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  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๒  มกราคม ๒๕๖๑  เวลา  ๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู  ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
๒. รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มก่ิงรัตน์              กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.  รองศาสตราจารย์วัฒนา พัดเกตุ  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์จินันทนา จอมดวง  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สิทธ์ิ ธีรสรณ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๐. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดํารงวัฒนกูล กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๒. นางสาวนิตยา ไชยปัญญา  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๓. นางสาวศิริพร ควรคิด  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์  อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จําเนียร มีสําลี  อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ  อาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๔. อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์  อาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖. อาจารย์ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์  อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๗. นางสาวกฤติมา สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑   วันศุกร์ท่ี  ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑                หน้า ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 
 รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการได้นําเสนอให้ท่ีประชุม
ทราบว่า ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเ รียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๘ 
 จึงนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐      
 โดยปรับแก้ดังต่อไปนี้ 

๑. ระเบียบวาระที่ ๕.๓ หน้า ๑๑  ข้อ (๖) แก้ไขเป็น “ไม่ควรกําหนดให้นักศึกษาสอบได้ HSK 
ระดับ ๔” 

๒. ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ข้อ (๔) แก้ไขเป็น “การประชาสัมพันธ์ควรนํานักศึกษาที่มี
ความสามารถโดดเด่นไปแสดงศักยภาพเพ่ือสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับกลุ่มนักเรียน 

๓. ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ข้อ (๗) แก้ไขเป็น “คณาจารย์ควรทําผลงานมากข้ึนเพ่ือแสดง
ความสามารถทางวิชาการ” 

  
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาต             
ท่ีประชุมให้อาจารย์จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี         
การจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม นําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิง
นวัตกรรม 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขดังนี้ 
(๑) ควรปรับช่ือสาขาวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(๒) ในกลุ่มรายวิชายังไม่ปรากฏเร่ืองของการเป็นผู้ประกอบการ 
(๓) ผลสํารวจกลุ่มผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อ ควรเพ่ิมผล

การพิจารณาเข้าศึกษาต่อของนักเรียนด้วย 
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(๔) ข้อมูลสถาบันท่ีมีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

เชิงนวัตกรรม ควรเพ่ิมตารางจํานวนนักศึกษาคงอยู่ของแต่ละหลักสูตร 
(๕) ควรเพ่ิมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น สถานประกอบการ ฯลฯ 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี  
การจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรมโดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
๑. ปรับช่ือสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๒. การพิจารณาสรรหาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพิจารณาจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเกี่ยวข้องและเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย จากคณะหรือสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 

๓. การจัดกลุ่มรายวิชาควรจัดให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๔. ควรระบุเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาเอกเทศ/ปัญหาพิเศษ 

   

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้           
ท่ีประชุมทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ท่ี            
๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ดังนี้ 
 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

๕.๑ การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวน  ๑  ราย  
มติ  เห็นชอบตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 

 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว 

 

๕.๒ การ พิจารณาให้ ความ เห็นชอบการ เป ล่ี ยนแปลง            
การดําเนินงานหลักสูตร หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา
ห ลัก สูตรนิ ติ ศาสตร บัณฑิต   สาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร์               
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มติ   เ ห็นชอบการให้ความเ ห็นชอบการเปล่ียนแปลง            
การดําเนินงานหลักสูตร หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา
ห ลั ก สู ต ร นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า นิ ติ ศ า ส ต ร์               
หลักสูตรป รับปรุง  พ .ศ .  ๒๕๖๐  โดยให้ป รับแ ก้ตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
ห ลัก สูต รนิ ติ ศ าสต ร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
นิ ติ ศ า ส ต ร์               
ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับแก้ 
เ พ่ื อ นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว 
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วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มต ิ เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
หลัก สูตรปรับปรุง  พ .ศ .  ๒๕๖๑ โดยใ ห้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ภ าษ า จี น  ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปรับแก้ เพ่ือนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการได้เสนอให้ ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ท่ีสําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๕ คน และสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๓๒ 
คน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้พิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเดือน
ธันวาคม จํานวน ๒ คร้ัง ดังนี ้
     - อนุมัติปริญญานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๕ คน เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐      
(ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๑.๑) 
 - อนุมัติปริญญานักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๓๒ คน เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐    
(ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๑.๒) 
 

มติสภาวิชาการ  เห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน 
๕ คน  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๓๒ คนตามเสนอ 

 

 ๕.๒ การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม (ลับ) 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ยังไม่สมควรให้ผู้เสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ 
ราย และสมควรให้ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย 

 
 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑   วันศุกร์ท่ี  ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑                หน้า ๕ 

 

   ๕.๓  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้        
ท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เนื่องจาก 
อาจารย์ปภัสรา ผาคํา มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชามากกว่า จึงขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๑ ท่าน  
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สังเขป เป็น อาจารย์ปภัสรา ผาคํา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
หมายเลข ๕.๓ 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปนี้ 
๑. ปรับเปล่ียนเหตุผลการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
๒. คณะกรรมการมีข้อสังเกตให้เพ่ิมผลงานวิชาการของอาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ 

ภาณุภัทรธนวัฒน์  ควรเร่งดําเนินการทําผลงานวิชาการ 
 

   ๕.๔  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้        
ท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความ
ประสงค์ท่ีจะเปิดการเรียนการสอนสําหรับการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) จึงขอเปล่ียนแปลงการดําเนินงาน
หลักสูตร หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๔ 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
๑. ปรับแก้วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
๒. ปรับข้อมูลจํานวนรับนักศึกษานอกเวลาปี ๒๕๖๐ ออกเนื่องจากยังไม่ได้เปิดรับสมัคร

นักศึกษา 
๓. ตัดคําอธิบายเนื้อหาในหัวข้อ ๒.๕ เนื่องจากเป็นคําช้ีแจงการคํานวณสัดส่วนอาจารย์      

ต่อจํานวนนักศึกษา 
๔. ควรตัดข้อความเสนอแนะวิธีการคํานวณงบประมาณหัวข้อ ๒.๖ 

 
  ๕.๕  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑   วันศุกร์ท่ี  ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑                หน้า ๖ 

 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขดังนี้ 
(๑) หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตควร เ ป็นหลักสูตรใหม่  ห รือหลักสูตรปรับปรุง                 

ให้ปรึกษาหารือกับสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๒) รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ รหัสวิชาควรเป็นรหัสวิชาวิทยาศาสตร์ 
(๓) ควรมีการบูรณาการอาจารย์ผู้สอนร่วมกับคณะหรือสาขาวิชาอ่ืน 
(๔) กลุ่มวิชาแกน ควรแยกระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติให้ชัดเจน 
(๕) หมวดวิชาเฉพาะ ควรมีรายวิชาแกนวิศวกรรมของคณะ 
(๖) พิจารณาใช้รายวิชาพ้ืนฐานร่วมกับหลักสูตรอ่ืนท่ีมีอยู่ในคณะหรือมหาวิทยาลัย 
(๗) ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ข้อ (๑๓) ควรปรับให้เป็นรูปธรรมสามารถสังเกตได้ชัดเจน 
(๘) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ควรระบุเฉพาะผลงานย้อนหลังภายใน ๕ ปี 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
(๙) ควรพิจารณาปรับปรุง ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 
 ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ 
 ไม่มี 
 

 ๖.๒  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
   

    ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    
คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ โดยได้กําหนดในวันท่ี  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 
 (นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา) (นางสาวศิริพร  ควรคิด) 
 นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ผู้บันทึกการประชุม ผู้พิมพ์/สรุปรายงานการประชุม  
 
 
 
 (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล) 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
           ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ                             กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


