รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๓. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. อาจารยเทวฤทธิ์
วิญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ)
๑. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย
๒. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
๓. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว

ไชยโย
ปดเปา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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๒
๓.
๔.
๕.

อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
๖. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
๗. อาจารยดวงใจ

ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ชัยเสนา
เหลมตระกูล
อํานาจกิติกร
ฮั่นยะลา
โพธิ์แพง
ดํารงวัฒนกูล
พุทธวงศ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก
๒. ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว
๓. อาจารยอัคจร
แมะบาน
๔. อาจารยเกียรติสุดา
โสดามรรค
๕. อาจารยสมฤทธิ์
จันขัน
๖. อาจารยรพี
ศรีจงใจ
๗. อาจารยเจษฎา
ทองสุข
๘. ผูชวยศาสตราจารยศิริกร
อิ่นคํา
๙. อาจารยธนพร
หมูคํา
๑๐. อาจารยนิตยา
มูลปนใจ
๑๑. อาจารยสิริญญา
สุขสวัสดิ์
๑๒. อาจารยสุประวีณ
แสงอรุณเฉลิมสุข
๑๓. อาจารยณัฐพงษ
วงษอําไพ
๑๔. อาจารยอนุกิจ
เสารแกว
๑๕. อาจารยพงษพร
พันธเพ็ง
๑๖. อาจารยปกรณ
สันตกิจ
๑๗. อาจารยณัฏฐดนัย
ประเทืองบริบูรณ
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย
บุตรอุดม

อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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๓
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก Characteristics
of a World-Class University Alignment of Key Factors
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย
ชั้ น นํ าของโลก Characteristics of a World-Class University Alignment of Key Factors รายละเอี ย ด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๒ การจั ดประชุ มสั มมนาทบทวนแผนกลยุ ทธ การพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ ใหสอดรับกับ Thailand ๔.๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได
แจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยมีกําหนดจัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให สอดรั บกับ Thailand ๔.๐ ระหว างวั นที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จั งหวั ด
เชียงราย โดยจะมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางนั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ านวน ๑๐ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตห น า ๑-๑๐ ซึ่งฝ ายเลขานุ การ
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
โดยไมมกี ารแกไข
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๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๐
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 ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลํ าปางในการประชุ มครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมี รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจาก
สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ซึ่งไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง จํานวน ๑๑ ราย ทั้ งนี้ ตั้งแตวัน ที่ ๒ มี นาคม ๒๕๖๐ เป นตนไป นั้ น เพื่อให
เปนไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเสนอให
สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค นหนึ่ ง เป น อุ ป นายก
สภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือกศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกรเปนอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๕.๒ การแตงตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยสืบเนื่องจาก
สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลําปาง ทํ าใหการดํารงตํ าแหน งประธานคณะกรรมการพิจ ารณาตํ าแหน งทางวิชาการหมดวาระ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๕
ลงดวย ดังนั้น เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิ จารณาเลื อกกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ผูทรงคุณ วุฒิ จํานวน ๑ คน เพื่อดํารงตําแหน งประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือกศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
เปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร เปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
๕.๓ การแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต งตั้ งกรรมการบริ หารกองทุ น พั ฒ นามหาวิ ทยาลัย (แทนตํ าแหน งที่ ว าง)
โดยสืบเนื่องจากสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/
สํ านั ก คนใหม แทนชุ ด เดิ ม ที่ ห มดวาระ ทํ าให ก ารดํ ารงตํ าแหน งกรรมการกองทุ น พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ในองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณบดี และผูอํานวยการวางลง และเพื่อให
องคประกอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการในองค ป ระกอบของคณบดี และผูอํานวยการเรียบรอยแล ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อ
พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได ดํ าเนิ น การเลื อ กกั น เองเพื่ อ ให ได ม าซึ่ ง
กรรมการดั ง กล า ว โดยเห็ น ชอบเลื อ กนายสมเกี ย รติ อั ญ ชนา เป น กรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยในองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. นายสมเกียรติ
อัญชนา
เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล เปนกรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๖
๔. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เปนกรรมการ

