
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๒๐. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

น้ัน ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม มีจํานวน ๙ หนา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๙ ในการน้ี ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีมติใหมีการแกไขรายงานการประชุม ดังน้ี 

  ๑. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ยอหนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ ใหแกไขขอความจาก “...

จํานวน ๕ ราย...” เปน “...จํานวน ๖ ราย...” 

  ๒. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ยอหนาที่ ๒ ขอ ๖ แกไขขอความจาก “...พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ” เปน “อาจารยประจํา” 

  ๓. หนาที่ ๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ยอหนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ แกไขขอความจาก “...

อธิการดี... เปน “...อธิการบดี...” 

  ๔. หนาที่ ๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๓ ใหแกไขมติสภามหาวิทยาลัย จาก “รับทราบและ

มอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามความเห็นของที่ประชุม” เปน “มอบฝายเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเก็บเอกสารฉบับดังกลาวคืนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน”  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การแจกเอกสารแจงผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผูสมควรไดรับการเสนอช่ือเพ่ือดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาใหนายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ถูกอางถึง วาเปนผูแจกเอกสารแจงผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผูสมควรไดรับ 

การเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 

๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ไดชี้แจงเหตุผลตอที่ประชุมกอนที่จะดําเนินการพิจารณาใน

ระเบียบวาระที่ ๕ ดวย 

  ในการน้ี นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดชี้แจงให 

ที่ประชุมทราบวาเอกสารดังกลาวเปนเอกสารที่ตนเองในฐานะกรรมการสรรหาฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเตรียมไว

ใชประกอบการชี้แจงขอมูล วิธีดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับที่กําหนดไววา ผูผานการสรรหาตองได

คะแนนหยั่งเสียงจํานวนรอยละยี่สิบของบุคลากร ซึ่งไดมอบขอมูลใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

จัดเตรียมทําสําเนาไว หากมีการซักถาม แตบังเอิญตนเองไมไดอยูในที่ประชุมและที่ประชุมไมไดซักถามใน

ประเด็นดังกลาว ตนไมไดมีเจตนาอ่ืนใด ไมไดมีจุดประสงคที่จะเผยแพรใหบุคคลอ่ืนที่ไมใชกรรมการ              

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรับทราบแตอยางใด 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบและไมมีขอซักถามในเร่ืองดังกลาว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดําเนินการเลือก 

ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๒๔/๒๕๕๗  

ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไปแลวน้ัน คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาตามกระบวนการที่

กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารง

ตําแหนงอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยถูกตองครบถวนแลว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ไดมีการจัดประชุม

ทั้งหมด จํานวน ๕ คร้ัง  

  ผลจากการหยั่งเสียงปรากฏผูสมัครที่ไดรับคะแนนจากการหยั่งเสียงไมนอยกวารอยละ

ยี่สิบของบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๑(๕) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

ลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖ มีอยู

จํานวน ๒ ราย เรียงรายชื่อตามลําดับอักษร คือ 

  ๑. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล 

  ๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู 

  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผานเกณฑรอยละยี่สิบเรียง

ตามลําดับตัวอักษรพรอมประวัติและขอมูลที่ใชประกอบการพิจารณาสรรหา จํานวน ๒ รายดังกลาวตอ 

สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกและดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตอไป รายละเอียดประวัติ ผลงาน และแนวทางในการนําแผน

สูการปฏิบัติของผูไดรับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ ถึง ๕.๑.๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูบริหาร ขอไมใชสิทธิในการลงคะแนนเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี เน่ืองจากเปนผูที่สมัคร

เขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี 

  กอนที่จะใหผูไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศนตอสภา

มหาวิทยาลัย ที่ประชุมไดหารือเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและขอตกลงในการคัดเลือกใหไดผูมี

คุณสมบัติเหมาะสม จํานวน ๑ คน สรุปไดวา  

  (๑) ที่ป ระชุม ได เห็ นชอบใหบุ คคลที่ ผ านเกณ ฑ รอยละยี่สิ บตามบัญ ชี รายชื่ อ 

ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ นําเสนอวิสัยทัศน เรียงตามลําดับตัวอักษร คนละ ๓๐ นาที  โดย 

สภามหาวิทยาลัยจะไมมีการซักถาม ในการน้ีที่ประชุมได เสนอใหอาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง เปนผูจับเวลาในการ

นําเสนอวิสัยทัศน 

  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาเปนองคประชุมในคร้ังน้ีมีจํานวน ๒๒ คน จาก

ทั้งหมด ๒๓ คน ไมเขารวมประชุม ๑ คน ดังน้ันผูที่ไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมควรดํารงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะตองไดคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของกรรมการที่มาเปนองคประชุมคือ 

๑๒ คะแนน   

  (๓) ในการออกสียงลงคะแนน หากผูได รับการเสนอชื่อไดคะแนนเสียงเทากัน  

ใหประธานออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง ตามความในขอ ๑๔ วรรคสี่ของขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๕๖ เปนเสียงชี้ขาด 

  จากน้ัน ประธานไดเชิญรองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล  นําเสนอวิสัยทัศนตอ 

สภามหาวิทยาลัยเปนอันดับแรก เสร็จสิ้นแลวจึงใหรองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู นําเสนอวิสัยทัศนตอ

สภามหาวิทยาลัยในลําดับถัดไป 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



๕ 

 เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนของผูผานการสรรหาทั้ง ๒ คนแลว ประธานไดขอให 

ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นเหมาะสม โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับโดยเปดเผย ซึ่งที่ประชุมได

แตงต้ังใหอาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนผูนับคะแนน 

 ผลการลงคะแนนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในการเลือกผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในคร้ังน้ี ปรากฏดังน้ี 

๑. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล ได ๑ คะแนน 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู ได ๒๐ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบใหรองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนผูสมควรดํารงตําแหนง 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแทนตําแหนงท่ีจะวางลงตามวาระ 

๒. เห็นชอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งรองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู ดํารงตําแหนงอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตอไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ 

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นายปรีชา  ไชยโย) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 

(ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ) 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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