รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ 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. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. รองศาสตราจารยวิลาศ
พุมพิมล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
จันทรตา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี
๒๐. อาจารยเสาวรีย
บุญสา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ)
๑. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
๓. อาจารยเทวฤทธิ์
วิญญา
๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว
๓. อาจารยกมลวรรณ
๔. วาที่รอยตรีณัฐพัชร
๕. นางสาวสุปราณี

ไชยโย
ปดเปา
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
๖. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
๗. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
๘. อาจารยดวงใจ
๙. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา

เหลมตระกูล
ชัยเสนา
ฮั่นยะลา
ฐิติยาปราโมทย
โกวิทยางกูร
ศรีสวการย
ดํารงวัฒนกูล
พุทธวงศ
อํานาจกิติกร
ลางคุลเสน
มกรโรจนฤทธิ์

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่

ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร
๒. อาจารยจักรชัยวัฒน
๓. ผูชวยศาสตราจารยนราธิป
๔. อาจารยณัฐสินี
๕. อาจารยเมธาวัตน
๖. อาจารยวีรชัย

มีสําลี
กาวีวงศ
วงษปน
ตั้งศิริไพบูลย
กาวิลเครือ
สวางทุกข

อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมี-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ า นวน ๙ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม ตั้ ง แต ห น า ๑-๙ ซึ่ ง ฝ า ยเลขานุ ก าร
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่อให กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ส งข อ แก ไขให ฝ ายเลขานุ การภายในวั น ที่ ๑๔ กุมภาพั น ธ ๒๕๖๑ หากพ น กําหนดวัน ดังกลาวให ถือ วา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ป ระชุมพิ จารณาขอมู ล พื้ นฐานเพื่อใชในการกําหนดแผนพัฒ นามหาวิทยาลัย ซึ่งเปน ขอมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ ๕ ปยอนหลัง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๖๑
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐
อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได
สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๔
๔.๒ รายงานผลการจั ด การแข งขั น กอล ฟ การกุ ศ ล “ราชภั ฏ ลํ า ปางโอเพ น ครั้ งที่ ๔
ป ๒๕๖๑”
นายประเสริ ฐ รั ต นไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการสงเสริม กิจ การมหาวิ ท ยาลั ย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน ง ไดรายงานผลการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภั ฏลําปาง
โอเพน ครั้งที่ ๔ ป ๒๕๖๑” ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดการแขงขันกอลฟ
การกุ ศ ล “ราชภั ฏ ลํ า ปางโอเพ น ครั้ ง ที่ ๔ ป ๒๕๖๑” ในวั น เสาร ที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๑ T-OFF
เวลา ๑๐.๐๐ น. 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
ทั้ ง นี้ การจั ด การแข ง ขั น ดัง กลา วไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทุกภาคสวนในพื้นที่
จังหวัดลําปาง และทั่วประเทศ รายไดหลังหักคาใชจาย ขอมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนจํานวน
เงิน ๖๗๕,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ป ระชุมพิ จารณาอนุ มัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึ กษา ๒๕๖๐
จํานวน ๑๓๗ คน แยกเปนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๕ คน และระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๓๒ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน
๒ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๘๔ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๓๓ คน
สาขาวิชาครุศาสตร
จํานวน
๒ คน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน
๘ คน
สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน
๓ คน
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
จํานวน
๔ คน
และชนบท
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๕
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการ
จํานวน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑-๕.๑.๒

