
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๔. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไดตกลงทําความรวมมือกับวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ในการจัดทําหลักสูตร จัดการเรียนการสอน รวมถึงการสงเสริมและ

สนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ การวิจัย การฝกอบรม สัมมนา การใหบริการวิชาการ 

แกสังคม และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแกสังคม  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 ๑.๒ โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจะจัดโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการใหแกคณบดีและ

ผูอํานวยการชุดใหม ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยจะเนนในเรื่องแผนยุทธศาสตรในระยะ ๑๐ ปของ

มหาวิทยาลัย และนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวสู Thailand ๔.๐  

  ประธานไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาควรเพ่ิมเรื่องนโยบายการพัฒนา การกระจาย

ความเจริญสูภูมิภาค การพัฒนามหาวิทยาลัยใหสามารถแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได รวมถึงการผลิต

บัณฑิต  

  นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะ

วามหาวิทยาลัยควรจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการใหแกบุคลากรทุกระดับดวย โดยใหมีเนื้อหาและ

สาระตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละระดับ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๓ 

 ๑.๓ การคัดคานกรรมการสภามหาวิทยาลัยของอาจารยไพโรจน ไชยเมืองช่ืน 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาอาจารยไพโรจน ไชยเมืองชื่น ไดยื่นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง  

ขอคัดคานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูมีสวนไดเสียเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐ ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหอธิการบดีนํ าเรียนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

และดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติเหมือนท่ีผานมา เม่ือมีเรื่องเพ่ือพิจารณาวาระใดเก่ียวของกับผูใด 

ซ่ึงมีสวนไดเสีย เม่ือถึงวาระนั้นผูเก่ียวของจะตองออกจากหองประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนั งสือ ท่ี  ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๑  ลงวัน ท่ี  ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  โดยกําหนดใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวัน

ดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๔ 

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหนงท่ีวาง)

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

   ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล เปนประธานกรรมการ 

  คณบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี เปนกรรมการ 

  รองคณบดี  

 ๓. อาจารยปยะรัตน ทองธานี เปนกรรมการ 

  รองคณบดี  

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๕. อาจารยศรัญญา วัฒนานนท เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา  

 ๕.๒ การพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และ

ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารง

ตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกใหเปนไปตามความขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ของ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวน

ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๕ 

  ๒. ใหผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมเม่ือถึงระเบียบวาระท่ีตนเองมีสวนไดเสีย 

  ๓. ใหผูเขารับการเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 

นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ/สถาบัน/สํานัก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๕ นาที 

โดยไม มีการซักถาม และท่ีประชุมได เสนอใหผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ  กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนผูจับเวลาในการนําเสนอโดยจะชูปายเม่ือเหลือเวลา ๓ 

นาที และ ๑ นาที ตามลําดับ  

  ๔. เม่ือผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีและผูอํานวยการแตละหนวยงาน นําเสนอประวัติ 

ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ/สถาบัน/สํานัก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เสร็จเรียบรอยแลว ฝายเลขานุการ 

จะแจกบัตรเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีและผูอํานวยการเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยลงคะแนน 

โดยวิธีลับ และนับคะแนนทันทีโดยเปดเผย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และ 

    ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๓ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร โดยสืบเนื่องจาก 

สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ท่ี ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการ

สรรหาผูท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยแลว 

โดยมีผู ท่ีผานเกณฑรอยละสามสิบ จํานวน ๑ คน คือ อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ประธานไดเชิญอาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนา

คณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหอาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร ทราบแนวทางการนําเสนอ 

  อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ  

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

ท่ีสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย ซ่ึงท่ีประชุม

ไดแตงตั้งใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปนผูนับคะแนน 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 

คณะครุศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการประชุมและมีสิทธิลงคะแนน 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๖ 

ในวาระนี้มีจํานวน ๑๘ คน ซ่ึงผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๑๐ คะแนนข้ึนไป ผลการนับคะแนนปรากฏ 

ดังนี้ 

  ๑. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร  ไดคะแนน ๑๗ คะแนน  

  ๒. ไมประสงคลงคะแนน  ๐ คะแนน 

  ๓. บัตรเสีย  ๑ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนคณบดีคณะครุศาสตร  

   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป 

 

 ๕.๔ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กอนการพิจารณาตามระเบียบวาระนี้ ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดขออนุญาตออกนอกหองประชุม  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสืบเนื่องจาก

สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ท่ี ๒๙/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาว 

ไดดําเนินการสรรหาผูท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผู ท่ีผานเกณฑรอยละสามสิบ จํานวน ๑ คน คือ ผูชวยศาสตราจารย

