ประเทศทั่วโลก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑ 

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ใหมีการติดตามผลการดำเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกดานเปาหมาย            

การพัฒนาที่ย่ังยืน (UN SDGs) และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

๒. พัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยใหสอดคลองกัน โดยบูรณาการใหชัดเจน 

๓. ใชนโยบายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                 

(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มาสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน  (SDGs) ในชุมชนที่มหาวิทยาลัย

รับผิดชอบ 

๔. ใชแนวคิดในการทำงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ มาสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs)  

๕. ใหมีคณะ/หนวยงาน ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน 

(SDGs) 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา            

(๔ ป) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา            

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหรองศาสตราจารยภิญญพันธุ                

พจนะลาวัณย อาจารยประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา เปนผูนำเสนอ 

รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย อาจารยประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ – ๕.๑.๓ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ใหพิจารณายายวิชานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางการศึกษา และวิชาพลเมืองโลก

ศึกษา จากกลุมวิชาเลือก ไปอยูกลุมวิชาเอกบังคับ เพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร 

๒. ใหพิจารณายายวิชาการวิจัยทางสังคมศึกษา จากกลุมวิชาเลือก ไปอยูกลุมวิชาเอก

บังคับ เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๓. ใหพิจารณายายวิชาทองถิ่นศึกษา จากกลุมวิชาเลือก ไปอยูกลุมวิชาเอกบังคับ             

เพ่ือตอบโจทยการเปนมหาวิทยาลัยกลุมที่ ๓ กลุมพัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

๔. หนาที่ ๑๕๔ ตารางที่ ช เปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป สาขาวิชา

สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหแกไขหัวขอปรัชญาใหสอดคลองกับปรัชญา หนา ๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชมุ               

และเปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน (๔ ป ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยอภิชาติ                    

เลิศพินิจอมรกุล อาจารยประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีน เปนผูนำเสนอ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

อาจารยอภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล อาจารยประจำสาขาวิชาการสอนภาษาจีน นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                

ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ – ๕.๒.๓ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. การปรับปรุงหลักสูตรควรดูบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน ดานเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม เปนตน  

๒. หนา ๑๐ ขอที่ ๑.๒ ควรเขียนความสำคัญของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การสอนภาษาจีนใหชัดเจน 

๓. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอ ๑๔ ควรสอดคลอง            

กับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

๔. หนา ๑๗ และหนา ๒๓ ใหแกไขจำนวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะดาน จากไมนอย

กวา ๑๐๗ หนวยกิต เปนไมนอยกวา ๑๐๑ หนวยกิต 

๕. หนา ๒๔ ใหตรวจสอบและแกไขรหัสวิชาการฟงและการพูดภาษาจีน ๒ และวิชา

ภาษาจีนระดับกลาง ๒ ใหถูกตอง และใหสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาในหนา ๑๕๕  

๖. หนา ๙๐ ตัวบงช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอ ๑๓ ควรเพ่ิม

เกณฑการทดสอบการวัดทักษะภาษาอังกฤษ ใหมากกวารอยละ ๕๐  

๗. ควรเรียงลำดับความสำคัญของรายวิชาตามหลักการสรางรหัสวิชา ในหนา ๑๒๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๔ ป) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชมุ                      

และเปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม

ศิลป (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยศิริมา                

เอมวงษ อาจารยประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยศิริมา เอมวงษ อาจารยประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง              

พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ – ๕.๓.๓ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ให พิจารณาพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป                  

เปนแบบเอกคู และแบบเอกโท 

๒. หนา ๖๖ ตัวบ งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ  ขอ ๑๓                    

ควรสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา โดยใหเนนในเรื่องของการพัฒนาทองถิ่น 

๓. ใหพิจารณาควบรวมหลักสูตรกับกลุมสาขาวิชาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

และคณะครุศาสตร หรือกลุมสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร  

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๔ ป) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของทีป่ระชมุ                

และเปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยวิไลวรรณ เขมขัน อาจารย

ประจำสาขาวิชาภาษาไทย เปนผูนำเสนอ 

อาจารยวิไลวรรณ เขมขัน อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอรายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ – ๕.๔.๓ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรมีรายวิชาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร  

๒ . หนา ๘๔ ตัวบ งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ  ขอ ๑๓                    

ควรสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา โดยที่นักศึกษาทุกคนสามารถพัฒนานวัตกร                       

การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยอยางนอยคนละ ๑ ผลงาน ที่มีประโยชนตอทองถิ่น 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป) หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชมุ              

และเปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ               

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยพงศทวี ทัศวา อาจารยประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนผูนำเสนอ 