๑ คน

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๖๐ จํานวน ๑๓๗ คน ตามเสนอ
๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ ลําปางไดมีคํา สั่ง ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อ ง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุน และการบริห ารกองทุน วิจัย
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปาง ลงวัน ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ คํา สั่ง สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปางที่
๒๐/๒๕๕๘ เรื่อ ง แตง ตั้ง คณะกรรมการกองทุน และการบริห ารกองทุน วิจ ัย มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ลํา ปาง ลงวัน ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ คํา สั่ง สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลําปางที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อ ง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริห ารกองทุน วิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ และคําสั่ง
สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปางที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อ ง แตง ตั้ง คณะกรรมการกองทุน และการบริห าร
กองทุน วิจัย มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํา ปาง ลงวัน ที ่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ แลว นั้น ดว ยคณะกรรมการ
ดัง กลาวไดดํา รงตําแหนงมาครบกํา หนดตามวาระ เพื่อ ใหก ารดําเนิน งานเกี่ย วกับ การบริห ารกองทุน
วิจ ัย เปน ไปดว ยความเรีย บรอ ย มหาวิ ทยาลั ยจึ งขอเสนอแต งตั้ งคณะกรรมการบริห ารกองทุน วิจ ัย
ซึ่งมหาวิท ยาลัย ไดดําเนิน การใหไดมาซึ่งองคป ระกอบของคณะกรรมการตางๆ เรีย บรอยแลว ยกเวน
องคป ระกอบตาม (๓) ซึ่งใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิเ ลือกกัน เอง จํานวนสองคน เปน
กรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและดําเนินการเลือกกรรมการในองคประกอบตาม (๓) โดย
เห็นชอบเลือกศาสตราจารยสุเทพ สวนใต และรองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ
สายธนู
ประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
ชัยเสนา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
๓. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๖
๕. รองศาสตราจารยอภิรักษ
เพียรมงคล กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี
๖. ศาสตราจารยเกียรติคุณอนุรกั ษ ปญญานุวัฒน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยสาขาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร
๗. รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน
กรรมการ
ตัวแทนจากคณาจารยซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
๘. รองศาสตราจารยวิลาศ
พุมพิมล
กรรมการ
ตัวแทนจากคณาจารยซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
๙. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
กรรมการและ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขานุการ
๑๐. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยเลขานุการ
รับผิดชอบดานงานวิจัย
๕.๓ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๑
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ
กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํ ารงตําแหน งบริห าร ไดเสนอใหที่ป ระชุมพิ จารณารายงาน
การเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ในการจัดทํากราฟรายงานผลการเบิกจาย ควรนําเสนอเฉพาะรายไตรมาสที่รายงาน
การเบิกจายเทานั้น
๒. ตรวจสอบการระบุ เหตุ ผ ลในการต อ สั ญ ญางบประมาณการก อ สร า งอาคารให
สอดคลองและเกี่ยวเนื่องกับการที่ทําใหการกอสรางอาคารดังกลาวลาชา
๓. เรงรัด การเบิ กจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิ บั ติงานประจําป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๑
โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๗
๕.๔ ขอความเห็ นชอบและอนุ มัติแผนปฏิ บัติราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) (โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ข สมบู ร ณ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวางแผนและพั ฒ นา
ระบบกายภาพ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ ารงตํ าแหน งบริห าร ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ให ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่ มเติ ม ครั้ งที่ ๒)
(โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) (โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตามเสนอ
๕.๕ ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงจากผูชวยศาสตราจารยธนากร สังเขป
เปนอาจารยปภัสรา ผาคํา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ป ระชุ มรวมกั นพิจ ารณาและได ตั้งข อสังเกตเกี่ย วกับ อาจารยป ระจําหลักสูตรที่ ไม มี
ผลงานทางวิชาการโดยขอใหมหาวิทยาลัยแจงใหอาจารยดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการใหเปนไปตาม
เกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเสนอ
๒. มอบมหาวิทยาลัยแจงใหอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีผลงานทางวิชาการ
ดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
๕.๖ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดํ าเนินงานหลักสู ตรหมวดที่ ๓ ระบบการจั ด
การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๖
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ ระบบการ
จั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี พ ลั งงานหลั ก สู ต รใหม พ.ศ.๒๕๕๖
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๘
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ ระบบการจัด
การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเสนอ
๕.๗ ขอความเห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอใหที่ประชุมพิ จารณาให ความเห็นชอบโครงการพั ฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิ ชาเทคโนโลยี การจั ดการเกษตรเชิ งนวัตกรรม ในการนี้ ได ขออนุ ญาตที่ ประชุมให อ าจารยชั ย วัฒ น
กาวีวงศ และผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนําเสนอ
อาจารยชัยวัฒน กาวีวงศ และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของโครงการพัฒนาหลักสูตร
ใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม ใหที่ประชุมพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบในหลักการใหมีโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม โดยขอใหดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ดังนี้
๑. ควรเปนหลักสูตรเชิงสหวิทยาการหรือบูรณการศาสตร ประกอบดวย การเกษตร
เครื่องจักรกล วิศวกรรม การจัดการ และการตลาด โดยอาจจัดทํารวมกันระหวางสาขาวิชา ระหวางคณะ
หรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. อาจารยประจําหลักสูตรตองมีความพรอมและมั่นคงและตองมีผลงานวิชาการและ
ประสบการณในดานตางๆ ที่มีในรายละเอียดของหลักสูตร กอนที่จะทําการเปดรับนักศึกษา
๓. ครุ ภั ณ ฑ ต องเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานและสามารถสรางประสบการณ ให แ ก
ผูเรียนได
๔. รายละเอียดประมาณการคาใชจายตองอยูบนพื้นฐานความเปนจริงและสอดคลอง
กับสภาวะปจจุบันและความเปนไปไดในอนาคต
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการใหมีโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม โดยให
มีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๘ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๙
คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยเมธาวัฒน กาวิลเครือ
ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน อาจารยณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย และอาจารยวีรชัย สวางทุกข อาจารย
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ
อาจารยเมธาวัฒน กาวิลเครือ และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับขอความกลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษาในหมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธ
การสอนและการประเมินผล ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใหชัดเจน
๒. ปรับประมาณการคาใชจายใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบันและเปนไปตามคาใชจาย
ตอหัวนักศึกษาที่ไดรับ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๙ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่อง
จากมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางมี กํ าหนดจัด โปรแกรมศึก ษาดู งาน และประชุม เชิ งปฏิ บั ติการระหวาง
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี ในการนี้อธิการบดีและรอง
อธิการบดีมีกําหนดเขารวมโปรแกรมศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว จึงทําใหผูดํารงตําแหนง
อธิการบดีไมอยู และไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใหการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปดวยความ
เรีย บรอย มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอเสนอให สภามหาวิท ยาลั ยพิ จ ารณาแตงตั้งนางสาวตองตา จรู ญ ศรีวั ฒ นา
ผู อํ า นวยการกองบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง เป น ผู รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งนางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา ผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๑๐
๕.๑๐ (ราง) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน ในการนี้
ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
เปนผูนําเสนอ
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งษ ส วัส ดิ์ อํ านาจกิ ติ ก ร ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ด านประกั น คุ ณ ภาพ
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร าง) เกณฑ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน หน วยงานสนั บ สนุ น
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรปรับใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของการประกั น คุ ณ ภาพซึ่ งประกอบด วย การควบคุ มคุณ ภาพ การติดตามและตรวจสอบการประเมิ น
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน
โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๑ (ร า ง) ข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ว า ด ว ยการบริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง วาดวยการบริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๕.๑๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ
๕.๑๒ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน
๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาดนตรี
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๑๑
๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยศิวัช ลาวัลยวดีกุล ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๐
๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข
และอาจารยศิวัช ลาวัลยวดีกุล และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ซึ่งกําหนดในวันจันทรที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

