
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ลาประชุม) 

๑.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๓. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูนําเสนอวิสัยทัศน (เรียงลําดับตามตัวอักษร) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนนัท สุขสมบูรณ 

๓. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล 
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี-  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ 

มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  

    โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ 

มกราคม ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๒  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ  กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํ ารงตําแหน งบริหาร และรองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ขอลาการประชุมเนื่องจากเปนผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร

ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และจะตองแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัย  

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาดําเนินการเลือก 

ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๓๑/๒๕๖๑  

ไปแลวนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาตามกระบวนการท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยถูกตองครบถวนแลว ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ ไดมีการจัดประชุมท้ังหมด จํานวน ๗ ครั้ง  

  ผลจากการหยั่งเสียงปรากฏผูสมัครท่ีไดรับคะแนนจากการหยั่งเสียงไมนอยกวารอยละ

ยี่สิบของบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ ๑๑(๕) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีอยู

จํานวน ๓ ราย เรียงรายชื่อตามลําดับอักษร ดังนี้ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ 

  ๓. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล 

  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีผานเกณฑรอยละยี่สิบเรียง

ตามลําดับตัวอักษรพรอมประวัติและขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณาสรรหา จํานวน ๓ รายดังกลาว  

ตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตอไป รายละเอียดประวัติ ผลงาน และแนวทางในการนําแผน

สูการปฏิบัติของผูไดรับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ ถึง ๕.๑.๓ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๒  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

  กอนท่ีจะใหผู ไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศนตอ 

สภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมไดหารือเพ่ือซักซอมความเขาใจเก่ียวกับวิธีการและขอตกลงในการคัดเลือกใหได

ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวน ๑ คน สรุปไดวา  

  (๑) ท่ีประชุมไดเห็นชอบใหผูไดรับการเสนอชื่อจากจากคณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ

วิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเรียงตามลําดับตัวอักษร คนละ ๓๐ นาที โดยสภามหาวิทยาลัยจะไมมี 

การซักถาม ในการนี้  ท่ีประชุมได เห็นชอบใหผูช วยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร และอาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

ผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนผูจับเวลาในการนําเสนอวิสัยทัศน 

  (๒) ในการออกสียงลงคะแนน ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามความในขอ ๑๔ ของ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง

อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ความวา “ขอ ๑๔  ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อของ

คณะกรรมการสรรหาฯ ใหเหลือเพียงหนึ่งคนเพ่ือดํารงตําแหนงอธิการบดี 

  ผูท่ีไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงอธกิารบดี จะตองไดคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมาเปนองคประชุม ซ่ึงใชการลงคะแนนโดยวิธีลับ 

  กรณีท่ีการลงคะแนนเสยีงในวรรคสองไมมีผูใดไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง ใหท่ีประชุม

กําหนดวิธีการเพ่ือใหไดผูไดรับคัดเลือกเปนอธิการบดีจํานวนสองคน   

  เม่ือไดผูไดรับการคัดเลือกจํานวนสองคนแลวใหท่ีประชุมดําเนินการตามวรรคสอง  

หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

  เม่ือไดดําเนินการตามวรรคสามแลวไมสามารถไดผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหท่ีประชุม

อภิปรายและลงคะแนนตามวรรคสองไมเกิน ๓ ครั้ง หากไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

วรรคสองได ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาใหม”  

  (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมาเปนองคประชุมในครั้งนี้มีจํานวน ๒๐ คน จาก

ท้ังหมด ๒๓ คน ขอลาการประชุม จํานวน ๓ คน ดังนั้นผูท่ีไดรับการพิจารณาเลือกใหเปนผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะตองไดคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการท่ีมาเปน 

องคประชุมคือ ๑๑ คะแนน   

  จากนั้น ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ นําเสนอวิสัยทัศนตอ

สภามหาวิทยาลัยเปนอันดับแรก เสร็จสิ้นแลวจึงใหผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ  และ 

รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล นําเสนอวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยในลําดับถัดไป 

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนของผูไดรับการเสนอชื่อท้ัง ๓ คนแลว ประธานไดขอให 

ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเห็นสมควรใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับโดยเปดเผย ซ่ึงท่ีประชุมไดเห็นชอบใหนายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และ 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน 
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๕ 

 ผลการลงคะแนนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมาประชุมในการเลือกผูสมควรดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในครั้งนี้ ปรากฏดังนี้ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ได ๑๗  คะแนน 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ได   ๒  คะแนน 

๓. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล ได ๐  คะแนน 

๔. ไมประสงคเลือก  ได ๑  คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนผูสมควรดํารง 

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแทนตําแหนงท่ีจะวางลง 

 ตามวาระ 

๒. เห็นชอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ดํารงตําแหนงอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตอไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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