
  

 

 

  

 

 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๓  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ  นายก
สภามหาวิทยาลัย  มอบให้รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  โดยมีมติสภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินการตามมติและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย   
       ๑.๑  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๕  เมื่อ
วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ระเบียบวาระที่  ๔.๑  การแสดงวิสัยทัศน์ทางการ
บริหารของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
      ๑.๒  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  เมื่อ
วันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ระเบียบวาระที่  ๔.๑  การแสดงวิสัยทัศน์ทางการ
บริหารของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 
             ๑.๒.๑  ควรร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.)  ในการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  และต่อยอดให้มีคุณวุฒิด้านการศึกษาระดับอนุปริญญา  
หรือระดับปริญญาตรี 
             ๑.๒.๒  ควรพัฒนาเรื่องการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตด้าน
สาธารณสุขศาสตร์  เพื่อสนับสนุนเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต  เปิดโอกาสทาง
การศึกษาให้บุคคลทั่วไปได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
             ๑.๒.๓  ควรจัดการศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  
และโรงงาน 
      ๑.๓  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕  เมื่อ
วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ระเบียบวาระที่  ๕.๙  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตร   
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖  
และระเบียบวาระที่  ๕.๑๐  (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖   
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  แผนการบริหารและแนวทาง
ด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙  ของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๒.๑  ควรวิเคราะห์ความต้องการหรือปัญหาของชุมชนให้
ชัดเจน  เพื่อหาแนวทางพัฒนาตามความต้องการของชุมชน  และต้อง
ด าเนินการอย่างจริงจัง  ต่อเนื่อง  เพื่อน าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       ๒.๒   การยกระดับครัวเรือนให้พ้นความยากจน  ควรก าหนด
ตัวชี้วัดและต าบลเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ชัดเจน  ให้ความส าคัญวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อให้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย  และประกาศความส าเร็จ
ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและปฏิทินการด าเนินการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  สั่ง ณ วันที่ ๑๒  
ตุลาคม  ๒๕๖๕  และรับทราบผลการเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ตามข้อ 
๖ (๕)  ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๒  และ
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี ้
      ๔.๑  อาจารย์ ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี  ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
      ๔.๒  อาจารย์กัลยารัตน์  สุขนันท์ชนะ  อาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
      ๔.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล  อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับหน่วยงานภายนอก  จ านวน  ๔  ฉบับ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รอบ  ๑๒  เดือน                 
(๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕)  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้ 
       ๖.๑  มหาวิทยาลัยควรรายงานเรื่องการด าเนินการความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุก  ๓  เดือน  การท า
ข้อตกลงความร่วมมือมีการด าเนินการในเรื่องใด  อย่างไร 
        ๖.๒  ควรพิจารณาทบทวนการก าหนดเรื่องที่จะด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานค าพิพากษาศาล           
ปกครองกลาง  ตามที่งานนิติการ  น าเสนอ 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ 
วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
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 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งนางศิริรัตน์  ทงก๊ก  ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ดังนี ้
      ๙.๑  งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร  มีเงินคงเหลือ       
จ านวนมาก  มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาอาจารย์  และแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น  และผลักดันการด าเนินการเพื่อใช้
งบประมาณกองทุนให้เกิดประโยชน์ 
      ๙.๒  งบประมาณกองทุนพัฒนานักศึกษา  มีการเบิกจ่ายน้อย  
มหาวิทยาลัยควรทบทวนการด าเนินงาน  และควรเพิ่มกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม 
      ๙.๓  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)  ในด้านต่าง ๆ   เช่น  Smart Education  Smart Health   
      ๙.๔  มหาวิทยาลัยควรหาวิธีด าเนินการเพื่อเพิ่มจ านวน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สระแก้ว  เช่น  ประสานงานกับจังหวัดเพื่อด าเนินการ  สนับสนุนทุนการศึกษา  
ปรับปรุงหลักสูตรที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน 
      ๙.๕  มหาวิทยาลัยควรส ารวจกฎหมาย  หรือระเบียบ  ที่ใช้
ประกอบการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ   ซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  
ควรปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนางานของคณะและมหาวิทยาลัย 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  
นักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์ – อาทิตย์  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๒๕  คน  (ระดับปริญญาตรี  
๑๕  คน  ระดับปริญญาโท  ๘  คน  และระดับปริญญาเอก  ๒  คน)  ทั้งนี้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๕  
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๗  มิถุนายน  
๒๕๖๕  วันที่   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  และวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ตามเสนอ   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๕  หลักสูตร  ดังนี ้
        คณะครุศาสตร ์
        ๑๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตร  ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
        คณะวิทยาการจัดการ 
        ๑๑.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
        ๑๑.๓  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย       
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑   
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        ๑๑.๔  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
 
