
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  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. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

๖. นายณัฐพัชร วันตัน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปด 

การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับใหม ป ๒๕๕๘ 

  ศาสตราจารยกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับใหม ป ๒๕๕๘ วาเกณฑดังกลาวจะมีการปรับเพิ่ม ดังน้ี 

  ๑. หลักสูตรประเภทปฏิบัติการ สามารถใหคนนอกซึ่งอยูในภาคอุตสาหกรรมที่มี 

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได แตตอง 

ไมเกิน ๒ ใน ๕ 

  ๒. ไมมีการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

  ๓. การรับอาจารยใหมตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษ 

  ๔. อาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําผลงานวิชาการอยาง

นอย ๑ ชิ้นภายในระยะเวลา ๕ ป โดยผลงานวิชาการตองสอดคลองกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

  ๕. การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก การรับนักศึกษาตองมีการทดสอบภาษาอังกฤษ

กอน และในการสอบวิทยานิพนธ ประธานในการสอบตองเปนคนนอก 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๒ สรุปผลการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในการปการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาที่สมัครเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด

จํานวน ๒,๐๓๓ คน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การตรวจเยี่ ยมหน วยงานและการช้ีแจงนโยบายของอธิการบดี ตอบุ คลากรของ

มหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ อธิการบดี ไดตรวจเยี่ยมหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อรับฟงความคิดเห็นและชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อใหการทํางานระหวางหนวยงาน

และมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  

ไดมีการเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเขารวมรับฟงการชี้แจงนโยบาย 

การบริหารมหาวิทยาลัยจากอธิการบดี 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 
 

 ๑.๔ การลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นายกสภามหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (University 

Putra Malaysia : UPM) ประเทศมาเลเซีย จะเดินทางมาลงนามบันทึกขอตกลงกับมหาวิทยาลัยในดาน

วิชาการ การศึกษาตอ และการทําวิจัย และระหวางวันที่ ๕-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อธิการบดีพรอมคณะได

เดินทางไปลงนามบันทึกขอตกลงดานการจัดการเรียนการสอน การทองเที่ยว และการจัดการธุรกิจระหวาง

ประเทศกับสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๖ แหง ดังน้ี 

  ๑. มหาวิทยาลัยเหวินซาน (Wenshan University) 

  ๒. โรงเรียนมัธยมอูหัว (Wuhua Experimental Middle School) 

  ๓. มหาวิทยาลัยเปดยูนนาน (Yunnan Open University) 

  ๔. มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน (Yunnan University of Nationalities)  

  ๕. มหาวิทยาลัยยูนนาน นอรมอล (Yunnan Normal University) 

  ๖. โรงเรียนมัธยมเชิงการทองเที่ยวนครคุนหมิง (Kunming Tourism School) 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ต้ังแตหนา ๑ -๘ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘  

    โดยไมมีการแกไข 
 

 ๒.๒   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

น้ัน 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ต้ังแตหนา ๑ -๕ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 

  ๑.  ควรมีการปรับหรือลดสาขาวิชาที่ไมเปนความตองการของตลาด เพิ่มศักยภาพ

ใหแกสาขาวิชาที่ตลาดมีความตองการมาก และควรสรางหลักสูตรใหมที่เปนการพัฒนาหรือทําใหเกิด

ประโยชนตอการทํางานสําหรับบุคคลที่มีงานทํา 

  ๒. ใหเพิ่มโครงการตามแนวพระราชดําริและการจัดการเรียนการสอนในระดับประถม

และมัธยม (โรงเรียนสาธิต) 

  ๓. ควรปรับระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการ จาก พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ เปน พ.ศ.

๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

  ๔. การประชาสัมพันธการรับนักศึกษา ควรให รุนพี่ เปนกระบอกเสียงในการ

ประชาสัมพันธ โดยใหไปประชาสัมพันธในโรงเรียนเดิมที่สําเร็จการศึกษา และจัดกิจกรรมที่สรางความ

ประทับใจใหแกนักศึกษาใหม 

  ๕. ควรใหผูบริหารที่มิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย

เพื่อรับฟงขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

  ๖. เพิ่มผลลัพธที่ เกิดจากการดําเนินงานตามภารกิจหรือตามโครงการที่ เสนอ 

ของบประมาณ 

  ๗. ปรับระเบี ยบ ข อบั งคับที่ เกี่ ยวของกับสวัส ดิการและการพัฒนาบุ คลากร 

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  ๘. ปรับโครงสรางภายในของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยใหมี 

การปรับแกและเพ่ิมเติมรายละเอียดตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๓.๒ การแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพิ่มเติม จํานวน ๒ คน ดังน้ี 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดีเพ่ิมเติม จํานวน ๒ คน ดังน้ี 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 

๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ 

๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ 

๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

 ๔.๓ การแตงตั้งผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงต้ังผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๕ คน ดังน้ี 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี 

     ดานสิทธิประโยชน  

  ๒. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี 

     ดานบริหารทั่วไป  

  ๓. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี 

     ดานประกันคุณภาพ  

  ๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี 

     ดานวิเทศสัมพันธ  

  ๕. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี 

     ดานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ 

      กิจการพิเศษ  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๔ รายงานการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

  อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานของสภาคณาจารยและ

ขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดขอ

อนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปน

ผูนําเสนอระเบียบวาระการประชุมต้ังแตระเบียบวาระที่ ๕.๑ ถึงระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ 

 ๕.๑ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ 

หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ 

หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซึ่ง

กรรมการตามขอ ๗(๑) (๓) (๔) และ (๕) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อ
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 ๗ 

แตงต้ังเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว ยกเวนองคประกอบตาม (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเลือก

กันเอง  

  ประธานไดเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง ซึ่งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดเลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปนกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปน

ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนา 

    สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  

    ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. นายสมเกียรติ อัญชนา เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. อาจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๔. อาจารยศิริพรรณ กาจกําแหง เปนกรรมการ 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม เปนกรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 

 ๕.๒ แตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) (แทน

ตําแหนงท่ีวาง) 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) 

(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี   

 ๓.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท   สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี  

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    (ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์   สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี   

 ๓.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท   สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

      รองอธิการบด ี
 

 ๕.๓ แตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงที่วาง) 

ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี   

 ๓.  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี  

 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนง 

     ท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี   

 ๓.  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา เปนกรรมการ 

     รองอธิการบดี  
 

 ๕.๔ แตงตั้ งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 

   ที่ประชุมมีมติใหถอนระเบียบวาระน้ีออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหถอนระเบียบวาระน้ีออก 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๙ 

 ๕.๕ แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนง 

ที่วาง) ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี   

 ๓.  นายปรีชา ไชยโย เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ๔. นางสาววลีลักษณ รินดวงดี เปนกรรมการและเหรัญญิก 

  หัวหนางานคลัง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  

     (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์   สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี   

 ๓.  นายปรีชา ไชยโย เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ๔. นางสาววลีลักษณ รินดวงดี เปนกรรมการและเหรัญญิก 

    หัวหนางานคลัง  
 

 ๕.๖ การแตงตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงที่วาง) สืบเน่ือง

จากอาจารยดวงใจ พุทธวงศ กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ที่ ๓๒/๒๕๕๖ ไดขอลาออกจากตําแหนงรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงทําใหกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาจากรองผูอํานวยการวางลงดวย เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

วาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการ

ดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยนันทินา  

ดํารงวัฒนกูล เปนกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๑๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล เปนกรรมการประจํา 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงท่ีวาง) 
 

 ๕.๗ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โดยสืบเน่ืองจาก 

การประชุมสภาวิชาการคร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดพิจารณาเห็นชอบในการให

ปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๕๗ ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน ๔๙๒ คน และ

ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙ คน รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น ๕๑๑ คน ดังน้ี 

  ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน    ๑๙  คน   

   สาขาวิชาบริหารการศึกษา จํานวน ๑  คน 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน ๙  คน 

