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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย
ปดเปา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒
๓.
๔.
๕.

วาที่รอยตรีณัฐพัชร
อาจารยกมลวรรณ
นางสาวสุปราณี

วันตัน
ทาวัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
๕. อาจารยทิพรัตน
๖. อาจารยเยาวเรศ
๗. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

ชัยเสนา
เหลมตระกูล
ฮั่นยะลา
ฐิติยาปราโมทย
ติฆะปญญา
ชูศิริ
สุขสมบูรณ

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

คุณยศยิ่ง
อํานาจกิติกร
ลางคุลเสน
มกรโรจนฤทธิ์

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่

ผูชวยศาสตราจารยฐิติมา
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา

ผูนําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑. รองศาสตราจารยวิชัย
แหวนเพชร
ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณอนุรักษ ปญญานุวัฒน
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๓. นางประภาพร
คณิตปญญาเจริญ ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. อาจารยศิวัช
ตั้งประเสริฐ
อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร
๒. อาจารยวิภานุช
ใบศล
อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร
๓. ผูชวยศาสตราจารยสําเริง
นราแกว
อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร
๔. อาจารยประเสริฐ
ยังปากน้ํา
อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๕. อาจารยอารยา
อริยา
อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๖. อาจารยชิดชนก
วงศเครือ
อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูมั่น
อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๘. อาจารยณรงค
เครือกันทา
อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๙. ผูชวยศาสตราจารยปฐมพงศ พรมมาบุญ
อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๐. อาจารยสมพร
ติ๊บขัด
อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ร าลงกร บดิ น ทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว เมื่อวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๒ การประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเปนเจาภาพจัดประชุ มสัมมนาเพื่อระดมความคิดและแนวทางการเปลี่ ยน
สถานะมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ตามที่ ได มีก ารประชุ มสภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ลําปาง ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่ อวัน ที่ ๖
เมษายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖
เมษายน ๒๕๖๒
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐
อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ลําปาง ฝายเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ ลํ าปาง
ได ส รุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางในการประชุ ม ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ รายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดขออนุญาตที่ประชุมใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปนผูชี้แจง
รองศาสตราจารย วิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลงานมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข อ เสนอแนะว า ขอให ม หาวิ ท ยาลั ย เร ง จั ด ทํ า แผน
ปฏิบัติการและแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมครั้งตอไป
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ ขอความเห็ นชอบและอนุ มัติ แผนปฏิ บัติราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่มเติม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม ให ความเห็ นชอบและอนุ มั ติ แผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่ มเติ ม) โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง รวมเป นเงิ นงบประมาณทั้ งสิ้ น ๒,๐๓๕,๒๐๐ บาท
(สองลานสามหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๕
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่มเติม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ
๕.๓ การพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ป ระชุ มให ความเห็ นชอบการเปลี่ย นแปลงอาจารยผู รับ ผิดชอบหลักสูตรศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยอิศรากร พัลวัลย เปนอาจารย
พงษวิกรานต มหิทธพงศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ ป ระชุ มร ว มกั น พิ จ ารณาและมี ขอ เสนอแนะวาขอให อ าจารย ป ระจะหลัก สูต รและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพัฒนางานดานวิชาการใหมากขึ้น
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
๕.๔ การพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี
ประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ป ระชุมพิ จารณาให ความเห็น ชอบหลักสูตรวิท ยศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมีป ระยุกต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยศิวัช ตั้งประเสริฐ อาจารยวิภานุช
ใบศล และผูชวยศาสตราจารยสําเริง นราแกว อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารย ศิ วั ช ตั้ งประเสริ ฐ และคณะ ได นํ า เสนอรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รวิ ท ยศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให คํานึ งถึงคุณ สมบัติและจํานวนของผูที่จะเขามาเรียนวาเหมาะสมและเพี ยงพอ
หรือไม โดยใหเนนศักยภาพของการจัดการเรียนการสอน
๒. จํานวนอาจารยที่ปรึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปน ไปตามเกณฑ มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ และใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๖
๕.๕ การพิ จ ารณาให ค วามเห็น ชอบหลัก สูต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
และภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยประเสริฐ ยังปากน้ํา
อาจารย อารยา อริย า และอาจารย ชิ ดชนก วงศเครือ อาจารยป ระจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป น
ผูนําเสนอ
อาจารยประเสริฐ ยังปากน้ํา และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและภาครัฐ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให ที่ป ระชุ มพิ จารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. พัฒ นาอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีผลงานทาง
วิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๒. ให ชี้ แจงเหตุผ ลของการปรับ ปรุงหลั กสูตรจากหลักสู ต รบริห ารธุ รกิจ บั ณ ฑิ ตเป น
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตใหชัดเจน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและภาครัฐ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
ที่ประชุม
๕.๖ การพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต อเนื่ อง) หลั กสู ตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ไดขออนุญ าตที่ป ระชุมใหผู ช วยศาสตราจารย พงษศักดิ์
อยูมั่น อาจารย ณ รงค เครือกัน ทา ผู ชวยศาสตราจารย ปฐมพงศ พรมมาบุ ญ และอาจารยส มพร ติ๊บ ขั ด
อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งษ ศั ก ดิ์ อยู มั่ น และคณะ ได นํ า เสนอรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่ อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหที่ประชุ ม
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหมีการจัดทําระเบียบวาดวยการสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
๒. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการใหมากขึ้น
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๗
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
ที่ประชุม
๕.๗ ขอความเห็ นชอบการกําหนดตํ าแหนงและจํานวนตําแหน งที่ จะใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่จะใหไดรับเงินประจํา
ตํ าแหน ง ในการนี้ ได ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให น ายปรีช า ไชยโย ผูอํ านวยการสํ านั ก งานอธิการบดี เป น
ผูนําเสนอ
นายปรีช า ไชยโย ผูอํานวยการสํานั กงานอธิการบดี ได เสนอใหที่ประชุมพิ จารณาให
ความเห็นชอบการกําหนดตําแหน งและจํานวนตําแหนงที่จะใหไดรับเงินประจําตําแหนง รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและใหความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนง
ที่จ ะให ไดรับ เงินประจําตําแหน ง ที่ ป รับ ปรุงใหม ในตําแหน งประเภทผู บริห ารของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ลําปาง ทั้ งหมดจํ านวน ๕๙ ตําแหน ง สํ าหรับการกําหนดตํ าแหน งและจํานวนตํ าแหน งที่ จะให ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง ที่ปรับปรุงใหม ในตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะขอใหมหาวิทยาลัย
เรงดําเนินการตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่จะใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ที่ปรับปรุงใหม ในตําแหนงประเภทผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
จํานวน ๕๙ ตําแหนง ตามเสนอ
๕.๘ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการเบิ กจ ายงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๘.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สําหรับงบลงทุนงานกอสราง
อาคารเรี ย นคณะครุ ศ าสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ในส ว นที่ เป น งบผู ก พั น ป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให ม หาวิ ท ยาลั ย ทํ าหนั งสื อ ขอรั บ การจั ด สรรงบกลางจากสํ านั ก งบประมาณโดยผ า น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๘
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๒
โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๙ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จารณาอนุ มัติปริญญาบั ตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕๗ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน
๒ คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
จํานวน ๑๕๕ คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑-หมายเลข ๕.๙.๒
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕๗ คน ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ซึ่งกําหนดในวันอาทิตยที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมดอยฝรั่ง ๕ รานครัวดอยฝรั่ง
คอฟฟแอนดเรสเตอรองท จังหวัดลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ

๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
ซึ่งกําหนดในวันจันทรที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๙
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 ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

