
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ พิเศษ/๒๕๕๙  วันที่  ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๗. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายประเสรฐิ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. รองศาสตราจารยสนม ครฑุเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สขุสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๙.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๒๐. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๖. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  พิเศษ/๒๕๕๙  วันที่  ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 

๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี 

๒. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี  

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๔. อาจารยอัจฉรยิา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๕. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ  

   และกิจการพิเศษ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

   สารสนเทศ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 
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๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามการนําเสนอ

และเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การสรางหลักสูตรใหมหรือรวมหลักสูตรเกา 

โดยใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 

   - ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระของรายวิชาใหนาสนใจ และสามารถนําไปใชไดในชีวิต

และสังคม  

   - เปดหลักสูตรระยะสั้นสําหรับบุคลากรภาคเอกชนหรือทองถ่ิน  

   - เปดหลักสูตรสําหรับครูในชวงปดภาคเรียน  

   - เปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

   - เพ่ิมแขนงวิชาซ่ึงใชอาจารยประจําจํานวน ๓ คน  

   - สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ โรงเรียน สถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัย

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

   - เปดหลักสูตรการจัดการคาปลีก  

  ๒. เพ่ิมวิธีการและแนวทางในการประชาสัมพันธ โดยใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 

   - ใหตัวแทนแตละสาขาวิชาและสวนกลางของมหาวิทยาลัยเปนคณะทํางานในการ

ประชาสัมพันธรวมกัน  

   - สรางความรวมมือกับศิษยเกา  

   - สรางความสัมพันธกับอาจารยแนะแนวของโรงเรียนมัธยม  

   - ใหนักศึกษารุนพ่ีมีสวนรวมและชวยในการประชาสัมพันธ  

  ๓. สรางจิตสํานึกใหบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง 

  ๔. จัดกิจกรรมหรอืโครงการ Open House  

  ๕. สรางเครือขายนอกท่ีตั้ง 

  ๖. ใหมีการจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษา โดยอาจเปนทุนของมหาวิทยาลัย 

ทุนจากสถานประกอบการ หรือทุนจากองคกรสวนทองถ่ิน 

  ๗. ปรับวิธีการรับสมัคร โดยใหมีการอํานวยความสะดวกใหนักเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล 

  ๘. ปรับปรุงประกาศ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยใหเอ้ือตอการรับสมัคร

นักศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  พิเศษ/๒๕๕๙  วันที่  ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตยท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม/ผูตรวจรายงานการประชุม 
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