รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. อาจารยแวอีเลียส
บินโซดาโอะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๖. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗ ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๙. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๒๐. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. อาจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๓. อาจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว

ไชยโย
ปดเปา

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒
๓.
๔.
๕.

อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย
๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
๔. อาจารยอัจฉริยา
๕. อาจารยรัชดาพร

ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ชัยเสนา
อินตะขัน
ลางคุลเสน
ครุธาโรจน
หวลอารมณ

รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ สรุปผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได แจ งให ที่ป ระชุ มทราบถึ งสรุป ผลการรับ สมั ครนั กศึ กษาภาคปกติ ประจําป การศึ กษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับโครงสรางภายในของมหาวิทยาลัยใหสอดรับกับความจําเปน ความเหมาะสม
ปริมาณงานและสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
๒. ปรับเปลี่ยนบุคลากรใหเหมาะสมกับโครงสรางและภาระงานใหม โดยใชบุคลากรที่มี
อยูเดิมใหมากที่สุด
๓. พัฒ นา ปรับปรุง หรือยุบรวมหลักสูตร เพื่อใหเกิดหลักสูตรใหมที่มีความเขมแขง
และมีผูสนใจเรียน
๔. วิเคราะหรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อวางแผน
รองรับ
๕. ใหมีการบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่องใหแกผูประกอบการ และคนวัยทํางาน
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. รับทราบสรุปผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕๒๕๕๙
๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ านวน ๑๑ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตห น า ๑-๑๑ ซึ่งฝ ายเลขานุ การ
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อให กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว.๓๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘-๒๕๕๙
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการให ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ประจํ า ป ๒๕๕๘-๒๕๕๙
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณามี ส าระสํ า คั ญ สรุ ป ได ว า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดไวคือ
๑. ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรไดนับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ไดแกกรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ย อธิ การบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู อํานวยการสํานั ก/สถาบั น สมาคมศิษยเก า และ
กรรมการประจําคณะ
๒. แตละคณะ และวิทยาลัยเสนอไดไมเกินปการศึกษาละ ๓ คน
๓. คณะกรรมการพิ จ ารณาการใหป ริญ ญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘๒๕๕๙ มีห นาที่พิจารณาเสนอชื่ อที่ไดมาตามขอ ๘ ของขอบั งคั บฯ ตอสภาวิชาการ (ซึ่งหมายถึงรายชื่ อ
ที่ผานกระบวนการในขอ ๑ และ ๒ แลว)
๔. สภาวิ ช าการพิ จ ารณาบุ ค คลจากรายชื่ อ ที่ เ สนอ เพื่ อ เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
(ซึ่งหมายถึงรายชื่อที่ผานกระบวนการขั้นที่ ๓ แลว)
กรณีนี้หากหนวยงานคณะหนึ่ง เสนอบุคคลมาเกินกวา ๓ คน คณะกรรมการพิจารณา
การใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีอํานาจตัดออกและนําเสนอสภาวิชาการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๔
และสภามหาวิทยาลัย เพีย งไมเกิน ๓ คนได แตในกรณี ที่คณะเสนอไมเกิน ๓ คน คณะกรรมการฯ ไมมี
อํานาจตัดทิ้งทั้งหมดหรือเลือกเสนอชื่อเฉพาะบางคนหรือรายชื่อบุคคลที่แตกตางออกไปได
ที่ประชุมจึงเห็นควรใหคณะกรรมการฯ นําเสนอใหสภาวิชาการพิจารณาและนําเสนอ
รายชื่อตามที่คณะเสนอพรอมประวัติ ผลงาน และผลการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการฯ และของ
สภาวิชาการมาประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวย
ในการนี้ ที่ ป ระชุ มไดเสนอแนะให มีการแกไขปรับ ปรุงขอบั งคั บ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ลําปาง วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ในเรื่องการกําหนดคุณสมบัติของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
มติสภามหาวิทยาลัย มอบคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดําเนินการนําเสนอตามขอสรุปของที่ประชุม ในการประชุม
ครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๙
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริเยศ สิ ท ธิส 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 ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลํ าปางในการประชุ มครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยมี รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิ กจายเงินอุดหนุนคาใชจาย
บุคลากรสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญ เมื อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุ ณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา(ราง)
ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง ว าด วยการเบิ กจ ายเงิ น อุ ดหนุ น ค าใช จ ายบุ คลากรสํ าหรั บ พนั กงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ยอหน าที่ ๒ บรรทัด ที่ ๒ แก ไขข อความจาก “...ประกอบกับ มติ ...” เป น “...โดย
ความเห็นชอบของ...”
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๕
