
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
************************************** 

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นายบัณฑิต โบสถ์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๕. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๑๘. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม  
๑. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๓. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๔. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นายภาสกร สีเหลือง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๗. นายไพรวัลย์ ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๘. นายผลิตเดช แก้วบุญเรือง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ เมืองแก้ว ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาเสนอขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง (ลับ)    

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑ (ลับ) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

 

 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลั ย  ผู้ บ ริห ารและบุ คลากร                     
พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ                   
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากร พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. แก้ไขข้อ ๑๓ เป็น “เมื่อมีผู้กล่าวหาหรือความปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่า บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดจริยธรรม ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยพิจารณา
สอบสวนแล้วแจ้งให้อธิการบดีเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป” 

๒. ให้คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีเกี่ยวกับองค์ประกอบ        
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยประมวลจริยธรรม           
ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากร                     
พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๒. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ 

๕.๒ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒ (ลับ) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 
รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                    

สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)     
ซึ่งกำหนดในวันเสาร์ที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐                  
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๔ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

    (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 
         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายจตุพร จันทรมา) 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ ผู้อำนวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


