
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๔. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๐  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

๒ 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยะดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๘. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยชุติกานต รักธรรม  อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒. อาจารยจิตรลดา มูลมา  อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๓. อาจารยนิรมล ทะจะกัน  อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๔. อาจารยศจีรัตน วุฒิสิงหชัย  อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕. อาจารยอัจฉรา กวงไหม  อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การสงเสริมการจัด

การศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากตางประเทศ  

  ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

ท่ี ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจากตางประเทศ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

  ในการนี้ ท่ีประชุมไดมีการหารือเก่ียวกับการเปด-ปด ภาคเรียน การจัดการเรียน 

การสอน การรับนักศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๐  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

๓ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการในประเด็นดังกลาว ดังนี้ 

  ๑. ทบทวนการเปด-ปด ภาคเรียนใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพความเปนจริง 

  ๒. การรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ๒ 

ทาง คือ รับตรงหรือโควตา และรวมรับกับสวนกลาง Admission 

  ๓. พัฒนาหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาจํานวนนอยและหลักสูตรท่ีมีเนื้อหารายวิชาคลายคลึงกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเวียงอินทร ริเวอรไซต รีสอรท จังหวัดเชียงราย นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๓ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๒ ลงวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๐  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระ

งานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกิน

ภาระงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

โดยสืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาคนใหมแทนคนเดิม

ท่ีหมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาในองคประกอบของ

ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการวางลง เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการ

ประจําสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   เปนประธานกรรมการ 

   ๒. รองศาสตราจารยปองปรารถน สุนทรเภสัช เปนกรรมการ 

    รองผูอํานวยการ 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง เปนกรรมการ 

    รองผูอํานวยการ 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจาก

ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดหมดวาระลงเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให

การไดมาซ่ึงประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๐  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

๕ 

จึงขอเสนอชื่อนายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี เปนประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งนายประเสริฐ รตันไพศาลศรี เปนประธานคณะกรรมการสงเสริม 

    กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยชุติกานต รักธรรม อาจารย

จิตรลดา มูลมา อาจารยนิรมล ทะจะกัน อาจารยศจีรัตน วุฒิสิงหชัย และอาจารยอัจฉรา กวงไหม อาจารย

สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยชุติกานต รักธรรมและคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ใหตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุงใหตรงกัน 

   ๒. พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบ 

การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ “เขลางคนครเกมส” 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพ่ือสมทบการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ “เขลางคนครเกมส”  

โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง จํานวน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สองลานเกาแสนหาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือสมทบการจัดการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ “เขลางคนครเกมส” รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๐  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบ 

การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ “เขลางค 

นครเกมส” เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สองลานเกาแสนหาหม่ืน- 

บาทถวน)  

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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