อาจารยพงศทวี ทัศวา อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำเสนอรายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ – ๕.๕.๓ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ ๔ เปนครูนวัตกรแลว ดังน้ันนวัตกรไมควรเปน

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาอีก 

๒. ใหตรวจสอบและแกไขรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตรใหถูกตอง  

๓. ใหพิจารณาปรับลดรายวิชาเอกเลือกใหเหมาะสม 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ป) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชมุ                    

และเปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย (๔ ป ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยสุ ธิษณา                  

โตธนายานนท อาจารยประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนผูนำเสนอ 

อาจารยสุธิษณา โตธนายานนท อาจารยประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕             

ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ – ๕.๖.๓ 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรมีรายวิชาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร  

๒ . หนา ๗๓ ตัวบ งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ  ขอ ๑๓                    

ควรสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา โดยใหเนนในเรื่องของการพัฒนาทองถิ่น 

๓. หนา ๗๓ ตัวบงช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอ ๑๔ ควรเพ่ิม

เกณฑการทดสอบการวัดทักษะภาษาอังกฤษ ใหมากกวารอยละ ๕๐  

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ป) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชมุ                 

และเปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

๕.๗ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมให                

ผูชวยศาสตราจารยอนงครัตน รินแสงปน อาจารยประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว              

เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยอนงครัตน รินแสงปน อาจารยประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา            

และการแนะแนว นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาจิต วิทยาการศึกษา                     

และการแนะแนว (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ – ๕.๗.๓ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรมีรายวิชาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๒ . หนา ๗๙ ตัวบ งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ  ขอ ๑๓                    

ควรสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา โดยใหเนนในเรื่องของการพัฒนาทองถิ่น 

๓. ควรเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำ

หลักสูตร เน่ืองจากผลงานทางวิชาการของอาจารยบางทานใกลจะหมดรอบระยะเวลาแลว 

๔. หนา ๑๕๕ คำอธิบายรายวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว              

ควรเขียนในรูปแบบใหนักศึกษาไปศึกษาคนควา และมานำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกัน 

๕. ควรแบงสัดสวนรายวิชาใหเหมาะสม โดยไมควรเนนเรื่องใดเรื่องหน่ึง  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

๖. ใหพิจารณาตัดวิชา “ทักษะการคิดเชิงบวก” ออก เน่ืองจากมีความซ้ำซอนกับวิชา

ทักษะวิศวกรสังคม และวิชาวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

(๔ ป) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนนิการตามขอเสนอแนะ                  

ของที่ประชุม และเปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร            

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร            

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยกิตติยา ปลอดแกว 

อาจารยประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยกิตติยา ปลอดแกว อาจารยประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                   

ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ – ๕.๘.๓ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรนำคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการจัดเรียนการสอนใหชัดเจน 

๒. หนา ๖๗ ตัวบ งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ  ขอ ๑๓                    

ควรสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

๓. ใหแกไขหนา ๑๙ ช่ือภาษาอังกฤษวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับครูคอมพิวเตอร 

จาก “Computation Science for Teacher” เปน “Computation Science for Computer Teacher” 

๔. หนา ๒๐ ใหพิจารณาแกไขช่ือภาษาอังกฤษวิชาการคิดเชิงคำนวณทางคอมพิวเตอร 

จาก “Computation thinking” เปน “Computer Computation thinking” 

๕. ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาการผลิตสื่อ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง           

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบหลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร (๔ ป)                   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม                   

และเปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

๕.๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยเมธาวัตน

กาวิลเครือ อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เปนผูนำเสนอ 

อาจารยเมธาวัตน กาวิลเครือ อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ – ๕.๙.๓ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑ . หนา ๒๑ กลุม วิชาเลือก มี  ๕ กลุม โดยให เลือกเรียนรวมกันไมนอยกวา                 

๑๘ หนวยกิต ดังน้ันควรระบุใหชัดเจนวาใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมละกี่วิชา 

๒. ใหพิจารณาตัดรายวิชาเกมกีฬาอิเล็กทรอนิกสออก เน่ืองจากมีความซ้ำซอนกับ

รายวิชาอีสปอรต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๓. การวิพากษหลักสูตร ควรเชิญสถานประกอบการที่เก่ียวของมาวิพากษหลักสูตร

ดวย เพ่ือจะไดทราบวาสถานประกอบการตองการบัณฑิตในลักษณะใด 

๔. ควรมีรายวิชา Pre - Calculus เพ่ือปรับพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชมุ 

และเปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

๒. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

๕.๑๐ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา             

การบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา             

การบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยจีราภรณ

พงศพันธุพัฒนะ อาจารยประจำสาขาวิชาการบัญชี เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยจีราภรณ พงศพันธุพัฒนะ อาจารยประจำสาขาวิชาการบัญชี 

