
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕  

วันอาทิตยที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชมุโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยสุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๐. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๒. อาจารยเทวฤทธ์ิ  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชุม  

๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๓.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๖. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๗. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๙. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ผูปฏิบัติหนาทีใ่นการประชุม 

๑. นายปรีชา  ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖.  นายภาสกร  สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗. นายไพรวัลย ปานะโปย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘. นายผลิตเดช แกวบุญเรือง เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒.  รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครศุาสตร 

๔. รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) 

๕. รองศาสตราจารย Truong Thi Hang อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) 

๖. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) 

๗. ผูชวยศาสตราจารยธนพร หมูคำ อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๒. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักด์ิ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๑๐. อาจารยสมศักด์ิ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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๑๑. นางสาวชุติมณฑ   เสาวภา  เจาหนาที่ธนาคารกรุงไทย 

๑๒. นางสาวณิชชารีย   จันทรขาว  เจาหนาที่ธนาคารกรุงไทย 

๑๓.  นางสาวขวัญชนก   สายศรีธิ  เจาหนาที่ธนาคารกรุงไทย 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงใหทราบ  

-ไมมี- 

ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  

ตามที่ ได มี ก ารประ ชุมสภามหาวิทยาลั ยราช ภัฏลำปาง ครั้ งที่  ๗ /๒๕๖ ๕                    

เมื่อวันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมวิมานเมฆ คาทิลิยา รีสอรท แอนด สปา 

อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๓ – ๑๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรบัรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง                    

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบั ติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๗ /๒๕๖๕                

เม่ือวันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                   

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมวิมานเมฆ คาทิลิยา รีสอรท แอนด สปา 

อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติ     

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ                 

การประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 
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๔.๒ รางวัลที่อาจารยและนักศึกษาไดรับ  

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรางวัลที่อาจารยและนักศึกษาไดรับ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป ) หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษอังกฤษ (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. ๒๕๖๕  

๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง               

พ.ศ. ๒๕๖๕  

๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (๔ ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  

๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป ) หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. ๒๕๖๕  

๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. ๒๕๖๕  

ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะ

ครุศาสตร เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร นำเสนอรายละเอียด 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด           

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ – ๕.๑.๒  

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ใหแกไขหนา ๒ ขอ ๖ สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

หลักสูตร จาก “คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร” เปน “คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร” 

๒ . ควรเพ่ิมอาชีพที่ สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา ของสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ เชน นักประชาสัมพันธ มัคคุเทศก ลามแปลภาษา เปนตน 

๓. ใหพิจารณาปรับแกคำอธิบายรายวิชาสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ              

ซึ่งรายวิชาสัมมนา ควรเปนรายวิชาที่นักศึกษาไปคนควา หรือไปศึกษาวิจัยเรียบรอยแลว และนำมาสัมมนา

รวมกัน 

๔. ให พิจารณาปรับตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)              

ขอ ๑๔ จาก “นักศึกษาทุกคนตองเขาสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และนักศึกษาไมนอยกวารอยละ ๕๐                

ของนักศึกษาที่เขาสอบ ตองผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด” โดยเพ่ิมรอยละ

นักศึกษาที่ผานเกณฑใหมากกวารอยละ ๕๐ 

๕. การคำนวณงบประมาณ ควรพิจารณาคาใชจายดานครุภัณฑ ไมควรเพ่ิมขึ้นทุกป 

๖. การกำหนดรหัสรายวิชา ควรกำหนดระดับความยากงายหรือช้ันป ใหสอดคลองกัน 

และใหพิจารณากำหนดจำนวนหนวยกิตและช่ัวโมงเรียนใหถูกตอง วาเปนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติ 

๗. ใหตรวจสอบและแกไขรหัสวิชาในโครงสรางหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา           

ใหสอดคลองกัน  

๘. ควรกำกับ ติดตามอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร                      

ใหมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางเครงครัด 

มติสภามหาวิทยาลัย   เหน็ชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ป) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖                  

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของทีป่ระชุม และเปดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑                 

ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (๔ ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา              

