
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

pรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันเสาร์ท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนสั สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณดนัย บุณยเกียรต ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๓. ศาสตราจารย์สเุทพ สวนใต ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๔. รองศาสตราจารยส์ุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๕. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๖. นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๗.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหนง่บริหาร 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหนง่บริหาร 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยป์ระจ า 
๑๑. อาจารยเ์ทวฤทธ์ิ  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยป์ระจ า 

ผู้มาประชุม  
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์ไพบลูย ์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหนง่ 
๔.  นายบัณฑิต โบสถ์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหนง่ 
๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๖. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหนง่บริหาร 
๗. อาจารยเ์สาวรีย ์ บญุสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหนง่บริหาร 
๘. รองศาสตราจารย์ไพฑรูย ์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยป์ระจ า 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยป์ระจ า 
๑๐. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอื่น) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหนง่ 
๒. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๓. นายณรงค์ ธรรมจาร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
๒.  รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓. อาจารย์มกุดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
๔. รองศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบรหิารทั่วไป 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบลูย ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวินวงศ์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
๘. อาจารย์ชัชชฎาภร พิศมร อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร ์
๒. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธ์ิแพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  

    ๑.๑ ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ              
เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔                   
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๕ ด้าน 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ๕ ด้านประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๓ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ๓๘ แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ 
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ๓๘ แห่ง                    
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยอ้างถึงหนังสือส านักพระราชวัง ที่ พว ๐๒๐๒.๒/
๓๙๒๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๔ แจ้งผลการพิจารณาการประเมินความพร้อมเพ่ือการขอเปิดสถาบันการศึกษา                
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการพิจารณาการประเมินความพร้อมเพื่อการขอเปิด
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากมติการประชุมคณะกรรมการสภาพยาบาล                
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และรับรองมติฯ ในคราวเดียวกัน
ผลการพิจารณา ดังนี้ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๔ 

 

๑. ให้ความเห็นชอบการเตรียมความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏล าปาง (สถาบันที่ขอเปิดด าเนินการใหม่) ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่                    
พ.ศ. ๒๕๖๕)   

๒. ให้ความเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๕๐ คน โดยการรับนักศึกษาดังกล่าวต้องมี
อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา ไม่เกิน ๑ : ๘ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์              
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อสภาการพยาบาล
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาครั้งต่อไปภายใน ๖ เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕  

ตามที่ ได้ มี ก ารประ ชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้ ง ที่  ๒/๒๕๖๕                    
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ                  
ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๒ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑๖ – ๒๒  

มติสภามหาวิทยาลยั  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

๓.๑ ขอทบทวนการด า เนินการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติกานต์ รักธรรม                        
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ลับ) 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (ลับ) ๒.๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ง ท่ี  ๒/๒๕๖๕                
เมื่อวันเสาร์ท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                    



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร                 
โ ร จ น์ หิ รั ญ  มห า วิทย าลั ย ร าช ภัฏล าป า ง  ฝ่ า ย เ ล ขานุ ก า ร ส ภามห า วิทย าลั ย ร าช ภัฏล าป า ง                                           
ได้สรุ ปผลการปฏิบั ติตามมติ สภามหา วิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๕                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ 

๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ ก่อนปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์                 
ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี
ฝา่ยบริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้น าเสนอ 

 รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย น าเสนอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ให้ที่ประชุมทราบ โดยเป้าหมายตามแผน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จ านวนร้อยละ ๘๓.๒๙ ของจ านวน
ทรัพย์สินทั้งหมด งานพัสดุได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน โดยมียอดสะสมสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้                      
ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จ านวนร้อยละ ๙๑.๗๐ ของจ านวนทรัพย์สินทั้งหมด รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ หารือการควบรวมหลักสูตร  

รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้หารือ            
ที่ประชุมเรื่องการควบรวมหลักสูตร ดังต่อไปนี ้

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี ) หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. ๒๕๖๕                 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๖๕       

๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตเซรามิกส์สร้างสรรค์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยให้พิจารณาควบรวมหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อน หรือใกล้เคียงกัน เช่น ช่ือหลักสูตร 
รายวิชา คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยวิธีการควบรวมหลายหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรเดียว แล้วแยก
เป็นวิชาเอกในหลักสูตรนั้น หรือเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหลักสูตร เพื่อลดจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะหรือหลักสูตร โดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของ
อาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์ กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรมีแผนข้ันตอนการควบรวมหลักสูตร หรือการปรับปรุงหลักสูตร 
๒. ให้พิจารณาสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็น Non-degree ท าหลักสูตร Lifelong Leaning 

