รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. อาจารยเทวฤทธิ์
วิญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๖. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี
จันทรตา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
บุญสา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. อาจารยเสาวรีย
ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ)
๑. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
๒. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
๔. รองศาสตราจารยวิลาศ
พุมพิมล
๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย
ปดเปา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒
๓.
๔.
๕.

วาที่รอยตรีณัฐพัชร
อาจารยกมลวรรณ
นางสาวสุปราณี

วันตัน
ทาวัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
๕. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
๖. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
๘. อาจารยดวงใจ
๙. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา

ชัยเสนา
เหลมตระกูล
ฮั่นยะลา
ฐิติยาปราโมทย
ศรีสวการย
ดํารงวัฒนกูล
โกวิทยางกูร
พุทธวงศ
อํานาจกิติกร
มกรโรจนฤทธิ์

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะครุศาสตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่

ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยธิติมา
๒. ผูชวยศาสตราจารยธมลวัฒน
๓. ผูชวยศาสตราจารยศิริมา
๔. ผูชวยศาสตราจารยวราคม
๕. อาจารยสรวิศ
๖. อาจารยณิชา นภาพร
๗. อาจารยชัยฤกษ
๘. อาจารยนลินทิพย
๙. อาจารยศิรญา
๑๐. อาจารยวัลลภ
๑๑. อาจารยกรรณิการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยดารุณี
๑๔. อาจารยสุธิษณา
๑๕. อาจารยพงศทวี
๑๖. อาจารยอดุลย
๑๗. อาจารยไพบูลย
๑๘. อาจารยดลฤดี
๑๙. อาจารยวีรนุช

คุณยศยิ่ง
หิรัญชาติอนันต
เอมวงษ
วงศชัย
มูลอินตะ
จงกะสิกิจ
ตันติเตชา
กองคํา
จนาศักดิ์
สิงหราช
สายเทพ
เมืองมูล
นิพัทธศานต
โตธนายานนท
ทัศวา
ปญญา
หมุยมาศ
สุขใจ
คฤหานนท

อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๓
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย
อาจารยธัญลักษณ
อาจารยวารินทร
อาจารยธีวรา