(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง                  

พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

๓ . หลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาฟ สิ กส  (๔  ป ) หลั กสู ตรปรับปรุ ง                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔ . ห ลั ก สู ต รค รุ ศ าสตร บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิช า เคมี  (๔  ป ) ห ลั ก สู ต รป รับ ป รุ ง                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ป ) หลักสูตรปรับปรุง                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในการ น้ี ได ขออ นุญ าตที่ ป ระ ชุม ให ผู ช วยศาสตราจารยหฤทั ย  ไทยสุ ชาติ               

คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร นำเสนอรายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหที่ประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ - ๕.๒.๒ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. การคำนวณงบประมาณ ควรพิจารณาคาใชจายดานครุภัณฑ ไมควรเพ่ิมขึ้นทุกป 

๒. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ควรผลิตผลงานทางวิชาการ

ในศาสตรที่เกี่ยวของกับหลักสูตร           

๓. กรณีวิชาโท ในใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ควรระบุวิชาโทดวย  

๔ . ให พิจารณาแก ไข ช่ือวิชา “ปรัชญาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ” เปน 

“อุตสาหกรรมศึกษาและการงานอาชีพ” ในวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป 

๕. ให พิจารณาปรับตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)              

ขอ ๑๔ จาก “นักศึกษาทุกคนตองเขาสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ และนักศึกษาไมนอยกวารอยละ ๕๐                

ของนักศึกษาที่เขาสอบ ตองผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด” โดยเพ่ิมรอยละ

นักศึกษาที่ผานเกณฑใหมากกวารอยละ ๕๐ 

๖. ควรมีการสอนวิชาสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

๗. ใหพิจารณาเพ่ิมอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา ของวิชาเอก

คณิตศาสตร 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และเปดสอน                

ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

๕.๓  การพิจารณาใหความเห็นชอบปรับลดจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร              

ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบปรับลดจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร              

ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวยหลักสูตร                

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดเปดสอนต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๓ ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่                

๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และไดกำหนดอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน ๕ คน                 

แตเน่ืองจากผูชวยศาสตราจารยฤทัย พานิช ไดไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และมหีนาที่ในการกำกับ ดูแล ควบคุม การดำเนินงานของหลักสูตรดังกลาวน้ัน 

ดังน้ัน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม                 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอปรับลดจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรจาก ๕ คน เปน ๔ คน โดยมีนักศึกษาคงอยู       

จำนวน ๑๖ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เหน็ชอบใหปรบัลดจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก ๕ คน เปน ๔ คน ดังนี ้

    ๑) รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน 

    ๒) รองศาสตราจารย Truong Thi Hang 

    ๓) ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน 

    ๔) ผูชวยศาสตราจารยธนพร หมูคำ 

๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก ของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอก ของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือทำหนาที่กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเปนประธาน/

กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธและสอบปองกันวิทยานิพนธ จำนวน ๕ คน ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุม

ใหรองศาสตราจารย Truong Thi Hang อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด) เปนผูนำเสนอ 

 รองศาสตราจารย Truong Thi Hang อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด) 

นำเสนอรายละเอียดการเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอก ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๕ คน ดังนี้ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

  1) ศาสตราจารยเกียรติคุณสมพงศ วิทยศักด์ิพันธุ  
         ตำแหนงปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  2) ศาสตราจารยชวน เพชรแกว 

                   ตำแหนงปจจุบัน ขาราชการบำนาญ 
   3) พระเทพวัชราจารย, รองศาสตราจารย (เทียบ สิริญาโณ) 
      ตำแหนงปจจุบัน คณบดีคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา            

ลงกรณราชวิทยาลยั 
   4) รองศาสตราจารยธัญญา สังขพันธานนท 
          ตำแหนงปจจุบัน คณะบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
                   และศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป 
   5) ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒน ประพันธวิทยา 
      ตำแหนงปจจุบัน ราชบัณฑิตแหงราชบัณฑิตยสภา สำนักศิลปกรรม                 