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕              

ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ – ๕.๑๐.๓ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. หนา ๒๑ ขอ ๓.๑.๔ รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต มี ๓ วิชา ดังน้ัน ควรเขียนระบุ             

ใหชัดเจนวาใหนักศึกษาเลือกเรียนอยางไร และหากจะใหนักศึกษาที่ไมไดจบปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี            

มากอน เรียนวิชาการบัญชีการเงิน และการรายงานและการวิเคราะหการเงิน ควรนับหนวยกิตดวย 

๒. หนา ๔๒ ขอ ๓.๑ แผน ก แบบ ก ๒ ผลงานวิทยานิพนธควรตองไดรับการตีพิมพ

ในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI และขอ ๓.๒ แผน ข ควรเขียนวา “ผลงานการคนควาอิสระควรไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง แตอยางนอยจะตองเผยแพร แตไมตองตีพิมพ” 

๓. วิชาการวางแผนและการจัดการภาษี วิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน             

เชิงกลยุทธ วิชาการตรวจสอบภายในและการจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ วิชาการควบคุมและการสอบบัญชี

สำหรับกิจการที่ใชระบบบัญชีคอมพิวเตอร และวิชาสัมมานาการบัญชี ควรเปนวิชาภาคปฏิบัติ  

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลักสูตรปรับปรุง                    

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนนิการตามขอเสนอแนะของทีป่ระชุม                               

และเปดสอนในภาคเรยีนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๒. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

๕.๑๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรและของดรับนักศึกษา               

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรและของดรับนักศึกษา               

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดวยหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏลำปาง มีความประสงคขอปดหลักสูตร แบบมีเง่ือนไข คือ จนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสำเร็จ

การศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙                

และงดรับนักศึกษา ต้ังแตปการศึกษา ๑/๒๕๖๕ เปนตนไป เพ่ือเปนการวางแผนการปรับลดจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ในปการศึกษา ๒๕๖๖ หรือ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม              

หมาย ๕.๑๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบใหปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบมีเงื่อนไข และงดรับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๑/๒๕๖๕ 

เปนตนไป และปดหลักสูตรโดยสมบูรณ เม่ือนักศึกษา คนสุดทายสำเร็จ

การศึกษา 

๒. มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

๕.๑๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จ

การศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๕๖๖ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เหน็ชอบและอนมัุติการใหปรญิญาสำหรับนกัศึกษา ระดับปริญญาตรี                                 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖๖ คน  

๕.๑๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกำหนดประสบการณ

หลากหลายตำแหนงประเภทผูบริหาร ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง พ.ศ. ... 

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ                  

และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกำหนดประสบการณหลากหลายตำแหนง

ประเภทผูบริหาร ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ... รายละเอียด             

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกำหนดประสบการณ

หลากหลายตำแหนงประเภทผูบริหาร ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๑๔ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหนงประเภทเชี่ยวชาญ

เฉพาะ กรณีตำแหนงหัวหนางานหนวยงานตรวจสอบภายใน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่  ๑)                  

จากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน 

นายชนรรค พุทธมิลินประทีป ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ              

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหนง

ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ กรณีตำแหนงหัวหนางานหนวยงานตรวจสอบภายใน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕                 

(ครั้งที่ ๑) จากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย 

๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหนงประเภทเชี่ยวชาญ

เฉพาะ กรณีตำแหนงหัวหนางานหนวยงานตรวจสอบภายใน ประจำป                    

พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) จากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๗ 

 

๕.๑๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การใหทุนการศึกษา                        

และการยกเวนคาบำรุงการศึกษา พ.ศ. ... 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนง

บริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การใหทุนการศึกษา 

และการยกเวนคาบำรุงการศึกษา พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การใหทุนการศึกษา                        

และการยกเวนคาบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๑๖ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ สิ้นไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรง

ตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ สิ้นไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 

มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑๖.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหหนวยงานที่มีการเบิกจายไมเปนไป

ตามเป าหมายที่ รัฐบาลกำหนด และหนวยงานที่ อยูระหวางดำเนินการเบิกจาย ให เรงดำเนินการ                       

และใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในไตรมาสที่ ๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ สิ้นไตรมาส ๑ - ๒                          

(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะ                 

ของที่ประชุม 

๕.๑๗ ขออนุมัติกำหนดตำแหนงใหอาจารยประจำดำรงตำแหนงทางวิชาการ (ลับ) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (ลบั) ๕.๑๗ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)   

ซึ่งกำหนดในวันเสารที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐                   

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๘ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หัวหนางานประชุมและเลขานุการ   

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   

 

 

 

 (วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย)   

 หัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   

 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  ผูกลัน่กรองรายงานการประชุม 

   

       

 

(รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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