
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารรมย ์ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
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. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๓. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๑๕. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

ผู้มาประชุม  
๑. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๕. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๖. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๘. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา  ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๗.  นายภาสกร  สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๘. นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. รองศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๘. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๙. อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๓. อาจารย์ปิยธรณ์  เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์  เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตเซรามิกส์สร้างสรรค์ 
๗.  รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
๘.  รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง  กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ พรมดี กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๓ 

 

๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา บุญญประภา กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
๑๑.  อาจารย์สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ ประธานอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
๑๒. อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  

    ๑.๑ การตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ตำแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เพิ่มเติม 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ       
และอธิการบดี เพิ ่มเติม โดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                      
ที่ อว ๐๒๐๑.๒/ ว ๗๑๓๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  

ตามท ี ่ ได ้มีการประช ุมสภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง  คร ั ้ งท ี ่  ๓/๒๕๖๕                    
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันเสาร์ที ่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์                  
ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจำนวน ๑๑ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕-๑๕  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไข ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ (ลับ)                 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การควบรวมหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการควบรวมหลักสูตร  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุม             
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทบทวนโครงสร้างหลักสูตร     
ในรูปแบบใหม่เพ่ือประหยัดทรัพยากรและใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งนโยบาย เรื่องการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
โดยเชิญรองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ข้อคิดเห็นร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไปนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์  นำเสนอรายละเอียด
การควบรวมหลักสูตร ให้ที่ประชุมพิจารณายุบรวมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๑) กลุ่มคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ๒) กลุ ่มคณะวิทยาศาสตร์ ๓) กลุ ่มคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุญาตให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ หลักสูตร ได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้                
มีหลักสูตรที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารหัส ๖๕ ที่จะเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ให้ยุบรวมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

๑) กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์  
๒) กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์  
๓) กลุ่มสาขาวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๒. ให้ดำเนินการตามแผนกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๔ ปี) ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบให้ยุบรวมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้  
๑) กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์  
๒) กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์  
๓) กลุ่มสาขาวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๒. เห็นชอบและอนุญาตให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๘ หลักสูตร ได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 

๓. ให้นำเสนอหลักสูตรควบรวมต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑ ผลการปฏ ิบ ัต ิตามมต ิสภามหาวิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง คร ั ้งท ี ่  ๓/๒๕๖๕                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์ปร ิ เยศ ส ิทธ ิสรวง รองอธ ิการบดีฝ่ายบร ิหาร เลขาน ุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                    
ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๕ เมื ่อวันเสาร์ที ่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั ้น ๑ อาคารโอฬาร                 
โ รจน ์ห ิ ร ัญ  มหาว ิทยาล ั ย ราชภ ัฏลำปาง  ฝ ่ าย เลขาน ุ การสภามหาว ิทยาล ั ย ราชภ ัฏลำปาง                                           
ได ้สร ุปผลการปฏ ิบ ัต ิตามมต ิสภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปางในการประช ุม คร ั ้ งท ี ่  ๓/๒๕๖๕                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ การเปลี่ยนประเภทตำแหน่งของ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งของ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์                
จากตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เป็นตำแหน่งประเภท
วิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ได้ขออนุญาต               
ที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้นำเสนอ 

รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล               
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ – ๕.๑.๓ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๖ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรนำผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปวิเคราะห์ และจัดทำแผนเพ่ือพัฒนาต่อไป 
๒. ให้มหาวิทยาลัยผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน               
ของมหาว ิทยาล ัยประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และให ้ดำเน ินการ                     
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การผลิตเซรามิกส์สร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การผลิตเซรามิกส ์สร ้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี ้ ได ้ขออนุญาตที ่ประช ุมให้                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตเซรามิกส์สร้างสรรค์                
เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการผลิต
เซรามิกส์สร้างสรรค์ นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตเซรามิกส์
สร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมาย ๕.๒.๑ – ๕.๒.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้พิจารณาพัฒนาหลักสูตรในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการ (CWIE) หรือจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี 
๒. หน้า ๑๒ ให้พิจารณาปรับลดแผนการรับนักศึกษา 
๓. หน้า ๑๙ ให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาสถิติในงานอุตสาหกรรมให้ถูกต้อง 
๔. ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยอาจารย์ประจำ