ประเภทวิชาวรรณศิลป สาขาวิชาตันติภาษา 

๕.๕ การพิจารณาอนุมัติการใหปรญิญาบัตรสำหรับนักศกึษาทีส่ำเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา               

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๔๗ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เหน็ชอบและอนมัุติใหปริญญาสำหรบันักศึกษาระดับปริญญาตร ี                            

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ไดศึกษารายวิชาครบ จำนวน ๔๗ คน 

๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย                

และพัฒนา 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหน ง ได เสนอใหที่ ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประจำสถาบัน วิจัยและพัฒนา                         

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการประจำสถาบนัวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 

๑. รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง  เปนประธานกรรมการ 

ผูอำนวยการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสรวิศ มูลอินตะ  เปนกรรมการ 

รองผูอำนวยการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยณรงค คชภักดี   เปนกรรมการ 

รองผูอำนวยการ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

๔. รองศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   เปนกรรมการ 

คณาจารยประจำ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  เปนกรรมการ 

คณาจารยประจำ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย  เปนกรรมการ 

คณาจารยประจำ 

๗. รองศาสตราจารยอาวรณ โอภาสพัฒนกิจ  เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นางสุนนัทา   สมพงษ   เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นางสาวอำพนั  ใจอินตา   เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนเลขานุการ 

๕.๗  การพิจารณา (ราง) คำสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (แทนตำแหนงที่วาง) 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (แทนตำแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย                                   

(แทนตำแหนงที่วาง) ประกอบดวย 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  เมืองมูล  เปนกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนศิากร สุวรรณ  เปนกรรมการ 

๓. วาที่รอยตรณีฐัพัชร   วันตัน  เปนกรรมการ 

๕.๘ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนสวัสดิการ

ภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนสวัสดิการ

ภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เหน็ชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนสวัสดิการภายใน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

๕.๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ               

อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนำเสนอ  

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นำเสนอผล

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหสงเสริมและกำกับติดตามใหอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น และใหทุกหลักสูตรจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะตามรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เหน็ชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                          

ประจำปการศกึษา ๒๕๖๔ 

๕.๑๐ การพิจารณาใหความเห็นชอบประมาณการรายรับและกรอบการจัดสรร

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการ

วิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ

ประมาณการรายรับและกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                    

เพ่ือใหการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจ                  

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป กำหนดใหต้ังประมาณการรายจายไดไมเกิน             

รอยละ ๘๐ ของประมาณการรายได แตมหาวิทยาลัยตองจายคาใชจายรายหัวของนักศึกษาไปยังคณะตาง ๆ 

เน่ืองจากได รับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดินลดลง จายคาตอบแทนคณะกรรมการชุดตาง ๆ                

ที่ไมไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน และตองสมทบคากอสราง จึงมีความจำเปนตองขออนุมัติ                

สภามหาวิทยาลัยต้ังงบประมาณการรายจายรอยละ ๙๐ ของประมาณการรายได ไปในคราวเดียวกัน ทั้งน้ี 

ตามขอ ๑๕ วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑ . เน่ื อ งจากมหาวิทยาลั ย ได รับการจัดสรรงบประมาณ แผน ดินลดลง                 

และงบประมาณรายไดลดลง ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรวางแผนแนวทางการหารายไดใหแกมหาวิทยาลัย 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๒. ใหรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบและอนุมัติประมาณการรายรับกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไมเกินรอยละ ๙๐ ของประมาณการรายได          

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของทีป่ระชุม 

๕.๑๑ การพิจารณาการลงทุนเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีส่ิบลานบาทถวน) 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการลงทุนเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบลานบาทถวน) ในการน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหเจาหนาที่ธนาคารกรุงไทย 

เปนผูนำเสนอ 

นางสาวขวัญชนก สายศรีธิ เจาหนาที่ธนาคารกรุงไทย นำเสนอรายละเอียด             

การลงทุนพันธบัตรรัฐบาล ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๑.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑ . เห็นชอบใหนำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 

๔๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (สี่สิบลานบาทถวน) ไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาลตลาดรอง ระยะเวลา ๗.๕ ป                     