จักรกฤษณ ฮ่ันยะลา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา นําเสนอประวัติ ผลงาน และ

แผนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา ทราบ

แนวทางการนําเสนอ  

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

ท่ีสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย 

ซ่ึงท่ีประชุมไดแตงต้ังใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวทิยาลัยจาก

คณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการประชุม จํานวน ๑๘ คน 

แตมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีขออนุญาตไมลงคะแนน จํานวน ๑ คน ดังนั้นจํานวนกรรมการ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๗ 

สภามหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้ มีจํานวน ๑๗ คน ซ่ึงผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน  

๑๐ คะแนนข้ึนไป ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา  ไดคะแนน ๑๕ คะแนน  

  ๒. ไมประสงคลงคะแนน  ๒ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา เปนคณบดี 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป 

 

 ๕.๕ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   กอนการพิจารณาตามระเบียบวาระนี้ ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาตออกนอกหองประชุม   

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บัดนี้คณะกรรมการ

สรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการสรรหาผูท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยโดยมีผูท่ีผานเกณฑรอยละสามสิบ จํานวน ๑ คน คือ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก นําเสนอประวัติ ผลงาน และ

แผนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก ทราบแนวทาง

การนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

ท่ีสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนน 

โดยเปดเผย ซ่ึงท่ีประชุมไดแตงต้ังใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยวุฒิ รัตน  พัฒนิบูลย กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการประชุม 

จํานวน ๑๘ คน แตมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีขออนุญาตไมลงคะแนน จํานวน ๑ คน ดังนั้นจํานวน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้มีจํานวน ๑๗ คน ซ่ึงผูไดรับเลือกตองไดคะแนน  

๑๐ คะแนนข้ึนไป ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๘ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก  ไดคะแนน ๑๗ คะแนน  

  ๒. ไมประสงคลงคะแนน  ๐ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนคณบดี 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

    เปนตนไป 

 ๕.๖ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

   ก อนการ พิ จ ารณ าตามระ เบี ยบ วาระนี้  อ าจารย สุ เท พ  ท องคํ า  กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาตออกนอกหองประชุม  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยสืบเนื่องจาก 

สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ท่ี ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวได

ดําเนินการสรรหาผูท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูท่ีผานเกณฑรอยละสามสิบ จํานวน ๒ คน เรียงลําดับตามตัวอักษร ดังนี้ 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย 

   ๒. อาจารยสุเทพ ทองคํา 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑-๕.๖.๒ 

  ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย นําเสนอประวัติ ผลงาน 

และแผนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย 

ทราบแนวทางการนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนา

คณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  ประธานไดเชิญอาจารยสุเทพ ทองคํา นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหอาจารยสุเทพ ทองคํา ทราบแนวทางการนําเสนอ 

  อาจารยสุเทพ ทองคํา นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔   

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

ท่ีสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย  

ซ่ึงท่ีประชุมไดแตงต้ังใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๙ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการประชุม จํานวน ๑๘ คน 

แตมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีขออนุญาตไมลงคะแนน จํานวน ๑ คน ดังนั้นจํานวนกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้ มีจํานวน ๑๗ คน ซ่ึงผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน  

๑๐ คะแนนข้ึนไป ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย  ไดคะแนน ๑๓ คะแนน  

  ๒. อาจารยสุเทพ ทองคํา ไดคะแนน   ๔ คะแนน 

  ๓. ไมประสงคลงคะแนน  ๐ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนคณบดี 

    คณะวิทยาการจัดการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป 

 

 ๕.๗ ผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยสืบเนื่องจาก 

สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ท่ี ๓๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา

บุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการสรรหาคณบดี 

คณะวิทยาศาสตรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบด ี

พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว โดยในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรในครั้งนี้ไมมีผูสมควรดํารงตําแหนง

คณบดีคณะวิทยาศาสตรเนื่องจากไมมีผูผานเกณฑการหยั่งเสียงรอยละสามสิบ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเพ่ือใหการดําเนินการสรรหาผูสมควร

ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหา

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นควรใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี

คณะวิทยาศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลับราชภัฏลําปาง ท่ี ๓๑/๒๕๕๙ ดําเนินการสรรหาใหไดมาซ่ึง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปน

คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และเห็นควรมอบอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งผู ท่ี เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนง 

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป จนกวาจะมี 

การแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรคนใหม 

   นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดขอถอนตัวจากการ

เปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ในองคประกอบตัวแทนจากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และเสนอใหมีการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหเพ่ิมกรณีท่ีไมมีผูผานเกณฑการหยั่งเสียงรอยละ