หลักสูตรจะต้องมีผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน ๓ ปีย้อนหลัง 
๕. หน้า ๒๙ ให้ปรับแก้การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้อง

ผ่านการทำงานกับสถานประกอบการ 
๖. หน้า ๑๔๑ ให้ปรับแก้คำอธิบายรายวิชานวัตกรรมเซรามิค ให้สอดคล้องกับ           

ชื่อรายวิชา 

มติสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย             
ในครั้งต่อไป 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๗ 

 

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตร จำนวน ๑๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห ็นชอบและอน ุม ัติ ให ้ปร ิญญาบัตรสำหร ับน ักศ ึกษาท ี ่สำเร ็จการศ ึกษา                   
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตร จำนวน ๑๒ คน 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิต ของหลักสูตร               
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิต ของหลักสูตร               
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  เนื ่องจากได้ตรวจสอบพบว่าได้ระบุจำนวนผลรวม               
ของหน่วยกิตผิด คือในรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร จำนวนผลรวมของหน่วยกิตของกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพพิมพ์ผิด คือจำนวน ๑๙ หน่วยกิต เป็น ๕๙ หน่วยกิต ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตรวม
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จาก ๕๙ หน่วยกิต เป็น ๑๙ หน่วยกิต โดยไม่มีผลกระทบต่อ
จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คือ ๑๓๑ หน่วยกิต รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมาย ๕.๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเ้ปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕                   
จาก ๕๙ หน่วยกิต เป็น ๑๙ หน่วยกิต 

๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และขอปิดหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐    

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และขอปิดหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยมีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ 
ปี จำนวน ๐ คน และมีนักศึกษาเทียบโอนรายวิชา ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๐ คน 
ประกอบกับมีความต้องการใช้ศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรในการพัฒนาหลั กสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและนายจ้างทดแทนหลักสูตรเดิม โดยหลักสูตรที่จะ



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๘ 

 

พัฒนาใหม่ จะทำเป็นรูปแบบของแขนงวิชา และจะมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ คณะและสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือ
สร้างหลักสูตรที่ตอบสนองกับความต้องการกับตลาดแรงงาน และจะปิดหลักสูตรทันทีเมื่อนักศึกษาคนสุดท้าย
สำเร็จการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๕.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบมีเงื ่อนไข และงดรับนักศึกษาตั ้งแต่             
ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป และปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา           
คนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา 

๒. เห็นชอบการอนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก ๕ คน เหลือ ๑ คน ตามเสนอ 

๓. มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

๕.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และขอปิดหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ขออนุโลมปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และขอปิด
หลักสูตร เนื่องจากจะนำศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรไปใช้พัฒนา
หลักสูตรและสาขาวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมไปถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการ เพ่ือทดแทนหลักสูตร
เดิม โดยหลักสูตรที่จะพัฒนาใหม่ อาจจะทำเป็นรูปแบบของแขนงวิชา และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะ
และสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อสร้างหลักสูตรที่ทันกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน และจะปิดหลักสูตรทันที             
เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๖.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบมีเงื ่อนไข และงดรับนักศึกษาตั ้งแต่             
ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป และปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา           
คนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๙ 

 

๒. เห็นชอบการอนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก ๕ คน เหลือ ๒ คน ตามเสนอ 

