
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี พิเศษ/๒๕๕๘ 

วันท่ี ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๖.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๗.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๘.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๙. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๐. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๑. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๒. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี  
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

   - ไมม ี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓     เร่ืองสืบเน่ือง 

  - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางผูทรงคุณวุฒิ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เสนอใหที่ ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยสืบเน่ืองจากมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๘  

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๓/๒๕๕๘ เร่ืองแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 

นับแตวันที่แตงต้ัง 

  บัดน้ี คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดดําเนินการตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ เรียบรอยแลว และมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามบัญชี

รายชื่อ ดังน้ี 

  ๑. นายสมเกียรติ อัญชนา 

  ๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช 

  ๓. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา 

  ๔. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย 

  ๕. ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย   วัฒนานิกร 

  ๖. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต 

  ๗. รองศาสตราจารย ดร.สนม ครุฑเมือง 

  ๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

  ๙. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป 

  ๑๐. นายประเสริฐ ตันสกุล 

  ๑๑. นายณรงค ตนานุวัฒน 

  ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา 

  ๑๓. นายนรศักด์ิ สุขสมบูรณ 

  ๑๔. นายอนุรักษ นภาวรรณ 

  ๑๕. นายมานัส อนันตกิจไพบูลย 

  ๑๖. นายสาโรจน แกวอรุณ 

  ๑๗. นายประพัฒนศร รุงเรือง 

  ๑๘. นายราชิต ต้ังพระกิตติคุณ 

  ๑๙. นายนิทัศน เยาวสกุลมาศ 

  ๒๐. นายประสิทธิ์ หรรษหิรัญ  

  ๒๑. ศาสตราจารย คลินิก นายแพทยพรชัย   มูลพฤกษ 

  ๒๒. นายจักรพงษ กลิ่นวงษ 

  ๒๓. นายชัยยุทธ เลิศพาชิน 

  ๒๔. ผูชวยศาสตราจารยชุมพล เสมาชันธ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๒๖ 

  ประธานเสนอใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการนับคะแนน ประกอบดวย 

  ๑. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ 

  ๒. อาจารยสุเทพ ทองคํา 

  ๓. อาจารยเอกรัฐ อินตะศา 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและกําหนดวิธีการเลือก ดังน้ี 

  ๑. ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเลือกเซ็นชื่อเพื่อรับบัตรจากฝายเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยแลวเดินเขาคูหาเพื่อกากบาทเลือกและนําไปหยอนลงกลองที่ฝายเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยเตรียมไว 

  ๒. ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยกากบาทเพื่อเลือกไดไมเกิน ๑๑ รายชื่อเทาน้ัน หาก

กากบาทเกินจํานวน ๑๑ รายชื่อใหถือวาเปนบัตรเสีย แตหากกากบาทไมถึง ๑๑ รายชื่อถือวาเปนบัตรดี 

  ๓. ลักษณะของเคร่ืองหมายกากบาท ตองมีจุดตัดเทาน้ัน 

  ๔. บุคคลที่จะไดรับการสรรหาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิคือผูที่

ไดคะแนนมากที่สุดเรียงลําดับลงมาจํานวน ๑๑ คน กรณีที่มีผูสมัครรับเลือกไดรับคะแนนเลือกเทากันและ

มีผลทําใหจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิเกินจํานวน อันเปนเหตุใหไมสามารถ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

เรียงลําดับผูไดรับเลือกได ใหนํารายชื่อผูที่มีคะแนนเทากันของลําดับสุดทายมาลงคะแนนใหมใหเหลือเทา

