
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

วันที ่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๕. อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๖. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๙. อาจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๒๐. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๓. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางกิ่งดาว ปัดเปา  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๒ 

๓.  อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๖. อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๒ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ  
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๓ โครงการ “พี่สอนน้องเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา” 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางร่วมกับจังหวัด
ล าปาง และบริษัทโอสถสภา จ ากัด จัดโครงการ “พ่ีสอนน้องเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑  
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๓ 

ณ หอประชุมใหญ่ โดยติวเตอร์ระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
จ านวน ๓,๓๖๓ คน และครูแนะแนว จ านวน ๙๐ คน จาก ๕๕ โรงเรียนในจังหวัดล าปาง และจังหวัด
ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในระดับมัธยมปลายมีความ
พร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมคุณ
ลักษณ์ความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียนมัธยมปลายเพ่ือเข้าสู่
ระดับอุดมศึกษา และเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางและให้นักเรียนได้
แสดงความจ านงสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๔ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๐/NACE 2017: นวัตกรรมแห่ง
การเรียนรู้” 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๐/NACE2017: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” โดยมี
การน าเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาจาก
โรงเรียนในเครือข่าย เป็นจ านวนมาก วิทยากรพิเศษของการประชุมครั้งนี้ คือ คุณฟูจิ ฟูจิซากิ ชาวญี่ปุ่น
หัวใจไทย ผู้ด าเนินรายการ "ดูให้รู้" ช่อง Thai PBS มาบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนา Thailand 4.0  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๕ โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง ตัวแบบการพัฒนาใหม่ส าหรับประเทศไทย 
๒๐๓๐ (New Development Model for Thailand 2030)  

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางร่วมกับส านักงาน 
ราชบัณฑิตสภาจัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาใหม่ส าหรับประเทศไทย 
๒๐๓๐ (New Development Model for Thailand 2030) โดยมีผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เข้ารับฟังการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจรในครั้งนี้  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และรับรู้ถึงความจ าเป็นในการเร่งพัฒนาประเทศ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในบริบทของท้องถิ่น ที่สนับสนุนกับนโยบาย
หลักของชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรราชบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ ในการปาฐกถา ได้แก่ ศาสตราจารย์
สมบูรณ์ สุขส าราญ ศาสตราจารย์ผลิน ภู่จรูญ ศาสตราจารย์สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ศาสตราจารย์มนัส 
สุวรรณ และรองศาสตราจารย์สิทธิ์ ธีรสรณ์  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๑.๖ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
จ านวนทั้งสิ้น ๕๙๙,๑๕๑,๙๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ซึ่งในจ านวนนี้ยังไม่ได้ปรับลดงบวิจัยและงบลงทุน (ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ๑ ปี)  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

  ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายงานการประชุม 
มีจ านวน ๑๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑-๑๐ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ 
ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ส่งข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ หากพ้นก าหนดวันดังกล่าวให้ถือว่ากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐  
    โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๒ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทย าลัยจากคณาจารย์ประจ า  
โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า โดยได้ก าหนดให้
คณะกรรมการฯ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งผลปรากฏผู้ได้รับเลือกมีดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา 
  ๒. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา 
  ๓. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ส าหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ
เรียนร่วม พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้ 

  ๑. ข้อ ๖ ย่อหน้าที่๒ บรรทัดที่ ๒ ให้แก้ไขข้อความจาก “และสามารถด ารงต าแหน่งได้
อีก” เป็น “และเม่ือด ารงต าแหน่งมาครบวาระสามารถด ารงต าแหน่งได้อีก” 

  ๒. ข้อ ๙ บรรทัดที่ ๑ จาก “...เป็นผู้วินิจฉัย กรณีมีปัญหา...” เป็น “...เป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาด ค าชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีมีปัญหา...” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
    ระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไข  
   ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม  
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๕.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ... 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้ 
   ๑. ข้อ ๓ ให้แก้ไขความหมายของระดับชาติ จาก “...การน าเสนอผลงาน หรือ
สิ่งประดิษฐ์...” เป็น “...การแข่งขันกีฬา หรือการน าเสนอผลงานวิชาการ หรือสิ่งประดิษฐ์...” 
   ๒. ข้อ ๕ ย่อหน้าที่ ๑ ให้แก้ไขข้อความจาก “ให้ยกเลิกความวรรคหนึ่งในข้อ ๗(๒) 
ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้” เป็น “ให้ยกเลิกความในข้อ ๗(ข) “ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ด้านศิลปกรรม ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติที่มี
ความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น” ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบ ารุง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้” 
   ๓. ให้ตัดข้อ ๖ ออก 
   ในการนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าร่างระเบียบหรือข้อบังคับหากเป็น
ฉบับแก้ไขขอให้จัดท าเป็นฉบับใหม่ หรือเพ่ิมเชิงอรรถเพ่ืออธิบายการแก้ไข 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบ ารุง 
    การศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
    ที่ประชุม 

