
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง            ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๖. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๗. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๘. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๐. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (หยุดปฏิบัติหน้าที่) 
๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒ 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  อาจารย์กมลวรรณ  ทาวัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา  ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. อาจารย์ดวงใจ พุทธวงค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๖. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๙. นางสาวศิวพร ใจหงอก เจ้าหน้าที่งานคลัง 
๑๐.  นายนพดล คงใจดี นิติกร 
๑๑.  นายภูมินันท์ รุ่งแสง นิติกร 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ของศาสตราจารย์พิเศษ                
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                   
ได้ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง สรุปการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ของศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย            
และนวัตกรรม 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย                
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์พิเศษเอนก   
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้มาตรวจเยี่ยม             
ผลการด าเนินงานรายประเด็นของมหาวิทยาลัยในรูปแบบนิทรรศการ ณ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ                



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓ 

 

และร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “บนเส้นทางล้านนาเรอแนสซอง : การพัฒนา                
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบน” 
เพ่ือการผสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิดการเดินรถไฟสายประวัติศาสตร์ ณ หอประชุมจันทน์ผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ     

๑.๒ ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ซึ่งก าหนดไว้ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏล าปาง ก าหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี             
กับบัณฑิตใหม่ ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และเข้าร่วมพิธี             
รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ     

๑.๓ ก าหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และติดตาม
ผลการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19                              
ของจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูนของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี  จะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                           
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๓ และติดตามผลการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน                  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 ของจังหวัดล าพูน และของจังหวัดล าปาง ณ ห้องประชุม                
โอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ทั้งนี้  จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมการต้อนรับ                    
พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ในวันจันทร์ที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม                
โอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ     

 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓  

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่               
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๒ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ - ๑๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓  
  โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๑๓/๒๕๖๓                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                   
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 
โ ร จน์ หิ รั ญ  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ล า ป า ง  ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร สภ าม หาวิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ล า ป า ง                                           
ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในการประชุม ครั้ งที่  ๑๓/๒๕๖๓                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ การเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร              
โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ       
ตามค าสั่งดังกล่าวได้ด าเนินการสรรหาผู้ที่เหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มห า วิ ทย าลั ย ร า ชภั ฏ ล า ป า ง เ ส ร็ จ เ รี ย บ ร้ อยแล้ ว  โ ด ยมี ผู้ ที่ เ ห มา ะสมด า ร ง ต า แหน่ ง คณบดี                                    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล รายละเอียด                      
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑             



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๕ 

 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินการเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ดังนี้  

๑. ให้ผู้เข้ารับการเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  น าเสนอ
แนวทางการพัฒนาคณะตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพ่ือประกอบการสรรหาคณบดี                 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ภายในเวลา ๑๕ นาท ีโดยไม่มีการซักถาม 

๒. ผู้ได้รับการเลือกต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มา
ประชุม ซึ่งมีจ านวน ๒๐ คน ซึ่งผู้ได้รับการเลือกต้องได้คะแนน ๑๑ คะแนนขึ้นไป  

จากนั้น ประธานได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล น าเสนอแนวทาง
การพัฒนาคณะตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการสรรหาคณบดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๙  

เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการสรรหาแล้ว  ประธานได้ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  โดยวิธีการลงคะแนนลับ               
นับคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งที่ประชุมได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร      
และอาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ เป็นผู้นับคะแนน 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นองค์ประกอบในการประชุม  จ านวน ๒๐ คน               
ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล ได้คะแนน ๑๖ คะแนน  
๒. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๔ คะแนน  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล เป็นคณบดี                  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๕.๒ การขอไกล่เกลี่ยเรื่องการผิดสัญญาทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์                  
กรณีถูกฟ้อง 

รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอไกล่เกลี่ยเรื่องการผิดสัญญา
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ กรณีถูกฟ้อง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กรณีบุคคลใดได้ท าสัญญาเพ่ือไปศึกษาต่อ แต่ไม่ส าเร็จการศึกษา ให้ด าเนินการ      

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงาน
องค์การระหว่างประเทศ  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๖ 

 

๒. เนื่องด้วยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ ก าหนดให้ผู้ผิดสัญญาทุนชดใช้คืนทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดไม่เกิน ๔ ปี ทั้งนี้ในกรณีที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยเสนอหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย  ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นผู้น าเสนอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เ ห็ นชอบผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร                             
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕.๔ (ร่าง) ค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง           
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร                      
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้น าเสนอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ (ร่าง) ค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๕ การพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๖ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา                
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๖ คน 