สามสิบของบุคลาการในคณะนั้น ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมปฏิบัติหนาท่ีอีกครั้ง หากการปฏิบัติ



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๑๐ 

หนาท่ีครั้งท่ี ๒ ยังไมมีผูผานเกณฑการหยั่งเสียงรอยละสามสิบ ใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลเพ่ือ

ดํารงตําแหนงคณบดีคณะนั้น 

  ดังนั้น เพ่ือใหไดซ่ึงองคประกอบของกรรมการตาม (๒) ประธานจึงขอเสนอใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจํานวนหนึ่งคนเพ่ือเปนกรรมการดังกลาว 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมาประชุมไดเลือกนายเฉลิมพล ประทีปะวณิช 

เปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร   

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง

บริหาร ไดขออนุญาตท่ีประชุมใชกรอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะ เพ่ือประกอบการสรรหาคณบดี  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เดิม มาใชในการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

ในครั้งนี ้

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี 

     คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

    ๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

     อธิการบดี 

    ๒) นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

    ๔) ผูชวยศาสตราจารยรัชน ี คะระวาด เปนกรรมการ 

     บุคลากรของคณะท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ๕) ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากดํารงตําแหนงบริหาร เลขานุการ 

    ๖) นายปรีชา ไชยโย เปนผูชวยเลขานุการ 

    ๘) นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๒. มอบอธิการบดีแตงตั้งผูท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงรักษาราชการแทน 

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป  

     จนกวาจะมีการแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรคนใหม 

   ๓. เห็นชอบใหมีการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหา 

     บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในโอกาสตอไป 

   ๔. เห็นชอบกรอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะ เพ่ือประกอบการสรรหาคณบดี  

     พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามเสนอ 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

 ๕.๘ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสืบเนื่อง

จากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ท่ี ๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทาคณะ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการสรรหาผูท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูท่ีผาน

เกณฑรอยละยี่สิบ จํานวน ๑ คน คือ อาจารยดวงใจ พุทธวงศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๘.๑ 

  ประธานไดเชิญอาจารยดวงใจ พุทธวงศ นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหอาจารยดวงใจ พุทธวงศ ทราบแนวทาง 

การนําเสนอ  

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

ท่ีสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย 

ซ่ึงท่ีประชุมไดแตงต้ังใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการประชุมและมีสิทธิ

ลงคะแนนในวาระนี้ มีจํานวน ๑๘ คน ซ่ึงผูไดรับเลือกตองไดคะแนน ๑๐ คะแนนข้ึนไป ผลการนับคะแนน

ปรากฏ ดังนี้ 

  ๑. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ  ไดคะแนน ๑๘ คะแนน  

  ๒. ไมประสงคลงคะแนน  ๐ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยดวงใจ พุทธวงศ เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ 

   พัฒนา ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๑๒ 

 ๕.๙ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสืบเนื่อง

จากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ท่ี ๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทาคณะ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการสรรหาผูท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูท่ีผาน

เกณฑรอยละยี่สิบ จํานวน ๒ คน เรียงตามลําดับตัวอักษร ดังนี้ 

   ๑. อาจารยปริตต สายสี 

   ๒. อาจารยไพโรจน ไชยเมืองชื่น 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑-๕.๙.๒ 

  ประธานไดเชิญอาจารยปริตต สายสี นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหอาจารยปริตต สายสี ทราบแนวทางการนําเสนอ 

   อาจารยปริตต สายสี นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  ประธานไดเชิญอาจารยไพโรจน ไชยเมืองชื่น นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนา

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหอาจารยไพโรจน ไชยเมืองชื่น ทราบแนวทาง

การนําเสนอ 

   อาจารยไพโรจน ไชยเมืองชืน่ นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

ท่ีสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนน 

โดยเปดเผย ซ่ึงท่ีประชุมไดแตงต้ังใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยวุฒิ รัตน  พัฒนิบูลย กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการประชุมและมีสิทธิ

ลงคะแนนในวาระนี้ จํานวน ๑๘ คน ซ่ึงผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๑๐ คะแนนข้ึนไป ผลการ 

นับคะแนนปรากฏ ดังนี้ 

  ๑. อาจารยปริตต สายสี  ไดคะแนน ๑๖ คะแนน 

  ๒. อาจารยไพโรจน ไชยเมืองชื่น ไดคะแนน   ๒ คะแนน  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๑๓ 

๓. ไมประสงคลงคะแนน ๐ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยปริตต สายสี เปนผูอํานวยการสํานักศิลปะ 

 และวัฒนธรรม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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