รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ 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. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๕. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๙. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๒๐. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. อาจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. อาจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๓. อาจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว

ไชยโย
ปดเปา

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

๒
๓.
๔.
๕.

อาจารยกมลวรรณ
นางสาวสุปราณี
วาที่รอยตรีณัฐพัชร

ทาวัน
สีตาบุตร
วันตัน

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

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

ชัยเสนา
ลางคุลเสน
ครุธาโรจน
หวลอารมณ

๕.
๖.
๗.

โพธิ์แพง
อินตะขัน
สุวรรณ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย
ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ป ระชุมทราบ
๑.๑ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
๑. องคประกอบของการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคทศวรรษที่ผานมา
๒. สิ่งที่ สังคมอยากเห็นมหาวิท ยาลัย ใหการสนับสุน นและสรางสังคมที่เขม แข็งและ
มีดุลยภาพ
๓. แนวโนมการกําหนดกลยุทธ/ตัวชี้วัด การพัฒนามหาวิทยาลัยระดับโลก
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๒ สรุปผลการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแ จงใหที่ประชุม ทราบถึงสรุปผลการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศ
รับสมัครทั้งหมดจํานวน ๔๒ สาขาวิชา จํานวน ๒,๒๕๕ คน มีจํานวนผูมาสมัครทั้งหมด ๒,๑๐๐ คน ผาน
การคัด เลือ กจํานวน ๑,๓๖๑ คน มารายงานตัว จํานวน ๖๗๕ คน รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๑.๒

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

๓
ประธานไดเสนอใหมีการจัดประชุม วาระพิเศษเพื่อพิจารณาหาแนวทางเกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ในอนาคต โดยขอใหม หาวิทยาลัย เตรีย มขอมูลที่เกี่ยวของ
ยอนหลังสามป คือตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นั้น
ฝายเลขานุการ ไดจัดทํ ารายงานการประชุม เสร็จเรีย บรอยแลว รายงานการประชุ ม
มีจํา นวน ๑๐ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตห นา ๑-๑๐ ซึ่ง ฝายเลขานุ การ
ไดดํ าเนิน การจัดสงหนังสือเพื่อ ให กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดรับรองรายงานการประชุม ดังกลาวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยใหมีการแกไขระเบียบวาระที่ ๕.๗ โดยใหเพิ่มขอเสนอแนะ
อีก ๑ ขอ ดวยขอความ “ใหมีการจัดพื้นที่สําหรับจัดตั้งโรงเรีย นสาธิตเปนสัดสวนเฉพาะ โดยไมฝากไวกับ
พื้นที่ของคณะใดคณะหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการและการขยายกิจการในอนาคต”
มติสภามหาวิทยาลัย รับ รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ป ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๕๘
ผูช วยศาสตราจารยป ริเยศ สิ ท ธิส รวง รองอธิ การบดี เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย
ได แ จ งใหที่ ป ระชุ ม ทราบวาจากมติส ภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏลําปางในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
ดังนี้
๑. หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบั ญ ชี เปลี่ ย นแปลงจากอาจารย สุ ธี ร า
ทิพ ย วิวัฒ นพ จนา และอาจารยสุพ รรณี คํ าวาส เปนผู ชวยศาสตราจารยณั ฐนัน ท ฐิติย าปราโมทย และ
อาจารยทิพยาภรณ ปตถา
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปลี่ยนแปลงจาก
ผูชวยศาสตราจารยพวงนอย แสงแกว เปนอาจารยเอกชัย ญาณะ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๒
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยป ระจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามเสนอ
๕.๒ รายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนคณะและสํานัก ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานทางการเงิน และบั ญ ชี กองทุ น คณะและสํ า นั ก ป ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๖ คณะ ๑ สํานัก และ ๑ สถาบัน ดังนี้
๑. กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๒. กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๓. กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๔. กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๕. กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๖. กองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๗. กองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๘. กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑-หมายเลข ๕.๒.๘
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการรายงานโดยขอใหแ ต
ละกองทุนจัดรูปแบบการรายงานใหเหมือนกันตามรูปแบบของกองทุนคณะวิทยาการจัดการ
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนคณะและสํานัก ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๖ คณะ ๑ สํานัก และ ๑ สถาบัน
๒. เห็นชอบใหมีการปรับรูป แบบการรายงานทางการเงินและบัญชี กองทุน
คณะและสํานักใหเหมือนกันตามรูป แบบของกองทุนคณะวิทยาการจัดการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

๕
๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดว ยการกําหนดภาระงานของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ...
รองศาสตราจารย สุ ร ชั ย ขวั ญ เมื อ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบี ย บ และขอ บัง คับ ของมหาวิทยาลัย ไดเสนอให ที่ป ระชุ ม พิ จารณา (ราง)
ขอ บั งคั บมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ลํ าปาง วาด ว ยการกํา หนดภาระงานของผู ดํา รงตํ าแหน งอาจารย ผูช ว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ขอ ๗ ใหมีการปรับแกไขขอความจาก “...ตามขอ ๖(๒) หรือ(๕)...” เปน “...ตามขอ
๖(๒) และ(๕)...”
๒. ขอ ๘ ใหปรับแกไขขอความจาก “การกําหนดภาระงาน เงื่อนไขการคิดภาระงาน
ตามขอ ๖ ของคณาจารย ให เป นไปตามประกาศของมหาวิท ยาลัย โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ” เปน “การกําหนดภาระงาน เงื่อนไขการคิดภาระงาน การประเมินผลงานทางวิชาการ
ตามขอ ๖ ของคณาจารย ให เป นไปตามประกาศของมหาวิท ยาลัย โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย”
๓. ขอ ๑๑(๒) ขอ ๑๓(๒) และขอ ๑๔(๒) ใหแกไขขอความจาก “...ตามขอ ๖(๒) หรือ
(๕)...” เปน “...ตามขอ ๖(๒) และ(๕)...”
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดภาระงาน
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับ แกไขตามขอเสนอแนะของที่ป ระชุม
๕.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
รองศาสตราจารย สุ รชั ย ขวั ญ เมื อ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบีย บ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
ลําปาง วาด วยวิ นัย นัก ศึก ษา (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ยอหนาที่ ๑ ใหแ กไขขอความจาก “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย วินัยนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนนักศึกษา
ที่ดี มีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ธํารงไวซึ่ง
เกีย รติ และความมีระเบีย บเรีย บวินัย ” เปน “โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วาดวย วินัยนักศึกษา เพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น”
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

