
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

************************************** 

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘  วันท่ี  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 ๒ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการ

ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแตงต้ังรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตอง

เปนไปตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คือ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี สําหรับเงินประจําตําแหนงใหเปนไปตามมาตรา 

๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ คือ รองอธิการบดีที่จะ

ไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดินจะมีไดไมเกินหาอัตรา และผูชวยอธิการบดีที่จะไดรับเงินประจํา

ตําแหนงจากงบประมาณแผนดินจะมีไดไมเกินสามอัตรา ดังน้ัน หากมีการแตงต้ังเกินจํานวนที่กําหนดให

มหาวิทยาลัยเบิกจายเงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอขอกรอบอัตราสําหรับตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน ๕ ตําแหนง และกรอบตําแหนงผูชวย

อธิการบดี จํานวน ๕ ตําแหนง โดยตําแหนงรองอธิการบดีขอเสนอเพียง ๓ ตําแหนง ประกอบดวย  

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท  สุขสมบูรณ 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง 

  สําหรับรายชื่อตําแหนงผูชวยอธิการบดีจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ัง

ตอไป 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๘  วันท่ี  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบการเสนอแตงต้ังรองอธิการบดีตามเสนอ และได

ใหขอเสนอวากรณีตําแหนงผูชวยอธิการบดีที่ไมสามารถเบิกเงินประจําตําแหนงจากบประมาณแผนดินได ให

มหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกจายเงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบกรอบอัตราตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน ๕ ตําแหนง  

     และกรอบตําแหนงผูชวยอธิการบดี จํานวน ๕ ตําแหนง 

   ๒. แตงตั้งบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ดังน้ี 

    (๑) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ 

    (๒) ผูชวยศาสตราจารยนพนันท  สุขสมบูรณ 

    (๓) ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง 

   ๓. การเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูชวยอธิการบดีท่ีไมสามารถเบิกเงินประจํา 

    ตําแหนงจากงบประมาณแผนดินได ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกจาย 

     เงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ดํารงตําแหนง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอวาเห็นควรใหมีการแตงต้ังผูชวยเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัยดวย 

    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจากชุดเดิมที่มีอยู 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

    ดังน้ี 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  เปนเลขานุการ 

   ๒. นายปรีชา ไชยโย เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๓. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๔. นางก่ิงดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๖. นางสาวกมลวรรณ ทาวัน เปนผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๘  วันท่ี  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

 ๕.๓ การแตงตั้งเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหมีการแตงต้ังเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง เน่ืองจากไดมีการกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ซึ่งการไดมาของเลขานุการในคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามความขอ ๑๙ วรรคหกของขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง วาดวยการลงโทษ การอุทธรณ และการรองทุกข การสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจาก

ราชการไวกอน พ.ศ.๒๕๕๖ “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปนเลขานุการโดยคําแนะนํา

ของอธิการบดีและอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการก็ได” ดังน้ัน จึงเสนอขอใหอธิการบดีไดเสนอรองอธิการบดี

เพื่อดํารงตําแหนงเลขานุการในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ดํารงตําแหนง

เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ดํารง 

    ตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 

 ๕.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ป 

   ประธานเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ป 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

   ๑. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

   ๒. การวิจัยที่พัฒนาทองถิ่นและสอดรับกับบริบทของสังคมลําปาง และภาคเหนือ 

   ๓. การพัฒนาอาจารยทั้งดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

   ๔. การสรางเครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ทองถิ่น เอกชน ชมุชน และ

ตางประเทศ 

   ๕. โครงสรางระบบการบริหารจัดการ การบริหารงานภายในองคกร วัฒนธรรม 

การทํางาน และวัฒนธรรมภายในองคกร 

   ๖. การจัดการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑที่ใชในการสอน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบอธิการบดีดําเนินการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ป ตาม 

    ขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
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 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๘  

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)   

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   
 

 

 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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