รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. อาจารยเทวฤทธิ์
วิญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๖. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๙. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี
จันทรตา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ)
๑. รองศาสตราจารยวิลาศ
พุมพิมล
๒. อาจารยเสาวรีย
บุญสา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

๒
๒.
๓.
๔.
๕.

นางกิ่งดาว
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
อาจารยกมลวรรณ
นางสาวสุปราณี

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
๖. อาจารยทิพรัตน
๗. ผูชวยศาสตราจารยฐิติมา
๘. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
๙. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา

ปดเปา
วันตัน
ทาวัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ชัยเสนา
เหลมตระกูล
ฮั่นยะลา
ฐิติยาปราโมทย
โกวิทยางกูร
ฑิฆะปญญา
คุณยศยิ่ง
อํานาจกิติกร
มกรโรจนฤทธิ์

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่

ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์
๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูม่นั

อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูความเปนสากลหรือนานาชาติ
ประธานแจ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งแนวคิ ด ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไปสู
ความเปนสากลหรือนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๒ การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลําปาง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
แจงใหที่ประชุมทราบวาในระหวางวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีจะจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
อยางเปนทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลําปาง โดยจังหวัดไดขอใหมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพดานสถานที่
ในการจัดประชุมดังกลาวในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะใชอาคารภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด จํานวน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

๓
๖ อาคาร ประกอบดวย อาคารบริการวิชาการ หอประชุมจันทนผา โรงอาหารทิพยธัญญา หองประชุมบัวตอง
อาคารศูนยคอมพิวเตอร และอาคารโรงยิมส
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ า นวน ๘ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม ตั้ ง แต ห น า ๑-๘ ซึ่ ง ฝ า ยเลขานุ ก าร
ได ดํ าเนิ น การจั ด ส งหนั งสื อ เพื่ อ ให ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ รองรายงานการประชุ ม ดั ง กล า ว
ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๗๒ ลงวั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๖๑ โดยกํ า หนดให ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ หากพนกําหนดวันดังกลาว
ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม
ในการนี้ นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดขอ
ปรับเพิ่มขอความในระเบียบวาระที่ ๖.๓ “ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการรายงานดานการเงินที่มหาวิทยาลัย
ไดรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกไตรมาส” ตอทายยอหนาที่ ๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การปรับแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุม
พิ จ ารณาปรั บ แผนปรั บ แผนการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสื บ เนื่ อ งจาก
การประชุ ม คณะกรรมการสรรหาอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อ วัน ที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี โดยในขั้นตอนที่ ๑๖
ไดเสนอใหสภามหาวิทยาลัยลงมติเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ในการนี้ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยปรับเพิ่มแผนการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เปนวันอาทิตยที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันเสารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันอาทิตยที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันเสารที่
๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันเสารที่
๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

๔
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่

๕/๒๕๖๒
๖/๒๕๖๒
๗/๒๕๖๒
๘/๒๕๖๒
๙/๒๕๖๒
๑๐/๒๕๖๒
๑๑/๒๕๖๒
๑๒/๒๕๖๒
๑๓/๒๕๖๒

วันเสารที่
วันเสารที่
วันเสารที่
วันอาทิตยที่
วันเสารที่
วันเสารที่
วันเสารที่
วันเสารที่
วันเสารที่

๖
๑๑
๘
๑๔
๑๐
๑๔
๑๒
๙
๑๔

เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒
ตุลาคม
๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๖๑
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐
อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได
สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง รายชื่อ
ผูสมควรไดรับการสรรหาเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อผูสมควรไดรับ
การสรรหาเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และการแตงตั้งคณะทํางานหยั่งเสียงผูสมควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ลํ าปาง รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๒.๑
ในการนี้ นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ไดหารือที่ป ระชุมเพิ่มเติ มเกี่ยวกั บ
การใชสิ ทธิห ยั่ งเสีย งและการใช สิ ทธิเลื อกอธิการบดีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ เป น บุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยและเปนกรรมการสรรหาฯ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

๕
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอคิดเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกลาวมีสิทธิ
เลือกอธิการบดีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได สําหรับการจะใชสิทธิในการหยั่งเสียงผูสมควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกลาวสามารถใชสิทธิได แต
ทั้งนี้การจะใชสิทธิในการหยั่งเสียงหรือไมใหเปนดุลยพินิจของแตละคน
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. รับทราบ
๒. เห็นชอบการแตงตั้งคณะทํางานหยั่งเสียงผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ
๔.๓ การเปลี่ยนชื่อตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย โดยสืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ ป ระชุมมี มติ เห็ น ชอบการเปลี่ย นชื่ อตํ าแหน งของพนั กงานมหาวิท ยาลั ย จํ านวน
๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๔ ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ได ข ออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ไดกําหนดกรอบแนวคิดและหลักเกณฑเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
โดยใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือ IQA มาปรับใช และการประเมินมุงเนนผลลัพธของ
การปฏิบัติงานประจําปในกรอบ ๓ ดาน ไดแก
๑. ดานการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รอยละ ๓๐
๒. ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย รอยละ ๕๐
๓. ด า นความพึ งพอใจการบริห ารงานของอธิ ก ารบดี คณบดี ผู อํ านวยการสํ านั ก /
สถาบัน รอยละ ๒๐
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร า ง) ข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษา
ระดับ อุดมศึกษาสํ าหรับ นักศึกษาพิการเรียนรวม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ใหยกเลิกบทนิยาม “ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ” ในขอ ๔ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง ว าดวยการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาสําหรับ นักศึกษาพิ การเรียนรว ม
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให ใ ช ค วามต อ ไปนี้ แ ทน “ศู น ย บ ริ ก ารสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร” หมายความว า
ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ใหปรับชื่อเรียกภาษาอังกฤษของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการใหมใหถูกตอง
โดยใหหารืออาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยให
มีการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

