รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๔ กุมภาพันธ 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. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๔. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ)
๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
๒. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป
๓. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
๔. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย
๕. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๒
๒.
๓.
๔.
๕.

นางกิ่งดาว
อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ปดเปา
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๒. อาจารยณัฐฌา
๓. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

เหลมตระกูล
เหลากุลดิลก
สุขสมบูรณ

๔.

หวลอารมณ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ

อาจารยรัชดาพร

ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ
๒. อาจารยณิชา นภาพร

อาทิตยกวิน
จงกะสิกิจ

อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปนเจาภาพรวมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพรวมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารย
ปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ได แจงให
ที่ ประชุ มทราบเพิ่ มเติมว าได รับหนังสื อจากสํ านั กพระราชวังให มหาวิทยาลั ยเป นเจาภาพรวมบํ าเพ็ ญกุ ศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในวั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐
รอบเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยกํ าหนดให เข าร วมพิ ธี ได จํ านวน ๕๐ คน โดยแยกให ขึ้นไปนั่ งในพระที่ นั่ งดุ สิ ตมหาปราสาทไดจํานวน ๕ คน อีก ๔๕ คน นั่งดานนอกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งบุคคลที่จะเขารวมจะตอง
ถึงบริเวณพระที่นั่งฯ กอนเวลาที่กําหนดหนึ่งชั่วโมง และสําหรับผูที่จะเขารวมพิธีในครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแทน
จากสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๓
๑.๒ โครงการอุ ป สมบทหมู ๙๙๙ รู ป ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจัดโครงการอุปสมบทหมู
๙๙๙ รูป ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ ไดขออนุญาต
ที่ประชุมใหอาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหน งบริหาร ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติม
อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีผูเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน ๒๐ รูป โดยจะจัดพิธี
อุปสมบท ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และพิธีลาสิกขา ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามพระอารามหลวง โดยจะปฏิบัติธรรม ณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามพระอารามหลวง
และระหว างวั น ที่ ๑๘-๒๐ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ เดิ น ทางไปร ว มพิ ธี ส วดมนต ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ตามที่ ได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่ ๖
มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ านวน ๑๒ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตห น า ๑-๑๒ ซึ่งฝ ายเลขานุ การ
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
โดยไมมกี ารแกไข