                          

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๗ 

 

๕.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร                  
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                 
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒                            
โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัตติกา บุญมา รายละเอียด            
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขา วิชา อุ ตสาหกรรมศิ ลป์  (๔  ปี )  หลั กสู ตรปรั บปรุ ง  พ .ศ .  ๒๕๖๒                                
จากอาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัตติกา บุญมา 

๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม ของหลักสูตร  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติม ของหลักสูตร  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ น าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาอีกครั้ง 

มติสภามหาวิทยาลัย   ให้ หลั ก สู ต ร ค รุ ศ า สตร มหาบัณ ฑิต  ส าขา วิช า หลั ก สู ต ร แ ละกา รสอน                      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ น าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง 

๕.๘ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง                  (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) เนื่องด้วยรองศาสตราจารย์สมชัย โกศล เกษียณอายุราชการ                       
จึงท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีในกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยว่างลง                     
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร               
รองอธิการบดีเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๘ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดี                
เป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                     
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) ตามเสนอ 

๕.๙ รายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                     
ประจ า ไ ต รมาสที่  ๔  และร ายงานกองทุ นหน่ วยง านภายในมหา วิทยาลั ย ร าชภั ฏ ล า ปา ง                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางประจ า ไตรมาสที่  ๔  และรายงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลสินทรัพย์  ซึ่ งไม่ตรงกั บหนี้สินบวกทุน                         

จึงให้งานคลังตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง  
๒. ให้มหาวิทยาลัยรายงานงบการเงินและสถานะทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัย          

ในครั้งต่อไป 
๓. รายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง              

ไตรมาสที่ ๔ ให้ถือเป็นรายงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓     
ตามข้อบังคับของกองทุน 

๔. ให้หัวหน้างานคลังเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ งที่มีการรายงานทางการเงิน                      
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบรายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางประจ าไตรมาสที่ ๔ และรายงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏล าปางประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๓  และให้ด า เนินการ                       
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๐ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา              
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขา วิชาครุ ย วิทยฐานะ  เข็ ม วิทยฐานะ และครุ ยประจ าต าแหน่ ง                  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๙ 

 

๑) ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” 
และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 

(ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.” 

  ๒) ก าหนดสีประจ าสาขาวิชาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นสีบานเย็น 
(หมายเลข ๔๑) 

๕.๑๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ และให้ประกาศ ใช้ต่อไป 

๕.๑๒ ขออนุมัติกรอบงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพิ่มเติม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ  
วิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติกรอบ
งบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพ่ิมเติม) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะของโครงการงานเฉลิมฉลอง                  
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ดังนี้ 

๑. ให้พิจารณาคัดเลือกผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพ่ือจัดท าหนังสือ  
๒. เนื่องจากมีการคัดเลือกให้รางวัลศิษย์เก่า เห็นควรพิจารณาให้มีการคัดเลือกให้

รางวัลศิษย์ปัจจุบันด้วย 
๓. ให้พิจารณาจัดสร้างวัตถุมงคล โดยใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน เนื่องจาก                    

มีการใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก 
๔. การจัดท าเสื้อที่ระลึก ให้พิจารณาตามความเหมาะสม  

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบและอนุมัติกรอบงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพิ่มเติม)  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑๐ 

 

 ๒. การจัดสร้างวัตถุมงคล โดยไม่ใช้งบประมาณจากโครงการงานเฉลิมฉลอง             
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ให้ใช้งบประมาณ
จากแหล่งอ่ืน เช่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หรือ                
กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 ๓. ให้จัดท าหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ในกรอบงบประมาณ
การจัดสร้าง วัตถุมงคล ของโครงการงานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

๕.๑๓ ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดี                   
ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้น าเสนอ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอ             
การขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จ านวน ๖ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๓.๓ 
มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประกอบด้วย 

  ๑. อาจารย์สวัสดิ์  ละค าปา 

 ๒. อาจารย์นิตยา  ว่ิงเร็ว 
  ๓. อาจารย์ฉัตรมงคล  รัตนปัญญา 
 ๔. อาจารย์อัมรินทร์ บุญอเนก 
 ๕. อาจารย์เขมจิรา  เศวตรัตน์เสถียร 
 ๖. อาจารย์รวีโรจน์ ศุภรตุลาธร 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                    
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดในวันพฤหัสบดี                
ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑๑ 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

      (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)   (นายปรีชา ไชยโย) 
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
หัวหน้างานนิติการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


