
๑ 

 

  ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๖   วันอังคารที่ ๒๖พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ านวน ๑๖ เรื่อง   

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
ค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 

 

-ส านักงานนิติการ 
-กองคลัง 

๔.๒   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมคณะกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ ดังนี้ 

๑. อธิการบดี                                                ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย      รองประธานกรรมการ 
๓. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
๔. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
๗. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทุมมาศ  ยงยุทธ (นิติกร) ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวลัดดาพร  สุขแก้วฟ้า  (นิติกร) ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

-ส านักงานนิติการ 



๒ 

 

 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๓   พิจารณาอนุมัติงบกลาง  งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗  
เพ่ือเป็นรายจ่ายงบด าเนินงานให้กับหน่วยงาน   

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  งบกลาง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   เพื่อเป็นรายจ่ายงบด าเนินงานให้กับหน่วยงาน  จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  ๑๒๑,๓๓๐  บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)  ตามที่กอง
นโยบายและแผนเสนอ 

-กองนโยบายและแผน 

-กองคลัง 

๔.๔   พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรของ
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘) 
จ านวน ๓ หลักสูตร 

 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  การปิดหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ  (หลักสูตร 
พ.ศ.๒๕๔๘)  จ านวน ๓ หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ  ดังนี้           

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) จ านวน ๓ หลักสูตร 

๑. วิชาเอกการบัญชี (หลักสูตร  พ.ศ.๒๕๔๘) 
๒. วิชาเอกการตลาด (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘) 
๓. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘) 

 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

-คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

๔.๕   พิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ     
(ศูนย์จังหวัดราชบุรี)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรโครงการจัดการศึกษาภาค
พิเศษ (ศูนย์จังหวัดราชบุรี)  คณะบริหารธุรกิจ  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) และ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓)  และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 
 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

-คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 



๓ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    เห็นชอบให้  ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี  เป็นกรรมการ
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  คือถึงวันที่ 
๒๖  กันยายน  ๒๕๕๘  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 

-ส านักงานนิติการ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๔.๗   พิจารณาอนุมัติแก้ไขกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  แก้ไขกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  และ
อนุมัติแต่งตั้ง  นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
อีกวาระหนึ่ง  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 

-ส านักงานนิติการ 

 

๔.๘ พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ้างบุคคลภายนอกเป็น
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    อนุมัติ  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างบุคลภายนอกเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย      
พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามที่ส านักงานนิติการเสนอ 

-ส านักงานนิติการ 

๔.๙   พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ     
สรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  และ        
คณะศิลปศาสตร์ 

 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์  และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  คณะ
บริหารธุรกิจ  และคณะศิลปศาสตร์  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ  ดังนี้ 

๑. นายโอภาส  เขียววิชัย ประธานกรรมการ 
๒. ดร.ชอบวิทย์  ลับไพรี กรรมการ 
๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ กรรมการ 
๕. นางสุรภี  วรรณบูรณ์ กรรมการ 
๖. ดร.ฟ้าใส  สามารถ เลขานุการ  

-กองบริหารงานบุคคล 



๔ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

 
 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๐ พิจารณารับรองสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
และสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  
จ านวน ๘๐ แห่ง  เพ่ือก าหนดเป็นคุณสมบัติ
ในการแต่งตั้งผู้บริหาร 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์  อนุมัติ รับรอง   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองเพื่อก าหนดเป็นคุณสมบัติในการแต่งตั้งผู้บริหาร  
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ   

 

  

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์      เห็นชอบ    ในข้อ ๑   และอนุมัติในข้อ ๒ ตามที่กองบริหารงาน
บุคคลเสนอ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์   ไชยสกุลเกียรติ  ลาออกจากการ
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้มีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ 

๒.  อนุมัติแต่งตั้งให้  อาจารย์สุธน  รุ่งเรือง  รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์    โดยให้มีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๒   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์   อนุมัติ  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้ 

๑. ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายพิทยา  สินธวาลัย  กรรมการ 
๓. นางจรรยาวีร์  เจียมสวัสดิ์  กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ  กรรมการ 
๕. ดร.ฟ้าใส  สามารถ   กรรมการ 
๖. อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต  เลขานุการ 

 

