รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
**************************************
ผู้มาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ
สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
๔. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
๕. อาจารย์เทวฤทธิ์
วิญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
๖. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารย์ไพบูลย์
วิวัฒน์วงศ์วนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ศาสตราจารย์สุเทพ
สวนใต้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร
คาใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
๑๗. อาจารย์ปริตต์
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ
อินต๊ะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี
จันทร์ตา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
๒๐. อาจารย์เสาวรีย์
บุญสา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ)
๑. นายชนรรค์
พุทธมิลินประทีป
๒. รองศาสตราจารย์สนม
ครุฑเมือง
๓. รองศาสตราจารย์วิลาศ
พุ่มพิมล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

๒
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว
๓. อาจารย์กมลวรรณ
๔. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร
๕. นางสาวสุปราณี

ไชยโย
ปัดเปา
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์
๔. อาจารย์ทิพรัตน์
๕. อาจารย์ดวงใจ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา

ชัยเสนา
เหล่มตระกูล
ฐิติยาปราโมทย์
ติฆะปัญญา
พุทธวงศ์
อานาจกิติกร
หวลอารมณ์
มกรโรจน์ฤทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่

ผู้นาเสนอหลักสูตร
๑. อาจารย์สิริรัตน์
๒. อาจารย์พร้อมบุญ
๓. อาจารย์เพ็ญพรรษา
๔. อาจารย์เอกวิทย์

วาวแวว
ศรีหิรัญ
ชัยธีระสุเวท
เมธาชยานันท์

อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ กาหนดการลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ย มมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปางของพลเอกดาว์พ งษ์
รัตนสุวรรณ องคมนตรี
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มีกาหนด
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

๓
๑.๒ การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการบรรยายสาธารณะ พระเจ้าตากสินมหาราชการกู้บ้านกู้เมืองกับความสัมพันธ์ล้านนา
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้มีหนังสือขอเรียนเชิญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการบรรยายสาธารณะ พระเจ้าตากสินมหาราชการกู้บ้านกู้เมืองกับความสัมพันธ์ล้านนา ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ฝ่ายเลขานุ การ ได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม
มีจ านวน ๑๑ หน้ า รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแต่ห น้ า ๑-๑๑ ซึ่งฝ่ ายเลขานุ การ
ได้ดาเนิ น การจัดส่งหนังสือเพื่อให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ส่งข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ หากพ้นกาหนดวันดังกล่าวให้ถือว่ากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
โดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๖๐
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ริเยศ สิ ท ธิส รวง รองอธิก ารบดี เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย
ได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่าจากมติ ส ภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง ในการประชุ ม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ลาปางในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

๔
๔.๒ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุ ณภาพการศึกษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง รายงานผลการดาเนินงานกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๕ กองทุน ประกอบด้วย
๑. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๓. กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๔. กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๕. กองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
ทีประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่าในการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนฯ ครั้งต่อไปขอให้
มหาวิทยาลัยสรุปรายละเอียดฐานะทางการเงินของแต่ละกองทุนฯ ประกอบการนาเสนอด้วย
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแต่งตั้งกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ได้เสนอให้ ที่ป ระชุมพิจ ารณาแต่งตั้งกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) โดยสื บเนื่อง
จากอาจารย์ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะครุศาสตร์จากคณาจารย์ประจา
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางที่ ๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้เกษียณอายุราชการ
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อ ๕ และข้อ ๑๑
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมหาวิทยาลัย
ได้ดาเนิ นการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งอาจารย์เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ เป็น คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์จากคณาจารย์ประจา (แทน
ตาแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ เป็นคณะกรรมการประจา
คณะครุศาสตร์จากคณาจารย์ประจา (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

๕
๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (ก.อ.ม.)
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (ก.อ.ม.)
โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลาปาง (ก.อ.ม.) ตามคาสั่ง
สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ล าปางที่ ๒๗/๒๕๕๖ เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลาปาง (ก.อ.ม.) ลงวัน ที่ ๑๒ ตุล าคม ๒๕๕๖ คาสั่ง สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ลาปางที่ ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อ ง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุท ธรณ์และร้อ งทุกข์ม หาวิท ยาลัยราชภัฏ
ลาปาง (ก.อ.ม.) (แทนตาแหน่งที่ว่าง) ลงวัน ที่ ๖ ธัน วาคม ๒๕๕๖ และตามคาสั่งที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อ ง
แต่ง ตั ้ง เลขานุก ารคณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ ล า ปาง (ก.อ.ม.)
(แทนตาแหน่งที่ว่าง) ลงวัน ที่ ๓ มิถุน ายน ๒๕๕๘ ได้ดารงตาแหน่งมาครบกาหนดตามวาระ ในการนี้
เพื่อ ให้การดาเนิน งานในคณะกรรมการอุทธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ม หาวิท ยาลัยราชภัฏ ลาปาง เป็น ไปด้ว ย
ความเรีย บร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ม หาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (ก.อ.ม.) ซึ่ง กรรมการในองค์ป ระกอบตาม (๓) (๔) และ (๕) มหาวิท ยาลัย ได้ดาเนิน การ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและดาเนินการเลือกกรรมการในองค์ประกอบตาม (๑) และ
(๒) ดังนี้
๑. องค์ประกอบกรรมการตาม (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมเห็นชอบเลือกรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
๒. องค์ประกอบกรรมการตาม (๒) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมเห็นชอบเลือกนายสมเกียรติ อัญชนา
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
(ก.อ.ม.) ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์สุรชัย
ขวัญเมือง
เป็นประธานกรรมการ
กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายสมเกียรติ
อัญชนา
เป็นกรรมการ
กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายนรศักดิ์
สุขสมบูรณ์
เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายรุ่งโรจน์
สุนทร
เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายวรเดช
ซื่อตรง
เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

