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

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒.
๓.
๔.
๕.

นางกิ่งดาว
อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ปดเปา
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. อาจารยรัชฎาภรณ

หวลอารมณ

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อินตะขัน
อาทิตยกวิน
เภาคํา
ศุภกรรม
รักษาพล
วงษสังข

ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย
ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ
ผูชวยศาสตราจารยวันดี
นางสาวพวงเพชร
นายวัชระ
นางสาววาสนา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิส รวง รองอธิการบดี เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย ได ข อ
อนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พรอม
คณะเขารวมประชุมเพื่อสังเกตการณการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ นโยบายของรัฐบาลเรื่อง Thailand ๔.๐
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวารัฐบาลขอใหมหาวิทยาลัยนํานโยบาย เรื่อง Thailand
๔.๐ มาปรับใชในการจัดการศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยเนน
๑. การพัฒนา S/T และ Innovation ในการเรียนการสอนและการวิจัย
๒. การเพิ่มมูลคาของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริหารใหมากขึ้น
๓. ความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชนใน
การผลิตบัณฑิต และการวิจัย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

๑.๒ การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหสอดรับกับนโยบายใหมๆ
ประธานได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งการปรั บ เปลี่ ย นวิธี ก ารทํ า งานของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยใหรับกับนโยบายใหมๆ ไดทัน โดยจะตองเตรียมการดังนี้
๑. การสราง KM ภายในมหาวิทยาลัย
๒. การอบรมพัฒนาบุคลากร
๓. การประชุมสัมมนา
๔. การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดรับกับนโยบายใหมของรัฐบาล
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๓ รองอธิการบดีขอลาออก
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู รองอธิการบดี ขอลาออกจากตําแหนงรอง
อธิการบดี ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๔ งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดินเปนจํานวน
เงิ น ประมาณ ๖๘๒ ล า นบาท แปรญั ต ติ เงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จํ านวนเงิ น ประมาณ
๖.๔ ลานบาท และไดรับงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจจํานวนเงินประมาณ ๒๕.๙๓ ลานบาท สําหรับกรอบ
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะนําเสนอในระเบียบวาระที่ ๕.๑๐
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํ ารายงานการประชุ 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
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๙
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 ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลํ าปางในการประชุ มครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ โดยมี รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ในการนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ าเนิ น การให ได มาซึ่ งองค ป ระกอบกรรมการตามข อ ๗(๓) (๔) และ(๕) ของข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลํ าปาง วาด วยการสรรหาบุ คคลเพื่ อแต งตั้งเป นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรีย บรอยแล ว
สํ า หรั บ องค ป ระกอบของกรรมการตาม (๒) ให ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เลื อ กกั น เอง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ได ซึ่ ง องค ป ระกอบของกรรมการตาม (๒) จึ ง ขอเสนอให ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจํานวนหนึ่งคนเพื่อเปนกรรมการดังกลาว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่มาประชุมไดเลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปน
กรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒. นายสมเกียรติ
อัญชนา
เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๔. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา
เปนกรรมการ
บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๖. นางกิ่งดาว
ปดเปา
เปนผูชวยเลขานุการ
๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดย
ตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
อธิการบดี
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
เหลมตระกูล
คณบดีคณะครุศาสตร
๓. อาจารยปริตต
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๔. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๖. นางกิ่งดาว
ปดเปา

เปนประธานกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
เปนผูชวยเลขานุการ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย
และขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

๓. อาจารยปริตต
สายสี
เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๔. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง
เปนกรรมการและเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๖. นางกิ่งดาว
ปดเปา
เปนผูชวยเลขานุการ
๕.๓ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิ จารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหน ง
ที่วาง) โดยสืบเนื่องจากนางพรรชณี ลิ้มสุคนธ ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จึ งทํ าให การดํ ารงตํ าแหน งกรรมการดั งกล าวว างลง ดั งนั้ น เพื่ อ ให อ งคป ระกอบของ
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง นายชูฤทธิ์ อันนารา เปน
กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งนายชูฤทธิ์ อันนารา เปนกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
(แทนตําแหนงที่วาง)
๕.๔ ขอความเห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ า แหน ง ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาหลั กสู ต รใหม หลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารย
อนุรักษ อาทิตยกวิน เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน ไดนําเสนอรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้
๑. ใหปรับลดหนวยกิตลงไมเกิน ๑๒๖ หนวยกิต
๒. อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รให คั ด เลื อ กผู ที่ มี ค วามรู และประสบการณ หรื ออาจใช
อาจารยภายในคณะที่มีความรูและประสบการณในดานบริหารธุรกิจ
๓. ใหเพิ่มการเรียนการสอนดานภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

