
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ 

วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายสุชาต ิ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. นายกีรต ิ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ศาสตราจารยไพบลูย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมอืง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒.  นายแสงชัย   เอกพฒันพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๓. นายสมเกียรต ิ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๔. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๖.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๙. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. อาจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๒. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
 
 
 

ผูนําเสนอและเขารับการสมัภาษณเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบด ี 
๑. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง     
๓. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน  
๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา  
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๒

๕. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม  
๖. อาจารยสุรพงษ ภักดี  
๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์ อํานาจกิติกร  
๘. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ  
๙. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นายเกรียงเดช แกวบุญปน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวสปุราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
๖. นายสิทธิเดช สุวรรณผอง เจาหนาที่ปฏิบัตกิารโสต 
๗. นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหนางานประชาสมัพันธ 
๘. อาจารยอจัฉราภรณ วรรณมะกอก ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร 
๙. นายศรายุทธ แรกขาว เจาหนาที่ปฏิบัตงิานโสตประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 
๑๐. นางสาววิภาวรรณ ภคูรองทอง นักประชาสัมพันธ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง 
 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบใชเงินรับฝากเหลือจายในกิจการเรงดวนของมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

  ๑. พิจารณาใหความเห็นชอบใชเงินรับฝากเหลือจายในกิจการเรงดวนของมหาวิทยาลัย
เพื่อจัดหายานพาหนะ จํานวน ๒ รายการ คือ รถตูปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา ๗ ที่นั่ง จํานวนหนึ่งคัน 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๓

งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท และรถยนตขนาด ๕ ที่นั่ง จํานวนหนึ่งคัน งบประมาณ ๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
รวมเปนงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท  

  ๒. พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดซื้อครุภัณฑ (ยานพาหนะ) ที่มีราคาเกินราคา
มาตรฐานการจัดซื้อ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยใชเงินรับฝากเหลือจายในกิจการเรงดวนของ 
     มหาวิทยาลยัเพื่อจัดหายานพาหนะ จํานวน ๒ รายการ รวมเปนงบประมาณ 
     จํานวนท้ังสิ้น ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท 
   ๒. เห็นชอบการจัดซื้อครุภัณฑที่มีราคาเกินราคามาตรฐานการจัดซื้อ 
   ๓. มอบใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงบัญชีตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจเงิน 
     แผนดินเพื่อใหเกิดความถูกตอง 
 

 ๕.๒ แนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบด ี

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบด ี 
พ.ศ.๒๕๕๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบกําหนดแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบด ี๕ คณะ ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร ดังนี้ 

  ๑. การดําเนินการตามความขอ ๑๓ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 
การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหผูเขารับการเลือกเพื่อดํารงตําแหนงคณบด ี
ทั้ง ๕ คณะ นําเสนอวิสัยทัศนคนละ ๑๐ นาท ี

  ๒. การดําเนินการตามความขอ ๑๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 
การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหดําเนินการ ดังนี ้
   (๑) ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่มาประชุม ซึ่งมีจํานวน ๒๒ คน ดังนั้น ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๑๒ คะแนนข้ึนไป 
   (๒) กรณีผูที่ ไดรับการเลือกเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีไดรับคะแนนเทากัน 
ใหที่ประชุมมีการอภิปรายและลงคะแนนโดยวิธีลับจนกวาจะมีผูที่ไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
คณบดีมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาเปนองคประชุม  
   (๓) ใหมีการลงคะแนนเลือกทันทีหลังจากที่ผูเขารับการเลือกเพื่อดํารงตําแหนง
คณบดีแตละคณะนําเสนอวิสัยทัศนแลวเสร็จ และใหนับคะแนนหลังจากผูเขารับการเลือกเพื่อดํารง
ตําแหนงคณบดีนําเสนอวิสัยทัศนแลวเสร็จทุกคณะ 
   (๔) แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนคณะกรรมการ 
นับคะแนน จํานวน ๓ คน ประกอบดวย 
    (๔.๑) นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย 
    (๔.๒) รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง  
    (๔.๓) นายสมเกียรติ อัญชนา  
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๔

  ๓. คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีของมหาวิทยาลัยเสนอให
มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้ง
เปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัต ิ

