รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๓. อาจารยเทวฤทธิ์
วิญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๒ ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๔. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ)
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
๒. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
๓. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
๔. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
๕. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒
๒.
๓.
๔.
๕.

นางกิ่งดาว
อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ปดเปา
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. รองศาสตราจารยไพฑูรย
๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
๔. อาจารยรัชดาพร

ชัยเสนา
อินตะขัน
ลางคุลเสน
หวลอารมณ

รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ

ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. อาจารยภาคภูมิ
๒. อาจารยกิติวัฒน
๓. อาจารยพิมาย
๔. อาจารยวิจิตรา
๕. อาจารยณัฐวุฒิ
๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
๗. อาจารยฐิฏิกานต

พิชวงศ
กิติบุตร
วงศทา
แซตั้ง
ปญญา
ฐิติยาปราโมทย
สุริยะสาร

อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห องประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ลําปางนั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ านวน ๑๐ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตห น า ๑-๑๐ ซึ่งฝ ายเลขานุ การ
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓
หนั ง สื อ ที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๘ ลงวั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ โดยกํ า หนดให ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากพ นกําหนดวัน
ดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริเยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิก ารบดี เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย
ได แจ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบว าจากมติ ส ภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ลําปาง ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ณ ห อ งประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๙
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได แจ งให ที่ป ระชุ มทราบถึ งกํ าหนดการพระราชทานปริญ ญาบั ต ร ประจํ าป ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัย
ไดกําหนดใหมีการฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๓-๖ มกราคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุ ม จั น ทน ผ า และบั ณ ฑิ ต เข า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ในวั น ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุ ม ที ป ง กรรั ศ มี โ ชติ ศู น ย แ ม ริ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๓ (ราง) กําหนดการโครงการถายทอดงานศิลป กับศิลปนแหงชาติ : ศิลปน แหงชาติ
สัญจร ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง (ราง) กําหนดการโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ : ศิลปนแหงชาติ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๔
สัญจร ๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดจัดระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๔ ก า ร ป ระชุ ม วิ ช า ก า รน า น า ช า ติ The 5th ACLA Lampang International
Symposium
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ
The Asian Cultural Landscape Association (ACLA) ,The Cultural and Spiritual Values of
Protected Areas และสมาคมท องเที่ ย วนครลําปาง จัด การประชุม วิช าการนานาชาติ The 5th ACLA
Lampang International Symposium ณ หองประชุมเบญจรงค โรงแรมเวียงลคอร อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ระหวางวันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๕ ผลการสํารวจการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งผลการสํ า รวจการจั ด ทํ ารางพระราชกฤษฎี ก าวาด ว ยปริญ ญาในสาขาวิ ช า
ครุย วิท ยฐานะ เข็ มวิทยฐานะ และครุยประจําตํ าแหน งของสถาบั น อุด มศึ กษาของรัฐ รายละเอีย ดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแผนการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกําหนดเปนวันเสารของสัปดาหที่ ๒ ของทุก ๆ เดือน ดังนี้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันเสารที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันเสารที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันเสารที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันเสารที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันเสารที่
๘ เมษายน
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอาทิตยที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันเสารที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันเสารที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๕
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่

