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

ไชยโย
ปดเปา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒
๓.
๔.
๕.

อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยะดา
๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
๕. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
๖. อาจารยปรารถนา
๗. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร
๘. อาจารยดวงใจ
๙. อาจารยอัจฉริยา
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร

ชัยเสนา
เหลมตระกูล
ฮั่นยะลา
ฐิติยาปราโมทย
ศรีสวการย
โกวิทยางกูร
มีสําลี
พุทธวงศ
ครุธาโรจน
หวลอารมณ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยชุติกานต
๒. อาจารยจิตรลดา
๓. อาจารยนิรมล
๔. อาจารยศจีรัตน
๕. อาจารยอัจฉรา

รักธรรม
มูลมา
ทะจะกัน
วุฒิสิงหชัย
กวงไหม

อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การสงเสริมการจัด
การศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ
ประธานได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง คํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑
ในการนี้ ที่ ป ระชุ ม ได มี ก ารหารื อ เกี่ ย วกั บ การเป ด -ป ด ภาคเรี ย น การจั ด การเรีย น
การสอน การรับนักศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการในประเด็นดังกลาว ดังนี้
๑. ทบทวนการเปด-ปด ภาคเรียนใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพความเปนจริง
๒. การรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ๒
ทาง คือ รับตรงหรือโควตา และรวมรับกับสวนกลาง Admission
๓. พัฒนาหลักสูตรที่มีนักศึกษาจํานวนนอยและหลักสูตรที่มีเนื้อหารายวิชาคลายคลึงกัน
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเวียงอินทร ริเวอรไซต รีสอรท จังหวัดเชียงราย นั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ านวน ๑๓ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตห น า ๑-๑๓ ซึ่งฝ ายเลขานุ การ
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม 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 ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลํ าปางในการประชุ มครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยมี รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔
๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระ
งานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกิน
ภาระงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแตงตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง กรรมการประจํ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา (แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง)
โดยสืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาคนใหมแทนคนเดิม
ที่ ห มดวาระ ทํ า ให ก ารดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการประจํ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาในองค ป ระกอบของ
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการวางลง เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการ
ประจําสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนง
ที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารยปองปรารถน สุนทรเภสัช
เปนกรรมการ
รองผูอํานวยการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยธิติมา
คุณยศยิ่ง
เปนกรรมการ
รองผูอํานวยการ
๕.๒ การแตงตั้งประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจาก
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดหมดวาระลงเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให
การได ม าซึ่ ง ประธานคณะกรรมการส งเสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางเป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕
จึงขอเสนอชื่อนายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี เปนประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งนายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี เปนประธานคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๕.๓ ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยชุติกานต รั ก ธรรม อาจารย
จิตรลดา มูลมา อาจารยนิรมล ทะจะกัน อาจารยศจีรัตน วุฒิสิงหชัย และอาจารยอัจฉรา กวงไหม อาจารย
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยชุติกานต รักธรรมและคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุงใหตรงกัน
๒. พั ฒ นาอาจารย ป ระจําหลักสูตรใหมีผลงานทางวิช าการใหเปน ไปตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุ มัติ งบประมาณจากกองทุ นพั ฒนามหาวิทยาลั ยเพื่อสมทบ
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางคนครเกมส”
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ งบประมาณจากกองทุ น พั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย
เพื่ อสมทบการจั ดการแข งขั น กี ฬ ามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ กลุ มภาคเหนื อ ครั้ งที่ ๓๐ “เขลางค น ครเกมส ”
โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง จํานวน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สองล านเกาแสนห าหมื่นบาทถ วน) เพื่ อสมทบการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏกลุ มภาคเหนื อ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางค นครเกมส ” รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
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๖
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสมทบ
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางค
นครเกมส” เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สองลานเกาแสนหาหมื่นบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม
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