๓. มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

๕.๗ การพ ิจารณาอน ุม ัต ิขยายระยะเวลาการศ ึกษาต ่อระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษา                        
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิขยายระยะเวลาการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา                 
ภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๕ เนื่องด้วยพระมหาสุบรรณ อ่ำกร่าง ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
จำนวน ๑ ภาคการศึกษา คือภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว๒๐๗๐๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งมติคณะกรรมการมาตรฐาน                
การอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อีก ๑ ปีการศึกษา                
โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ซึ ่งพระมหาสุบรรณ อ่ำกร่าง  ได้สอบ             
วัดคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้ดำเนินการสอบหัวข้อ โครงร่าง               
และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และอยู่ในช่วงของดำเนินการปรับแก้  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๗.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา                         
ใหพ้ระมหาสุบรรณ อ่ำกร่าง จำนวน ๑ ภาคการศึกษา คอืภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  

๕.๘ ขอความเห็นชอบนำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยไปลงทุนในสถาบันการเงิน 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยไปลงทุน               
ในสถาบันการเงิน โดยสืบเนื ่องจากที ่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ฝากเข้าบัญชี เงินฝากประจำ 
๓๖ เดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๓๐ บาทต่อปี รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้นำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง               
จำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ฝากเข้าบัญชี 
เงินฝากประจำ ๓๖ เดือน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
๑.๓๐ บาทต่อปี 

๒. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ 

๕.๙ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา                
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ                  
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ               
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. ....  ในการนี้                       
ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ เป็นผู้นำเสนอ  

ว ่าที ่ร ้อยตร ีณัฐพัชร ว ันต ัน ห ัวหน้างานนิต ิการ นำเสนอรายละเอียด (ร ่าง)                      
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ               
และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด             
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ 
สาขาวิชา คร ุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๒. มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ดำเนินการต่อไป 

๕.๑๐ (ร ่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เร ื ่อง  นโยบายเร ่งด่วน                     
ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล ประธานคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการ
ปร ับปร ุงและพัฒนาหลักส ูตร และกรอบอัตรากำล ังประเภทว ิชาการของมหาว ิทยาล ัย กรรมการ                       
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เร ื ่อง นโยบายเร ่งด ่วนด้านการพัฒนาและปร ับปร ุงหล ักส ูตร ในการนี ้ ได ้ขออนุญาตที ่ประช ุมให้                            
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ ์ อำนาจกิติกร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาทบทวน                
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และกรอบอัตรากำลังประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัย  รองอธิการบดี              
ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำเสนอ  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์พงษ ์สว ัสด ิ ์  อำนาจก ิต ิกร กรรมการและเลขาน ุการ
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และกรอบอัตรากำลังประเภทวิชาการ               
ของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอรายละเอียด (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้พิจารณาแก้ไขชื่อประกาศ เป็น “ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาและแนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร” 
๒. เนื ่องจาก ข้อ ๔ -๖ เป็นเรื ่องเดียวกัน ให้พิจารณายุบรวมเป็นข้อเดียวกัน              

โดยเขียนว่า “ข้อ ๔ การพิจารณาหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิม ให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ ๑)... ๒)... 
๓)...” 

๓. ให้แก้ไขข้อ ๖ เป็น “กำหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาในช่วงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๓๐ หน่วยกิต ยกเว้น
หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษากำหนดไว้ กรณีหลักสูตรใดไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ให้ระบุเหตุผลความจำเป็น เพ่ือขอความเห็นชอบเป็นกรณี ๆ ไป” 

๔. ควรกำหนดระยะเวลาการพ ัฒนาและปร ับปร ุ งหล ักส ูตรให ้ช ัดเจน                      
โดยให้พิจารณาออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

๕. ให ้พ ิจารณาแต่งต ั ้งอธ ิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการพิจารณาทบทวน               
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และกรอบอัตรากำลังประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) 
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายเร่งด่วน             

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ              
ของที่ประชุม 

๕.๑๑ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (ลับ) ๕.๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์ปร ิ เยศ ส ิทธ ิสรวง รองอธ ิการบด ีฝ ่ายบร ิหาร เลขาน ุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
ซึ ่งกำหนดในวันเสาร์ที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ช ั ้น ๑                   
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๒ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

    (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย) 
หัวหน้างานนิติการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม  ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


