รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 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. อาจารยแวอีเลียส
บินโซดาโอะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕ ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ)
๑. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
๒. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
๓. อาจารยสุเทพ
ทองคํา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒
๒.
๓.
๔.
๕.

นางกิ่งดาว
อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ปดเปา
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย
๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๔. อาจารยรัชดาพร

ชัยเสนา
อินตะขัน
เหลมตระกูล
หวลอารมณ

๕.

อาจารยวารินทร

วงษวรรณ

๖.

อาจารยชนมธนัช

สุวรรณ

๗.
๘.
๙.

อาจารยปรารถนา
อาจารยณัฐพล
อาจารยเศรษฐวิชญ

โกวิทยางกูร
แจงอักษร
ชโนวรรณ

รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะครุศาสตร
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ สรุปผลการประชุมของ International Association of University Presidents:
IAUP
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการประชุมของ International Association
of University Presidents: IAUP เมื่ อ วั น ที่ ๓-๕ พฤศจิ ก ายน ๒ ๕ ๕ ๙ รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓
๑.๒ การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดาน
การพั ฒ นาอาจารย แ ละการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น กับ University Putra Malaysia (UPM) ประเทศ
มาเลเซีย สําหรับ Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย อยูระหวางการประสาน
รายละเอียดของบันทึกขอตกลงความรวมมือ
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๓ แนะนําหนังสือที่จัดพิมพโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดพิมพหนังสือ “ศาสตร : ปบสาครูบาอาโน
ชัยธรรมจินดามุนี” และหนังสือ “คนลําปาง ชาติพันธุในชั้นประวัติศาสตร” ซึ่งไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหนังสือดังกลาวดวย รายละเอียด
ตามหนังสือที่ไดนําแจกใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ ประชุ มได เสนอแนะให มหาวิทยาลัยควรจั ดสร างห องเพื่ อแสดงพระราชประวัติ และ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางนั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ า นวน ๘ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม ตั้ ง แต ห น า ๑-๘ ซึ่ ง ฝ า ยเลขานุ ก าร
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนั ง สื อ ที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๔ ลงวั น ที่ ๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ โดยกํ า หนดให ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวให
ถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๕ ตุลาคม 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 ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ลําปางในการประชุ มครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ การดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน งประเภททั่ ว ไปเป น
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และการคัดเลือกพนักงานราชการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป เปนตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไปเปน
ตํ าแหน งประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะหรื อวิช าชีพ เฉพาะ และการคัด เลือ กพนั กงานราชการเป น พนัก งาน
มหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป เปนตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอให ที่ประชุมพิ จารณาการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพั ฒ นามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลํ าปางแทนชุ ด เดิ ม ที่ ห มดวาระ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การตามความข อ ๖ ของระเบี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ว า ด ว ยกองทุ น พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง พ.ศ.๒๕๕๗ ยกเว น
องคประกอบของกรรมการใน (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จํานวน ๑ คน
เปนกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ประธานไดเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง ซึ่งกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได เ ลื อ กนายสมเกี ย รติ อั ญ ชนา เป น กรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๕
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
ประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๓. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. นายนิทัศน
เยาวสกุลมาศ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๕. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการ
รองอธิการบดี
๖. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการ
รองอธิการบดี
๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๘. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
เหลมตระกูล กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
๙. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๐. นายปรีชา
ไชยโย
เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
และเลขานุการ
๑๑. หัวหนางานคลังหรือผูแทน
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจ ารณาการแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแทนชุดเดิมซึ่งจะหมดวาระในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
๑.
๒.
๓.
๔.

อาจารยเทวฤทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ
ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ
อาจารยชัยเนตร

วิญญา
จันทรแสนตอ
เลาลลิต
ชนกคุณ

เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๖
๕. อาจารยอาระดา
๖. อาจารยนริศรา
๗. อาจารยประนอม
๘. อาจารยดารุณี
๙. อาจารยเกษริน
๑๐. อาจารยศิวัช
๑๑. อาจารยปกรณ
๑๒. อาจารยพงษพร
๑๓. นางพิศวง

พุมไพศาลชัย
ภาษิตวิไลธรรม
วงศหมื่นรัตน
นิพัทธศานต
วะนะวิเชียร
ลาวัลยวดีกุล
สันตกิจ
พันธเพ็ง
กองกระโทก

เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๕๘ จํานวน ๒๖ คน ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการ
จํานวน
๕ คน
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จํานวน
๖ คน
สาขาวิชาการวัด ประเมินและวิจัยทางการศึกษา
จํานวน
๕ คน
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
จํานวน
๔ คน
และชนบท
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จํานวน
๑ คน
สาขาวิชาการจัดการ
จํานวน
๕ คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน ๒๖ คน ตามเสนอ
๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน
๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ
โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยสุพรรณี คําวาส เปน อาจารยธีระ เทียนรุงไพศาล
๒. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น โดยเปลี่ ย นแปลงจากอาจารย
พรอมบุญ สายชางทอง เปน อาจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗
๓. หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส โดย
เปลี่ยนแปลงจากอาจารยสุคนธทิพย สุภาจันทร เปน ผูชวยศาสตราจารยฐานันดร โตะถม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-๕.๔.๓
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ตามเสนอ
๕.๕ ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร อาจารยณัฐพล แจงอักษร และอาจารยเศรษฐวิชญ ชโนวรรณ อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
เปนผูนําเสนอ
อาจารย ป รารถนา โกวิทยางกูร และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับการบริหารจัดการหลักสูตร และ
พัฒนาอาจารยที่ปรึกษาใหมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
ที่ประชุม
๕.๖ รายงานผลการเบิ กจ ายงบประมาณ และผลการดํ าเนิ น งาน ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. การนําเสนอรายงานใหแยกรายการงบประจําและงบลงทุนใหชัดเจนทั้งในสวนของ
งบประมาณแผนดินและงบรายได
๒. เรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามที่สํานักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีกําหนด
๓. สรางระบบกลไกเพื่อติดตามการเบิกจายใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๘
๕.๗ แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในระยะ ๒๐ ป (๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู ดํ ารงตํ าแหน งบริห าร ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแผนงานในภารกิ จของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง
ในระยะ ๒๐ ป (๒๕๖๐-๒๕๗๙) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหวิเคราะหขอมูลประกอบและปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอกใหชัดเจน
๒. แบงชวงระยะเวลาของแผนเปนทุก ๕ ป
๓. ข อ มู ล และองค ป ระกอบของการจั ด ทํ า แผนต อ งสอดรั บ กั บ แผนพั ฒ นาประเทศ
ยุทธศาสตรประเทศ แผน ๒๐ ป ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผน ๒๐ ป ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และนโยบาย เรื่อง Thailand ๔.๐
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในระยะ ๒๐ ป (๒๕๖๐๒๕๗๙) โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๘ ขอความเห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยวารินทร วงษ ว รรณ
และอาจารยชนมธนัช สุวรรณ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารย วารินทร วงษ วรรณ และคณะไดนํ าเสนอรายละเอี ยดของหลั กสู ตรตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับโครงสรางการบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับลักษณะรายวิชา
๒. อาจารยประจําหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
๓. ใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๔. ใหเนนปฏิบัติการ โดยใหมีความรวมมือกับบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๙
๕.๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตกิ ําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน ๑๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยปองปรารถน สุนทรเภสัช ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยพรชนก ทองลาด ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๘
๔. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสุพรรณี คําวาส ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี
๕. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยแดน กุลรูป ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี
๖. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยฐิฏิกานต สุริยะสาร ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี
๗. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยจารุวรรณ ลิมปไพบูลย ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๕๙
๘. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพอใจ สิงหเนตร ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๙
๙. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยนราธิป วงษปน ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๑๐. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยขนิษฐา ใจมโน ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๕๙
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๑๐
๑๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยดารุณี นิพัทธศานต ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๕๙
๑๒. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอนงครัตน รินแสงปน ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
๑๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยปองปรารถน
สุนทรเภสัช ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน ผูชวยศาสตราจารย
พรชนก ทองลาด อาจารยจารุวรรณ ลิมปไพบูลย อาจารยพอใจ สิงหเนตร
อาจารยนราธิป วงษปน อาจารยขนิษฐา ใจมโน และอาจารยดารุณี
นิพัทธศานต และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันออกคําสั่ง
แตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
แบบคําขอฯ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
ซึ่งกําหนดในวันอาทิตยที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ 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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