จํานวนที่ขาดอยูเพื่อเรียงลําดับ 

  ๕. กรณีผูไดรับการเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ ๑๑ คนแรก

ปฏิเสธ ใหทาบทามผูที่อยูในลําดับถัดไป 

  ที่ประชุมไดดําเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗  

ซึ่งมีผลการลงคะแนน ดังน้ี 

  ๑. นายสมเกียรติ อัญชนา ได   ๑๑  คะแนน 

  ๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ได ๑๑  คะแนน 

  ๓. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา ได ๘  คะแนน 

  ๔. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย ได ๘  คะแนน 

  ๕. ศาสตราจารย เกียรติคุณกิตติชัย   วัฒนานิกร ได ๑๒  คะแนน 

  ๖. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ได ๑๒  คะแนน 

  ๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง ได ๑๑  คะแนน 

  ๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ได ๑๒  คะแนน 

  ๙. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป ได ๑๒  คะแนน 

  ๑๐. นายประเสริฐ ตันสกุล ได ๑๒  คะแนน 

  ๑๑. นายณรงค ตนานุวัฒน ได ๐  คะแนน 

  ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ได ๑๒  คะแนน 

  ๑๓. นายนรศักด์ิ สุขสมบูรณ ได ๐  คะแนน 

  ๑๔. นายอนุรักษ นภาวรรณ ได ๐  คะแนน 

  ๑๕. นายมานัส อนันตกิจไพบูลย ได ๐  คะแนน 

  ๑๖. นายสาโรจน แกวอรุณ ได ๐  คะแนน 

  ๑๗. นายประพัฒนศร รุงเรือง ได ๐  คะแนน 

  ๑๘. นายราชิต ต้ังพระกิตติคุณ ได ๐  คะแนน 

  ๑๙. นายนิทัศน เยาวสกุลมาศ ได ๐  คะแนน 

  ๒๐. นายประสิทธิ์ หรรษหิรัญ ได  ๐  คะแนน 

  ๒๑. ศาสตราจารย คลินิก นายแพทยพรชัย   มูลพฤกษ ได  ๑  คะแนน 

  ๒๒. นายจักรพงษ กลิ่นวงษ ได ๐  คะแนน 

  ๒๓. นายชัยยุทธ เลิศพาชิน ได ๔  คะแนน 

  ๒๔. ผูชวยศาสตราจารยชุมพล เสมาชันธ ได ๔  คะแนน 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

  ดังน้ัน ผูที่สมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดแก  

  ๑. นายสมเกียรติ อัญชนา  

  ๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช  

  ๓. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา  

  ๔. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย  

  ๕. ศาสตราจารย เกียรติคุณกิตติชัย   วัฒนานิกร  

  ๖. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต  

  ๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง  

  ๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง  

  ๙. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป  

  ๑๐. นายประเสริฐ ตันสกุล  

  ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา 

  ประธานไดเสนอใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยทาบทามผูที่สมควรดํารงตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๑๑ คน เพื่อตอบรับการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงต้ังเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หากไดรับการปฏิเสธ

จากผูทรงคุณวุฒิคนใดคนหน่ึงใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกบุคคลที่ไดรับคะแนนรองลงมา 

ซึ่งมีคะแนนเทากันคือลําดับที่ ๒๓ นายชัยยุทธ เลิศพาชิน และลําดับที่ ๒๔ ผูชวยศาสตราจารยชุมพล 

เสมาขันธ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบใหบุคคลตอไปน้ีเปนผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ 

     สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  (๑) นายสมเกียรติ อัญชนา 

  (๒) นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช 

  (๓) ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา  

  (๔) นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย  

  (๕) ศาสตราจารย เกียรติคุณกิตติชัย   วัฒนานิกร 

  (๖) ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต  

  (๗) รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง  

  (๘) รองศาสตราจารยสุรชัย ขวญัเมือง  

  (๙) นายชนรรค พุทธมิลินประทีป  

  (๑๐) นายประเสริฐ ตันสกุล  

  (๑๑) ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา  
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 ๖ 

   ๒. มอบเลขานุการทาบทามและดําเนินการเสนอช่ือเพ่ือทรงพระกรุณา 

     โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 - ไมมี - 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)   

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   
 

 

 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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