๙/๒๕๖๐
๑๐/๒๕๖๐
๑๑/๒๕๖๐
๑๒/๒๕๖๐
๑๓/๒๕๖๐

วันเสารที่
วันเสารที่
วันเสารที่
วันเสารที่
วันเสารที่

๑๙
๙
๑๔
๑๑
๙

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑/๒๕๖๐ จากวันเสารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป น วั น ศุ ก รท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๔.๐๐ น.
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ โดยใหมี
การปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ การแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ า แหน ง ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการแต งตั้ งผู ช ว ยศาสตราจารย วิ ย ดา เหล ม ตระกู ล เป น
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ถอดถอนผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร
พนจากตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร
๒. เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๕.๓ ขอความเห็นชอบวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ าแหน ง ได เสนอให ที่ป ระชุ มพิ จ ารณาขอความเห็ นชอบวั นหยุดพิ เศษเฉพาะกรณี โดยสืบเนื่ องจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต ๑ ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหใชอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จากการจัดกิจกรรมจําเปนตองใชอาคาร
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด อีกทั้งยังมีผูรวมงานเปนจํานวนมาก เพื่อไมใหสงผลกระทบถึงการ
ดําเนินงานในเวลาปกติ และเพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนเยาวชนในการเรียนรูสิ่งใหม ซึ่งจะเปนแนวทางใน
การต อ ยอดถึ งอาชี พ ของนั กศึ กษาภายหลั งจากสํ าเร็จ การศึ กษาจากมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง และ
สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ในการนี้ มหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดใหระหวางวันที่ ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนวันหยุดพิเศษ
เฉพาะกรณี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกําหนดใหระหวางวันที่ ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนวันหยุดพิเศษ
เฉพาะกรณี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖
๕.๔ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอให ที่ป ระชุมพิ จารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหน งที่ วาง)
โดยสืบเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต กรรมการประจําคณะครุศาสตรจากคณาจารยประจํา
ไดเกษียณอายุราชการ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาววางลง ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลั ยพิ จารณาแต งตั้ งอาจารยประนอม วงศ ห มื่น รัตน เปน กรรมการประจําคณะครุศาสตร
(แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยประนอม วงศหมื่นรัตน เปนกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
๕.๕ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
โดยสื บ เนื่ องจากอาจารย อรพิ ณ จารุ สิ ริรังสี กรรมการประจําคณะวิท ยาศาสตรจ ากคณาจารย ป ระจํ า
ไดเกษียณอายุราชการ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาววางลง ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณ าแต ง ตั้ ง ผู ช ว ยศาสตราจารย พู น ฉวี สมบั ติ ศิ ริ เป น กรรมการประจํ า
คณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพูนฉวี สมบัติศิริ เปนกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
๕.๖ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จํานวน ๕ คณะ
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จํานวน ๕ คณะ ประกอบดวย
คณบดี คณะครุศาสตร คณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตรและสังคมศาสตร คณบดี คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซึ่ง
องคประกอบกรรมการตามขอ ๗(๓) (๔) และ(๕) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหา
บุคคลเพื่ อแตงตั้งเปน คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว สําหรับองคป ระกอบของกรรมการตาม (๒) ให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๖.๑
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ได ซึ่ ง องค ป ระกอบของกรรมการตาม (๒) จึ ง ขอเสนอให ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจํานวนหนึ่งคนเพื่อเปนกรรมการดังกลาว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่มาประชุมไดเลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปน
กรรมการสรรหาคณบดีจํานวน ๕ คณะ ประกอบดวยคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๗
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ๕ คณะ ดังนี้
๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ประกอบดวย
๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒) นายสมเกียรติ
อัญชนา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๔) ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก เปนกรรมการ
บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕) ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๖) นายปรีชา
ไชยโย
เปนผูชวยเลขานุการ
๗) นางกิ่งดาว
ปดเปา
เปนผูชวยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย
๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒) นายสมเกียรติ
อัญชนา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓) ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๔) อาจารยอัคจร
แมะบาน เปนกรรมการ
บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๖) นายปรีชา
ไชยโย
เปนผูชวยเลขานุการ
๗) นางกิ่งดาว
ปดเปา
เปนผูชวยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวย
๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒) นายสมเกียรติ
อัญชนา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๘
๓) ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๔) ผูชวยศาสตราจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย เปนกรรมการ
บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๖) นายปรีชา
ไชยโย
เปนผูชวยเลขานุการ
๗) นางกิ่งดาว
ปดเปา
เปนผูชวยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย
๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒) นายสมเกียรติ
อัญชนา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓) ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๔) ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน เปนกรรมการ
บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๖) นายปรีชา
ไชยโย
เปนผูชวยเลขานุการ
๗) นางกิ่งดาว
ปดเปา
เปนผูชวยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย
๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒) นายสมเกียรติ
อัญชนา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๔) ผูชวยศาสตราจารยรัชนี
คะระวาด เปนกรรมการ
บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕) ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๙
๖) นายปรีชา
๗) นางกิ่งดาว

