
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ 

วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน) 
๑.   นายสุชาต ิ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
 
 
 

ผูนําเสนอและเขารับการสมัภาษณเปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 
๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน   
๓. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต 
๔. อาจารยปริตต สายส ี   
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๒

๕. อาจารยอรพิณ จารสุิรริังษ ี  
๖. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ  
๗. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกลู  
๘. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน  
 

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปฏิบัติ
หนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง 
 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ 
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๓

หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเสนอ
ใหมีการดําเนินการเชนเดียวกับการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี คือ 

  ๑. ใหผู เขารับการเลือกเพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก นําเสนอ
วิสัยทัศนคนละ ๑๐ นาท ี

  ๒. ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มา
ประชุม ซึ่งมีจํานวน ๒๑ คน ดังนั้น ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๑๑ คะแนนข้ึนไป 

  ๓. กรณีผูเขารับการเลือกเพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ที่มีจํานวน ๓ 
คน หากไมมีผูใดไดรับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งใหดําเนินการเลือกใหมโดยใหตัดผูที่ไดรับการเลือกที่ไดคะแนน
ต่ําสุดออก 

  ๔. กรณีผูที่ไดรับการเลือกเพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ไดรับคะแนน
เทากันใหที่ประชุมมีการอภิปรายและลงคะแนนโดยวิธีลับจนกวาจะมีผูที่ไดรับการพิจารณาใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาเปนองคประชุม  

  ๕. ใหมีการลงคะแนนเลือกทันทีหลังจากที่ผูเขารับการเลือกเพื่อดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการแตละสถาบัน/สํานัก นําเสนอวิสัยทัศนแลวเสร็จ และใหนับคะแนนหลงัจากผูเขารับการเลือก
เพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก นําเสนอวิสัยทัศนแลวเสร็จทุกสถาบัน/สํานัก 

  ๖. แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนคณะกรรมการนับคะแนน 
จํานวน ๓ คน ประกอบดวย 
   (๑) นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย  
   (๒) รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง  
   (๓) นายสมเกียรติ อัญชนา  
 
 
 
  ๗. คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกไข
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนา 
สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหเกิด 
ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
     ตามเสนอ  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 
     การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือ 
     หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๕๑  
     เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 
 

 ๕.๒ พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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๔

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ 
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑-หมายเลข ๕.๒.๒   

  ประธานไดเสนอใหผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้ง ๒ คน นําเสนอแผนกลยุทธในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพื่อประกอบการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
คนละ ๑๐ นาท ี

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ และผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน  
ไดนําเสนอแผนกลยุทธในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบ 
การสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ตามลําดับ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเขารวม
ประชุมและลงคะแนนในวาระนี้ทั้งหมดจํานวน ๒๐ คน ยกเวนผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ  
ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี ้
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท  สุขสมบูรณ ไดคะแนน ๑๗ คะแนน 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารยประหยัด  ชวยงาน ไดคะแนน  ๒ คะแนน  
  ๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมประสงคลงคะแนน ๑ คน 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนผูอํานวยการ 
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้น้ี ตั้งแตวันที ่๑๐ มกราคม  
    พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 

 

 ๕.๓ พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ 
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๓   

  ประธานไดเสนอใหผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
ทั้ง ๓ คน นําเสนอแผนกลยุทธในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อ
ประกอบการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ คนละ ๑๐ นาท ี

  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต อาจารยปริตต สายสี และอาจารยอรพิณ  
จารุสิริรังษี ไดนําเสนอแผนกลยุทธในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพื่อประกอบการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ตามลําดับ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๕  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๕

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธิเขารวมประชุมและ
ลงคะแนนในวาระนี้ทั้งหมดจํานวน ๒๐ คน ยกเวนอาจารยปริตต สายสี ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี ้
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  สุขจิตต ไดคะแนน ๓ คะแนน 
  ๒. อาจารยปริตต สายสี ไดคะแนน  ๑๐ คะแนน  
  ๓. อาจารยอรพิณ จารุสิริรังษ ี ไดคะแนน  ๖ คะแนน  
  ๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมประสงคลงคะแนน ๑ คน 

  เนื่องจากการลงคะแนนครั้งแรกไมมีผูผานเกณฑกึ่งหนึ่งของผูมาประชุม ในการนี ้
ที่ประชุมเสนอใหมีการลงคะแนนใหม โดยใหตัดรายชื่อผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูที่ไดรับ
คะแนนต่ําที่สุดออก 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี ้ 
  ๑. อาจารยปริตต สายสี ไดคะแนน  ๑๓ คะแนน  
  ๒. อาจารยอรพิณ จารุสิริรังษ ี ไดคะแนน  ๖ คะแนน  
  ๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมประสงคลงคะแนน ๑ คน   

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ัง อาจารยปริตต สายสี เปนผูอํานวยการสํานักศิลปะและ 
    วัฒนธรรม ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 

 
 
 
 

 ๕.๔ พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ 
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๔.๑-หมายเลข ๕.๔.๓   

  ประธานไดเสนอใหผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ทั้ง ๓ คน นําเสนอแผนกลยุทธในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อ
ประกอบการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ คนละ ๑๐ นาท ี

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล และ 
รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวิน ไดนําเสนอแผนกลยุทธในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ตามลําดับ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธเิขารวมประชุมและลงคะแนน
ในวาระนี้ทั้งหมดจํานวน ๒๑ คน ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี ้
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ไดคะแนน ๑๖ คะแนน 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล ไดคะแนน  ๑ คะแนน  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๕  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๖

  ๓. รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน ไดคะแนน  ๓ คะแนน  
  ๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมประสงคลงคะแนน ๑ คน 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ เปนผูอํานวยการสถาบัน 
    วิจัยและพัฒนา ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ 

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

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยกติติศักดิ์  สมทุธารักษ) 
 รองอธิการบดฝีายกจิการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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