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 
     ตามขอเสนอของที่ประชุม 
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย  
     การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหเกิด 
     ความชัดเจนในการปฏิบัติ 
 

 ๕.๓ พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒.๑-หมายเลข ๕.๓.๓   

  ประธานไดเสนอใหผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตรทั้ง ๒ คน นําเสนอ
แนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบดี คนละ 
๑๐ นาท ี

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบาย 
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบดตีามที่กําหนด  

  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง ไดขอถอนตัวจากการเขารับเลือกเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบด ี
คณะครุศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนในวาระนี้ทั้งหมด
จํานวน ๒๑ คน ยกเวนผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี ้
  ๑. อาจารยวิยดา เหลมตระกูล ไดคะแนน  ๑๘ คะแนน 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง ไดคะแนน  ๒ คะแนน 
  ๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมประสงคลงคะแนน ๑ คน 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ัง อาจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนคณบดีคณะครุศาสตร  
   ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 

 
 

 ๕.๔ พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-หมายเลข ๕.๔.๓   



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๕

  ประธานไดเสนอใหผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการทั้ง ๒ คน 
นําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบด ี
คนละ ๑๐ นาท ี

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย  อินตะขัน และอาจารยสุ เทพ ทองคํา ไดนําเสนอ 
แนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบดีตาม 
ที่กําหนด 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบด ี
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนในวาระนี้
ทั้งหมดจํานวน ๒๑ คน ยกเวนอาจารยสุเทพ ทองคํา ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้ 
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย  อินตะขัน ไดคะแนน ๑๓ คะแนน 
  ๒. อาจารยสุเทพ  ทองคํา ไดคะแนน  ๗ คะแนน  
  ๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมประสงคลงคะแนน ๑ คน 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนคณบดีคณะวิทยาการ 
    จัดการ ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 

 
 ๕.๕ พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตัง้เปนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑-หมายเลข ๕.๕.๓   

  ประธานไดเสนอใหผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ทั้ง ๒ คน นําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบ 
การสรรหาคณบด ีคนละ ๑๐ นาท ี

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย  บุตรอุดม และอาจารยสุรพงษ ภักดี ไดนําเสนอ 
แนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบดีตาม 
ที่กําหนด 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบด ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีม่ีสทิธิเขารวมประชุมและลงคะแนน
ในวาระนี้ทั้งหมดจํานวน ๒๒ คน ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี ้
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย  บุตรอุดม ไดคะแนน ๑๖ คะแนน 
  ๒. อาจารยสุรพงษ  ภักดี ไดคะแนน  ๖ คะแนน  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม เปนคณบดี 
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
    เปนตนไป 

 
 ๕.๖ พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๖

  ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ  
ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาบคุคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑-หมายเลข ๕.๖.๓   

  ประธานไดเสนอใหผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ทั้ง ๒ คน นําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบ 
การสรรหาคณบด ีคนละ ๑๐ นาท ี

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร และอาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ 
 ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหา
คณบดีตามที่กําหนด 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนในวาระนี้
ทั้งหมดจํานวน ๒๒ คน ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี ้
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ไดคะแนน ๑๔ คะแนน 
  ๒. อาจารยแวอีเลียส  บินโซดาโอะ ไดคะแนน  ๘ คะแนน  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกติิกร เปนคณบดี 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 

 
 ๕.๗ พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

  ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ  
ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๗.๑-หมายเลข ๕.๗.๒ 

  ประธานไดเสนอใหผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร นําเสนอแนวทาง
การดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบด ีคนละ ๑๐ นาท ี

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตามกรอบ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบดตีามที่กําหนด 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเขารวมประชุมและลงคะแนนในวาระนี้ทั้งหมด
จํานวน ๒๑ คน ยกเวนรองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง เนื่องจากในเวลาที่มีการลงคะแนนไมไดอยูใน
หองประชุม ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี ้
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ไดคะแนน ๑๗ คะแนน 
  ๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมประสงคลงคะแนน ๔ คน 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
   ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๗

 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นายเกรียงเดช  แกวบุญปน) 
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัตกิาร 
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 
  
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  

 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมทุธารักษ) 
 รองอธิการบดฝีายกจิการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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