รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. อาจารยเทวฤทธิ์
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
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ)
๑. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
๒. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย
๓. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
๔. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
๕. อาจารยปริตต
สายสี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไชยโย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๒
๒.
๓.
๔.
๕.

นางกิ่งดาว
อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ปดเปา
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไดตกลงทําความรวมมือกับวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครลํ าปาง ในการจั ดทํ าหลั กสู ตร จั ดการเรี ยนการสอน รวมถึ งการส งเสริมและ
สนั บสนุ นให นั กศึ กษาเข าฝ กประสบการณ วิ ชาชี พ การวิ จัย การฝ กอบรม สั มมนา การให บริ การวิชาการ
แกสังคม และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแกสังคม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๒ โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจ งให ที่ป ระชุ มทราบวามหาวิทยาลัย จะจัด โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให แกคณบดี และ
ผู อํา นวยการชุ ดใหม ในเดื อ นเมษายน ๒๕๖๐ โดยจะเน น ในเรื่อ งแผนยุ ท ธศาสตร ในระยะ ๑๐ ป ของ
มหาวิทยาลัย และนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวสู Thailand ๔.๐
ประธานได ให ขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรเพิ่ มเรื่องนโยบายการพั ฒ นา การกระจาย
ความเจริญสูภูมิภาค การพัฒนามหาวิทยาลัยใหสามารถแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได รวมถึงการผลิต
บัณฑิต
นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะ
วามหาวิทยาลัยควรจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการใหแกบุคลากรทุกระดับดวย โดยใหมีเนื้อหาและ
สาระตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบของแตละระดับ
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๓
๑.๓ การคัดคานกรรมการสภามหาวิทยาลัยของอาจารยไพโรจน ไชยเมืองชื่น
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได แจ งให ที่ ประชุ มทราบว าอาจารย ไพโรจน ไชยเมื องชื่ น ได ยื่ นหนั งสื อถึ งนายกสภามหาวิ ทยาลั ย เรื่ อง
ขอคัดคานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูมีสวนไดเสียเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ
๒๕๖๐ ซึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได ม อบหมายให อ ธิ ก ารบดี นํ า เรี ย นสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทราบ
และดํ าเนิ นการตามแนวทางการปฏิ บั ติเหมื อนที่ ผ านมา เมื่ อมี เรื่ องเพื่ อพิ จารณาวาระใดเกี่ ยวของกั บผู ใด
ซึ่งมีสวนไดเสีย เมื่อถึงวาระนั้นผูเกี่ยวของจะตองออกจากหองประชุม
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ตามที่ ได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่ ๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํ ารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ า นวน ๙ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม ตั้ ง แต ห น า ๑-๙ ซึ่ ง ฝ า ยเลขานุ ก าร
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนั ง สื อ ที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๑ ลงวั น ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ โดยกํ า หนดให ก รรมการ
สภามหาวิท ยาลั ยส งขอแกไขให ฝายเลขานุ การภายในวัน ที่ ๒๔ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๐ หากพ น กําหนดวั น
ดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริเยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิก ารบดี เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย
ได แ จ งให ท่ี ป ระชุ ม ทราบว า จากมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๔
ราชภั ฏ ลํ าปางในการประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแต งตั้ งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหน งที่ วาง)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหนงที่วาง)
ประกอบดวย
๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล เปนประธานกรรมการ
คณบดี
๒. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี
เปนกรรมการ
รองคณบดี
๓. อาจารยปย ะรัตน
ทองธานี
เปนกรรมการ
รองคณบดี
๔. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา
เปนกรรมการ
คณาจารยประจํา
๕. อาจารยศรัญญา
วัฒนานนท
เปนกรรมการ
คณาจารยประจํา
๕.๒ การพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และ
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
ประธานเสนอให ท่ี ประชุ มพิ จารณากําหนดแนวทางการดําเนิ นการเลื อกผูสมควรดํ ารง
ตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหดําเนินการ ดังนี้
๑. ให สภามหาวิ ทยาลัยดําเนินการเลือกใหเปนไปตามความขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ของ
ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง ว าดวย การสรรหาบุคคลเพื่ อแต งตั้ งเป น คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ขอบังคั บมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพื่ อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หั วหนาสวน
ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๕๖
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๕
๒. ใหผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมเมื่อถึงระเบียบวาระที่ตนเองมีสวนไดเสีย
๓. ให ผู เข ารั บ การเลือกเพื่ อดํ ารงตําแหน งคณบดี และผูอํานวยการสถาบั น /สํานั ก
นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ/สถาบัน/สํานัก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๕ นาที
โดยไม มี ก ารซั ก ถาม และที่ ป ระชุ ม ได เ สนอให ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ข สมบู ร ณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนผูจับเวลาในการนําเสนอโดยจะชูปายเมื่อเหลือเวลา ๓
นาที และ ๑ นาที ตามลําดับ
๔. เมื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีและผูอํานวยการแตละหนวยงาน นําเสนอประวัติ
ผลงาน และแผนพั ฒ นาคณะ/สถาบั น /สํานัก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เสร็จ เรียบรอยแล ว ฝายเลขานุ การ
จะแจกบั ต รเลื อ กผู ส มควรดํ ารงตํ าแหน งคณบดี แ ละผู อํ านวยการเพื่ อ ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ลงคะแนน
โดยวิธีลับ และนับคะแนนทันทีโดยเปดเผย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และ
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กผู ส มควรดํ ารงตํ าแหน งคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร โดยสื บ เนื่ อ งจาก
สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการ
สรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยแลว
โดยมีผู ที่ผ านเกณฑ รอยละสามสิ บ จํ านวน ๑ คน คื อ อาจารย ปรารถนา โกวิ ทยางกูร รายละเอีย ดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ประธานไดเชิญอาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนา
คณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหอาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร ทราบแนวทางการนําเสนอ
อาจารย ป รารถนา โกวิ ท ยางกู ร นํ า เสนอประวั ติ ผลงาน และแผนพั ฒ นาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย ซึ่งที่ประชุม
ไดแตงตั้งใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เปนผูนับคะแนน
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและลงคะแนนเพื่ อ เลื อ กผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน งคณบดี
คณะครุศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนองคประกอบในการประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
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๖
ในวาระนี้มีจํานวน ๑๘ คน ซึ่งผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๑๐ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนนปรากฏ
ดังนี้
๑. อาจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร
ไดคะแนน ๑๗ คะแนน
๒. ไมประสงคลงคะแนน
๐ คะแนน
๓. บัตรเสีย
๑ คะแนน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนคณบดีคณะครุศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
๕.๔ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก อนการพิ จ ารณาตามระเบีย บวาระนี้ ผูชว ยศาสตราจารยพ งษ ส วัส ดิ์ อํ านาจกิ ติก ร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดขออนุญาตออกนอกหองประชุม
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสืบเนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ ๒๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาว
ไดดําเนินการสรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปางเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว โดยมี ผู ที่ ผ า นเกณฑ ร อ ยละสามสิ บ จํ านวน ๑ คน คื อ ผู ช วยศาสตราจารย
จักรกฤษณ ฮั่นยะลา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา นําเสนอประวัติ ผลงาน และ
แผนพั ฒ นาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงให ผูชว ยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่น ยะลา ทราบ
แนวทางการนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได แ ต งตั้ งให อ าจารย เทวฤทธิ์ วิ ญ ญา ประธานสภาคณาจารย แ ละข าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา เปนผูน ับคะแนน
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนองคประกอบในการประชุม จํานวน ๑๘ คน
แต มี ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ข ออนุ ญ าตไม ล งคะแนน จํ า นวน ๑ คน ดั ง นั้ น จํ า นวนกรรมการ
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๗
สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี สิ ท ธิ ล งคะแนนในวาระนี้ มี จํ า นวน ๑๗ คน ซึ่ ง ผู ได รั บ การเลื อ กต อ งได ค ะแนน
๑๐ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
๒. ไมประสงคลงคะแนน

