
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ 

วันที่  ๑๐  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. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙.  นายแสงชัย   เอกพฒันพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. นายสมเกียรต ิ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๓.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๖. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗. อาจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๒. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 

ผูเขารวมประชุม  
๑. ผูชวยศาสตราจารยนิรันดร ภักดี อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาดนตรี  
๒. ผูชวยศาสตราจารยชาตร ี มวงงาม อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาดนตรี  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๒

๓. ผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาดนตรี 
๔. รองศาสตราจารยบุณฑวรรณ วิงวอน อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นายเกรียงเดช แกวบุญปน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสปุราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมปฏิบัติหนาที่ในการประชุม (ติดราชการ/ติดภารกจิ) 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ แนวคิดการปรับปรุงมหาวิทยาลัยยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปรับปรุงมหาวิทยาลัยยุคศตวรรษที่ 
๒๑ ประกอบดวย 
  ๑. สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอการผลิตบัณฑิต ดังนั้น จะตองมีการปรับ ดังนี ้
   ๑.๑ คุณภาพบัณฑิตทุกสาขาตองแขงขันไดและมีลักษณะเดน  
   ๑.๒ บัณฑิตตองคิดวิเคราะหและตัดสินใจไดอยางถูกตองภายใตวัฒนธรรมการ
ทํางานยุคใหมที่ดี 
  ๒. สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีอิทธิพลตอการผลิตบัณฑิต 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๓ ซึ่งฝายเลขานุการ 
ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
ตามหนังสือที่  ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๐ ลงวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๓

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หากพนกําหนด 
วันดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลยั รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  
    โดยไมมีการแกไข 
 

 ๒.๒   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ จึงเสนอใหสภามหาวิทยาลยั
พิจารณา 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี ้

  ๑. หนาที่ ๔ ขอ ๒(๑) บรรทัดที่ ๒ ใหเพิ่มคําวา “ขึ้นไป” ตอทายประโยค 

  ๒. หนาที่ ๔ ขอ ๓ บรรทัดที่ ๑ ใหเพิ่มขอความ “คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนคณบดีของมหาวิทยาลัยเสนอให” หนาประโยค  

มติสภามหาวิทยาลยั รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕  
    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 ๒.๓   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ จึงเสนอใหสภามหาวิทยาลยั
พิจารณา 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. หนาที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ยอหนาที่ ๑ ปรับแกขอความจาก “ประธานเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ โดยเสนอใหมี 
การดําเนินการเชนเดียวกับการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี คือ” เปน “ประธานเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๔

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเสนอใหมีการดําเนินการเชนเดียวกับการเลือก 
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี คือ” 

  ๒. หนาที่ ๓ ขอ ๒ บรรทัดที่ ๒ ใหเพิ่มคําวา “ขึ้นไป” ตอทายประโยค 

  ๓. หนาที่ ๔ ขอ ๗ บรรทัดที่ ๑ ใหเพิ่มขอความ “คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะเสนอให” หนาประโยค  

มติสภามหาวิทยาลยั รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕  
    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง 
 ๓.๑ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จําแนกตามประเด็นกลยุทธ
และหมวดรายจาย 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จําแนกตามประเด็นกลยุทธและหมวดรายจาย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชมุหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบรายงานสรุปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
   จําแนกตามประเด็นกลยุทธและหมวดรายจายตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที ่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 

 ๔.๒ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๕

ลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่  
๑๒/๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 

 ๔.๓ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่  
๑๓/๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๓  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 
 

 ๔.๔ ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(แทนตําแหนงท่ีวาง) 
  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร ในฐานะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (แทนตําแหนง 
ที่วาง) ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย
ตัวแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) ซึ่งมีบุคคลที่ไดรับการเลือก ดังนี้ 
  ๑. อาจารยชลาพันธ อุปกิจ 
  ๒. อาจารยสุวรัฐ แลสันกลาง 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ไตรมาสที ่๔ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการใชจายงบประมาณและ
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ ซึ่งสรุปประมาณการจัดสรร
รายรับจริง และการเบิกจายงบประมาณทุกประเภท ดังนี ้
  ๑. ประมาณการรายรับ จํานวน ๓๗๓,๐๗๙,๕๔๐ บาท 
  ๒. รายรับจริง จํานวน ๓๗๐,๗๑๗,๐๗๐ บาท 
  ๓. จัดสรร จํานวน ๓๔๘,๔๐๖,๓๗๒ บาท 
  ๔. เบิกจาย ๒๘๗,๐๐๓,๔๑๑.๑๙ บาท คิดเปนรอยละ ๘๒.๓๘  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๖

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบรายงานการใชจายงบประมาณและผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
    ราชการปงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ไตรมาสที ่๔ ตามเสนอ  
 

 ๕.๒ รายงานงบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานงบการเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่มหาวิทยาลัยนําเงิน
ไปฝากโดยขอใหพิจารณาจากสถาบันการเงินที่ใหดอกเบี้ยสูงหรืออาจนําเงินลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือ
ซื้อสลากออมสิน 
มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบรายงานงบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเสนอ และ 
    มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอสังเกตของที่ประชุม 

 

 ๕.๓ ขออนุมัติการจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติ
คณะรัฐมนตร ี

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน ๓๒ ตําแหนง ๓๔ ราย เปนเงินจํานวน
ทั้งสิ้น ๘๗๔,๔๗๙ บาท รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๔  

  ที่ประชุมได เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําเสนอรายละเอียดคาใชจายบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และงบเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย  
(งบแผนดิน)  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ใหสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบและอนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่อจายเปน 
    เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี  
    จํานวน ๓๒ ตําแหนง ๓๔ ราย เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๘๗๔,๔๗๙ บาท 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําเสนอรายละเอียดคาใชจายบุคลากรมหาวิทยาลยั 
    ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และงบเปรียบเทียบ 
    งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน)  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖  
    ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

