รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ 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. อาจารยเทวฤทธิ์
วิญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๖. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕ ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
๒. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

๒
๒.
๓.
๔.
๕.

นางกิ่งดาว
อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ปดเปา
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๓. รองศาสตราจารยไพฑูรย
๔. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา

ชัยเสนา
เหลมตระกูล
อินตะขัน
ดํารงวัฒนกูล

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ
๒. อาจารยนิวัติ
๓. อาจารยประสงค
๔. ผูชวยศาสตราจารยปฐมพงศ
๕. อาจารยชัยวุฒิ
๖. ผูชวยศาสตราจารยธมลวัฒน
๗. ผูชวยศาสตราจารยธิติมา
๘. อาจารยสรวิศ

อาทิตยกวิน
กิจไพศาลสกุล
หนอแกว
พรหมาบุญ
โกเมศ
หิรัญชาติอนันต
คุณยศยิ่ง
มูลอินตะ

อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เอกสารรวบรวมสรุปคําบรรยายเรื่อง Leadership in Higher Education
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงเอกสารรวบรวมสรุปคําบรรยายเรื่อง Leadership
in Higher Education ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม ASAIIIL CONFERENCE 2016 “Borderless Open Access
Education” โดยไดกลาวถึงการพัฒนาภาวะผูนําในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๑.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

๓
๑.๒ ประเทศไทยในยุคไทยแลนด ๔.๐
ประธานไดแจงให ที่ประชุ มทราบถึงประเทศไทยในยุคไทยแลนด ๔.๐ โดยมีเอกสาร
ประกอบ ดังนี้
๑. บทบาทของมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด ๔.๐ ซึ่งบรรยายโดยรองศาสตราจารย
มนตรี ศิริปรัชญานันท
๒. ไทยแลนด ๔.๐ ซึ่งเปนขอมูลของกระทรวงพาณิชย
๓. ประเทศไทย ๔.๐ หรือไทยแลนด ๔.๐ โดยนายสุวิทย เมษิน ทรีย รัฐมนตรีชว ย
วาการกระทรวงพาณิชย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑-๑.๒.๓
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ านวน ๑๖ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตห น า ๑-๑๖ ซึ่งฝ ายเลขานุ การ
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔
ธันวาคม 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 ๑๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

๔
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ลําปางในการประชุ มครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ การจั ด สรรเงิ น รายได เข า กองทุ น พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ประจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๕๙
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการจัดสรรเงินรายไดเขากองทุนพั ฒ นามหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบใหนําเงินรายไดที่สูงกวาคาใชจาย
ร อ ยละ ๘๐ จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ๑๘,๘๔๓,๐๕๒.๕๒ บาท (สิ บ แปดล า นแปดแสนสี่ ห มื่ น สามพั น หาสิบสองบาทหาสิบสองสตางค) ฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน ครั้งที่ ๓ ป ๒๕๕๙”
นายประเสริ ฐ รั ต นไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการสงเสริม กิจ การมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ ลํ าปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ป ระชุมทราบถึ งรายงานผลการจั ด
การแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน ครั้งที่ ๓ ป ๒๕๕๙” โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดดําเนินการจัดการแขงขันกอลฟ
การกุ ศ ล “ราชภั ฏ ลํ า ปางโอเพ น ครั้ ง ที่ ๓ ป ๒๕๕๙” ในวั น เสาร ที่ ๑๗ ธั น วาคม ๒๕๕๙ T-OFF
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สนามกอลฟ กฟผ.แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงคการจัดงาน
ดังตอไปนี้
๑. เพื่อหารายไดเขากองทุน “สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” และมอบ
ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา
๒. เพื ่อ เปน การประชาสัม พัน ธก ิจ กรรมของคณ ะกรรมการสง เสริม กิจ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหเปนที่รูจักโดยทั่วไป
๓. เพื่อรวมฉลองในโอกาสครบรอบ ๔๕ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ทั ้ ง นี ้ การจั ด การแข ง ขั น กอลฟ การกุศ ล “ราชภัฏ ลํา ปางโอเพน ครั้ง ที่ ๓ ป๒ ๕๕๙”
รายไดหลังหักคาใชจาย ขอมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนจํานวนเงิน ๗๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข อ เสนอแนะให ท บทวนและปรั บ ค า เป า หมาย
องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ และตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ใหสอดคลองกับความเปนจริง
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยทบทวนและปรับคาเปาหมายตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
๕.๒ การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาบุ ค คลเพื่ อ แต งตั้ งเป น ผู อํ า นวยการ หั ว หน า
สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิ จารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ
หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการใหไดมาซึ่งองคประกอบกรรมการตามขอ ๗(๓) (๔) และ(๕) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๕๖ เรียบรอยแลว สําหรับองคประกอบของกรรมการ
ตาม (๒) ให ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เลื อ กกั น เอง รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ได ซึ่ ง องค ป ระกอบของกรรมการตาม (๒) จึ ง ขอเสนอให ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจํานวนหนึ่งคนเพื่อเปนกรรมการดังกลาว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่มาประชุมไดเลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปน
กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนา
สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ
สายธนู เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

๖
๒. นายสมเกียรติ
อัญชนา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๔. นายบรรจง
สมศรี
เปนกรรมการ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๖. นายปรีชา
ไชยโย
เปนผูชวยเลขานุการ
๗. นางกิ่งดาว
ปดเปา
เปนผูชวยเลขานุการ
๕.๓ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๕๘ จํานวน ๑๙๑ คน ประกอบด วย ระดับ ปริญ ญาตรี จํานวน ๑๘๑ คน ระดับ ปริญญาโท จํานวน
๗ คน และระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร
สาขาวิทยาศาสตร
สาขาศิลปศาสตร
สาขาครุศาสตร
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑๑
๖๓
๑๘
๘
๔๕
๓๖

