รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. อาจารยแวอีเลียส
บินโซดาโอะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๖. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕ ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ทองคํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. อาจารยสุเทพ
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ)
๑. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป
๒. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒
๒.
๓.
๔.
๕.

นางกิ่งดาว
อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ปดเปา
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย
๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๔. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
๕. อาจารยรัชดาพร

ชัยเสนา
บุตรอุดม
เหลมตระกูล
ลางคูลเสน
หวลอารมณ

๖.
๗.
๘.

ดํารงวัฒนกูล
มะโนชัย
เหลากุลดิลก

รองอธิการบดี
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะครุศาสตร
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
อาจารยรัตนภัทร
อาจารยณัฐฌา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ การทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงให ที่ประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการทําความรวมมือดานการผลิตบั ณฑิต ดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค ๑๐ ลําปาง
๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
๓. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย
๔. University Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
ตามที่ ได มีการประชุ มสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่ อวั น ที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางนั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัดทํ ารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ านวน ๑๐ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตห น า ๑-๑๐ ซึ่งฝ ายเลขานุ การ
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสง
ขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๙
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริเยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิก ารบดี เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย
ได แ จ งให ท่ี ป ระชุ ม ทราบว า จากมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลํ าปางในการประชุ มครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ โดยมี รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๙
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ให เลื่ อ นกํ า หนดการรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รเขตภาคเหนื อ จากวั น ที่ ๒๗-๓๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
ออกไปกอน หากมีกําหนดใหมแลวจะแจงใหทราบตอไป
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๔
๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได แจ งให ที่ ป ระชุม ทราบถึ งประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง เรื่อ ง อัต ราการเรีย กเก็บ เงิน คาบํ ารุง
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๕ การอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สงคืนคลัง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สงคืน
คลั งเป น รายได แผน ดิ น เป น เงิน จํานวนทั้งสิ้น ๑๗,๐๓๒,๗๕๕.๐๘ บาท (สิบ เจ็ ดลานสามหมื่น สองพั น เจ็ดรอยหาสิบหาบาทแปดสตางค) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานวัตกรรมสรางสรรคและธุรกิจการอาหาร
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ า แหน ง ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาหลั กสู ต รใหม หลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสรางสรรคและธุรกิจการอาหาร ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมให
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒ นกูล อาจารยรัตนภัทร มะโนชัย และอาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก
อาจารย สั งกั ดคณะเทคโนโลยี การเกษตร เป น ผูนํ าเสนอ รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๕
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ทบทวนชื่อหลักสูตรใหสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตร
๒. ปรับเนื้อหาของหลักสูตรโดยเนนเรื่องการสรางนวัตกรรม การปฏิบัติตองสอดคลอง
กั บ ทฤษฎี พั ฒ นาความคิ ด ในด า นการตลาด ให มี ค วามร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน ภาคธุ ร กิ จ และภาคเอกชน
โดยบัณฑิตสามารถเรียนรูและนําไปปฏิบัติได
๓. พัฒ นาอาจารยป ระจําหลักสูตรใหไดมาตรฐานและเป นไปตามเกณฑที่สํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสรางสรรคและธุรกิจการอาหาร โดยใหมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ ขอความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน
และวิจัยทางการศึกษา
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวัด ประเมินและวิจัยทางการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอปดหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน
และวิจัยทางการศึกษาตามเสนอ
๕.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ในฐานะผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา
๒๕๕๘ ตามเสนอ และขอใหแตละหลักสูตรพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา ๒๕๕๘
๕.๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๘
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ในฐานะผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
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๖
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๘
ตามเสนอ และขอใหแตละคณะพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘
๕.๕ (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหพิจารณาถึงความคุมทุนในการจัดทํ า
วารสารทางวิช าการด านวิท ยาศาสตร หรือส งเสริมให มี การตี พิม พ ในวารสารระดับ ชาติ ห รือนานาชาติ
ที่มีอยูแลว
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ โดยใหมีการปรับรายละเอียดตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๖ ขออนุ มั ติ ก ารจั ด สรรงบประมาณและแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริห าร ไดเสนอให ที่ป ระชุมพิจ ารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
๕.๗ ขอความเห็ นชอบแผนการรับนั กศึกษาและผู สําเร็จการศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ าแหน ง ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบแผนการรับนั กศึ กษาและผู สํ าเร็จการศึ กษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๗.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยตามเสนอ
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๗
๕.๘ ขอความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ าแหน ง ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบแผนการรั บนั กศึ กษาและผู สํ าเร็จการศึ กษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๘.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและการปกครองตามเสนอ
๕.๙ แผนการรั บนั กศึ ก ษานั กศึ กษาใหม จํ าแนกตามคณะ/ภาควิ ชา/สาขาวิ ชา ระดั บ
ปริญญาตรี ๕ ป ๔ ป และ ๔ ป (เทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษานักศึกษาใหม จําแนกตาม
คณะ/ภาควิ ชา/สาขาวิ ชา ระดั บปริ ญ ญาตรี ๕ ป ๔ ป และ ๔ ป (เที ยบโอน) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการรับนักศึกษานักศึกษาใหม จําแนกตามคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี ๕ ป ๔ ป และ ๔ ป (เทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ตามเสนอ
๕.๑๐ ใหความเห็นชอบการเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาตามระเบียบวาระนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่มาประชุม
ในครั้งนี้ ไดขออนุญาตออกจากที่ประชุม
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี กรรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยตํ า แหน ง ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการเสนอโปรดเกล าฯ แต งตั้ งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและเห็ น ชอบการดํ าเนิ น การกํ าหนดรายชื่ อ และความรู
ความเชี่ยวชาญของผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง และมอบมหาวิทยาลั ยนําเสนอสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เพื่ อนํ าความกราบบั งคมทูล
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนตนไป
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๘
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ซึ่งกํ าหนดในวัน เสารที่ ๑๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐
อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

