รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๓. อาจารยเทวฤทธิ์
วิญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ)
๑. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
๒. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว
๓. อาจารยกมลวรรณ
๔. วาที่รอยตรีณัฐพัชร

ไชยโย
ปดเปา
ทาวัน
วันตัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๒
๕.

นางสาวสุปราณี

สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
๓. อาจารยรัชดาพร
๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
๖. อาจารยปรารถนา
๗. อาจารยดวงใจ

ชัยเสนา
ลางคุลเสน
หวลอารมณ
ฐิติยาปราโมทย
โพธิ์แพง
โกวิทยางกูร
พุทธวงศ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะครุศาสตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. อาจารยฉัตรสุดา
๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา
๓. อาจารยละมาย
๔. อาจารยโศภิษฐพร
๕. อาจารยเชาววุฒิ
๖. อาจารยปวีณา
๗. อาจารยขัตติยา
๘. อาจารยอมาพร
๙. ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา
๑๐. อาจารยวรญา
๑๑. อาจารยวิศท

มาทา
อภิโกมลกร
จันทะขาว
ศิลปภิรมยสุข
สิงหแกว
งามประภาสม
ขัติยวรา
ปวงรังสี
เครือแสง
จตุพัฒนรังสี
เศรษฐกร

อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูนําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
๑. ศาสตราจารยพงษศักดิ์
อังกสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินมหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยไพโรจน
วิริยจารี
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย
๓. นายธรรมรักษ
พิชญกุล
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย
๔. นายสุเทพ
วิภาศรีนิมิต
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย
๕. อาจารยณฐิตากานต
ปนทุกาศ
ประธานคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินมหาวิทยาลัย
๖. อาจารยจุฑาทิพย
เฉลิมพล
อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย
๗. นางธัญญพัทธ
ทิพยศุภวงศ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ ทิศทางและนโยบายอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศ
ประธานได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งทิ ศทางและนโยบายอุ ดมศึ กษากั บการขั บเคลื่ อน
ประเทศ ซึ่ งเป น เอกสารประกอบการบรรยายของนางอรสา ภาววิ มล ผู ช วยเลขาธิ การคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ านวน ๑๒ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตห น า ๑-๑๒ ซึ่งฝ ายเลขานุ การ
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสง
ขอแกไขให ฝายเลขานุ การภายในวันที่ ๙ มี นาคม ๒๕๖๐ หากพ น กําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริเยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิก ารบดี เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย
ได แ จ งให ท่ี ป ระชุ ม ทราบว า จากมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๔
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลํ าปางในการประชุ มครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ รายงานงบประมาณรายจายและรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ ๒๕๕๙
ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ข สมบู ร ณ รองอธิก ารบดีฝ ายแผนและพั ฒ นาระบบ
กายภาพ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผูดํ ารงตํ าแหน งบริห าร ไดแ จงให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงาน
งบประมาณรายจายและรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู ช ว ยศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารัก ษ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รง
ตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิ จารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏลํ าปาง ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้ ได ข ออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให ศ าสตราจารย พ งษ ศั ก ดิ์
อังกสิทธิ์ ศาสตราจารยไพโรจน วิริยจารี นายธรรมรักษ พิชญกุล และนายสุเทพ วิภาศรีนิมิต คณะกรรมการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น มหาวิ ท ยาลัย และอาจารยณ ฐิตากานต ป น ทุ กาศ อาจารย จุฑ าทิ พ ย
เฉลิมพล และนางธัญญพัทธ ทิพยศุภวงศ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย
เปนผูนําเสนอ
ศาสตราจารยพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ และคณะ ไดนําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปเปนแนวทางในการทบทวน
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อแกปญหา กําหนดเปาหมาย และจัดทําแผนใหสอดรับกับประเด็น
ตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสนอ
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอ
๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๕
๕.๒ ขอความเห็ น ชอบบั น ทึ กข อตกลงความร วมมื อทางวิ ชาการระหว างมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏลําปางกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๑
ที่ ป ระชุ ม ร วมกั น พิ จ ารณาและมี ขอเสนอแนะให ม หาวิท ยาลัย จัดทํ าสัญ ญาประกอบ
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง โดยใหจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ใหชัดเจน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง โดยใหมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสาธารณสุ ขชุ มชน
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตใหอาจารยฉัตรสุดา มาทา และผูชวยศาสตราจารยยุพา
อภิโกมลกร อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารยฉัตรสุดา มาทา และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุ ขชุ มชน หลั กสู ตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหที่ป ระชุมพิจ ารณา รายละเอีย ดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้
๑. ในการจัดการเรียนการสอนขอใหเนนการใชภาษาอังกฤษ