ไชยโย
ปดเปา

เปนผูชวยเลขานุการ
เปนผูชวยเลขานุการ

๕.๗ การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะหมดวาระ
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อใหเปนไปตามขอ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุน
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เปนกรรมการ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา
๓. รองศาสตราจารยไพฑูรย
อินตะขัน
เปนกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย
บุตรอุดม
เปนกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๕. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
เหลมตระกูล เปนกรรมการ
รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร
๖. นายอธิภูมิ
กําธรวรรินทร เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานกิจการนักศึกษา
๗. นางปทมา
กฤษณรักษ
เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานกิจการนักศึกษา
๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย
๙. นายบรรจง
สมศรี
เปนกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
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๑๐
๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง
เปนกรรมการ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา
๓. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน
เปนกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม
เปนกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๕. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ
รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร
๖. นายอธิภูมิ
กําธรวรรินทร เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานกิจการนักศึกษา
๗. นางปทมา
กฤษณรักษ
เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานกิจการนักศึกษา
๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย
๙. นายบรรจง
สมศรี
เปนกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๕.๘ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.)
(แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏลําปาง (ก.บ.ค.) องคป ระกอบตาม (๔) (๕) และ (๖) จะหมดวาระลงในวัน ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
เปนกรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
โพธิ์แพง
เปนกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๔. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. นางประภา
ไชยมงคล
เปนกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร เปนกรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
โพธิ์แพง
เปนกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๔. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. นางประภา
ไชยมงคล เปนกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๕.๙ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ าแหน ง ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย ป ระจํ าหลั กสู ตร
ครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิ ตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว โดยเปลี่ย นแปลงจาก
ผูชวยศาสตราจารยมณฑา เขียวสอาด เปนอาจารยพิชชา ถนอมเสียง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวตามเสนอ
๕.๑๐ ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชานิ เทศศาสตร หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ ประชุมใหอาจารยภ าคภูมิ พิช วงศ และ
อาจารยกิติวัฒน กิติบุตร อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ
อาจารยภาคภูมิ พิชวงศ และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับรหัสรายวิชาสหกิจศึกษาใหเปนไปตามรหัสสาขาวิชา
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๑๒
๒. ปรั บ แบบฟอร ม มคอ.๐๒ หั ว ข อ ประเภทของหลั ก สู ต ร ให เป น ไปตามที่ สกอ.
กําหนด
๓. อาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานวิชาการ
๔. ปรับรายละเอียดหลักสูตรใหสอดคลองกับแผน Re-Profile ของมหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๑ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ า แหน ง ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบหลั กสู ต รบริ ห ารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยพิมาย วงศทา
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ
อาจารย พิ ม าย วงศ ท า ได นํ า เสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. อาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานวิชาการ
๒. ปรับรายละเอียดหลักสูตรใหสอดคลองกับแผน Re-Profile ของมหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยณัฐวุฒิ ปญญา และอาจารยวิจิตรา
แซตั้ง อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ
อาจารย ณั ฐวุฒิ ป ญ ญา และคณะ ไดนําเสนอรายละเอีย ดของหลักสูตรตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. อาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานวิชาการ
๒. ปรับรายละเอียดหลักสูตรใหสอดคลองกับแผน Re-Profile ของมหาวิทยาลัย
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๑๓
๓. หนา ๖๐ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน เกณฑมาตรฐานที่ ๗ ใหตัดเครื่องหมาย
กากบาทในชวงปที่ ๑ ออก
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๓ ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบั ญ ชี หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ าแหน ง ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบั ญ ชี
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ได ข ออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให ผู ช ว ยศาสตราจารย ณั ฐ นั น ท
ฐิติยาปราโมทย และอาจารยกิฐิติกานต สุริยะสาร อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ
ผูช วยศาสตราจารยณั ฐนัน ท ฐิติยาปราโมทย และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของ
หลักสูตรตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับรายละเอียดหลักสูตรใหสอดคลอง
กับแผน Re-Profile ของมหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๔ แผนการ Re-Profile มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕)
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห าร ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแผนการ Re-Profile มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กลุมภาคเหนือในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๑๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหตรวจสอบความสอดคลองของกิจกรรม/โครงการและงบประมาณที่ไดรับ