๒. ขอ ๓ ใหแกไขขอความจาก “...ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือมติอื่นใด...”
เปน “...ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศ...”
๓. ขอ ๔ แกไขคํานิยามคําวา พนักงานมหาวิทยาลัย จาก “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” เปน “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย”
๔. ข อ ๖ บรรทั ด ที่ ๓ ให แ ก ไขข อความจาก “...๗ กั น ยายน ๒๕๔๘...” เป น “...๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘...”
๕. ขอ ๖ ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ ตัดคําวา “ราชภัฏลําปาง” อออก
๖. ขอ ๘ บรรทัดที่ ๒ ใหตัดขอความ “หรือหลักเกณฑและวิธีการ” ออก
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินอุดหนุน
คาใชจายบุคลากรสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐
ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให นํ าตั ว ชี้ วั ด และค าเป าหมาย ๖ ป ห ลั ง (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙) มาใชในชว ง ๔
ปแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
๒. ปรับโครงการและแผนงานใหสอดรับกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
กลุมใหมตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๓. ปรับหนวยนับของคาเปาหมายใหสอดรับกับตัวชี้วัด
๔. ตารางคาเปาหมายใหแสดงผลลัพธหรือผลการดําเนินงาน
๕. หน า ที่ ๒๙ เป าหมายด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ข อ ๑.๓ ให เพิ่ ม ข อ ความ “ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา”
๖. หนาที่ ๒๙ เพิ่มเปาหมายดานการวิจัย ๒ ขอ ดังนี้
๑. ใหมีวารสารวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
๒. ใหจัดตั้งกองทุนวิจัย
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๖
๗. หนาที่ ๒๙ เปาหมายดานการบริการวิชาการ ขอ ๓.๓ ใหแกไขขอความจาก “เปน
ศูนยความเปนเลิศในการผลิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” เปน “เปนศูนยความเปนเลิศในการ
บริการและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”
๘. หนาที่ ๒๙ เปาหมายดานบุคลากร ขอ ๕.๔ ใหตัดคําวา “พิเศษ” ออก
๙. หนาที่ ๓๕ กลยุทธดานบุคลากร ขอ ๕.๔ ใหตัดคําวา “พิเศษ” ออก
๑๐. หนาที่ ๓๖ ตารางตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกลยุทธดานบุคลากร ใหแกไข ดังนี้
๑. ขอ ๔ ชองตัวชี้วัดใหตัดคําวา “พิเศษ” ออก
๒. ขอ ๔ ชองคาเปาหมายป ๒๕๖๔ ใหแกไขตัวเลขจาก “๘๐” เปน “๓๐”
๓. ขอ ๔ ชองคาเปาหมายป ๒๕๖๙ ใหแกไขตัวเลขจาก “๑๐๐” เปน “๘๐”
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๙ โดยใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในการพิ จ ารณ าตามระเบี ย บ วาระนี้ อาจารย เ อกรั ฐ อิ น ต ะ วงศา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาตออกจากที่ประชุม
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ป ระชุมพิ จารณาให ความเห็น ชอบและอนุมัติกําหนดตําแหนงให อาจารยประจําดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ จํานวน ๕ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑- ๕.๓.๕
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหรองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวาที่ ร.ต.ปฐมพงศ พรมมาบุญ
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
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๗
๖. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย
อาจารยวาที่ ร.ต.ปฐมพงศ พรมมาบุญ อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา และ
อาจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ
๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ย โดยเปลี่ ย นแปลงจากอาจารยเกสร กอกอง เป น อาจารยมนตา รัต นจั น ทร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ตามเสนอ
๕.๕ การแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย
๑. นางสาวตองตา

จรูญศรีวัฒนา

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

๒. นางสาวนิตยา

ไชยปญญา

นักวิชาการศึกษา

๓. นางสาวศิริพร

ควรคิด

นักวิชาการคอมพิวเตอร

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประกอบดวย
๑. นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
๒. นางสาวนิตยา ไชยปญญา
นักวิชาการศึกษา
๓. นางสาวศิริพร ควรคิด
นักวิชาการคอมพิวเตอร
๕.๖ ใหความเห็นชอบการดําเนินการ รายชื่อและความรูความเชี่ยวชาญของผูสมควรดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาตามระเบียบวาระนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๑๑ ทาน
ไดขออนุญาตออกจากที่ประชุม
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๘
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการ รายชื่อและความรู
ความเชี่ ยวชาญของผูสมควรดํ ารงตํ าแหน งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ โดยสืบ เนื่องจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๑) (๒) (๓) และ(๔) (ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ า ปาง ว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารได ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พ.ศ. ๒๕๔๗) พิจารณาดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๙/
๑๙๑๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
บัดนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตราดังกลาวไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการดําเนินการ รายชื่อและความรูความเชี่ยวชาญของผูสมควรดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ซึ่งกําหนดในวันอาทิตยที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

