
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่  ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปด 

การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ปญหา Disconnect ของมหาวิทยาลัย 

  ป ระธ าน แ จ ง ให ท่ี ป ระชุ ม ท ราบ ถึ งป ญ ห า  Disconnect ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย  

โดยศาสตราจารยพิริยะ ผลพิรุฬห  ผู อํานวยการศูนยศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต- 

พัฒนบริหารศาสตร (นิดา) รายละเอียดตามเอกสารประกออบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมดอยฝรั่ง ๔ รานครัวดอยฝรั่งคอฟฟแอนดเรสเตอรองท จังหวัดลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการ

ประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมดอยฝรั่ง ๔ รานครัวดอยฝรั่งคอฟฟ-

แอนดเรสเตอรองท จังหวัดลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตาม

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๒  วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งรองอธิการบดีและขออนุมัติเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ

ประจําตําแหนง 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

จํานวน ๕ คน ดังนี้ 

  ๑. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก 

  ๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา 

  ในการนี้ ไดเสนอขออนุมัติเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง

รองอธิการบดีท่ีไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณแผนดินได จํานวน ๒ คน คือ ผูชวยศาสตราจารยพงศธร 

คําใจหนัก และผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน ๕ คน ดังนี้ 

    ๑) รองศาสตราจารยสมชัย โกศล 

    ๒) ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง 

    ๓) ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก 

    ๔) ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี 

    ๕) ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา 

   ๒. เห็นชอบและอนุมัติการเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ 

     ประจําตําแหนงรองอธิการบดีท่ีไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณแผนดิน  

     จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี  

รองอธิการบดี ดํารงตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอวาเห็นควรใหมีการแตงตั้งผูชวยเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัยดวย 

    รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางจากชุดเดิมท่ีมีอยู 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๒  วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

    ดังนี้ 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี  เปนเลขานุการ 

   ๒. นายปรีชา ไชยโย เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๓.  นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๔. นางสาวกมลวรรณ ทาวัน เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๕. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๖. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๕.๓ การแตงตั้งเลขานุการสภาวิชาการ  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งรองศาสตราจารยสมชัย โกศล  

รองอธิการบดี ดํารงตําแหนงเลขานุการสภาวิชาการ  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งรองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดี เปนเลขานุการ 

    สภาวิชาการ ตามเสนอ  

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุ มัติ กรอบอัตราตํ าแหน งและเงินประจํ าตํ าแหน ง 

ผูชวยอธิการบดี  

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตราตําแหนง

และเงินประจําตําแหนงผูชวยอธิการบดี จํานวน ๖ ตําแหนง และสําหรับตําแหนงผูชวยอธิการบดีท่ีไม

สามารถเบิกเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดินได ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให

มหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกจายเงินประจําตําแหนงดังกลาวจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตราตําแหนงผูชวยอธิการบดี จํานวน ๖ ตําแหนง 

   ๒. เห็นชอบและอนุมัติการเบิกจายเงินประจําตําแหนงผูชวยอธิการบดี 

     ท่ีไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณแผนดินจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 ๕.๕ การแตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงองคประกอบ

กรรมการตามขอ ๗(๕) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปน

ผู อํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว สําหรับองคประกอบของกรรมการตาม ขอ ๗(๒) และ (๔) ใหกรรมการ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๒  วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเลือกกันเอง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ดังนั้น เพ่ือใหไดซ่ึงองคประกอบของกรรมการตาม ขอ ๗(๒) และ (๔) จึงขอเสนอให

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเลือกตัวแทน

จํานวนหนึ่งคนเพ่ือเปนกรรมการดังกลาว 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมาประชุมไดเห็นชอบเลือกนายเฉลิมพล  

ประทีปะวณิช เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีมาประชุมได เห็นชอบเลือก 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 

  สําหรับองคประกอบของกรรมการตามขอ ๗(๓) ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมา 

ตามขอบังคับฯ และแจงสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไป 

   ในการนี้ ท่ีประชุมไดเสนอแนะวาใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ิมเติม 

ดังนี้ 

   ๑. คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในองคประกอบของ

กรรมการตาม ขอ ๗(๒) และ (๔) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือ

แตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจําเลือกกันเอง 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมาประชุมไดเห็นชอบเลือกนายเฉลิมพล  

ประทีปะวณิช เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีมาประชุมไดเห็นชอบเลือก 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 

   สําหรับองคประกอบของกรรมการตามขอ ๗(๓) และ (๕) ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

ใหไดมาตามขอบังคับฯ และแจงสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไป 

   ๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในองคประกอบ

ของกรรมการตาม ขอ ๗(๒) และ (๔) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือ

แตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารยประจําเลือกกันเอง 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมาประชุมไดเห็นชอบเลือกนายเฉลิมพล  

ประทีปะวณิช เปนกรรมการ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๒  วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีมาประชุมไดเห็นชอบเลือก 

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 

   สําหรับองคประกอบของกรรมการตามขอ ๗(๓) และ (๕) ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

ใหไดมาตามขอบังคับฯ และแจงสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

   ๒. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

     โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

   ๓. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 

     สังคมศาสตร โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๖ รายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบบัญชีและการเงินของ

มหาวิทยาลัย 

   ๒. ในการรายงานดําเนินการกองทุนขอให มีการเพ่ิมคําอธิบายหมายเหตุกรณี 

มีการปรับปรุงบัญช ี

   ๓. ใหมหาวิทยาลัยทบทวนการยกเลิกกองทุนท่ีมีเงินหมุนเวียนนอย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๗ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาท่ีชะลอ

การรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาท่ีชะลอการรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๒  วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



 ๗ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมหาวิทยาลัยดําเนินการหาสาเหตุ 

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และแนวทางในการแกไขปญหาและการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับ 

    สาขาวิชาท่ีชะลอการรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๘ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดเลขท่ีหนังสือและ 

การกําหนดรหัสตัวพยัญชนะประจําสวนราชการและหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง กําหนดเลขท่ีหนังสือและการกําหนดรหัสตัวพยัญชนะประจําสวนราชการและหนวยงานของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตัดหนวยงานยอยภายในคณะออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดเลขท่ี 

    หนังสือและการกําหนดรหัสตัวพยัญชนะประจําสวนราชการและหนวยงาน 

    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม 

 ๕.๙ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี  

รองอธิการบดี ดํารงตําแหนงผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี ดํารงตําแหนงผูรักษาราชการ 

    แทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตยท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๒  วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



๘ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย)  (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๒  วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
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