 

 ๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
    ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์   สมุทธารักษ์ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย   ขวัญเมือง กรรมการ 
  กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์   ศรีสวการย์ กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร   สุขสมบูรณ์ กรรมการ 
  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕. นายปรีชา   ไชยโย กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ๖. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ  
  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
 ๗. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๕.๔ การเตรียมการของมหาวิทยาลัยต่อกรณีหลักสูตรครู ๔ ปี ที่คุรุสภาให้ความเห็นชอบ 

   นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาการเตรียมการของมหาวิทยาลัยต่อกรณีหลักสูตรครู ๔ ปี ที่คุรุสภาให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้ชี้แจงว่าคุรุสภาและสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมหารือในเรื่อง
ดังกล่าวในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะครุศาสตร์ 
    รายงานผลการประชุมให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

 

 ๕.๕ การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

   รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาการก าหนดภาระงานขั้นต่ าของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณา
ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเด็นต่อไปนี้ 
   ๑. ความเหมาะสมของจ านวนชั่วโมง 
   ๒. ความสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๘ 

   ๓. เพ่ิมยุทธศาสตร์ใหม่ตามพระราชด ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 
    ที่ประชุม 

 

 ๕.๖ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าไตรมาสที่ ๓ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ
กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน 
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าในการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานครั้งต่อไปขอให้มหาวิทยาลัยรายงานปัญหาอุปสรรคของรายการ โครงการ หรือกิจกรรม
ที่ด าเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงบลงทุน (ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าไตรมาสที่ ๓ โดยให้มี 
    การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 

 ๕.๗ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๙๕๓ คน ดังนี้ 

   ระดับปริญญาตรี 
   สาขาวิชานิติศาสตร์ จ านวน  ๒๗  คน 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน ๗๖  คน 
   สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จ านวน ๔๘๗  คน 
   สาขาวิชาครุศาสตร์ จ านวน ๖  คน 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน ๒๒๔  คน 
   สาขาวิชาการบัญชี จ านวน ๑๓๓  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  
    ๒๕๕๙ จ านวน ๙๕๓ คน ตามเสนอ 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๙ 

 ๕.๘ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์ยุทธนา ไวประเสริฐ เป็นอาจารย์
เมธาวัตน์ กาวิลเครือ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมตามเสนอ 

 

 ๕.๙ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก 
เป็นอาจารย์มยุรี ชมพู รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยเปลี่ยนแปลงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน เป็นอาจารย์อา
ชวิน ใจแก้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการ ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์ Xie Yuan เป็นอาจารย์พร้อมบุญ ศรีหิรัญ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๑๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภาษาจีน ตามเสนอ  

 

 ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์ธนพร หมูค า 
เป็นอาจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย โดยเปลี่ยนแปลงจากศาสตราจารย์สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ เป็นอาจารย์ธนพร หมูค า 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท า
ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย ให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
    ภาษาไทย โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  

 

 ๕.๑๔ ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ จ านวน ๔ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ด ารงต าแหน่ง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖  
    ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  ๒. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์อ านาจ สงวนกลาง ด ารงต าแหน่ง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพุทธศาสนา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

  ๓. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร ด ารงต าแหน่ง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒  
    ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  ๔. ไม่อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ ด ารงต าแหน่ง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  ๕. มอบอธิการบดีด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ 
    อาจารยอ์ านาจ สงวนกลาง และอาจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร และให้แจ้ง ก.พ.อ.  
    ทราบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมกับส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ 
    จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบค าขอฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

  ประธานได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
ซึ่งก าหนดในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๒ แนวปฏิรูประบบวิจัยในประเทศไทยในช่วง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวปฏิรูประบบวิจัยในประเทศไทยในช่วง  
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้ก าหนดไว้ ๙ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. นโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ๒. การสนับสนุนทุกนวิจัย 
  ๓. งบวิจัย 
  ๔. สถาบันวิจัย 
  ๕. บุคลากรวิจัย 
  ๖. โครงสร้างพื้นฐาน 
  ๗. มาตรฐาน 
  ๘. การจัดการผลิต 
  ๙. การประเมิน 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๑๒ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปัดเปา)  (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานส านักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ   สิทธิสรวง) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