๖
๒. ขอ ๓ ใหเพิ่มวรรคสองดวยขอความ “หลักเกณฑการลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
๓. ตัดวรรคสองของขอ ๕ ออก
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยวินัยนักศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับ แกไขตามขอเสนอแนะของที่ป ระชุม
๕.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ...
รองศาสตราจารย สุ รชั ย ขวั ญ เมื อ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วาดวยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังนี้
๑. ปรับแกชื่อขอบังคับจาก “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง วาดวยการมอบเข็ม
เชิดชูเกียรติ พ.ศ. ...” เปน “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการใหเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ...”
๒. ขอ ๑ ใหปรับแก ไขขอความจาก “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาด วยการ
มอบเข็ มเชิ ดชู เกีย รติ พ.ศ. ...” เปน “ข อบังคับมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏลํ าปาง วาดวยการให เข็ม เชิดชูเกี ยรติ
พ.ศ. ...”
๓. ขอ ๔ ใหปรับแกขอความจาก “การมอบเข็ม เชิดชูเกีย รติ มี วัตถุประสงค ดังนี้ (๑)
เพื่อเชิดชูเกีย รตินักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่ไดชวยเหลือ ทําคุณ ประโยชน สรางชื่อเสีย งใหกับ
มหาวิทยาลัย (๒) เพื่อมอบใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา” เปน “การมอบเข็มเชิดชูเกีย รติ มีวัตถุประสงคเพื่อ
เชิ ดชูเกีย รตินัก ศึกษา บุคลากร และบุค คลทั่ วไป ที่ ไดชวยเหลือ ทํ าคุณ ประโยชน สรางชื่อเสีย งใหกั บ
มหาวิทยาลัย”
๔. ขอ ๘ ใหปรับแกไขขอความจาก “เข็มเชิดชูเกีย รติ คือ เครื่องหมายที่ทําดวยโลหะ
เปนรูปวงรี ตราสัญลักษณม หาวิทยาลัย ขนาดกวาง ๒.๗ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร หนา ๑.๒
มิลลิเมตร ใชประดับเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกาย ดังนี้ (๑) แบบ ก สําหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปที่ทําคุณประโยชนดวยกําลังกาย กําลังปญญา หรือกําลังทรัพย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ
ทําผลงานที่สรางชื่อเสีย งใหกับมหาวิทยาลัย ตามแบบตัวอยางแนบทายขอบังคับนี้ (๒) แบบ ข สําหรับ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามแบบตัวอยางแนบทายขอบังคับนี้” เปน “เข็ม เชิดชูเกียรติ
คือ เครื่องหมายที่ทําดวยโลหะ เปนรูปวงรี ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ขนาดกวาง ๒.๗ เซนติเมตร ยาว
๓.๕ เซนติเมตร หนา ๑.๒ มิลลิเมตร ใชประดับเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกาย สําหรับนักศึกษา บุคลากร
และบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ทํ า คุ ณ ประโยชน ด ว ยกํา ลั งกาย กํ าลั ง ป ญ ญา หรือ กํ า ลั งทรั พ ย ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หรือทําผลงานที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ตามแบบตัวอยางแนบทายขอบังคับนี้”
๕. ขอ ๙ ใหแกไขขอความจาก “วิธีการสรรหาและคัดเลือกผูที่จะไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ
ตาม ขอ ๘(๑) ใหดําเนินการดังนี้(๑) หนวยงานเปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรไดรับเข็มเชิดชูเกีย รติ ตอ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

๗
คณะกรรมการหรือกรรมการ (๒) คณะกรรมการพิจารณาและประกาศรายชื่อบุคคลที่สมควรจะไดรับเข็ม
เชิดชูเกีย รติ” เปน “ใหหนวยงานเปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรไดรับเข็ม เชิดชูเกียรติ ตอคณะกรรมการ
หรือกรรมการ เพื่อพิจารณาและประกาศรายชื่อบุคคลที่สมควรจะไดรับเข็มเชิดชูเกียรติเสนอมหาวิทยาลัย”
มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการให
เข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ... โดยใหมกี ารปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

๕.๖ การพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการเป ลี่ ย นแปล งข อ มู ล หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบการเปลี่ย นแปลงขอ มู ลหลัก สู ตรครุศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๘ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขอมูล หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเสนอ

๕.๗ ขอความเห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามเสนอ
๕.๘ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ป ระชุ ม พิ จารณาอนุ มัติ กําหนดตําแหน งให อาจารยประจํ าดํารงตํ าแหนงทางวิชาการ จํ านวน
๒ คน ดังนี้
๑. อาจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๒. อาจารยสกลวรรณ หานจิตสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑-หมายเลข ๕.๘.๒
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๘
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยส กลวรรณ หานจิตสุวรรณ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชากอสราง-โยธา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ
และอาจารยสกลวรรณ หานสุวรรณ และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ประธานไดแ จงกําหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ซึ่งกํ าหนดในวันอาทิตยที่ ๒๑ กุม ภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐
อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม/ผูตรวจรายงานการประชุม
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