รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
**************************************
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารย์ดนัย
บุณยเกียรติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศาสตราจารย์สุเทพ
สวนใต้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์สุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์พงศ์
หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายชนรรค์
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายวรัชญ์
เพชรร่วง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายณรงค์
ธรรมจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้มาประชุม
๑. นายสุชาติ
๒. ศาสตราจารย์ไพบูลย์
๓. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์
๔. นายประเสริฐ
๕. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์
๖. ศาสตราจารย์สุชาติ
๗. นายเฉลิมพล
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์
๙. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์
๑๐. อาจารย์เสาวรีย์
๑๑. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ
๑๔. อาจารย์เทวฤทธิ์
๑๕. รองศาสตราจารย์ปริเยศ

เมืองแก้ว
วิวัฒน์วงศ์วนา
สมุทธารักษ์
รัตนไพศาลศรี
พจนะลาวัณย์
เซี่ยงฉิน
ประทีปะวณิช
สายสี
พรมเสน
บุญสา
อินต๊ะขัน
จันทร์ตา
สงวนกลาง
วิญญา
สิทธิสรวง

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอื่น)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร
คาใจหนัก

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. อาจารย์กมลวรรณ
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร
๔. นางสาวสุปราณี
๕. นางสาวธัญญาลักษณ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป
๗. นายปฏิญญา
๘. นายภาสกร
๙. นางสาวศศธร
๑๐. นางสาวหอมนวล
๑๑. นายเกริกฤทธิ์
๑๒. นายสิทธิเดช

ไชยโย
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร
ทะลือ
วงษ์ปัน
อินทราวุธ
สีเหลือง
เครือนันตา
ศรีริ
สิทธิชัย
สุวรรณผ่อง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์บุญเหลือ

ใจมโน

อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

๒.

รองศาสตราจารย์ Truong Thi Hang

๓.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา

ใจมโน

๔.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร

หมูคา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุ ช าติ เมื อ งแก้ ว นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประธานการประชุ ม กล่ า วเปิ ด การประชุ ม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารัก ษ์ อธิก ารบดี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตาแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ ได้ ข ออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้ ร องศาสตราจารย์ บุ ญ เหลื อ ใจมโน
รองศาสตราจารย์ Truong Thi Hang ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ใจมโน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร หมูคา
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้นาเสนอ
รองศาสตราจารย์ บุ ญ เห ลื อ ใจม โน รองศาสตราจารย์ Truong Thi Hang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ใจมโน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร หมูคา อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นาเสนอรายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ ๓.๑.๓
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ พิ จารณาเพิ่มกาหนดการสอบวัดคุณ สมบัติ (Qualifying Examination : QE)
ในแผนการศึกษา
๒. หลักสูตร แบบ ๑.๑ รหัสวิชา ๑๕๔๘๙๐๑ วิทยานิพนธ์ ๑ และหลักสูตร แบบ ๒.๑
รหัสวิชา ๑๕๔๘๙๐๗ วิทยานิพนธ์ ๑ ควรเขียนคาอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
๓. ให้ ก าหนดจ านวนชั่ ว โมงเรีย นภาคทฤษฎี และก าหนดชั่ ว โมงเรีย นภาคปฏิ บั ติ
ในรายวิชาวิทยานิพนธ์
๔. ในรายวิ ช าสั ม มนาให้ เชิ ญ อาจารย์ ผู้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ จากประเทศ
เวียดนามหรือประเทศอินเดีย เพื่อมาแลกเปลี่ยนด้านหลักการทางภาษากับผู้เรียน หรือทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามหรือประเทศอินเดีย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็ น ชอบหลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาไทย หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่มี-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ์ อธิ ก ารบดี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยต าแหน่ ง ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
โดยสื บ เนื่ องจาก สภามหาวิท ยาลั ย ได้มีค าสั่ ง ที่ ๓๗/๒๕๕๔ ลงวัน ที่ ๑๐ ธัน วาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาบุ ค คลเพื่ อ แต่ งตั้ งเป็ น คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ บั ด นี้ ค ณะกรรมการสรรหาฯ
ตามค าสั่ ง ดั ง กล่ า วได้ ด าเนิ น การสรรหาผู้ ที่ เหมาะสมเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเสร็จเรียบร้อยแล้ ว โดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละสามสิบ จานวน ๒ คน เรียงลาดับ
ตามตัวอักษร ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา
๒. อาจารย์นุสรา
แสงอร่าม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ - ๕.๑.๒
ประธานได้ เ ชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ก าญจนา คุ ม า น าเสนอประวั ติ ผลงาน
และแผนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โดยได้ชี้แจงให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา ทราบแนวทาง
การนาเสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุ ม า น าเสนอประวั ติ ผลงาน และแผนพั ฒ นาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
ประธานได้เชิญอาจารย์นุสรา แสงอร่าม นาเสนอประวัติ ผลงานและแผนพัฒนาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โดยได้ชี้แจงให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม ทราบแนวทางการนาเสนอ
อาจารย์นุสรา แสงอร่าม นาเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๘
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์แล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ โดยวิ ธี ก ารลงคะแนนลั บ นั บ คะแนนโดยเปิ ด เผย
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิส รวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ ส่งบัตร
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประชุมออนไลน์
๒. รองศาสตราจารย์ไพฑู รย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารย์
ประจา เป็นผู้เขียนคะแนน
๓. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สุ ว รรณี จัน ทร์ ตา และอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญ ญา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา เป็นผู้นับคะแนน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔

๔. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น ราธิ ป วงศ์ ปั น รองผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปฏิญญา อินทราวุธ และนายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่
ในการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและลงคะแนนเพื่ อ เลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นองค์ประกอบในการประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
ในวาระนี้มีจานวน ๒๒ คน ซึ่งผู้ได้รับการเลือกต้องได้คะแนน ๑๒ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนนปรากฏ
ดังนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา
ได้คะแนน ๒ คะแนน
๒. อาจารย์นุสรา
แสงอร่าม
ได้คะแนน ๒๐ คะแนน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์นุสรา แสงอร่าม เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๕.๒ การเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ์ อธิ ก ารบดี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตาแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยสื บ เนื่ องจาก สภามหาวิท ยาลั ย ได้มีค าสั่ ง ที่ ๓๘/๒๕๕๓ ลงวัน ที่ ๑๐ ธัน วาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ
ตามคาสั่งดังกล่าวได้ดาเนิ นการสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปางเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยมี ผู้ ที่ ผ่ านเกณฑ์ ร้ อ ยละสามสิ บ จ านวน ๑ คน คื อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ประธานได้ เ ชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ศุ ภ วุ ฒิ ผากา น าเสนอประวั ติ ผลงาน
และแผนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โดยได้ชี้แจงให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภ วุฒิ ผากา ทราบแนวทาง
การนาเสนอ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ศุ ภ วุ ฒิ ผากา น าเสนอประวั ติ ผลงาน และแผนพั ฒ นาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์แล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ โดยวิ ธี ก ารลงคะแนนลั บ นั บ คะแนนโดยเปิ ด เผย
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิส รวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ ส่งบัตร
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประชุมออนไลน์
๒. รองศาสตราจารย์ไพฑู รย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารย์
ประจา เป็นผู้เขียนคะแนน
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๓. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สุ ว รรณี จัน ทร์ ตา และอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญ ญา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา เป็นผู้นับคะแนน
๔. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น ราธิ ป วงศ์ ปั น รองผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปฏิญญา อินทราวุธ และนายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่
ในการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและลงคะแนนเพื่ อ เลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นองค์ประกอบในการประชุมและมีสิทธิ
ลงคะแนนในวาระนี้มีจานวน ๒๒ คน ซึ่งผู้ได้รับการเลือกต้องได้คะแนน ๑๒ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนน
ปรากฏ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา
ได้คะแนน ๒๐ คะแนน
๒. ไม่ประสงค์ลงคะแนน
๒ คะแนน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๕.๓ การเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ์ อธิ ก ารบดี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตาแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยสืบเนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ง ที่ ๓๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ น คณบดีคณะครุศาสตร์ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคาสั่ งดังกล่าวได้ดาเนินการ
สรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละสามสิบ จานวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ประธานได้ เชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ย ดา เหล่ ม ตระกู ล น าเสนอประวัติ ผลงาน
และแผนพั ฒ นาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โดยได้ ชี้ แ จงให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ย ดา เหล่ ม ตระกู ล
ทราบแนวทางการนาเสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล นาเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์แล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งที่ประชุม
ได้มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิส รวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ ส่งบัตร
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประชุมออนไลน์
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๒. รองศาสตราจารย์ไพฑู รย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารย์
ประจา เป็นผู้เขียนคะแนน
๓. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สุ ว รรณี จัน ทร์ ตา และอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญ ญา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา เป็นผู้นับคะแนน
๔. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น ราธิ ป วงศ์ ปั น รองผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปฏิญญา อินทราวุธ และนายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่
ในการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและลงคะแนนเพื่ อ เลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งคณบดี
คณะครุศาสตร์ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นองค์ประกอบในการประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในวาระ
นี้มีจานวน ๒๒ คน ซึ่งผู้ได้รับการเลือกต้องได้คะแนน ๑๒ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล
ได้คะแนน ๒๐ คะแนน
๒. ไม่ประสงค์ลงคะแนน
๒ คะแนน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๕.๔ การเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ์ อธิ ก ารบดี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตาแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์โดยสืบเนื่อง
จาก สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ง ที่ ๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคาสั่งดังกล่าวได้ดาเนินการ
สรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละสามสิบ จานวน ๒ คน เรียงลาดับตามตัวอักษร ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์สุรกานต์
พยัคฆบุตร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย
ไทยสุชาติ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ - ๕.๔.๒
ประธานได้ เชิ ญ รองศาสตราจารย์ สุ ร กานต์ พยั ค ฆบุ ต ร น าเสนอประวั ติ ผลงาน
และแผนพั ฒ นาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โดยได้ ชี้ แ จงให้ ร องศาสตราจารย์ สุ ร กานต์ พยั ค ฆบุ ต ร
ทราบแนวทางการนาเสนอ
รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร นาเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
ประธานได้ เชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ห ฤทั ย ไทยสุ ช าติ น าเสนอประวั ติ ผลงาน
และแผนพั ฒ นาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ โดยได้ ชี้ แ จงให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ห ฤทั ย ไทยสุ ช าติ
ทราบแนวทางการนาเสนอ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ นาเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒ นาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์แล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ โดยวิ ธี ก ารลงคะแนนลั บ นั บ คะแนนโดยเปิ ด เผย
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิส รวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ ส่งบัตร
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประชุมออนไลน์
๒. รองศาสตราจารย์ไพฑู รย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารย์
ประจา เป็นผู้เขียนคะแนน
๓. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สุ ว รรณี จัน ทร์ ตา และอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญ ญา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา เป็นผู้นับคะแนน
๔. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น ราธิ ป วงศ์ ปั น รองผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปฏิญญา อินทราวุธ และนายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่
ในการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและลงคะแนนเพื่ อ เลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นองค์ประกอบในการประชุมและมีสิทธิลงคะแนนใน
วาระนี้มีจานวน ๒๒ คน ซึ่งผู้ได้รับการเลือกต้องได้คะแนน ๑๒ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์สุรกานต์
พยัคฆบุตร
ได้คะแนน ๔ คะแนน
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์หฤทัย
ไทยสุชาติ
ได้คะแนน ๑๘ คะแนน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ เป็นคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๕.๕ การเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ์ อธิ ก ารบดี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตาแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้ สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นา
โดยสื บ เนื่ อ งจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง ที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวั น ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคาสั่งดังกล่าวได้
ดาเนินการสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละยี่สิบ จานวน ๑ คน คือ รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๘