ไทยสุชาติ
งามขํา
วงษวรรณ
จันทรสุรีย

อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ขณะนี้ไดนําเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาแลว
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๒ University to Business Technology Transfer Model ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง University to Business Technology Transfer
Model ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูมหาวิทยาลัยทางธุรกิจ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ตามที่ ได มีก ารประชุ มสภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ลําปาง ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่ อวัน ที่ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๖๒
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐
อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ลําปาง ฝายเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ ลํ าปาง
ได ส รุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางในการประชุ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ การแตงตั้งผูทําหนาที่แทนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนผูทําหนาที่
แทนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เปนตนไป
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๓ การปรับปรุงแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิต
และการออกแบบเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได แจ งให ที่ป ระชุ มทราบถึงการปรับปรุงแผนการศึ กษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชานวัตกรรม
การผลิ ตและการออกแบบเซรามิกส หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๔ การปรับปรุงแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหท่ีป ระชุมทราบถึงการปรับปรุงแผนการศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การขอยกเว น การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ หลั กสูต ร ป การศึก ษา
๒๕๖๑
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา
๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเสนอ
๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางขึ้นทะเบียนในฐานขอมูล
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลําปาง เรื่ อง แนวทางขึ้ น ทะเบีย นใน
ฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา (TQR)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางขึ้นทะเบียน
ในฐานขอมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQR) ตามเสนอ
๕.๓ ขอความเห็ นชอบและอนุ มัติ แผนปฏิ บัติราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่ มเติ ม) หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการ และหลั กสู ตรการจั ดการมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ป ระชุ มพิ จารณาให ความเห็ นชอบและอนุ มัติแผนปฏิ บัติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เพิ่มเติม) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ตามเสนอ
๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๐ และประจําป ๒๕๖๑ ของศูนยการเรียนรู
เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานผลการดํ า เนิ น งานประจํ าป ๒๕๖๐ และประจํ า ป ๒๕๖๑ ของ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๖
ศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้ ไดขออนุญาต
ที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๐ และประจําป ๒๕๖๑ ของศูนยการเรียนรู
เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดํ า ริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-๕.๔.๒
ที่ประชุมรวมกัน พิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการรายงานผลการดําเนินงานของ
ศูน ย การเรีย นรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในป ตอไป ควรเพิ่ ม
รายละเอีย ดกระบวนการหรือวิธีการไดมาของผลผลิ ตและงานวิจั ย รวมถึงผลประโยชนและผลกระทบ
ที่นักศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชนไดรับจากการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๐ และประจําป ๒๕๖๑ ของ
ศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิ จารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลั กสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่ มเติมรายชื่ออาจารยทรงเดช
ชัยชนะ เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
๕.๖ พิ จารณาให ค วามเห็ น ชอบการปรั บปรุ งหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
วิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๗
๕.๗ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงรหั สวิ ชาหลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๗.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ
๕.๘ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการปรั บ แก ห ลั กสู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการโลจิสติกสและธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการปรั บ แก ห ลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการโลจิสติกส และธุรกิจระหวางประเทศ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหตัดอาจารยประจําหลักสูตร
รายที่ ๖ นางสาวมนฤทัย สนคง ออก
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับแกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๙ พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษาปฐมวั ย
(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒
เปนตนไป
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๘
๕.๑๐ พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทย (๔ ป )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒
เปนตนไป
๕.๑๑ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็น ชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ (๔ ป )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
๕.๑๒ พิจารณาใหความเห็ นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร (๔ ป )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาคอมพิ วเตอร (๔ ป )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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๙
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
(๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
๕.๑๓ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาและ
การแนะแนว (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เอกคู) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (๕ ป) หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
๕.๑๔ พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (๔ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (๔ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒
เปนตนไป
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๑๐
๕.๑๕ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของทีป่ ระชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (๕ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
๕.๑๖ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเคมี (๔ ป ) หลั กสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของทีป่ ระชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
๕.๑๗ พิ จารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาชี ววิ ทยา (๔ ป )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๑๑
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
๕.๑๘ พิจารณาใหความเห็ นชอบหลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร (๔ ป )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร (๔ ป )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
(๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
๕.๑๙ พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสั งคมศึ กษา (๔ ป )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
๕.๒๐ พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการสอนภาษาจี น
(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๔ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๒
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๔ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(๕ ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
๕.๒๑ พิ จารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาอุ ตสาหกรรมศิ ลป
(๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๔ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอแสนอแนะวาเห็นควรใหมีการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๔ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๒. เห็นชอบใหยกเลิกการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๕ ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป
๕.๒๒ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑
อาจารย ป ริ ต ต สายสี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดขออนุญาตออกนอกหองประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวีระ พันอินทร ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสําเริง นราแกว ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมีอนินทรีย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๑
๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยโอฬาร เชี่ยวชาญ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๓
๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยปริตต สายสี ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยกิตติกา ลิมปริวัฒนา ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๖. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยดวงพร อุนจิตต ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๗. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยนุสรา แสงอราม ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๘. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยชมัยพร กาญจนพันธุ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๙. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยพิรภพ จันทรแสนตอ
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยวีระ พันอินทร อาจารยสําเริง
นราแกว อาจารยโอฬาร เชี่ยวชาญ และอาจารยปริตต สายสี และใหแจง
ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๖.๒ (ราง) พระราชกฤษฎี กาวาด วย ปริญญาในสาขาวิชา อั กษรยอสํ าหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร า ง) พระราชกฤษฎี ก าว าด ว ย ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย อ สํ าหรั บ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได ป รั บ แก ไ ขตามข อ สั ง เกตของหนั ง สื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๓๑๘ ลงวั น ที่ ๘ มี น าคม ๒๕๖๒ เรีย บร อ ยแล ว รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๖.๒.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๔
ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทาง
การเสนอ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... ดังนี้
๑. ให มี ก ารเสนอร างพระราชกฤษฎี กาเฉพาะหลัก สูต รที่ สํานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดใหความเห็นชอบหลักสูตรเรียบรอยแลว
๒. การใช ถอยคําหรือแกไขขอบกพรองเล็กนอยซึ่งมิใชสาระสําคัญ ใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนิน การไดโดยไมตองนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิ จารณาและให มหาวิทยาลัย พิจารณา
ดําเนินการได
๓. ให เพิ่ มความ “เพื่ อเป น เอกลักษณ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลํ าปาง” ไวใน (ราง)
พระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งเปนเหตุผลในการขอปรับปรุง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... ตามเสนอ
๒. เห็นชอบแนวทางการนําเสนอ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวย ปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