ฮั่นยะลา

ไดคะแนน ๑๕ คะแนน
๒ คะแนน

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา เปนคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
๕.๕ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กอนการพิจารณาตามระเบียบวาระนี้ ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาตออกนอกหองประชุม
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อกผู สมควรดํ ารงตํ าแหน งคณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร
โดยสื บ เนื่ องจากสภามหาวิ ทยาลั ย ได มีคําสั่ง ที่ ๒๘/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๔ ธัน วาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บัดนี้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการสรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยโดยมีผูที่ผานเกณฑรอยละสามสิบ จํานวน ๑ คน คือ
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ประธานได เชิญ ผู ช วยศาสตราจารยพ งศธร คําใจหนัก นําเสนอประวัติ ผลงาน และ
แผนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก ทราบแนวทาง
การนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒ นาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่ส มควรดํ ารงตํ าแหน งคณบดีคณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยวิธีการลงคะแนนลั บ นั บคะแนน
โดยเป ด เผย ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ได แ ต งตั้ งให อ าจารย เทวฤทธิ์ วิญ ญา ประธานสภาคณาจารยแ ละข าราชการ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยตํ า แหน ง และผู ช ว ยศาสตราจารย วุ ฒิ รั ต น พั ฒ นิ บู ล ย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและลงคะแนนเพื่ อ เลื อ กผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน งคณบดี
คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ เปน องค ประกอบในการประชุ ม
จํานวน ๑๘ คน แตมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ขออนุญาตไมลงคะแนน จํานวน ๑ คน ดังนั้นจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้ มีจํานวน ๑๗ คน ซึ่งผูไดรับเลือกตองไดคะแนน
๑๐ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๘
๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
๒. ไมประสงคลงคะแนน

