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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว
๓. วาที่รอยตรีณัฐพัชร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย
ปดเปา
วันตัน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒
๔.
๕.

อาจารยกมลวรรณ
นางสาวสุปราณี

ทาวัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูนําเสนอกรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย)
๑. รองศาสตราจารยวิชัย
แหวนเพชร
ประธานคณะกรรมการฯ
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณอนุรักษ ปญญานุวัฒน
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยชวงโชติ
พันธุเวช
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยไพโรจน
เนียมนาค
กรรมการ
๕. นางวรนุชนันท
พงศสุรางค
กรรมการ
ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. อาจารยฉัตรสุดา

มาทา

อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอเสนอปฏิรูปการศึกษาไทยของนายประสาร ไตรรัตนวรกุล
ประธานได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งขอ เสนอปฏิ รูป การศึ กษาไทยของนายประสาร
ไตรรั ต น ว รกุ ล ประธานกรรมการกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มีจํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๖
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขมติของระเบียบวาระที่ ๕.๗ โดยให
เพิ่มขอความ “โดยรวม ๒ ฉบับเขาดวยกันเปนฉบับเดียว” ตอทายมติ
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อสํารองจายเปนงบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ย โดยตํ าแหน ง ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติงบประมาณ
จากกองทุ น พั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อสํ า รองจายเป น งบประมาณในการจางพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โดย
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโดยใหมหาวิทยาลัยใชเงินจากกองทุนพัฒ นามหาวิทยาลัย ภายในวงเงิน
จํ า นวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่ สิ บ ห า ล า นบาทถ ว น) จากการประชุ มคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหใชงบประมาณจาก
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยภายในวงเงิน จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน) เพื่อสํารองจาย
เปนงบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนที่ยังขาดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสํารองจาย
เปนงบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงิน
จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒
ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติ
ตามมติ ส ภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปางในการประชุ มครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมีร ายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากการประชุมรองอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๔
๑. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
๒. อาจารยเสาวรีย
๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร

ฮั่นยะลา
บุญสา
คําใจหนัก

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๓ รายงานความกาวหนาการแกปญหาระบบบัญชี
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากการที่สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง
(สตง.) ไดตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจํา
งวดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกปญหาระบบบัญชีเบื้องตน ดังนี้
๑. วางผังบัญชีครุภัณฑตั้งแตปงบประมาณปจจุบันยอนไปจนถึงปงบประมาณ ๒๕๔๓
๒. หารือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพื่อหาแนวทางการแกปญหากรณี
บัญชีเงินฝากธนาคารทีบ่ ุคลากรของมหาวิทยาลัยเปดบัญชีในนามของมหาวิทยาลัยแตไมไดอยูในระบบการเงิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ที่ประชุมเสนอใหมหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติและวางระบบการฝากเงินรายไดให
ชัดเจนและรายงานผลการดําเนินการแกปญหาดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารยประจํ าของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง โดยสื บเนื่ องจากอาจารย เสาวรีย
บุ ญ สา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ า ตามคํ าสั่ งสภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง
ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ได ข อลาออกจากกรรมการดั ง กล า ว ทํ า ให ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําวางลง และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ ๖
(๒) (๓) และ (๔) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบรอย
แล ว จึ งเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเลื อ กองค ป ระกอบของคณะกรรมการดั งกล าวตามข อ ๖(๑)
ของขอ บั งคั บ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ลํ าปาง วาดว ย คุณ สมบั ติ หลั กเกณฑ และวิ ธีการได มาซึ่ งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมาจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๕
ที่ ป ระชุ มรวมกั น พิ จารณาและเห็ น ชอบเลือกนายเฉลิ มพล ประที ป ะวณิ ช กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย
๑. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
๒. อาจารยเทวฤทธิ์
วิญญา
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๗. ผูชวยศาสตราจารยปริตต
สายสี
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๘. นางกิ่งดาว
ปดเปา
ผูชวยเลขานุการ
๙. วาที่รอยตรีณัฐพัชร
วันตัน
ผูชวยเลขานุการ
๕.๒ รายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ประกอบดวย
๑. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๒. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๓. กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๔. กองทุนสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๕. กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๖. กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๗. กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๖
๘. กองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๙. กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๐. กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๑. กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๒. กองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๓. กองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๔. กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๕. กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๖. กองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ตามเสนอ
๕.๓ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสที่ ๓
ผูช วยศาสตราจารย พงศธร คํ าใจหนั ก รองอธิการบดีฝ ายวางแผนและบริ การวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผูดํ ารงตําแหน งบริ หาร ไดเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณารายงานการเบิ กจ าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสที่ ๓
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจายใหเปนไป
ตามแผนปฏิบตั ิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสที่ ๓ โดยใหมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ ขอความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย โดยตํ าแหน ง ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการปรั บ แก ห ลั ก สู ต ร
สาธารณสุ ขศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุ ญาต
ที่ประชุมใหอาจารยฉัตรสุดา มาทา อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารยฉั ตรสุ ดา มาทา อาจารย ประจําสั งกั ดคณะวิ ทยาศาสตร ได เสนอให ที่ ประชุ ม
พิ จ ารณาการปรั บ แก ห ลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน หลั ก สู ต รใหม
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๗
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหมีการวางแผนการรับนักศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒. มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
๓. ใหมีการสรางความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่ อความรวดเร็วในการดําเนิ นการ ที่ป ระชุ มเห็น สมควรใหมีการรับรองรายงานการ
ประชุมตามขอความที่เลขานุการไดอานใหที่ประชุมทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบการปรับแกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๒. รับรองรายงานการประชุม
๕.๕ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลั ยโดยตําแหน ง ได เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุ มัติ ปริญญาบั ตรสําหรับนั กศึ กษาที่สําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๖๓ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร
จํานวน
๑ คน
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
๕ คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน ๕๑ คน
สาขาครุศาสตร
จํานวน
๑ คน
สาขาบริหารธุรกิจ
จํานวน
๑ คน
สาขาการบัญชี
จํานวน
๔ คน
.
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน ๖๓ คน ตามเสนอ
๕.๖ ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตํ าแหน ง ไดเสนอใหที่ป ระชุมพิจ ารณาผลประเมิน คุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บ
หลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เปนผูนําเสนอ
ผู ช ว ยศาสตราจารยพ งษ ส วัส ดิ์ อํานาจกิติ กร ผูช วยอธิการบดีดานประกัน คุณ ภาพ
ได เสนอให ที่ ป ระชุมพิ จารณาผลประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๘
ที่ ป ระชุ มร วมกั น พิ จ ารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัย แจงผูรับ ผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อเรงดําเนินการตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑
โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๗ ขออนุมัติคืนคาสมัครและคาดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ
ปการศึกษา ๒๕๖๒
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคืนคาสมัครและคาดําเนินการเกี่ยวกับ
การรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสืบเนื่องจากการตรวจสอบผลการเรียนของงาน
ทะเบี ยนและประมวลผล กรณี นักศึกษาเรียนซ้ํารายวิชาตามข อบั งคั บมหาวิทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง ว าดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ การวัดและการประเมินผลการศึกษา ขอ ๒๖(ฏ) วรรคสอง
สงผลใหผลการเรียนเฉลี่ยของนั กศึกษาที่เรียนซ้ํารายวิชามี การเปลี่ยนแปลง จึงทํ าให นักศึกษารายนางสาว
จิระประภา บุญมากาศ พนสภาพการเปนนักศึกษา ซึ่งระหวางนั้นนางสาวจิระประภา บุญมากาศ อยูระหวาง
การฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร และไดรีบดําเนินการสมัครเขาศึกษา ใหม ให ทั น
กอนการปดรับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอ สภามหาวิ ทยาลั ยพิ จารณา
อนุมัติคืนคาสมัครและคาดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ในราย
นางสาวจิ ระประภา บุ ญ มากาศ เป น เงิ น จํ านวนทั้ งสิ้ น ๑๐,๔๕๐ บาท (หนึ่ งหมื่ น สี่ ร อยห าสิ บ บาทถ วน)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวากรณีการคืนเงินเกี่ยวกับการรายงานตัวของ
นักศึกษาเห็นควรใหเปนอํานาจของอธิการบดีในการพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติคืนคาสมัครและคาดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานตัว
นักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ในรายนางสาวจิระประภา บุญมากาศ
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑๐,๔๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่รอยหาสิบบาทถวน)
ตามเสนอ
๒. เห็นชอบใหการคืนเงินคาสมัครและคาดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานตัว
นักศึกษาเปนอํานาจของอธิการบดี
๕.๘ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงินรายได
ผูช วยศาสตราจารย พงศธร คํ าใจหนั ก รองอธิการบดี ฝ ายวางแผนและบริ การวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและ
อนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงินรายได ประกอบดวย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๙
๑. เงิน บ.กศ. ขอจัดสรรรอยละ ๙๐ จากประมาณการรายได ตามขอ ๑๕ วรรคสอง ของ
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง ว า ด ว ยการบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น จากเงิ น รายได ข อง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากจํานวนนักศึกษาลดลง
๒. เงิน กศ.บป. ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได ตามขอ ๑๕ วรรคแรก
ของระเบี ย บมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ ลํ าปาง ว าด วยการบริห ารงบประมาณและการเงิน จากเงิน รายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. เงิน กศ.บศ. ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได ตามขอ ๑๕ วรรคแรก
ของระเบี ย บมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ ลํ าปาง วาดวยการบริห ารงบประมาณและการเงิน จากเงิน รายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. เงิน ศู น ย น านาชาติ ขอจั ดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได ตามข อ ๑๕
วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
๕. เงิน ประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ตวิช าชีพครู ขอจั ด สรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการ
รายได ตามขอ ๑๕ วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและ
การเงินจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
๖. เงิน โรงเรี ย นสาธิ ต ขอจั ด สรรร อยละ ๘๐ จากประมาณการรายได ตามข อ ๑๕
วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
๗. เงินรายไดจากการบริการวิชาการ ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได
ตามขอ ๑๕ วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
๘. เงิน รายได จ ากงานดานสิทธิป ระโยชน ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการ
รายได ตามขอ ๑๕ วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและ
การเงินจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
๙. เงินรายไดจ ากการบริการหอพั ก ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได
ตามขอ ๑๕ วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงินรายได ตามเสนอ
๕.๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๐
เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการแตงตั้งใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่ประชุมเห็นสมควรใหมีการรับรองรายงานการประชุมตามขอความที่เลขานุการไดอานใหที่ประชุมทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยละมาย จันทะขาว ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยโศภิษฐพร ศิลปภิรมยสุข ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยศาสตรา ลาดปะละ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
๕. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยละมาย จันทะขาว อาจารย
โศภิษฐพร ศิลปะภิรมยสุข และอาจารยศาสตรา ลาดปะละ และใหแจง ก.พ.อ.
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ
๖. รับรองรายงานการประชุม
๕.๑๐ การบริหารมหาวิทยาลัยในภาวะที่นักศึกษามีจํานวนลดลง
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลั ยโดยตํ าแหน ง ไดเสนอใหที่ ป ระชุมพิจ ารณาการบริหารมหาวิทยาลัยในภาวะที่ นั กศึ กษา
มีจํานวนลดลง ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหรองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานและการแกปญหาการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา
ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการ ดังนี้
๑. ประกาศรับสมั ครนักศึกษาใหมเร็วขึ้ น โดยกําหนดรับสมั ครรอบที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. เชิญอาจารยฝายแนะแนวของโรงเรียนตางๆ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ ประชุม
เพื่อประชาสัมพันธการรับนักศึกษา
๓. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ก ารรั บ สมั ค ร ณ โรงเรี ย นที่ เ ป น
กลุมเปาหมาย
๔. จัดหนวยรับสมัครเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนกลุมเปาหมายควบคูกับการรับสมัครผาน
ระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยและการรับตรงที่กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. เพิ่มชองทางการรับสมัครทั้งในระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด
๒. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดใหมีหลักสูตรระยะสั้น
๓. พัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการ
๔. พัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
๕. พั ฒ นาสิ่ งแวดล อ มภายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป น แหล งเรี ย นรู รวมถึ งสิ่ งอํ า นวย
ความสะดวก
๖. ชะลอการรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแนวทางการแกปญหาในภาวะที่นักศึกษามีจํานวนลดลง
โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๑ การแต งตั้ งกรรมการบริห ารงานบุ ค คลของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ ลํ าปาง (ก.บ.ค.)
(แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ยโดยตํ าแหน ง ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต งตั้ ง กรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ลําปาง (ก.บ.ค.) (แทนตําแหน งที่วาง) โดยสืบเนื่ องจากผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คํ าใจหนั ก คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร และผู ช ว ยศาสตราจารย ไพจิ ต ร สุ ข สมบู ร ณ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามคํ าสั่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง
ที่ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไดพนจากตําแหนงดังกลาว ทําใหกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) วางลง ดังนั้น เพื่อใหครบองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว โดยมหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการเพื่อใหไดกรรมการดังกลาวตามความขอ ๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงที่วา ง) ประกอบดวย
๑. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
โพธิ์แพง
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๒
๕.๑๒ กรอบแนวคิ ด หลั ก เกณ ฑ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ นผล มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง ประจํ าป การศึ กษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ในการนี้ ได ขออนุ ญาต
ที่ประชุมใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปนผูนําเสนอ
รองศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลงานมหาวิ ทยาลั ย และคณะ ได เสนอกรอบแนวคิ ด หลั กเกณฑ การติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผล มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง ประจํ าป การศึ กษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ตามเสนอ
๕.๑๓ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย
๑. อาจารยสุคนธทิพย
สุภาจันทร
ประธานอนุกรรมการ
๒. อาจารยประภาพร
แสงบุญเรือง อนุกรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง
อนุกรรมการ
๔. อาจารยอาระดา
พุมไพศาลชัย อนุกรรมการ
๕. อาจารยพิมาย
วงศทา
อนุกรรมการ
๖. นางสาวรัชสุภา
การักษ
อนุกรรมการ
๗. นางทัศนีย
วัฒโล
อนุกรรมการ
๘. นางเปรมกมล
สานํา
อนุกรรมการและเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี)
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