๕.๔ การแตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต งตั้ งกรรมการพั ฒ นาบุ คลากรของมหาวิ ท ยาลั ย (แทนตํ าแหน งที่ ว าง)
โดยสืบเนื่องจากที่สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ลํา ปาง และตามที่ ส ภามหาวิทยาลัย ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีและผูอํานวยการ
สถาบั น /สํ านั ก คนใหม แ ทนชุ ด เดิ ม ที่ ห มดวาระ ทํ าให ก ารดํ า รงตํ าแหน งกรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
องค ป ระกอบของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ คณบดี แ ละผู อํ า นวยการว า งลง เพื่ อ ให
องคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วาดวยการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการในองคประกอบคณบดีและผูอํานวยการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต ง ตั้ ง กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย (แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง) รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได ดํ าเนิ น การเลื อ กกั น เองเพื่ อ ให ได ม าซึ่ ง
กรรมการดังกลาว โดยเห็นชอบเลือกศาสตราจารยสุเทพ สวนใต และรองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปน
กรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
เปนกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
เปนกรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๔. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๕. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
๖. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
๗. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๗
๕.๕ การแตงตั้งกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต งตั้ งกรรมการกองทุ นและการบริ ห ารกองทุ นวิ จั ย (แทนตํ าแหน งที่ วาง)
โดยสืบเนื่องจากที่สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาคนใหมแทนคนเดิมที่หมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนและบริหารกองทุนวิจัยใน
องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและผูอํานวยการวางลง เพื่อใหองคประกอบของ
คณะกรรมการกองทุนและบริหารกองทุนวิจัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุน
และการบริหารกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการในองคกอบ
ของผู อํ านวยการเรี ย บร อ ยแล ว จึ งขอเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได ดํ าเนิ น การเลื อ กกั น เองเพื่ อ ให ได ม าซึ่ ง
กรรมการดังกลาว โดยเห็นชอบเลือกศาสตราจารยสุเทพ สวนใต และรองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปน
กรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัยในองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย
(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนกรรมการและเลขานุการ
๔. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ
รับผิดชอบดานวิจัย
๕.๖ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ป ระชุมพิ จารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงที่วาง)
โดยสืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคนใหมแทนคนเดิม
ที่หมดวาระ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในองคประกอบของ
คณบดี และรองคณบดีวางลง เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๘
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงที่วาง)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปนประธานกรรมการ
๒. อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
เปนกรรมการ
รองคณบดี
๓. ผูชวยศาสตราจารยสกลวรรณ หานจิตสุวรรณ เปนกรรมการ
รองคณบดี
๕.๗ การแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากที่
สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคนใหมแทนชุดเดิมที่หมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการ
กองทุนพัฒ นานักศึกษาในองคประกอบของคณบดีวางลง เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการกองทุน
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุน
พั ฒ นานั ก ศึ กษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ าเนิ น การเพื่ อให ได มาซึ่ ง
กรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนา
นักศึกษา (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา แทนตําแหนง
ที่วาง) ประกอบดวย
๑. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
เปนกรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. อาจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร
เปนกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
๕.๘ การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนง
ที่วาง) โดยสืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก คนใหม
แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารใน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๙
องคป ระกอบของคณบดี และผู อํานวยการวางลง เพื่อใหองคป ระกอบของสภามหาวิทยาลัยเปน ไปตาม
มาตรา ๑๖(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามความขอ ๔ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
(แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร (แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
๒. อาจารยปริตต
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๕.๙ การแต งตั้ งกรรมการและผู ชวยเลขานุ การกองทุ นสวั สดิ การพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
(แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการและผูชวยเลขานุการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
(แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/
สํ า นั ก คนใหม แทนชุ ด เดิ ม ที่ ห มดวาระ ทํ าให ก ารดํ ารงตํ าแหน งกรรมการกองทุ น สวัส ดิ ก ารพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยในองคประกอบของคณบดีและผูอํานวยการวางลง เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการ
กองทุ นสวัสดิการพนั กงานมหาวิทยาลั ยเป นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภั ฏ ลําปาง วาดวยกองทุ น
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาว
เรีย บรอยแล ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่ อพิ จ ารณาแต งตั้ งกรรมการและผูช วยเลขานุ การกองทุ น
สวั ส ดิ ก ารพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (แทนตํ าแหน งที่ วาง) รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๕.๙.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. อาจารยปรารถนา
โกวิทยางกูล
เปนกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
๒. อาจารยปริตต
สายสี
เปนกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
๔. หัวหนางานคลัง
เปนผูชวยเลขานุการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๑๐
๕.๑๐ การแตงตั้งผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจาก
ที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล เปนผูทําหนาที่แทนผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขณะนี้การดํารงตําแหนงดังกลาวไดหมดวาระลง ตั้งแตวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงทําใหตําแหนงดังกลาววางลง ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วาดวยการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล เปนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล
เปนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๕.๑๑ ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี และสื่ อสาร
การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุ ญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ
บัวกนก และผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึ กษา หลั กสู ตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให ที่ ประชุ ม
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนระหวางการทําวิทยานิพนธกับการออก
ฝกงานของนักศึกษาใหสอดคลองกัน
๒. ในแผนการจัดการเรียนการสอนควรมีรายวิชาวิชาชีพครูดวย
๓. ปรับหนวยกิตของรายวิชาใหสอดคลองกัน
๔. พัฒนาอาจารยใหมีผลงานวิจัยที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน
๕. ปรับแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับจํานวนอาจารย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๑๑
๕.๑๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ป ระชุ มพิ จ ารณาใหความเห็ นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชานิติ ศาสตร หลั กสูตร
ปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ได ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุม ให อาจารย อัคจร แมะบ าน อาจารยเกีย รติสุด า
โสดามรรค อาจารย ส มฤทธิ์ จั น ขั น และอาจารย ร พี ศรี จ งใจ อาจารย สั งกั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารยฺ อัค จร แม ะบ าน และคณะ ได นําเสนอรายละเอีย ดของหลักสูตรนิติ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให มี ก ารพั ฒ นาให อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รและอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
มีตําแหนงทางวิชาการ
๒. ในการจัดการเรียนการสอนควรเชิญทนายความมาเปนอาจารยพิเศษ
๓. ควรจัดใหนักศึกษาฝกงานในสํานักงานทนายความดวย
๔. ขอให มี ก ารดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะของสํ า นั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห ง
เนติบัณฑิตยสภา ที่ใหไวเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๓ ขอความเห็ นชอบหลักสูตรศิ ลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลั กสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาศิ ลปะและการออกแบบ
หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญ าตที่ ป ระชุม ให อาจารยเจษฎา ทองสุข และผูช วยศาสตราจารยศิริกร อิ่นคํา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารย เจษฎา ทองสุ ข และคณะ ได เสนอรายละเอี ย ดของหลั กสู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให ที่ป ระชุมพิจารณา รายละเอีย ดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑
ที่ป ระชุมรวมกั นพิ จารณาและมี ขอเสนอแนะให ปรับผลงานของอาจารยผูรับ ผิดชอบ
หลักสูตรและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรใหชัดเจน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๑๒
๕.๑๔ ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุ ญาตที่ ประชุมใหอาจารย ธนพร
หมูคํา อาจารยนิตยา มูลปนใจ อาจารยสิริญญา สุขสวัสดิ์ อาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข และอาจารย
ณัฐพงษ วงษอําไพ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารยธนพร หมูคํา และคณะ ไดเสนอรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสารสํ าหรับชาวตางประเทศ หลั กสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให ที่ ประชุ ม
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให อ าจารย จั ด ทํ า ผลงาน เอกสารตํ า รา หรื อ หนั ง สื อ เพื่ อ เป น แหล ง เรี ย นรู ข อง
นักศึกษา
๒. ในการจัดการเรียนการสอนใหมีการใชภาษาไทยควบคูกับภาษาแมของนักศึกษา
เพื่อสรางฐานการเรียนรูภาษาไทยใหชัดเจนขึ้น
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๕ ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยอนุกิจ เสารแกว อาจารยพงษพร
พันธเพ็ง และอาจารยปกรณ สันตกิจ อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารยอนุกิจ เสารแกว และคณะ นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรพัฒนารายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อใหสอดรับกับ Thailand ๔.๐
๒. ควรพัฒนาอาจารยใหมีผลงานวิจัยและตําแหนงทางวิชาการ