-กองบริหารงานบุคคล 



๕ 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๓ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์เห็นชอบ   ในข้อ ๑ และอนุมัติในข้อ ๒ ตามที่กองบริหารงานบุคคล
เสนอ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา  ลาออกจาก
การด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  โดยให้มีผลถัดจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

๒. อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญโพธิ์อภิชาติ  รักษาราชการแทน
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโดยให้มีผลถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ 

 

-กองบริหารงานบุคคล 

๔.๑๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์อนุมัติ     แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี                         
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ ดังนี้ 

๑. ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายพิทยา  สินธวาลัย  กรรมการ 
๓. นางจรรยาวีร์  เจียมสวัสดิ์  กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ  กรรมการ 
๕. ดร.ฟ้าใส  สามารถ   กรรมการ 
๖. อาจารย์สมชาติ  วิจิตราการลิขิต  เลขานุการ 

-กองบริหารงานบุคคล 



๖ 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๔.๑๕ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
การประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     อนุมัติ   แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติตามที่
ส านักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เสนอ  ดังนี้ 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ปรึกษา 

๒. นางเสาวนีย์  อาภามงคล  ที่ปรึกษา 

๓. นายสุรินทร์   แปลงประสพโชค  ประธานกรรมการ 

๔. นายธัญญา    โพธิ์วิจิตร  กรรมการ 

๕. นายธนา      ธรรมวิหาร  กรรมการ 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  กรรมการ 

๗. ผู้อ านวยการส านักงานประชาสัมพันธ์    กรรมการและเลขานุการ 

๘. ดร.อาคีรา  ราชเวียง   กรรมการและเลขานุการ 

 

-ส านักงานประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ 

๔.๑๖ พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมเพื่อก่อสร้าง
งานต่อเติมลิฟท์และปรับปรุงภายนอกอาคาร
ส านักงานอธิการบดี ๑ หลัง   งานก่อสร้างฉาก
หลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑ งาน  และงานก่อสร้าง
โรงอาหารศาลายา (ส่วนที่ ๒) ๑ แห่ง 

 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์อนุมัติ    งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   จ านวนเงิน ๑๐,๐๗๒,๗๐๐.๐๐บาท (สิบล้านเจ็ดหม่ืนสองพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) ตามที่กองคลังเสนอ เพื่อใช้จ่ายจ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 

 รายการที่ ๑  งานก่อสร้างต่อเติมลิฟท์และปรับปรุงภายนอกอาคารส านักงานอธิการบดี ๑ แห่ง 
วงเงินงบประมาณ ๓,๔๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเกา้หม่ืนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 รายการที่ ๒  งานก่อสร้างฉากหลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๖๐๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 รายการที่ ๓  งานก่อสร้างโรงอาหาร ศาลายา (ส่วนที่ ๒) ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ 
๕,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

-กองคลัง 

-กองนโยบายและแผน 

-ส านักงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 



๗ 

 

 

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ จ านวน ๖ เรื่อง   

๕.๑ รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๕ 
หลักสูตร 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์รับทราบ    รายงานผลหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๕ หลักสูตรตามที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียน 

๕.๒ รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จ านวน ๓ หลักสูตร 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์ รับทราบรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่าน
การรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน  ๓ 
หลักสูตร  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอ 

 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียน 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์     รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔    
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ 

 

-กองนโยบายและแผนเสนอ 

๕.๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์   

 

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ    รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามท่ีส านักงานตรวจสอบ
ภายในเสนอ 

 

-ส านักงานตรวจสอบภายใน 



๘ 

 

 

 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 

หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่อง 

๕.๕ รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการและการได้มาซึ่งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ   

 

มติสภา   มทร.รัตนโกสินทร์    รับทราบ   รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  และการได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จ านวน  ๑๘  ราย  และ
รบัทราบค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง  แต่งตั้ง ผศ.ดร.โสรัตน์  
มงคลมะไฟ  เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ตามที่กองบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

-กองบริหารงานบุคคล 

๕.๖ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

 

มติสภา  มทร.รัตนโกสินทร์รับทราบ    รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย       
จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  (รองอธิการบดี)  ตามที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอ  ดังนี้ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 ๓. นางสาวศรินรัตน์  อัครยิ่งศุภรัฐ                          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

-ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 


