รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นายประเสริฐ
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
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี
จันทรตา
๒๐. อาจารยเสาวรีย
บุญสา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ลาประชุม)
๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
๓. รองศาสตราจารยวิลาศ

สมุทธารักษ
สุขสมบูรณ
พุมพิมล

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว

ไชยโย
ปดเปา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

๒
๓.
๔.
๕.

วาที่รอยตรีณัฐพัชร
อาจารยกมลวรรณ
นางสาวสุปราณี

วันตัน
ทาวัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูนําเสนอวิสัยทัศน (เรียงลําดับตามตัวอักษร)
๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
๓. รองศาสตราจารยวิลาศ
พุมพิมล
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๖๒
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐
อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง ฝายเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ ลํ าปาง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

๓
ได ส รุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๑ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห าร ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ข สมบู ร ณ กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห าร และรองศาสตราจารย วิ ล าศ พุ ม พิ ม ล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ขอลาการประชุมเนื่องจากเปนผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และจะตองแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัย
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดําเนินการเลือก
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ลําปาง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๓๑/๒๕๖๑
ไปแลวนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาตามกระบวนการที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยถูกตองครบถวนแลว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ไดมีการจัดประชุมทั้งหมด จํานวน ๗ ครั้ง
ผลจากการหยั่งเสียงปรากฏผูสมัครที่ไดรับคะแนนจากการหยั่งเสียงไมนอยกวารอยละ
ยี่สิบของบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ ที่กําหนดในขอ ๑๑(๕) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณ สมบั ติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีอยู
จํานวน ๓ ราย เรียงรายชื่อตามลําดับอักษร ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
สุขสมบูรณ
๓. รองศาสตราจารยวิลาศ
พุมพิมล
คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผานเกณฑรอยละยี่สิบเรียง
ตามลํ าดั บ ตัว อั กษรพร อมประวั ติและข อ มูล ที่ ใชป ระกอบการพิ จ ารณาสรรหา จํานวน ๓ รายดังกลาว
ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกและดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตอไป รายละเอียดประวัติ ผลงาน และแนวทางในการนําแผน
สูการปฏิบัติของผูไดรับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ ถึง ๕.๑.๓

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

๔
ก อ นที่ จ ะให ผู ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ จากคณะกรรมการสรรหาฯ แสดงวิ สั ย ทั ศ น ต อ
สภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมไดหารือเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการและขอตกลงในการคัดเลือกใหได
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวน ๑ คน สรุปไดวา
(๑) ที่ประชุมไดเห็นชอบใหผูไดรับการเสนอชื่อจากจากคณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ
วิสั ย ทั ศน ต อ สภามหาวิท ยาลั ย เรี ย งตามลําดับ ตั วอั กษร คนละ ๓๐ นาที โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย จะไม มี
การซั ก ถาม ในการนี้ ที่ ป ระชุ ม ได เ ห็ น ชอบให ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งศธร คํ า ใจหนั ก กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร และอาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนผูจับเวลาในการนําเสนอวิสัยทัศน
(๒) ในการออกสียงลงคะแนน ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามความในขอ ๑๔ ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหน ง
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ความวา “ขอ ๑๔ ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ใหเหลือเพียงหนึ่งคนเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี
ผูที่ไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงอธิการบดี จะตองไดคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาเปนองคประชุม ซึ่งใชการลงคะแนนโดยวิธีลับ
กรณีที่การลงคะแนนเสียงในวรรคสองไมมีผูใดไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ใหที่ประชุม
กําหนดวิธีการเพื่อใหไดผูไดรับคัดเลือกเปนอธิการบดีจํานวนสองคน
เมื่ อได ผู ได รั บ การคั ด เลือ กจํานวนสองคนแลว ให ที่ ป ระชุ ม ดําเนิ น การตามวรรคสอง
หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลวไมสามารถไดผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหที่ประชุม
อภิปรายและลงคะแนนตามวรรคสองไมเกิน ๓ ครั้ง หากไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
วรรคสองได ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาใหม”
(๓) กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ที่ มาเปน องค ป ระชุ มในครั้งนี้ มีจํ านวน ๒๐ คน จาก
ทั้งหมด ๒๓ คน ขอลาการประชุม จํานวน ๓ คน ดังนั้นผูที่ไดรับการพิจารณาเลือกใหเปนผูสมควรดํารง
ตําแหน งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภั ฏลํ าปางจะต องได คะแนนเสียงเกินกึ่ งหนึ่งของกรรมการที่ มาเป น
องคประชุมคือ ๑๑ คะแนน
จากนั้น ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ นําเสนอวิสัยทัศนตอ
สภามหาวิ ท ยาลั ย เป น อั น ดั บ แรก เสร็ จ สิ้ น แล ว จึ ง ให ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ข สมบู ร ณ และ
รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล นําเสนอวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยในลําดับถัดไป
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนของผูไดรับการเสนอชื่อทั้ง ๓ คนแลว ประธานไดขอให
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาคั ดเลื อกบุ ค คลที่ เห็ น สมควรให ดํ ารงตํ าแหน งอธิ การบดี ม หาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ลํ าปาง
โดยวิธี การลงคะแนนลั บ นั บ โดยเป ด เผย ซึ่ งที่ ป ระชุม ได เห็ น ชอบให น ายสมเกีย รติ อัญ ชนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลั ย ผูทรงคุ ณ วุฒิ อาจารยเทวฤทธิ์ วิญ ญา กรรมการสภามหาวิทยาลั ยโดยตําแหน ง และ
ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน
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๕
ผลการลงคะแนนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในการเลือกผูสมควรดํารง
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
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแทนตําแหนงที่จะวางลง
ตามวาระ
๒. เห็นชอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม
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