
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๑. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๓. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

ผู้มาประชุม  
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๕. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๖. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๘. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๙. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  อาจารย์กมลวรรณ  ทาวัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๘. นายไพรวัลย์ ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๙. นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. อาจารย์มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๓. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ มาวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๖. อาจารย์เบญวรรณ นันทชัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
๗. อาจารย์กมลทิพย์ ทิพย์สังวาล อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
๘. อาจารย์ไฉไล ผาเงิน อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
๙.  อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
๑๐.  อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์อิสรา โยริยะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
๑๒.  นางสาวเปรมภัสสรณ์ อินทรวิจิตร เจ้าหน้าที่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
๑๓.  นางสาววิชุดา  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑.  รองศาสตราจารย์พิมพผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๘. อาจารย์สมศักดิ์  ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ ปัจจัยส าคัญ ๑๐ ประการ สู่ความส าเร็จของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปัจจัยส าคัญ ๑๐ ประการ สู่ความส าเร็จ            
ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่            
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติให้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง บัดนี้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป               
ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุม                   
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ มาวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ มาวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ - ๓.๑.๒ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ให้ระบุวัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนให้ชัดเจน 
๒. ให้พิจารณาควบรวมรายวิชา ด้านความฉลาดทางสุขภาพ ให้เหลือเพียง ๑ รายวิชา 
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๓. ด้านอาจารย์ผู้สอนไม่ควรเป็นอาจารย์พิเศษ เนื่องจากท าให้มีต้นทุนเพ่ิมขึ้น               
ควรเป็นอาจารย์ประจ า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๔. ให้หลักสูตรและมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 

๕. ให้พิจารณาปรับชื่อรายวิชา เนื้อหา ให้เหมาะสมการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐาน          
การเรียนรู้ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔            
โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑               
ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

        ๒. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ และให้มีการด าเนินการ               
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕ .๑  ก า รพิ จ า รณ า ให้ ค ว าม เห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต รพ ย าบ าล ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต                   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ ง ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณ าให้ ความเห็ นชอบหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต                   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้น าเสนอ 

อาจารย์มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอ
รายละเอียดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ - ๕.๑.๒ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ปรับการเขียนปรัชญาให้กระชับ ชัดเจน และเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ปรับวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับปรัชญา 
๓. สร้างอัตลักษณะเฉพาะ สร้างความโดดเด่นให้แก่หลักสูตร 
๔. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้เน้นเรื่องการท างานในชุมชน  
๕. กระบวนการจัดการศึกษา ให้เน้นการฝึกปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายในชุมชน 

โรงพยาบาลศูนย์ เป็นต้น 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

๖. ในวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ให้ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย       ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕                           
โดยใหด้ าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และเปิดสอนในภาคเรียน            
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   

                               ๒. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ และให้มีการด าเนินการ               
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลั ย  ได้ แจ้ งก าหนดการประชุ มสภ ามหาวิท ยาลั ย  ครั้ งที่  ๘ /๒๕๖ ๔  ซึ่ งก าหนด                        
ในวันเสาร์ที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร              
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๖.๒ ขอหารือกรณีหลักสูตร ปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก                 
สภามหาวิทยาลัย ใหใ้ช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้ขอหารือที่ประชุม โดยสืบเนื่องจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ งมีหลักสูตร อ่ืนที่ ได้มีการปรับปรุงไป และบางหลักสูตรได้ผ่ านความเห็นชอบจาก                 
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้
จึงขอหารือที่ประชุมพิจารณาโดยขอให้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก             
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบให้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก                     
สภามหาวิทยาลัย ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ และให้มีการด าเนินการ                  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๖ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

    (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย) 
หัวหน้างานนิติการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม  ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