๒. สงเสริมและพัฒ นาใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นและเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
๓. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในเรื่องการฝกประสบการณระหวางเรียนของนักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
๔. ใหมีการเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุในรายวิชาที่เกี่ยวของ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๖
๕.๔ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตใหอาจารยละมาย จันทะขาว
อาจารยโศภิษฐพร ศิ ลปภิรมยสุข และอาจารยเชาววุฒิ สิ งห แกว อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปน
ผูนําเสนอ
อาจารย ล ะมาย จั น ทะขาว และคณะ ได นํ า เสนอรายละเอี ย ดวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิ่ งแวดล อม หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมีการปรับสัดสวนระหวางอาจารยและ
นักศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐โดยใหมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๕ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพั ฒนาชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการพั ฒ นาชุ มชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ได ขออนุญาตให อาจารยปวีณา งามประภาสม อาจารยขัตติย า
ขัติยวรา และอาจารยอมาพร ปวงรังสี อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารยปวีณา งามประภาสม และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๗
๕.๖ ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญ าตใหผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง
อาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี และอาจารยวิศท เศรษฐกร อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนผูนําเสนอ
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ ฤกษา เครือ แสง และคณะ ได นํ าเสนอรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร
รั ฐประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให ที่ ป ระชุ ม
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให มีการปรับ สัด ส วนระหวางอาจารยและนั กศึ กษาให ส อดคลองและเป น ไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๒. พั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการของอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รให เป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๗ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยสืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๖๐ และจากการประชุ ม สภาวิ ช าการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ จํ า นวน ๑ คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๗.๑
มติสภามหาวิทยาลัย ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอภิรดี จีนคราม ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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๘
๕.๘ ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย ประจํ าหลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยณัฐพล แจงอักษร เปนอาจารย
เยาวทิวา นามคุณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา ตามเสนอ
๕.๙ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จํานวน
๔๙๑ คน รวมทั้งสิ้นจํานวน ๔๙๓ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
จํานวน
๑ คน
และชนบท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิชาชีพครู
จํานวน
๑ คน
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน
๓ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน
๑ คน
สาขาวิชาครุศาสตร
จํานวน ๔๘๗ คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑-๕.๙.๒
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๕๙ จํานวน ๔๙๓ คน ตามเสนอ
๕.๑๐ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดรับกับ Thailand ๔.๐
ประธานไดเสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณานโยบายการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยให สอดรั บกั บ
Thailand ๔.๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
ที่ ป ระชุ มรวมกั น พิ จ ารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมหาวิทยาลัย นํารายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุ มไปเป น สวนหนึ่ งของการจั ดประชุ มสั มมนาเพื่ อทบทวนแผนปฏิ บัติ ราชการ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๙
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยนํานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดรับกับ
Thailand ๔.๐ ไปเปนสวนหนึ่งของการจัดประชุมสัมมนาเพื่อทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๑๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ป ระชุมพิ จ ารณาใหความเห็ นชอบ (ราง) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลําปาง ว าดวยกองทุ น
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๑๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความขอ ๕ ยอหนาที่ ๒ จาก
“ขอ ๕(๗) เพื่อปรับปรุง ซอมแซม จัดสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง รวมถึงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อประโยชน
ของมหาวิทยาลัยในหรือกรณีจําเปนฉุกเฉิน หรือเพื่อสมทบงบประมาณแผนดิน ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย โดยอนุ มั ติ ข องสภามหาวิท ยาลั ย ” เป น “ข อ ๕(๗) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ซอมแซม จัดสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑหรือที่ดิน และกรณีอื่นๆ ในกรณีจําเปน
เรงดวนหรือฉุ กเฉิน เพื่ อประโยชน ของมหาวิทยาลัย หรือเพื่ อสมทบงบประมาณแผน ดิน ทั้ งนี้ ตามความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น โดยอนุ มั ติ ข องสภา
มหาวิทยาลัย”
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๐
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