 
 

      คณะสาธารณสุขศาสตร ์
      ๑๑.๕  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า   
ร้อยละ  ๕๐  จ านวน  ๖  คน  จ าแนกตามหน่วยงาน  ดังนี้ 
        ศูนย์ภาษา  จ านวน  ๔  คน  ได้แก่  อาจารย์วีรภา  พงษ์พานิช  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร  พุฒิธนกาญจน์   อาจารย์ศุภชัย  แซ่เอี้ยว  และ
อาจารย์บุรินทร์  เพชรจ าเริญสุข 
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์
นวรัตน์  แก้วอ่อน 
        คณะสาธารณสุขศาสตร์   จ านวน  ๑  คน  อาจารย์                        
ดร.นภัสรัญชน์  ฤกษ์เรืองฤทธิ์     
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การขอปรับลดจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตร   
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
จากเดิม  ๕  คน  เหลือ  ๑  คน  และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  จากเดิม  ๕  คน  เหลือ  
๑  คน  ตามเสนอ  ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเรื่องขอปรับลดจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อพิจารณา
ต่อไป   
 ๑๔  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  และคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๔.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมากเกินไป  (๑๓๓ 
หน่วยกิต)  ควรพิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิตให้มีความเหมาะสม 
        ๑๔.๒  ควรศึกษาหลักสูตรด้านธุรกิจดิจิทัลของต่างประเทศ  
เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
   หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมนักศึกษาให้ก้าวไปสู่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต  และพัฒนาได้ถึงระดับผู้สอบบัญชี 
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖  และคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
   กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเรื่องการ
คิดอย่างเป็นระบบ  (Systematic Thinking)  วิเคราะห์ข้อมูลเป็นและสื่อสารได ้
 
 



๓ 

  

 ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖   
 ๑๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๖   
 ๑๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๖  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยควรบูรณา
การสาขาวิชาเกี่ยวกับอาหารซึ่งมีอยู่ในหลายคณะ  เพื่อพัฒนาหลักสูตร  
บูรณาการด้านการอาหาร  ควรมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและร่วมกันสร้าง
ผลงานให้เป็นที่ยอมรับ  จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้  
 ๒๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจการบิน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๒๐.๑  ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล  ฝึกให้
นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต 
        ๒๐.๒  อาจารย์ผู้สอนควรศึกษาแนวโน้ม  และการแข่งขันด้าน
ธุรกิจการบิน  ติดตามสถานการณ์ด้านธุรกิจการบินอย่างใกล้ชิด  เพื่อจัดการ
เรียนรู้ให้ทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
        ๒๐.๓  ควรเพิ่มการสอนภาษาอาหรับส าหรับการบิน  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการท างานให้กับนักศึกษา 
 ๒๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ๒๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร  ๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖  โดย
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  จ านวนหน่วยกิตมากเกินไป  (๑๔๒ หน่วยกิต)  ควร
พิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิตให้มีความเหมาะสม 
    ๒๓.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติมอบคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  รวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเรื่องการขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว  ตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  เมื่อมีข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วน
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้แต่งตั้งอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับรองศาสตราจารย์  จ านวน  ๑  คน  และระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
         ๒๔.๑  แต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์  ศุกระมูล  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ให้ด ารงต าต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (รหัส  
๑๑๑๐๐)  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๕   
        ๒๔.๒  แต่งตั้ง  อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาพืชศาสตร์  (รหัส  ๕๑๐๓)  ตั้งแต่
วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๕   
 ๒๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กรณีการร้องเรียน  ดังนี้ 
        ๒๕.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
        ๒๕.๒  นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย      
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
         ๒๕.๓  นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
        ๒๕.๔  ว่าที่ร้อยตรี จาตุรนต์  เทพเดชา  หัวหน้างานนิติการ  
เลขานุการ 
        ๒๕.๕  นางสาวญานิกา  เกิดละเอียด  นิติกร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๒๕.๖  นายนิธิ  กัลชาญพิเศษ  นิติกร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  ดังนี้ 
        ๒๖.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
        ๒๖.๒  นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย      
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
         ๒๖.๓  นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
       ๒๖.๔  ว่าที่ร้อยตรี จาตุรนต์  เทพเดชา  หัวหน้างานนิติการ  
เลขานุการ 
        ๒๖.๕  นางสาวญานิกา  เกิดละเอียด  นิติกร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๒๖.๖  นายนิธิ  กัลชาญพิเศษ  นิติกร  ผู้ช่วยเลขานุการ 


