
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสด์ิ อ านาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
๑๗.  อาจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
๑๘. อาจารย์สุเทพ ทองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๙. อาจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๐. อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๑. อาจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๒. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

๒. นางกิ่งดาว ปัดเปา  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดี 
๒. อาจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ  
   และกิจการพิเศษ 
๓. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ชวยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๖. อาจารย์เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ 

  ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
น้ัน 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายงานการประชุม 
มีจ านวน ๒๒ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑-๒๒ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ 
ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ส่งข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หากพ้นก าหนดวันดังกล่าวให้ถือว่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙  
    โดยไม่มีการแก้ไข 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การพิจารณาเลือกตัวบ่งช้ีตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัวบ่งชี้ตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
โดยสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ 
ที่ประชุมมีม ติเห็นชอบเลือกตัวบ่งชี้ตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
ประกอบด้วย 
  ๑. ตัวบ่งชี้ จ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของคณะ/สถาบัน 
  ๒. ตัวบ่งชี้ ช การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับ
สถาบันอื่น 
  ๓. ตัวบ่งชี้ ซ ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 
  เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ใหม่ ดังน้ี 
  ๑. ตัวบ่งชี้ ง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
  ๒. ตัวบ่งชี้ จ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของคณะ/สถาบัน 
  ๓. ตัวบ่งชี้ ซ ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงตัวบ่งช้ีตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมิน 
   คุณภาพภายนอกรอบสี่ตามเสนอ 
 

 ๓.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในนาม
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังน้ี 
   ๑. ข้อ ๓ ให้เพิ่มข้อความ “หรืองบประมาณแผ่นดิน” ท้ายค านิยามค าว่า “ลูกจ้าง
ชั่วคราว” 
  ๒. ข้อ ๙ ย่อหน้าที่ ๑ ให้ตัดข้อความ “โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย” ออก 
  ๓. ข้อ ๙ ย่อหน้าที่ ๒ ให้แก้ไขข้อความจาก “ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจก าหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้” เป็น “ในกรณีที่มี 
ความจ าเป็นเร่งด่วนให้อธิการบดีอนุมัติและแจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง 
   ช่ัวคราว พ.ศ. ... โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๙ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ในการประชุม คร้ังที่  ๔/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าไตรมาสท่ี ๒ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑. ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในส่วนงบที่ดินสิ่งก่อสร้างตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น และ
ติดตามการของบประมาณจากส านักงบประมาณต่อไป  
  ๓. ในการน า เสนอรายงานการเบิ กจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบั ติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางคร้ังต่อไปให้จัดท ากราฟเป็นภาพสีเพื่อความชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าไตรมาสท่ี ๒  
    โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๕ 

 ๕.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
  ๑. ระดับคะแนนที่จะได้รับ หลังจากการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้ระดับ
คะแนน F 
  ๒. ระบบการโอนย้ายหน่วยกิต 
  ๓. ระดับคะแนนที่สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   และรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานด้านวิชาการด าเนินการทบทวนและปรับแก้ไข  
   (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
    พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
   ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

 ๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้หมดวาระลง ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ บุตรอุดม เป็นประธานกรรมการ 
   คณบดี  
  ๒. อาจารย์อ านาจ สงวนกลาง เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๓. อาจารย์พงศธร ค าใจหนัก เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. อาจารย์สมเกียรติ เบญจศาสตร์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๖ 

  ๖. อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. รองศาสตราจารย์เกียรติสุดา ศรีสุข เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. นางพจนี พรหมจิตต์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นายต่อศักด์ิ ประค าทอง เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเลขานุการ 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ บุตรอุดม เป็นประธานกรรมการ 
   คณบดี  
  ๒. อาจารย์อ านาจ สงวนกลาง เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๓. อาจารย์พงศธร ค าใจหนัก เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. อาจารย์สมเกียรติ เบญจศาสตร์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. รองศาสตราจารย์เกียรติสุดา ศรีสุข เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. นางพจนี พรหมจิตต์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นายต่อศักดิ์ ประค าทอง เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเลขานุการ 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๗ 

 ๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑. แก้ปี พ.ศ. จาก “๒๕๕๘” เป็น ๒๕๕๙”  
  ๒. แยกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ๒ กลุ่ม 
  ๓. รวมรายวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและรายวิชาโยคะเพื่อสุขภาพ
ไว้ด้วยกัน 
  ๔. ควรเพิ่มรายวิชาเซรามิคไว้ในกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๕. ควรเพิ่มรายวิชาที่ เกี่ยวกับบัณฑิตจิตอาสาเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหมวดศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีการแก้ไข 
    ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยเงินรายได้จาก 
   การให้บริการทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 ๕.๖ การขอขยายระยะเวลาในการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอขยายระยะเวลาในการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยสืบเน่ืองจากค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่เน่ืองจากขณะน้ีคณะกรรมการฯ  
อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหา ดังน้ันจึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาในการ  
สรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิออกไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ 

  ประธานได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙  
ซึ่งก าหนดในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๒ การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย โดยสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปิด 
ภาคเรียนของมหาวิทยาลัยดังน้ี 
  ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
  ๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบและเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยน าไปหารือในท่ีประชุมอธิการบดี 
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป 
 

 ๖.๓ ขอหารือกรณีให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีอิสระในการเลือกระบบประกัน
คุณภาพของตนเอง 
  นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอหารือ  
ที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีที่ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพของตนเอง 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงว่ากรณี
ดังกล่าวสืบเน่ืองจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้มีประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ และมีอิสระ
ในการด าเนินการ ซึ่งระบบดังกล่าวต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ต้ังแต่ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน และน าเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณะ  
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๙ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปัดเปา)  (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ   สิทธิสรวง) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