ตามทีธ่นาคารกรุงไทยเสนอ 

๒. ใหตรวจสอบราคาพันธบัตรรัฐบาลตลาดรองในวันจันทรที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  

วามีราคาไมสูงเกินกวาราคาที่นำเสนอตอคณะกรรมการ โดยประสานเสนอขอราคาใหใกลเคียงกับที่นำเสนอตอ

คณะกรรมการในวันน้ี 

๓. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาและศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนพันธบัตร

รัฐบาลตลาดแรก เน่ืองจากไดผลตอบแทนมากกวาพันธบัตรรัฐบาลตลาดรอง 

๔. ใหมหาวิทยาลัยประสานธนาคารกรุงไทยเพ่ิมเติม กรณีการลงทุนพันธบัตร

รัฐบาลตลาดแรก และประสานทางธนาคารกรุงไทยในการตรวจสอบสิทธ์ิในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลตลาดแรก

เพ่ือเปนขอมูลในการลงทุนครั้งตอไป 

๕. กรณีหากสามารถตรวจสอบสิทธ์ิในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลตลาดแรกได                

และยังไมไดนำเงินลงทุนพันธบัตรตลาดรอง ใหมหาวิทยาลัยนำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบลานบาทถวน) ไปลงทนุพันธบัตรรัฐบาลตลาดแรก 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติใหลงทุนเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบลานบาทถวน) ไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาล

ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

๒. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาในการลงทุนซ้ือพันธบัตรรัฐบาลตลาดแรกหรือ           

พันธบัตรรัฐบาลตลาดรอง ตามราคาซ้ือพันธบัตรรัฐบาล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๕     

๓. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณานำดอกผลที่ไดรับจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล    

ไปลงทุนตอในสินทรัพยที่มีความม่ันคงและผลตอบแทนสูง  

๕.๑๒ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการจัดซ้ือระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร              

และจัดการศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร              

และจัดการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) สืบเน่ืองจากไดรับการจัดสรร

งบประมาณแลว แตดวยผูรับจางทำงานไมแลวเสร็จ จึงไดมีการบอกเลิกสัญญา ทำใหไมไดทำการเบิกจาย          

ไดทันภายในปงบประมาณน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบดังกลาวมีความจำเปน และเพ่ือใหการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เหน็ชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการจัดซ้ือระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร              

และจัดการศึกษา จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)  

๕.๑๓ ขออนุมัติกำหนดตำแหนงใหอาจารยประจำดำรงตำแหนงทางวิชาการ (ลับ) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๒.๑ (ลับ) ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)   

ซึ่งกำหนดในวันเสารที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐                 

อาคารโอฬาร โรจนหริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

๖.๒  แนวทางการจัด ต้ังวิทยาลัยนานาชาติ และการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ

สถาบันการศึกษาในประเทศจีน 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงที่ประชุมใหทราบวามหาวิทยาลัยไดประชุมหารือแนวทางการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ                

และการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน รวมกับ ศาสตราจารยชะภิพร เกียรติคชาธาร 

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผานระบบการประชุมออนไลน (Zoom Meeting) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนำเสนอรายละเอียดโครงการจัดต้ังวิทยาลัย

นานาชาติ ตอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

๖.๓ การจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดแจง             

ที่ประชุมใหทราบวาคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ไดหารือ

กรมบัญชีกลางเก่ียวกับการเบิกจายคาจางของพนักงานแลว ไดรับแจงวาจะตองบริหารเงินงบประมาณ

ประเภทเงินอุดหนุนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ ๐๔๐๙.๖/ ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘  

ที่จะตองบริหารงบประมาณไมเกิน ๒ ป หากมีเงินคงเหลือใหคืนเปนงบประมาณแผนดิน ดังน้ันจึงไดรับแจง

แนวปฏิบัติ คือ ใหมีการเบิกจายเงินเดือนในอัตรา ๑.๗ และ ๑.๕ แลวขอความรวมมือใหบุคลากรยินยอม        

ใหหักสวน ๐.๒ เพ่ือนำมาจัดสวัสดิการอันเปนภาพรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๔ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

     (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย) 

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  ผูกลัน่กรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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