๔. วิเคราะหกลยุทธทางการตลาดที่สอดรับกับความตองการชุมชนและทองถิ่น
๕. สรางจริยธรรมทางการคาหรือการทําธุรกิจใหแกนักศึกษา
๖. เพิ่มแหลงเรียนรูหรือแหลงฝกประสบการณใหมีความหลากหลาย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจคาปลีก ตามเสนอ
๕.๕ ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ
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
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย
ปฏิญญา บุญมาเลิศเปนอาจารยสิริญญา สุขสวัสดิ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ ตามเสนอ
๕.๖ ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรี
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
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยทยากร สุวรรณภูมิ เปน ผูชวยศาสตราจารย
ชาตรี มวงงาม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี ตามเสนอ
๕.๗ ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ
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
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยประสิทธิ์ เพ็ชรแสนงาม เปนอาจารย
ขจรศักดิ์ วงศวิราช รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑-๕.๗.๒
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ ตามเสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

๕.๘ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียด
ของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบและกลไก
การจัดทํ ารายละเอียดของหลั กสู ตร พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๘.๑- ๕.๘.๗
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. แก ไขชื่ อ เรื่ อ งประกาศจาก “ระบบและกลไกการจั ด ทํ า รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร
พ.ศ. ๒๕๕๙” เปน “หลักการและวิธีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙”
๒. แกไขขอความขอ ๔.๘ จาก “หากมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุ มัติแลว ใหองคกรวิชาชีพที่ เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อใหการรับรอง” เปน “กรณี ที่หลักสูตรใดเกี่ยวของกับ
องคกรวิชาชีพ ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวใหองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของให
การรับรอง”
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบและกลไกการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๙ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดตําแหนง และใหไดรับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดตําแหนง และใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิ เศษ ตํ าแหน งนิ ติ กร (พ.ต.ก.) ของพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ...รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสนเอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ข อ ๔(ง) ให แ ก ไขข อ ความจาก “ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) ...” เปน “...ตามที่ กพอ. ...”
๒. ขอ ๔(ง) วรรคสอง ใหแกไขขอความจาก “...ที่ผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นั ก กฎหมายภาครั ฐ หรื อ ผ า นการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก กฎหมายอุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง จั ด โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือได รับ ประกาศนียบัตรเนติบัณ ฑิตไทยจากสํานักอบรมกฎหมายแห ง
เนติบัณฑิตยสภา...” เปน “...ที่ผานการอบรมหลักสูตรตามขอ ๔(ก)...”
๓. ขอ ๙ ใหแกไขขอความจาก “...จํานวนอยางนอย ๕ คน ...” เปน “...จํานวนไมเกิน
๕ คน ...”
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

๔. ขอ ๙(๕) ใหแกไขขอความจาก “...เปนกรรมการ” เปน “...คนหนึ่งเปนกรรมการ”
๕. ขอ ๙(๖) ใหตัดขอความ “และอาจใหมีผูชวยเลขานุการก็ได” ออก
๖. ข อ ๙(๖) ให เ พิ่ ม วรรคสอง ด ว ยข อ ความ “กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น อาจแต ง ตั้ ง
ผูชวยเลขานุการก็ได”
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดตําแหนง และ
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอของที่ประชุม
๕.๑๐ กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู ดํ ารงตํ า แหน งบริ ห าร เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณากรอบการจั ดสรรงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิ ทยาลั ยได รั บ การจั ดสรรงบประมาณ จํ านวนทั้ งสิ้ น
๗๗๒,๗๙๘,๕๐๐ บาท (เจ็ดรอยเจ็ดสิบสองลานเจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข อ เสนอแนะว าในการนํ าเสนอแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ขอใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ ดังนี้
๑. รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. กําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหชัดเจน
โดยเฉพาะงบประมาณที่จะใชสําหรับปรับกลยุทธเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งตองสอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาล
๓. รายงานสถานะทางการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกองทุนทุกกองทุน
ของมหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามเสนอ
๒. ในการนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให
พิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๑ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน ๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑-๕.๑๑.๒

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพฤกษา เครือแสง ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยรัชนี คะระวาด ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาคณิตศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยพฤกษา เครือแสง
และอาจารยรัชนี คะระวาด และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐
วันนับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๕ ตุลาคม 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 ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