๖
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
เป็นกรรมการ
บุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร สิริสุคันธา
เป็นกรรมการ
บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เป็นเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๙. นางกิ่งดาว
ปัดเปา
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร
วันตัน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๕.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้
๑. ข้อ ๔ วรรคสองและวรรคสามให้ แก้ ไขค าจาก “ประธานคณะกรรมการ” เป็ น
“ประธานกรรมการ”
๒. ข้อ ๔ วรรคสาม ให้แก้ไขข้อความจาก “...หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งและ
เลขานุการ...” เป็น “...หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งที่ประธานกรรมการมอบหมายและเลขานุการ...”
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๔ (ร่ าง) ข้อบั งคับมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏล าปาง ว่ าด้ วยสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข้ อ เสนอแนะให้ แ ก้ ไขข้ อ ความในข้ อ ๔ วรรคสอง
บรรทัดที่ ๒ จาก “...วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ...” เป็น “...ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ...”
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

๗
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๕ สรุ ปผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บสถาบั น มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ลาปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ (ร่าง) แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงาน
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ และ (ร่ าง) แนวทางในการปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งาน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในข้อ ๒ ควรเพิ่ม คณะ
ทุกคณะ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา
๒. ปรับแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานให้สอดรับกับการปฏิบัติจริงและชัดเจน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ (ร่าง) แนวทางในการปรับปรุง
การดาเนินงาน โดยให้มีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๖ ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ได้ เสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จ ารณาให้ ความเห็ นชอบค่ าเป้ าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขค่าเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๐
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ตั วบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุน งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จาก “กลุ่มมนุษย์ฯ
๔๐,๐๐๐ บาท/คน กลุ่ มวิท ย์ ๖๐,๐๐๐ บาท/คน” เป็น “กลุ่ มมนุ ษย์ฯ ๕๐,๐๐๐ บาท/คน กลุ่ ม วิท ย์
๗๐,๐๐๐ บาท/คน”
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

๘
๕.๗ การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ได้เสนอให้ ที่ป ระชุมพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว อาจารย์พร้อมบุญ ศรีหิรัญ
อาจารย์เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท และอาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้นาเสนอ
อาจารย์ อ าจารย์ สิ ริ รั ต น์ วาวแวว และคณะ ได้ น าเสนอรายละเอี ย ดของหลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตรวจสอบชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (อังกฤษ) ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
๒. ปรับข้อความของ ปรัชญาหลักสูตร ให้กระชับและชัดเจน
๓. เพิ่มวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนและชัดเจน
และให้กาหนดเน้นเพื่อให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาสามารถสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ได้
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประธานได้แจ้งกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ ลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ซึ่งกาหนดในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๖.๒ โปรแกรมดูงาน สัมมนา และประชุมสภามหาวิทาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปี ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโปรแกรมดูงาน สัมมนา และประชุมสภามหาวิทาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่ งก าหนดจั ด ระหว่างวั น ที่ ๙-๑๑ มี น าคม ๒๕๖๑ ณ จั งหวัด สุ ราษฎร์ธ านี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
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๙
๖.๓ แนวคิดและนโยบายด้านอุดมศึกษา
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวคิดและนโยบายด้านอุดมศึกษา ซึ่งรัฐมนตรี
ช่ว ยว่าการกระทรวงศึก ษาธิการได้ ม อบให้ ที่ ป ระชุม อธิการบดีแ ห่ งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อ วัน ที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๓
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อใช้ในการกาหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวคิดและนโยบายดังกล่าว ในการประชุมนอกสถานที่
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะประเด็นการพัฒ นาการเรียนการสอน การรับ
นักศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาอาจารย์
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปัดเปา)
หัวหน้างานสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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