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวน

๓ คน

จํานวน
จํานวน

๑ คน
๓ คน

ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการ
จํานวน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-๕.๓.๒

๓ คน

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขขอความตารางบัญชีรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก “นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ” เปน “ประเภทแผนการเรียน”
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

๗
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑๙๑ คน ตามเสนอ
๒. เห็นชอบใหปรับแกไขขอความตารางบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงจํ า นวนหน ว ยชั่ ว โมงและชื่ อ วิ ช าหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยชั่วโมงและชื่อวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ดังนี้
๑. รหั ส วิ ช า ๕๕๐๑๑๐๑ ฟ สิ ก ส ช า งอุ ต สาหกรรม ๓ (๒-๒-๓) เปลี่ ย นจํ า นวน
หนวยชั่วโมงเปน ๓ (๒-๒-๕)
๒. รหัสวิชา ๕๕๖๒๗๐๔ การสํารวจและการประมาณราคา ๓ (๒-๒-๕) เปลี่ยนชื่อวิชา
เปน การสํารวจปริมาณและการประมาณราคา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยชั่วโมงและชื่อวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ตามเสนอ
๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
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
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร โดยเปลี่ ย นแปลงจากอาจารย เบญจมาศ พุ ท ธิ ม า เป น
ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร ตามเสนอ
๕.๖ ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการทองเที่ยว
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยสถิรา มะลาสิน เปนอาจารยกนกพร
สันเทพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การทองเที่ยว ตามเสนอ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

๘
๕.๗ ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรบริหารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการธุ รกิ จค าปลี ก
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการจัดทําหลักสูตรรวมกับหนวยงาน
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ภาคเอกชนจะต องเสนอบั น ทึ กข อ ตกลงความรว มมื อให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
พิจารณาใหความเห็นชอบกอน ในการนี้จึงขอใหผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ บริ ษั ท ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษั ท ในกลุม ฯ โดยเพิ่ มรายละเอีย ด
ในขอ ๓.๔ - ๓.๖ ของบั นทึกความรวมมือดังกล าวใหชัดเจน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิ จารณาให
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งตอไป
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยและผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
๕.๘ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิ ต หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ได ขออนุ ญ าตที่ ประชุ มให อ าจารย ป ระสงค หน อ แก ว
อาจารยนิวัติ กิจไพศาลสกุล และผูชวยศาสตราจารยปฐมพงศ พรหมาบุญ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ
อาจารยประสงค หนอแกว และคณะไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
๕.๙ ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยชัยวุฒิ โกเมศ อาจารย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูนําเสนอ
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๙
อาจารย ชั ย วุ ฒิ โกเมศ ได นํ า เสนอรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนนอยเกินไป
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
๕.๑๐ ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี เซรามิ ก ส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยธมลวัฒ น
หิ รัญ ชาติ อนั น ต ผูช ว ยศาสตราจารย ธิติมา คุณ ยศยิ่ง และอาจารยส รวิศ มูล อิน ตะ อาจารยสังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยธมลวัฒ น หิรัญชาติอนันต และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของ
หลักสูตรตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบและปรับแกไขเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๑ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน ๑ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๑๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพงษศักดิ์ อยูมั่น ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยพงษศักดิ์ อยูมั่น และให
แจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับ
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ
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๑๐
๕.๑๒ (ร าง) ระเบี ยบมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง ว าด วยการจั ดตั้ งและการดํ าเนิ น งาน
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...
นายสมเกี ยรติ อั ญ ชนา กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผูท รงคุณ วุฒิ ในฐานะกรรมการ
ยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งและการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอ ๕ ใหแกไขขอความจาก “...องคกรในกํากับ...” เปน “...หนวยงานในกํากับ...”
๒. ขอ ๕ ยอหนาที่ ๒ ใหตรวจสอบชื่อตัวยอภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อเต็ม
๓. ขอ ๑๐(๙) ใหแกไขขอความจาก “รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย
ทุกป” เปน “รายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทุกป”
๔. ข อ ๑๗ ข อ ๑๘ และข อ ๒๖ ปรับ ข อ ความโดยให ผานความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการฯ และใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติ
๕. ข อ ๒๒ ปรั บ ข อ ความโดยให ใ ช ร ะเบี ย บพั ส ดุ ข องมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังโดยอนุโลม
๖. ขอ ๒๓ ปรับขอความโดยใหใชระเบียบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
หรือระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมครั้งตอไป
๕.๑๓ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการยก
รางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง (ฉบั บที่ ...) พ.ศ. ... รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๕.๑๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
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๑๑
๕.๑๔ การแตงตั้งกรรมการและเลขานุการและผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการและเลขานุการและผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการและเลขานุการและผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ประกอบดวย
๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
๒. นางสาวตองตา
จรูญศรีวัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
๓. นางสาวนิตยา
ไชยปญญา
เปนผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๔. นางสาวศิริพร
ควรคิด
เปนผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
๕.๑๕ การแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา ใหดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๕.๑๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ าแหน ง ได เสนอให ที่ ป ระชุมพิ จารณาผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลั ย
ปการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา
๒๕๕๘ ตามเสนอ
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๑๒
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ 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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