 ๕.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วาดวย การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจาย 
   เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามเสนอ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๗

 

 

 ๕.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 

  ผูชวยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.)  
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามความขอ ๔(๓) (๔) (๕) และ (๖) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบรอยแลว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ตามความขอ ๔(๒) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ กรรมการจากสภามหาวิทยาลัย
จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตองเลือกกันเอง 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดรวมกันพิจารณาและเลือกกันเอง ซึ่งสรุป 
ผลผูที่ไดรับการเลือก ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.)  
   ประกอบดวย 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ เปนประธานกรรมการ 
  อธิการบดี 
    ๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง เปนกรรมการ  
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    ๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา เปนกรรมการ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    ๔. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ เปนกรรมการ  
      รองอธิการบดีฝายบริหาร 
    ๕. ผูชวยศาสตราจารยสมชยั โกศล เปนกรรมการ  
      รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
    ๖. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง เปนกรรมการ  
      คณบดีคณะครุศาสตร  
    ๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี  จันทรตา เปนกรรมการ  
      คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    ๘. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการ  
      ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๙. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการ    
    ๑๐. นายวีระชัย  รินดวงดี เปนกรรมการ  
      ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๘

    ๑๑. นายปรีชา  ไชยโย  เปนกรรมการและเลขานุการ  
      ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
    ๑๒. นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด เปนผูชวยเลขานุการ  
           ผูอํานวยการกองกลาง  
    ๑๓. นางพรรณวิภา  บุญมา  เปนผูชวยเลขานุการ   
         หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ 
 ๑๔. นางสาวสายสุนีย อินทรไชย เปนผูชวยเลขานุการ    
    บุคลากร ๓ 
 

 ๕.๖ การแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย 

 ๑. อาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 

 ๒. อาจารยอุษา โบสถทอง เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 

 ๔. อาจารยสุข ี สุขด ี เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 

 ๕. นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 

 ๖. นายวรากร เนือยทอง เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 

 ๗. นางกัลยา เขื่อนแกว เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 
 ๑. อาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมยั เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 
 ๒. อาจารยอุษา โบสถทอง เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๙

 ๔. อาจารยสุข ี สุขด ี เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 
 ๕. นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 
 ๖. นายวรากร เนือยทอง เปนกรรมการ 
  ผูแทนสมาชิก 
 ๗. นางกัลยา เขื่อนแกว เปนกรรมการ 
   ผูแทนสมาชิก 
 

 ๕.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ี

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ หมายเลข ๕.๗.๒ 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ตามเสนอ  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ี 
     ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๘ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ หมายเลข ๕.๘.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขตัวเลข แผน ก. แบบ ก ๒  
ในหนาที่ ๑๐ จากจํานวน “๒๐” เปน “๑๕” 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ โดยให 
     ดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     การจัดการ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๙ (ราง) กําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) กําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี ้

  ๑. ทบทวนและปรับคาเปาหมายในตัวบงช้ีเกี่ยวกับอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
และตําแหนงทางวิชาการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๑๐

  ๒. ควรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลา และแนวทาง
การพัฒนาใหสอดรับกับตัวบงช้ีและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) กําหนดคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
   และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 

 ๕.๑๐ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
(ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ 
   สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดในวันศุกรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 

 ๖.๒ การเขียนคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในเอกสารทางวิชาการและอื่น ๆ 

  รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณาการเขียนคุณวุฒิระดับปริญญาเอกนําหนานามในเอกสารทางวิชาการและอื่น ๆ เพื่อเปน
การใหเกียรติและสงเสริมคณาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหเปน 
ที่ประจักษแกสังคมทั่วไป จึงเห็นควรออกขอบังคับวาดวยการเขียนคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญา
เอกนําหนานามใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

มติสภามหาวิทยาลยั     มอบมหาวิทยาลัยจัดทําขอบังคับเกี่ยวกับการเขียนคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
     เปนคํานําหนานามในเอกสารทางวิชาการและอื่น ๆ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๑๑

 ๖.๓ (ราง) ขอเสนอแนวทางดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ฉบับ
ที่ ๖ และ ๗ พ.ศ.๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอเสนอแนวทางดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ฉบับที่ ๖ และ ๗ พ.ศ.๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๓.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกเปนประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๒. ขอ ๑ ใหกําหนดเฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

  ๓. ขอ ๑.๒ บรรทัดที่ ๓ ใหปรับแกขอความจาก “...ตามเกณฑคุณภาพของผลงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด” เปน “...ตามลักษณะคุณภาพ ๓ องคประกอบที่ระบุในประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดลักษณะคุณภาพผลงานเพิ่มเติม
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด” 

  ๔. ตารางหนาที่ ๒ (ราง) เกณฑคุณภาพของผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางในสวนของตํารา ใหปรับคําในตารางจาก “ตํารา” เปน “ผลงานวิชาการ” 

  ๕. ตารางหนาที่ ๒ (ราง) เกณฑคุณภาพของผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางในสวนของตํารา ในชองตารางหลักเกณฑที่ปรับปรุงในระดับดี ใหตัดขอ ๔ ออก 

มติสภามหาวิทยาลยั     เห็นชอบ (ราง) ขอเสนอแนวทางดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
     หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง 
     ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ฉบับที่ ๖ และ ๗  
     พ.ศ.๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการปรับแกตาม 
     ขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๑๒

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

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

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)   
 ผูอํานวยการกองกลาง  
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   

 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยกติติศักดิ์  สมทุธารักษ) 
 รองอธิการบดฝีายกจิการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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