คําใจหนัก

ไดคะแนน ๑๗ คะแนน
๐ คะแนน

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เปนตนไป
๕.๖ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ก อ น การพิ จารณ าตาม ระเบี ยบ วาระนี้ อาจารย สุ เ ท พ ท องคํ า กรรม การ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาตออกนอกหองประชุม
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ป ระชุ มพิ จ ารณาเลือกผู สมควรดํ ารงตําแหน งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ โดยสืบ เนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
บุ ค คลเพื่ อแต งตั้ งเป น คณบดี คณะวิทยาการจั ดการ บั ด นี้ ค ณะกรรมการสรรหาฯ ตามคํ าสั่ งดั งกล าวได
ดําเนินการสรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูที่ผานเกณฑรอยละสามสิบ จํานวน ๒ คน เรียงลําดับตามตัวอักษร ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย
๒. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑-๕.๖.๒
ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย นําเสนอประวัติ ผลงาน
และแผนพัฒ นาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงให ผูชวยศาสตราจารยณั ฐนั นท ฐิติยาปราโมทย
ทราบแนวทางการนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนา
คณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ประธานได เชิญ อาจารยสุเทพ ทองคํา นํ าเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒ นาคณะ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหอาจารยสุเทพ ทองคํา ทราบแนวทางการนําเสนอ
อาจารย สุ เทพ ทองคํา นํ าเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพั ฒ นาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่ ส มควรดํ ารงตํ าแหน งคณบดี คณะวิ ทยาการจั ดการ โดยวิ ธี ก ารลงคะแนนลั บ นั บ คะแนนโดยเป ด เผย
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได แ ต งตั้ งให อ าจารย เทวฤทธิ์ วิ ญ ญา ประธานสภาคณาจารย แ ละข าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๙
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและลงคะแนนเพื่ อ เลื อ กผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนองคประกอบในการประชุม จํานวน ๑๘ คน
แต มี ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ข ออนุ ญ าตไม ล งคะแนน จํ า นวน ๑ คน ดั ง นั้ น จํ า นวนกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี สิ ท ธิ ล งคะแนนในวาระนี้ มี จํ า นวน ๑๗ คน ซึ่ ง ผู ได รั บ การเลื อ กต อ งได ค ะแนน
๑๐ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย ไดคะแนน ๑๓ คะแนน
๒. อาจารยสุเทพ
ทองคํา
ไดคะแนน ๔ คะแนน
๓. ไมประสงคลงคะแนน
๐ คะแนน
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
๕.๗ ผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยสืบเนื่องจาก
สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ ๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
บุ คคลเพื่ อแต งตั้ งเป น คณบดี คณะวิท ยาศาสตร นั้ น บัด นี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนิน การสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว โดยในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรในครั้งนี้ไมมีผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรเนื่องจากไมมีผูผานเกณฑการหยั่งเสียงรอยละสามสิบ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเพื่อใหการดําเนินการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นควรใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะวิทยาศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลับราชภัฏลําปาง ที่ ๓๑/๒๕๕๙ ดําเนินการสรรหาใหไดมาซึ่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และเห็ น ควรมอบอธิ ก ารบดี พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ผู ที่ เหมาะสมเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง
รั ก ษาการแทนคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๖๐ เป น ต น ไป จนกว าจะมี
การแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรคนใหม
นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดขอถอนตัวจากการ
เปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ในองคประกอบตัวแทนจากรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และเสนอให มี ก ารแก ไขข อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง วาด ว ย
การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหเพิ่มกรณีที่ไมมีผูผานเกณฑการหยั่งเสียงรอยละ
สามสิบของบุคลาการในคณะนั้น ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมปฏิบัติหนาที่อีกครั้ง หากการปฏิบั ติ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๑๐
หนาที่ครั้งที่ ๒ ยังไมมีผูผานเกณฑการหยั่งเสียงรอยละสามสิบ ใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลเพื่อ
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะนั้น
ดังนั้น เพื่อใหไดซึ่งองคประกอบของกรรมการตาม (๒) ประธานจึงขอเสนอใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจํานวนหนึ่งคนเพื่อเปนกรรมการดังกลาว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่มาประชุมไดเลือกนายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
เปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริ ห าร ได ข ออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ใช กรอบนโยบายและแผนพั ฒ นาคณะ เพื่ อ ประกอบการสรรหาคณบดี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เดิม มาใชในการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
ในครั้งนี้
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี
คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย
๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
เปนประธานกรรมการ
อธิการบดี
๒) นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย
เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๔) ผูชวยศาสตราจารยรัชนี คะระวาด
เปนกรรมการ
บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕) ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
เปนกรรมการและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากดํารงตําแหนงบริหาร เลขานุการ
๖) นายปรีชา
ไชยโย
เปนผูชวยเลขานุการ
๘) นางกิ่งดาว
ปดเปา
เปนผูชวยเลขานุการ
๒. มอบอธิการบดีแตงตั้งผูที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงรักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรคนใหม
๓. เห็นชอบใหมีการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในโอกาสตอไป
๔. เห็นชอบกรอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะ เพื่อประกอบการสรรหาคณบดี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามเสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๑๑
๕.๘ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสืบเนื่อง
จากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการสรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูที่ผาน
เกณฑรอยละยี่สิบ จํานวน ๑ คน คือ อาจารยดวงใจ พุทธวงศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๘.๑
ประธานได เชิ ญ อาจารย ด วงใจ พุ ท ธวงศ นํ าเสนอประวั ติ ผลงาน และแผนพั ฒ นา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้ แ จงให อ าจารย ด วงใจ พุ ท ธวงศ ทราบแนวทาง
การนําเสนอ
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่สมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได แ ต งตั้ งให อ าจารย เทวฤทธิ์ วิ ญ ญา ประธานสภาคณาจารย แ ละข าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา เปนผูน ับคะแนน
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา โดยมี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ เป น องคป ระกอบในการประชุม และมี สิ ท ธิ
ลงคะแนนในวาระนี้ มีจํานวน ๑๘ คน ซึ่งผูไดรับเลือกตองไดคะแนน ๑๐ คะแนนขึ้นไป ผลการนับคะแนน
ปรากฏ ดังนี้
๑. อาจารยดวงใจ
๒. ไมประสงคลงคะแนน