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารย
วุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในฐานะผูชวยอธิการบดีดานประกัน
คุณภาพ เปนผูนําเสนอ
ผู ช วยศาสตราจารยวุฒิ รัตน พัฒ นิบู ล ย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย
ประจํา ในฐานะผู ช วยอธิการบดี ดานประกัน คุณ ภาพไดเสนอให ที่ป ระชุมพิ จารณาค าเป าหมายตั วบ งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ตามเสนอ
๓.๒ ขอความเห็ น ชอบบั น ทึ กข อตกลงความร วมมื อและสั ญ ญาประกอบความร วมมื อ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือและสัญญาประกอบความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือและสัญญาประกอบความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ในกลุมฯ ตามเสนอ
๓.๓ การพิ จารณาวันที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยของผูชวยศาสตราจารย
พรชนก ทองลาด
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาวั น ที่ แต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งรองศาสตราจารย ข องผู ช ว ยศาสตราจารย
พรชนก ทองลาด โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ที่ ป ระชุ มมี ม ติ เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ให ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รชนก ทองลาด ดํ ารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ไดตั้งแตวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เปนตนไปนั้น ขณะนี้
ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดตรวจสอบพบวา วารสารสมาคมนักวิจัย และ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๕
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร มีการเผยแพรผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณหลังจากผูเสนอขอสง
เรื่องการกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งหลักเกณฑการพิจารณากําหนดวันแตงตั้ง
ตองไมกอนวัน ที่ วารสารเผยแพรแล ว และคณะกรรมการพิ จารณาตํ าแหน งทางวิช าการในคราวประชุ ม
ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๕๙ มี ม ติ ส มควรให ได รั บ การแต งตั้ งให ดํ า รงตํ าแหน ง
รองศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนวันที่หลังจากวารสาร
สมาคมนักวิจัย และวารสารวิช าการและวิจั ยสั งคมศาสตร ได ตีพิ มพ เผยแพรส มบู รณ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยพรชนก ทองลาด ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย สาขาวิชาบัญชี ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓.๔ (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง วาด วยการจั ดตั้ งและการดํ าเนิ นงาน
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...
นายสมเกี ยรติ อั ญ ชนา กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผูท รงคุณ วุฒิ ในฐานะกรรมการ
ยกร า งกฎ ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร าง) ข อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งและการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ...รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอ ๔ ใหแกไขขอความจาก “ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้”
เปน “ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการและใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้”
๒. ขอ ๕ ใหแกไขขอความจาก “...ที่มีฐานะเทียบเทางานในกํากับของมหาวิทยาลัย”
เปน “...เปนหนวยงานในกํากับที่มีฐานะเทียบเทางานของมหาวิทยาลัย”
๓. ขอ ๑๐ ใหเพิ่มอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณา
ใหนักศึกษากูยืมเงินเพื่อเปนทุนในการกอตั้งโครงการหรือกิจการ
๔. ขอ ๑๑ ใหปรับแกขอความยอหนาที่ ๑ จาก “ใหมีผูจัดการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
การบริหารงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจและเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
และอาจมีผูชวยผูจัดการคนหนึ่ งเพื่อชวยบริหารงานของศูน ยบมเพาะวิส าหกิ จ” เปน “ใหมหาวิทยาลั ย
แตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูจัดการ
คนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจและเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของ
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และอาจมีผูชวยผูจัดการคนหนึ่งเพื่อชวยบริหารงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ”
๕. จั ด ทํ า รายละเอี ย ดโครงสร า งและการบริ ห ารงานโดยออกเป น ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งและ
การดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมี
การแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖
มกราคม 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 ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลํ าปางในการประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ รายงานทางการเงินและบัญชีของกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได แจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานทางการเงินและบัญชีของกองทุน ภายในมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง
ประกอบดวย
๑. กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๒. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๓. กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๔. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๕. กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๖. กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๗. กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๘. กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๙. กองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๐. กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๑. กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๒. กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๓. กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๔. กองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะวาในการรายงานฯ ครั้งตอไป ขอใหมหาวิทยาลัยรายงาน
ผลการดําเนิ นงานของแตละกองทุ นดวย และขอใหนํ าเงิน ของกองทุน ไปใชในเรื่องการพั ฒ นาหน วยงาน
พัฒนาบุคลากร พัฒนางานวิชาการ และพัฒนางานวิจัย
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็ นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค าปลี ก
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
หลักสู ตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ได ขออนุญ าตที่ป ระชุมใหผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิ ตยกวิน
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ
ผู ช ว ยศาสตราจารย อ นุ รั ก ษ อาทิ ต ย ก วิ น ได เสนอรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รดั งกล าว
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการจัดการเรียนการสอนควรแทรก
เนื้อหาเกี่ยวกับการสรางคุณธรรม จริยธรรม ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นใหแกนักศึกษาดวย
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถใหแกผูเรียน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมซอฟต แ วร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต แวรหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุ ญาตที่ ป ระชุมให ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ และอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ และอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ไดเสนอ
รายละเอียดหลักสูตรดังกลาวตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและขอใหเนนเรื่องการฝกงานโดยขอใหฝกปฏิบัติงานโดยตรง
จากสถานประกอบการ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๘
๕.๓ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๕๙ จํานวน ๘๘ คน ประกอบดวย ระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จํานวน ๘๖ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการ
จํานวน
๒ คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
จํานวน
๘๖ คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข อ เสนอแนะว า ในการนํ า เสนอครั้ งต อ ไป เอกสาร
ประกอบการประชุมใหใสวงเล็บชื่อเต็มของหัวหนางานทะเบียนและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดวย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๕๘ จํานวน ๘๘ คน ตามเสนอ
๕.๔ ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ตวิ ชาชี พครู โดยเปลี่ ย นแปลงจากผู ช ว ยศาสตราจารย วิ ย ดา เหล ม ตระกู ล เป น
ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
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๙
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ 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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