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๑๓
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๖ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน
มหาบัณฑิต และโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และเอกชน
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
เอกชนมหาบัณฑิต และโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และเอกชน ในการนี้ ได ข ออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให อ าจารย ณั ฏ ฐ ด นั ย ประเทื อ งบริ บู ร ณ และผู ช ว ยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารยณั ฏฐดนัย ประเทืองบริบู รณ และคณะ ได เสนอโครงการพั ฒนาหลักสูตรใหม
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต และโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑-๕.๑๖.๒
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหนํากลับไปทบทวนและตรวจสอบ ดังนี้
๑. ในการจัดการเรียนการสอนใหเนนคุณภาพ โดยเฉพาะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตรตองเปนไปเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ทั้งเรื่องคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย
๒. การพั ฒ นาหลั ก สู ตรควรให ใช ชื่ อ ปริญ ญาที่ ม หาวิท ยาลัย มี อ ยูแ ล ว โดยให ใส ชื่ อ
สาขาวิชาในเครื่องหมายนขลิขิต
๓. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมควรจัดทําหลักสูตรในระดับปริญญาโทกอน
มติสภามหาวิทยาลัย ไมเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน
มหาบัณฑิต และโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน โดยใหมีการทบทวนและตรวจสอบตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๗ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ข สมบู ร ณ รองอธิก ารบดีฝ ายแผนและพั ฒ นาระบบ
กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ในสวนของบัณฑิตศึกษาที่ มีการลงทะเบียนเพิ่ มตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑
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๑๔
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
ในสวนของบัณฑิตศึกษาที่มีการลงทะเบียนเพิ่มตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ
๕.๑๘ กําหนดการและสถานที่ ในการประชุมสั มมนาทบทวนแผนปฏิ บัติ ราชการ ประจํ าป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหสอดรับกับนโยบาย Thailand ๔.๐
ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ข สมบู ร ณ รองอธิก ารบดีฝ ายแผนและพั ฒ นาระบบ
กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการ
และสถานที่ในการประชุมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหสอดรับกับนโยบาย
Thailand ๔.๐ ซึ่ ง กํ า หนดจั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเวี ย งอิ น ทร
ริเวอรไซต รีสอรท จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกําหนดการและสถานที่ในการประชุมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหสอดรับกับนโยบาย Thailand ๔.๐ ตามเสนอ
๕.๑๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ป ระชุ มพิ จารณาอนุ มัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํ านวน
๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๑๙.๑-๕.๑๙.๒
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยชัยนันทธรณ ขาวงาม ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยชัยนันทธรณ ขาวงาม
และอาจารยรัชดาพร หวลอารมณ และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ
๕.๒๐ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อกผู ส มควรดํ ารงตํ าแหน งคณบดี คณะวิ ทยาศาสตร โดยสื บ เนื่ อ งจาก
สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๑๕
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการ
สรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอย
แล ว โดยมี ผู ที่ ผ า นเกณฑ ร อ ยละสามสิ บ จํ านวน ๑ คน คื อ ผู ช ว ยศาสตราจารย ส มศั กดิ์ ศรี ส วการย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑
ที่ประชุมไดกําหนดแนวทางการดําเนินการเลือกใหเปนไปตามความขอ ๑๓ และขอ ๑๔
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได
ใหผูเขารับการเลือกเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรนําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๕ นาที โดยไมมีการซักถาม
ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย นําเสนอประวัติ ผลงาน และ
แผนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่ ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร โดยวิ ธี ก ารลงคะแนนลั บ นั บ คะแนนโดยเป ด เผย
ซึ่งที่ ประชุมไดแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหน งบริหาร และผูชวยศาสตราจารยวุฒิ รัตน พัฒ นิบู ลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา เปนผูนับคะแนน
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและลงคะแนนเพื่ อ เลื อ กผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนองคประกอบในการประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
ในวาระนี้มีจํานวน ๑๗ คน ซึ่งผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๙ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนนปรากฏ
ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย
ไดคะแนน ๑๑ คะแนน
๒. ไมประสงคลงคะแนน
๖ คะแนน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย เปนคณบดี
คณะวิทยาศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ซึ่ งกํ าหนดในวั น อาทิ ตย ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเวีย งอิน ทร ริ เวอรไซต
รีสอรท จังหวัดเชียงราย
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๑๖
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

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