๒. กําหนดผลลัพธของแตละกิจกรรม/โครงการ ใหชัดเจน
๓. ใหตรวจสอบตัวเลขงบประมาณและคาเปาหมายใหสอดคลองกับความเปนจริง
๔. กําหนดคาตัวชี้วัดใหสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการ Re-Profile มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือในระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๑๔
๕.๑๕ การแต งตั้ งคณะอนุ กรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงาน มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง โดยสื บเนื่องจากสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปางไดมีคํา สั ่ง ที ่ ๓๓/๒๕๕๘
เรื ่อ ง แตง ตั ้ง คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํ า ปาง
ลงวัน ที ่ ๑๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘ แลว นั ้น เพื ่อ ใหก ารดํ า เนิน งานในการติด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปางและหนว ยงานตา งๆ เปน ไปอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ และ
เปนไปตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ม ห า ว ิท ย า ล ัย
ราชภัฏ ลํา ปาง มหาวิท ยาลัย ขอเสนอสภามหาวิท ยาลัย เพื่อ พิจ ารณาแตงตั้ง คณะอนุก รรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย
๑. อาจารยณฐิตากานต ปนทุกาศ
เปนประธานอนุกรรมการ
๒. อาจารยจุฑาทิพย
เฉลิมพล
เปนอนุกรรมการ
๓. นางธัญญพัทธ
ทิพยศุภวงศ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต งตั้ งคณะอนุ กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย
๑. อาจารยณฐิตากานต ปนทุกาศ
เปนประธานอนุกรรมการ
๒. อาจารยจุฑาทิพย
เฉลิมพล
เปนอนุกรรมการ
๓. นางธัญญพัทธ
ทิพยศุภวงศ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
๕.๑๖ การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนง
ที่ ว าง) โดยสื บ เนื่ อ งจากสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํ า ปางไดม ีคํ า สั ่ง ที ่ ๓ /๒ ๕ ๕ ๙ เรื ่อ ง แตง ตั ้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ ิจ า ร ณ า ตํ า แ ห นง ท า งวิช า ก า ร ล งวัน ที ่ ๒ ๓ เม ษ าย น ๒ ๕ ๕ ๙ แ ลว นั ้น
ดว ยศาสตราจารยส มพงษ ธรรมพงษา ไดข อลาออกจากคณะกรรมการการพิจ ารณาตํ า แหนง
ทางวิช าการ จึง ทํ า ใหตํ า แหนง คณ ะกรรมการพิจ ารณ าตํ า แหนง ทางวิช าการวา งลง เพื ่อ ให
การดํ า เนิน งานในคณะกรรมการพิจ ารณาตํ า แหนง ทางวิช าการเปน ไปดว ยความเรีย บรอ ย และ
ครบองคประกอบของคณะกรรมการตามข อ ๖(๒) ของขอบังคั บ ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ช ภ ัฏ ลํ า ป า ง
วา ดว ย หลัก เกณฑ และวิธีก ารแตง ตั้ง บุค คลใหดํา รงตํา แหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบับ ที ่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิท ยาลัย จึง เสนอสภามหาวิท ยาลัย เพื ่อ พิจ ารณา
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๑๕
แตง ตั้งศาสตราจารยสุเ ทพ สวนใต เปน กรรมการพิจ ารณาตําแหนงทางวิช าการ (แทนตําแหนงที่วาง)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็น ชอบแต งตั้ งศาสตราจารยสุเทพ สวนใต เปนกรรมการพิจารณาตําแหน ง
ทางวิ ชาการ (แทนตําแหนงที่วาง)
๕.๑๗ การเลือกผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กอนการพิจารณาตามระเบียบวาระนี้ ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาตออกนอกที่ประชุม
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยสืบเนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แ ต งตั้ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สรรหาบุ คคลเพื่ อแตงตั้ งเป น คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร บัด นี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่ ง
ดังกลาวไดดําเนินการสรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูที่เหมาะสมดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน
๑ คน คือ ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๑๗.๑
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
ผู อํ านวยการตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ว าด วย การสรรหาบุ ค คลเพื่ อแต งตั้ งเป น คณบดี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. ใหผูเขารับการเลือกเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอ
แนวทางการพั ฒ นาคณะตามกรอบนโยบายการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย เพื่ อประกอบการสรรหาคณบดี
ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๐ นาที
๒. ผู ได รั บ การเลื อกตองไดคะแนนเกิน กึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ม า
ประชุม ซึ่งมีจํานวน ๑๘ คน แตขออนุญาตออกนอกหองประชุม จํานวน ๑ คน ดังนั้นจึงมีจํานวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จํานวน ๑๗ คน ซึ่งผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๙ คะแนนขึ้นไป
จากนั้น ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล นําเสนอแนวทางการ
พัฒ นาคณะตามกรอบนโยบายการพัฒ นามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบดี ป พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔
เมื่ อเสร็จ สิ้น การแสดงวิสัยทั ศนของผูผานการสรรหาแล ว ประธานได ขอใหที่ป ระชุ ม
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีการลงคะแนนลับ
นั บ คะแนนโดยเป ด เผย ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ได แต งตั้ งให อาจารย เทวฤทธิ์ วิญ ญา ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา และผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน
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๑๖
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนองคประกอบในการประชุม จํานวน ๑๘ คน
แต มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ ขออนุ ญ าตไมล งคะแนน จํานวน ๑ คน ดั งนั้ น จํ านวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้มีจํานวน ๑๗ คน ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล

ไดคะแนน ๑๑ คะแนน

๒. ไมประสงคลงคะแนน

๖ คะแนน

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนากูล เปนคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เปนตนไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ซึ่งกําหนดในวันศุกรที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม
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