   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๔  คน 

    และชนบท 

   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน ๑  คน 

   สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๔  คน 

  ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๔๙๒  คน   

   สาขานิติศาสตร จํานวน ๑๒  คน 

   สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๕๙  คน 

   สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๒๗๔  คน 

   สาขาครุศาสตร จํานวน ๓  คน 

   สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๐๔  คน 

   สาขาการบัญชี จํานวน ๔๐  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑-หมายเลข ๕.๗.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๕๗ จํานวน ๕๑๑ คน ตามเสนอ 

 

 ๕.๘ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๒ คน ดังน้ี 

   ๑. อาจารยศุภวุฒิ ผากา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

      สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ๒. อาจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

      สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๑๑ 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยศุภวุฒิ ผากา ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๗  

     พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๔  

     กันยายน ๒๕๕๗ 

   ๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยศุภวุฒิ ผากา และ  

     อาจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  

     นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

     ผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

     จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 

 

 ๕.๙ แตงตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงที่วาง) 

ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ   สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี 

 ๔. อาจารยวิยดา  เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

  คณบดี 

 ๕. อาจารยปริตต  สายสี เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

 ๖. อาจารยแวอีเลียส  บินโซดาโอะ เปนกรรมการ 

  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 ๗. อาจารยอัคจร  แมะบาน เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 ๘. อาจารยปยะ  วัตถพานิชย เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๑๒ 

 ๙. นายบัณฑิต  โบสถทอง เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 ๑๐. นางทัศนีย  หนอแกว เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 ๑๑. นายปรีชา  ไชยโย เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ๑๒. นางสาววลีลักษณ  รินดวงดี ผูชวยเลขานุการ 

  หัวหนางานคลัง 

 ๑๓. นางพรรณวิภา  บุญมา ผูชวยเลขานุการ 

  หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

  (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์   สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง  เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี 

 ๔. อาจารยวิยดา   เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

  คณบดี 

 ๕. อาจารยปริตต   สายส ี  เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

 ๖. อาจารยแวอีเลียส   บินโซดาโอะ เปนกรรมการ 

  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 ๗. อาจารยอัคจร   แมะบาน  เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 ๘. อาจารยปยะ   วัตถพานิชย เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 ๙. นายบัณฑิต   โบสถทอง  เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 ๑๐. นางทัศนีย   หนอแกว  เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 ๑๑. นายปรีชา   ไชยโย  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๑๓ 

 ๑๒. นางสาววลีลักษณ   รินดวงดี  ผูชวยเลขานุการ 

  หัวหนางานคลัง 

 ๑๓. นางพรรณวิภา   บุญมา  ผูชวยเลขานุการ 

    หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ  
 

 ๕.๑๐ แตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังเลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ ประกอบดวย 

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยมณฑา เขียวสอาด เปนเลขานุการ 

 ๒. นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๓. นางสาวนงเยาว ตะนะวงศ เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๔. นางทัศนีย หนอแกว เปนผูชวยเลขานุการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณา 

    ตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย 

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยมณฑา เขียวสอาด เปนเลขานุการ 

 ๒. นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๓. นางสาวนงเยาว ตะนะวงศ เปนผูชวยเลขานุการ 

  ๔. นางทัศนีย หนอแกว  เปนผูชวยเลขานุการ  
 

 ๕.๑๑ การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เปนเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี  

   เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๘  

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
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๑๔ 

๖.๒ ขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการไมขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

 อาจารยวุฒิ รัตน  พัฒนิบูลย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ กรณีที่ประชุมใหความเห็นชอบการไมขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา ๒๕๕๗ ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ แตเน่ืองจากเกณฑการประเมินไดกําหนดวา 

สาขาวิชาที่ไมขอรับการประเมินจะตองรายงานผลการดําเนินงานซึ่งจะมีผลกระทบกับคะแนนการประเมิน

ในระดับคณะ ดังน้ันจึงเสนอใหสาขาวิชาเศรษฐศาสตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา ๒๕๕๗ ตามปกติ  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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