๕.๒ ขอความเห็นชอบและอนุ มัติงบประมาณจากกองทุ นพั ฒนามหาวิทยาลั ยเพื่อสมทบ
คากอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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
เพื่อสมทบคากอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรอยละ ๕ เปนเงิน
จํานวน ๑๖,๓๒๔,๕๐๐ บาท (สิ บหกล านสามแสนสองหมื่ นสี่ พั นห ารอยบาทถ วน) ซึ่งงบประมาณในการ
กอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนเงินจํานวน ๓๒๖,๔๙๐,๐๐๐
บาท (สามรอยยี่สิบหกลานสี่แสนเกาหมื่นบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสมทบ
คากอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนเงินจํานวน ๑๖,๓๒๔,๕๐๐ บาท (สิบหกลานสามแสนสองหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

๗
๕.๓ ขอความเห็ นชอบและอนุ มัติ แผนปฏิ บัติราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่มเติม) สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่มเติม) สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
ตามเสนอ
๕.๔ คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิ จารณาคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๖๑ (๑ มิ ถุน ายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๕.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ตามเสนอ
๕.๕ สรุ ปผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บสถาบั น มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ลําปาง ปการศึกษา ๒๕๖๐ และ (ราง) แนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปาง ป การศึ กษา ๒๕๖๐ และ (ร าง) แนวทางในการปรั บปรุงผลการดํ าเนิ นงาน เพื่ อจัดทํ าแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๖๐ และ (ราง) แนวทางในการปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเสนอ
๕.๖ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการขอป ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

๘
อิ เล็ กทรอนิ กส หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๕.๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเสนอ
๕.๗ พิ จารณาให ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงคุ ณ สมบั ติ ของผู เข าศึ กษาในหลั กสู ตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติ ของผู เข าศึ กษาในหลั กสู ต ร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ
๕.๘ พิจารณาใหความเห็นชอบการอนุโลมปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ ห ารและพั ฒ นาประชาคมเมื องและชนบท หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๔
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการอนุโลมปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารและพั ฒ นาประชาคมเมื องและชนบท หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการอนุโลมปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเสนอ
๕.๙ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณาให ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์
และผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูมั่น อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

๙
ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ และคณะ นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะและขอสังเกตใหปรับแกตัวอักษรแรกของ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเปนตัวอักษรตัวพิมพใหญ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๐ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสนธิญา สุวรรณราช ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยอนิรุจน มะโนธรรม
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยธนวรกฤต โอฬารธนพร ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอนงครัตน รินแสงปน ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา การแนะแนว
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๖. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยเอื้อมพร ฟูเต็มวงศ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๗. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยสนธิญา สุวรรณราช
ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล ผูชวยศาสตราจารยอนิรุจน มะโนธรรม
อาจารยธนวรกฤต โอฬารธนพร และอาจารยอนงครัตน รินแสงปน และให
แจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับ
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

๑๐
๕.๑๑ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นายสุช าติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ป ระชุมขออนุญาตออกนอก
หองประชุม เนื่องจากในวาระนี้องคประกอบการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไมมีผูดํารงตําแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัยเปนองคประกอบการประชุม
ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒ นานิกร ปฏิบัติหน าที่อุป นายกสภามหาวิทยาลัย
เปนประธานการประชุมในระเบียบวาระนี้
นายเฉลิ ม พล ประที ป ะวณิ ช ปฏิ บั ติ ห น าที่ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุฒิ
ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามบัญชีรายชื่อในเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑
ประธานได ชี้ แ จงการดํ าเนิ น การและวิ ธีการเลือ กผูส มควรดํ ารงตํ าแหน งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนี้
๑. องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุมในระเบียบวาระนี้
ตามความในขอ ๗ และขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา
๑๖(๒) (๓) (๔) และ (๕) แห งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได แ ก กรรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย โดยตํ า แหน ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห าร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งในระเบียบวาระนี้
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุม ๒๐ คน ประธานที่ประชุมขออนุญาตที่ประชุมงดใชเสียงในการ
ลงคะแนนเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นบุคคลที่จะไดรับ การพิ จารณาใหดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยจะตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในระเบียบวาระนี้
คือ ๑๑ เสียงขึ้นไป ซึ่งใชการลงคะแนนลับตามความในขอ ๘ วรรคสองของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗
๒. การลงคะแนนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งรั บ บั ต รลงคะแนนจาก
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยซึ่งบัตรลงคะแนนดังกลาวจะมีลายมือชื่อของประธานคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ในการนี้ ประธานไดเสนอแตงตั้งกรรมการนับคะแนน ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย
นพนั น ท สุ ข สมบู ร ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งศธร คํ า ใจหนั ก และอาจารย ป ริ ต ต สายสี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ที่ประชุมไดดําเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีผลการลงคะแนน
ดังนี้
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๑๑
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
ได ๑๙ คะแนน
๒. ไมประสงคลงคะแนน
ดังนั้น ผูที่สมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแก นายสุชาติ
เมืองแกว
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนายสุชาติ เมืองแกว เปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมอบเลขานุการดําเนินการเสนอชื่อ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ซึ่งกําหนดในวันอาทิตยที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 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
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