ประธานได้ เ ชิ ญ รองศาสตราจารย์ ธิ ติ ม า คุ ณ ยศยิ่ ง น าเสนอประวั ติ ผลงาน
และแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยได้ชี้แจงให้รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
ทราบแนวทางการนาเสนอ
รองศาสตราจารย์ ธิ ติ ม า คุ ณ ยศยิ่ ง น าเสนอประวั ติ ผลงาน และแผนพั ฒ นา
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์แล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปิดเผย
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิส รวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ ส่งบัตร
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประชุมออนไลน์
๒. รองศาสตราจารย์ไพฑู รย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารย์
ประจา เป็นผู้เขียนคะแนน
๓. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สุ ว รรณี จัน ทร์ ตา และอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญ ญา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา เป็นผู้นับคะแนน
๔. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น ราธิ ป วงศ์ ปั น รองผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปฏิญญา อินทราวุธ และนายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่
ในการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและลงคะแนนเพื่ อ เลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นองค์ประกอบในการประชุมและมี
สิทธิลงคะแนนในวาระนี้ มีจานวน ๒๒ คน ซึ่งผู้ได้รับเลือกต้องได้คะแนน ๑๒ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนน
ปรากฏ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ธิติมา
คุณยศยิ่ง
ได้คะแนน ๑๙ คะแนน
๒. ไม่ประสงค์ลงคะแนน
๓ คะแนน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ ง เป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การประกาศแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)
ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบถึง ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙

การปฏิรูป บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒ นาประเทศ
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๖.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ ป ริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร เลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลั ย ได้แจ้งกาหนดการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ซึ่งกาหนดในวัน อาทิต ย์
ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)
หัวหน้างานนิติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐

