
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

ผู้มาประชุม  
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๗. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๘. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๙. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๓. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๒ 

 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๖. อาจารย์ดวงใจ พุทธวงค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗. รองศาสตราจารย์บุญเหลือ ใจมโน อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย  
๘. รองศาสตราจารย์ Truong Thi Hang อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย  
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ใจมโน อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย  
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร หมูค า อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย  
๑๑.  นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง หัวหน้างานคลัง 
๑๒. นางสาวศิวพร ใจหงอก เจ้าหน้าที่งานกองทุนและตรวจสอบเอกสาร  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะเข้าพบพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ พร้อมด้วยนายคมสันต์ แซ่ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ศิษย์เก่าสาขาวิชา           
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๖ - ๒๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๔                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ 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                                           
ได้ สรุปผลการปฏิบัติ ตามมติสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปางในการประชุม  ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๔                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๔ 

 

๔.๒ รายงานการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาด้านกายภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาด้านกายภาพ                 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน ๒๕,๔๙๙,๙๐๖ บาท งบประมาณที่ได้ด าเนินการซื้อ/จ้าง จ านวน ๒๒,๗๙๐,๙๒๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณเหลือจ่าย จ านวน ๒,๗๐๘,๙๘๖ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๓ การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีและผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคล                 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะต่าง ๆ และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการ                   
ได้ด าเนินการการลงคะแนนหยั่งเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธานคณะกรรมการการสรรหาฯ จึงขอแจ้งรายชื่อ
บุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะต่าง ๆ ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ และรายชื่อบุคคล               
ที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ดังนี้ 

๑. บุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา 
(๒) อาจารย์นุสรา แสงอร่าม 

๒. บุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา 

๓. บุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล 

๔. บุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
(๑) รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ 

๕. บุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(๑) รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ การพิจารณาเชิงนโยบาย : ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการระบาดของโรค            
โควิด - ๑๙  ที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเชิงนโยบาย : ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น              
จากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙  ที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง               
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์แนวทางพัฒนาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งปรับวิกฤต   
ให้เป็นโอกาสในเชิงรุก (Proactive) และลดความเสี่ยง (Risk) ที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านการบริหารคน วิชาการ 
งบประมาณให้มีความมั่นคง แข่งขันได้ และยั่งยืนต่อไป 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดประชุม     
เสวนา เพ่ือหาแนวทางในการปรับกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ตามกรอบ                 
ที่ก าหนดให้ในแต่ละด้าน โดยเชิญผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และสังเคราะห์
เบื้องต้น น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

มติสภามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพิ่มเติม) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพ่ิมเติม)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น ด้วยการด าเนินการกิจการสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจ            
ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับภารกิจด้านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และด้านการติดต่อประสานงาน
และภารกิจด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม เห็ นสมควร           
ให้มีผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเพ่ิมขึ้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งนางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ                           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพิ่มเติม) 

๕.๓ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
(เพิ่มเติม) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (เพ่ิมเติม) ด้วยการด าเนินการกิจการของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
สอดคล้องกับภารกิจด้านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และด้านการติดต่อประสานงานและภารกิจด้านงาน



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๖ 

 

ธุรการของเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 
เห็นสมควรให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเพ่ิมขึ้น  รายละเอียด                
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งนางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ                           
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพิ่มเติม) 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา                     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น จากการตรวจสอบรายละเอียด       
ในเล่มหลักสูตรพบว่ารหัสวิชาของรายวิชาการส ารวจภาคสนาม ที่ปรากฏในภาคผนวก ฉ ค าอธิบายรายวิชา              
มีรหัสวิชาที่ไม่ถูกต้อง คือรหัส ๕๗๔๔๒๑๒ เนื่องด้วยความผิดพลาดจากการจัดท าเล่ม ส าหรับต าแหน่งอ่ืน            
ที่ปรากฏในเล่มหลักสูตรของรายวิชาการส ารวจภาคสนามมีรหัสวิชาที่ถูกต้อง คือ รหัสวิชา ๕๗๔๔๒๐๘ ดังนั้น
จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาของวิชาการส ารวจภาคสนาม ที่ปรากฏในภาคผนวก ฉ ค าอธิบายราย             
จาก วิชารหัส ๕๗๔๔๒๑๒ เป็นรหัสวิชา ๕๗๔๔๒๐๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาการส ารวจภาคสนาม ที่ปรากฏในภาคผนวก ฉ 
ค า อธิ บายรายจาก  วิชารหัส  ๕๗๔๔๒๑๒ เป็น รหัส วิชา  ๕๗๔๔๒๐๘                     
ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.๕ การพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๗ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๗ คน 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๗ 

 

๕.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์บุญเหลือ ใจมโน                  
รองศาสตราจารย์ Truong Thi Hang ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ใจมโน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร หมูค า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้น าเสนอ 

รองศาสตราจารย์บุญ เหลื อ  ใจมโน  รองศาสตราจารย์  Truong Thi Hang                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ใจมโน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร หมูค า อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ - 
๕.๖.๒ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ปรับแก้ปรัชญาเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษามากข้ึน 
๒. การเขียนค าอธิบายรายวิชา ควรใช้แบบฟอร์มเดียวกันตลอดท้ังเล่มหลักสูตร 
๓. ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือเสริมทักษะการท าวิจัยให้กับนักศึกษา

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
๔. การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ ควรมีเกณฑ์การประเมินที่เป็นรูปธรรม 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบให้หลั กสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาภาษาไทย  ด า เนินการ                
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่                  
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อีกครั้ง 

๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๘ 

 

๕.๘ รายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๘.๑ 

ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณาและมีข้อ เสนอแนะให้ เขียนสรุปตารางแสดง ผล                        
การด าเนินงานกองทุนให้ชัดเจน ในการรายงานครั้งต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบรายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่  ๑ โดยให้ด าเนินการ                 
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๙ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุน                      
การจัดการศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วย
สนับสนุนการจัดการศึกษา ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร               
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ
รายละเอียดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา                   
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุน                      
การจัดการศึกษา  

๕.๑๐ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย                                

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย                               
ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                 
เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ
รายละเอียดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๙ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อม              
ในการให้บุคลากรลงพื้นที่จริง และให้ท าโครงการวิจัยพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย             
โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  

๕.๑๑ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕... 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
พ.ศ. ๒๕... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ปรับแก้จาก“ข้อ ๖ ให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นเป็นส่วนงานภายในของ

มหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีอิสระในการบริหารงาน” เป็น “ข้อ ๖ ให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ขึ้นเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงาน
ภายในกรอบของสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายไว้” 

๒. ข้อ ๑๑ ให้เพ่ิมองค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารคณะ ประกอบด้วย  
(๑) คณบดี เป็นประธาน 
(๒) รองคณบดี เป็นกรรมการ 
(๓) หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การบริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  

๕.๑๒ ขออนุมัติแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณ             
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ           
การประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๑๐ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้พิจารณาโอนย้ายบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน ที่มีภาระงานไม่ถึงเกณฑ์ มาอยู่สังกัดในคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือประหยัดงบประมาณ             
ในการจ่ายค่าตอบแทน 

๒. ให้เร่งด าเนินการหาสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง  และจัดท าบันทึกข้อตกลง                 
ความร่วมมือ 

๓. ให้เตรียมหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
๔. ให้พิจารณาจ้างบุคลากรจัดท าร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน ๒ - ๓ 

คน ก่อนเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๓ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การให้ความคุ้มครองและความ
ช่วยเหลือคณะกรรมการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือคณะกรรมการ กรณี              
ถูกกล่าวหา หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕..
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การให้ความคุ้มครองและ
ความช่วยเหลือคณะกรรมการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง 
และคดีปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๑๔ การแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ 
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ขอลาออก  
จากต าแหน่งกรรมการดังกล่าว จึงท าให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า
คณะเทคโนโลยีการเกษตรว่างลง บัดนี้คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ด าเนินการเลือกกรรมการ              
สภาคณาจารย์และข้าราชการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้กรรมการสภาคณาจารย์



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๑๑ 

 

และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางครบองค์ประกอบ จึงเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ 
ทองธานี เป็นกรรมการกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี  เป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

๕.๑๕ ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน ๒ ท่าน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. ไม่อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์เจษฎา ทองสุข 

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์  
  ๒. อนุมัติก าหนดต าแหน่งใหอ้าจารยธ์งชัย ปันสุข 

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๓. มอบอธิการบดีด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารยธ์งชัย ปันสุข 
และให้แจ้ง ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อม
กับส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบค าขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                    
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดในวันเสาร์               
ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ๑๒ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

    (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย) 
หัวหน้างานนิติการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม  ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