พุทธวงศ

ไดคะแนน ๑๘ คะแนน
๐ คะแนน

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยดวงใจ พุทธวงศ เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๑๒
๕.๙ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสืบเนื่อง
จากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการสรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูที่ผาน
เกณฑรอยละยี่สิบ จํานวน ๒ คน เรียงตามลําดับตัวอักษร ดังนี้
๑. อาจารยปริตต
สายสี
๒. อาจารยไพโรจน
ไชยเมืองชื่น
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑-๕.๙.๒
ประธานไดเชิญ อาจารยป ริต ต สายสี นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพั ฒ นาสํานั ก
ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดชี้แจงใหอาจารยปริตต สายสี ทราบแนวทางการนําเสนอ
อาจารย ป ริ ต ต สายสี นํ า เสนอประวั ติ ผลงาน และแผนพั ฒ นาสํ านั กศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ประธานไดเชิญอาจารยไพโรจน ไชยเมืองชื่น นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยไดช้ีแจงใหอาจารยไพโรจน ไชยเมืองชื่น ทราบแนวทาง
การนําเสนอ
อาจารยไพโรจน ไชยเมืองชืน่ นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่ ส มควรดํ ารงตํ าแหน งผู อํ านวยการสํ านั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรม โดยวิ ธี ก ารลงคะแนนลั บ นั บ คะแนน
โดยเป ด เผย ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ได แ ต งตั้ งให อ าจารย เทวฤทธิ์ วิญ ญา ประธานสภาคณาจารยแ ละข าราชการ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยตํ า แหน ง และผู ช ว ยศาสตราจารย วุ ฒิ รั ต น พั ฒ นิ บู ล ย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนองคประกอบในการประชุมและมีสิทธิ
ลงคะแนนในวาระนี้ จํ า นวน ๑๘ คน ซึ่ งผู ได รั บ การเลื อ กต อ งได ค ะแนน ๑๐ คะแนนขึ้ น ไป ผลการ
นับคะแนนปรากฏ ดังนี้
๑. อาจารยปริตต
๒. อาจารยไพโรจน

สายสี
ไชยเมืองชื่น

ไดคะแนน ๑๖ คะแนน
ไดคะแนน ๒ คะแนน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๑๓
๓. ไมประสงคลงคะแนน

๐ คะแนน

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยปริตต สายสี เปนผูอํานวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม
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