ส าหรับผู้ที่จบปริญญาตรี หลักสูตร Short course ส าหรับผู้ที่ท างานแล้วสามารถที่จะศึกษาต่อเพื่อยกระดับ
ทักษะโดยเป็นการเสริมทักษะใหม่ (Upskill) หรือการเพิ่มทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Reskill)  

๓. การควบรวมหลักสูตรในสาขาครุศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาละ 
จ านวน ๓ คน จะต้องสังกัดอยู่ในคณะครุศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบุคลากร และไม่สามารถ
ประจ าอยู่กับคณะร่วมผลิตได้  

๔. การควบรวมหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ คน ซึ่งประกาศ            
คุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวนอาจารย์นิเทศก์            
๑ คน ดูแลนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่เกิน ๑๐ คน ดังนั้นจะสามารถ
รับนักศึกษาได้เพียง ๓๐ คน หากต้องการจ านวนนักศึกษามากกว่า ๓๐ คน ก็สามารถเพิ่มจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้   



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

๕. เห็นควรให้ควบรวมหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อน หรือใกล้เคียงกัน โดยวิธีการควบรวม
หลายหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรเดียว แล้วแยกเป็นวิชาเอกในหลักสูตรนั้น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย            
ในครั้งต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทบทวนโครงสร้างหลักสูตรในรูปแบบใหม่              
เพ่ือประหยัดทรัพยากรและใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมท้ังนโยบาย เรื่อง การพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยเชิญรองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ข้อคิดเห็นร่วมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวินวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกฤษณ์ ธรรมกวินวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน น าเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๒.๑ – ๕.๒.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. ให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา 
๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๓ คนมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ                

การสาธารณสุขชุมชนหรือไม่ 
๓. ให้ตรวจสอบอัตราส่วนอาจารย์ประจ ากับแผนการรับนักศึกษา ว่าเป็นไปตาม

ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนหรือไม่ 
๔. ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาสัมมนาการสาธารณสุข ควรเขียนให้เป็นรายวิชาสัมมนา              

ที่จะต้องมีรูปแบบการน าเสนอ  
๕. ให้แก้ไขปรัชญา ในตารางที่ ช เปรียบเทียบ (ร่าง) หลักสูตรสาธารสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับหมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ด า เนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม                
และเปิดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
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๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก
สาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความพร้อม
ต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเปลี่ยน
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ เนื่องจากมีผลงาน              
ทางวิชาการสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ ศรีสวการย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร             
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร             
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก
สาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อม
ต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร                 
โดยเปลี่ยนจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธ์ิแพง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ เนื่องจาก                 
มีผลงานทางวิชาการสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                  
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ ศรีสวการย์ 

 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

๕.๕ การ พิจารณาอนุมั ติ ขยายระยะ เวลาการศึกษาต่อระดับบัณฑิต ศึกษา                        
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยต าแหน่ง ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา                 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ขออนุมัติ
ขยายเวลาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ ภาคการศึกษา คือภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยอ้างถึง
หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว๒๐๗๐๒ ลงวันที่                    
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลา
การศึกษาให้กับนักศึกษาได้อีก ๑ ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา                            
ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์  ครบก าหนดการศึกษาตามเกณฑ์                   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบและอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา                         
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์                         
จ านวน ๑ ภาคการศึกษา คือภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕  

๕.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษา
ราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้                  
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏล าปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้น าเสนอ 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเ บียบ                  
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอรายละเอียด
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาราชการแทนและรักษาการ               
ในต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕.. ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษา
ราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๗ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                    
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่                   
๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจน าประกาศ ก.พ.อ.                  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                          
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๗.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้น าประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๕.๘ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา 
โพธิลังกา ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ลับ) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (ลับ) ๒.๑ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ 
รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
ซึ่ งก าหนดในวัน เสาร์ที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์  ช้ัน ๑                   
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 
        (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลอื)   (นางสาวสปุราณี สีตาบุตร) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ   
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม   
 
 
 
 (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย)   
 หัวหน้างานนิติการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม  ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม 
   
       

 
(รองศาสตราจารยป์รเิยศ สิทธิสรวง) 

รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


