
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ 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  

๑๘. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชยัเสนา รองอธิการบดี   

๒. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคูลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๕. อาจารยรัชดาพร  หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ 

    และกิจการพิเศษ    

๖. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๗. อาจารยรัตนภัทร มะโนชัย อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๘. อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   การทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการทําความรวมมือดานการผลิตบัณฑิต 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  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางนั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๙ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสง

ขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  

เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ กําหนดการพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ประจําป ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

ใหเลื่อนกําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรเขตภาคเหนือจากวันท่ี ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  

ออกไปกอน หากมีกําหนดใหมแลวจะแจงใหทราบตอไป  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

 ๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาบํารุง

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๕ การอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สงคืนคลัง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาการอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สงคืน

คลังเปนรายไดแผนดิน เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๑๗,๐๓๒,๗๕๕.๐๘ บาท (สิบเจ็ดลานสามหม่ืนสองพัน- 

เจ็ดรอยหาสิบหาบาทแปดสตางค) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมสรางสรรคและธุรกิจการอาหาร 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสรางสรรคและธุรกิจการอาหาร ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมให

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล อาจารยรัตนภัทร มะโนชัย และอาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก 

อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนําเสนอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑.๑ 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๕ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ทบทวนชื่อหลักสูตรใหสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตร 

  ๒. ปรับเนื้อหาของหลักสูตรโดยเนนเรื่องการสรางนวัตกรรม การปฏิบัติตองสอดคลอง

กับทฤษฎี พัฒนาความคิดในดานการตลาด ใหมีความรวมมือกับชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน  

โดยบัณฑิตสามารถเรียนรูและนําไปปฏิบัติได 

  ๓. พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหไดมาตรฐานและเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชานวัตกรรมสรางสรรคและธุรกิจการอาหาร โดยใหมีการดําเนินการ 

   ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน

และวิจัยทางการศึกษา  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การวัด ประเมินและวิจัยทางการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอปดหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน 

   และวิจัยทางการศึกษาตามเสนอ  
 

 ๕.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘  

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

ในฐานะผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

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 ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๘  

   ตามเสนอ และขอใหแตละคณะพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 ๕.๕ (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหพิจารณาถึงความคุมทุนในการจัดทํา

วารสารทางวิชาการดานวิทยาศาสตร หรือสงเสริมใหมีการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ท่ีมีอยูแลว  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐- 

   ๒๕๖๔ โดยใหมีการปรับรายละเอียดตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ  

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

    สาขาวิชาภาษาไทยตามเสนอ 
 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๗ 

 ๕.๘ ขอความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาการเมืองและการปกครองตามเสนอ 
 

 ๕.๙ แผนการรับนักศึกษานักศึกษาใหม จําแนกตามคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับ

ปริญญาตรี ๕ ป ๔ ป และ ๔ ป (เทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษานักศึกษาใหม จําแนกตาม

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ๕ ป ๔ ป และ ๔ ป (เทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการรับนักศึกษานักศึกษาใหม จําแนกตามคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา  

    ระดับปริญญาตรี ๕ ป ๔ ป และ ๔ ป (เทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

    ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๐ ใหความเห็นชอบการเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ในการพิจารณาตามระเบียบวาระนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมาประชุม

ในครั้งนี้ ไดขออนุญาตออกจากท่ีประชุม 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบการดําเนินการกําหนดรายชื่อและความรู 

ความเชี่ยวชาญของผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง และมอบมหาวิทยาลัยนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนําความกราบบังคมทูล 

พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนตนไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๙  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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