
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบตัิหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๑  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๒. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีวิทยาการจัดการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยฐิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

๖. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี  
  

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ อธิการบดีขอลาประชุมสภามหาวิทยาลัย  

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาอธิการบดีขอลาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  

๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากตองเดินทางไปรวมประชุมผูบริหาร เรื่อง อนาคตของ

มหาวิทยาลัย ณ National Pingtung University: (NPTU) ประเทศไตหวัน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ ขยายเวลาในการย่ืนบัญชีทรัพยสิน 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ป.ป.ช. มีมติใหขยายเวลายื่นบัญชีทรัพยสินของ 

ผูท่ีดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ออกไปอีก ๖๐ วัน โดยมีผลตอง

ยื่นภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๑  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๘ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๖๘ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดวันดังกลาว

ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การพิจารณาขอมูลเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และการกําหนด 

ภาระงานของอาจารย 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

การพิจารณาขอมูลเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และการกําหนดภาระงานของอาจารย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล ในระยะ ๕ ป และใน

ระยะ ๑๐ ป 

   ๒. ใหมีการสงเสริมในการทําผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานวิจัยและตีพิมพ

เผยแพรตามเกณฑท่ี กพอ. กําหนด 

   ๓. มีระบบให คําแนะนําและสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการโดยเฉพาะ

ผลงานวิจัยและตีพิมพเผยแพร 

   ๔. ทบทวนเกณฑภาระงานของอาจารย โดยเฉพาะขอ ๑๑ และใหมีการบังคับใชและ

บังเกิดผลตามเกณฑท่ีกําหนด 

   ๕  ใหคณบดีแตละคณะ กระตุนใหอาจารยในสังกัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน และ

สนับสนุนใหนําผลงานดังกลาวเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอ 

    สภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน ๖๐ วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๑  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกําหนดเปนวันเสารของสัปดาหท่ี ๒ ของทุก ๆ เดือน ดังนี้ 

  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒ วันเสารท่ี  ๑๒ มกราคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๙ กุมภาพันธ   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๙ มีนาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๖ เมษายน   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๑ พฤษภาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๘ มิถุนายน   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒ วันอาทิตยท่ี ๑๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๐ สิงหาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๔ กันยายน   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒ วันเสารท่ี ๑๔ ธันวาคม   ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๑  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

 ๕.๒ การกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปและขอหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีลําปาง 

   นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการกําหนด

คุณสมบัติท่ัวไปและขอหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และ

คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี กรณีท่ีผูสมัครหรือไดรับการเสนอชื่ออายุเกิน ๖๐ ป สามารถสมัคร

หรือไดรับการเสนอชื่อไดหรือไม 

   นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอท่ีประชุมวา 

ไมเห็นดวยในกรณีท่ีผูสมัครหรือไดรับการเสนอชื่ออายุเกิน ๖๐ ป สามารถสมัครหรือไดรับการเสนอชื่อได  

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  

พ.ศ. ๒๕๕๖  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

    ดําเนินการและปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ  

    วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ๕.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    (ก.บ.ค.) ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง เปนกรรมการ 

  กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา เปนกรรมการ 

  กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๑  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๙. นายวีระชัย รินดวงดี เปนกรรมการ 

  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 

 ๑๑. นายปรีชา   ไชยโย เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ๑๒. นายจตุพร จันทรมา เปนผูชวยเลขานุการ 

  ผูอํานวยการกองกลาง 

 ๑๓. หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๑๔. หัวหนางานนิติการ  เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๕.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

แตงต้ังคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    ลําปาง ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา  

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๑  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ๖. นายอธิภูมิ   กําธรวรรินทร เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดานกิจการนักศึกษา 

 ๗. นางปทมา   กฤษณรักษ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดานกิจการนักศึกษา 

 ๘. อาจารยเสาวรีย บุญสา เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย 

 ๙. นายบรรจง   สมศรี เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๒ ขอเสนอเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขอเสนอเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยอนาคต รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. มหาวิทยาลัยตองสรางจุดเดนและเปนอัตลักษณ 

  ๒. ใหมีหลักสูตรสําหรับกลุมผูสูงอายุ กลุมผูมีงานทําแลว และระดับอนุปริญญา 

  ๓. จัดใหมีการเรียนการสอนแบบเรียนรวมหรือทํากิจกรรมรวมกับพ้ืนท่ี 

  ๔. พัฒนานักศึกษาดานภาษาตางประเทศโดยใหสื่อสารและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันหรือประกอบอาชีพได 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา 

    และดําเนินการ 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๑  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 



๘ 

๖.๓ การรายงานผลการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ตอสภามหาวิทยาลัย 

 นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ตอสภามหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นควรใหกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยรายงาน

ผลการดําเนินงานของกองทุนตอสภามหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส ในการนี้เห็นควรวามหาวิทยาลัยควร

รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกกองทุนตอสภามหาวิทยาลัยเปน 

รายไตรมาส  ท้ั งนี้  เพ่ือใหสอดคลองกับการรายงานดานการเงิน ท่ีมหาวิทยาลัยได รายงานตอ 

สภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกไตรมาส 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอของท่ีประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๑  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
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