
  

 

 

  

 

 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒   
ธันวาคม  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ  A  (คะแนนการประเมินเฉลี่ย  ๙๒.๓๐  
คะแนน)     
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบผลการพิจารณาการร้องทุกข์  ของ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  น าเสนอ 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑๑๓  คน  
(ระดับอนุปริญญา  ๑  คน  ระดับปริญญาตรี  ๑๑๒  คน)  และระดับ
บัณฑิตศึกษา  จ านวน ๔ คน (ระดับปริญญาโท)  รวมจ านวนทั้งสิ้น  
๑๑๗  คน  ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญา
ตร ี ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ระดับบัณฑิตศึกษา  ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๔   และวันที่  ๒๙  ตุลาคม   ๒๕๖๔  ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๖  หลักสูตร  ตามเสนอ  ดังนี้ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      ๖.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
      ๖.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา                  
รัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔   
      ๖.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      ๖.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒   
      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
      คณะสาธารณสุขศาสตร ์
      ๖.๕  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑   
      ๖.๖  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า     
ร้อยละ  ๕๐  จ านวน  ๒  คน  ดังนี้   
      คณะครุศาสตร์  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์บัณฑิษฐ์  พันศิริ 
      งานวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  ๑  คน  คือ ผศ.ดร.รุ่งภัสสรณ์       
ศรัทธาธนพัฒน์    
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติให้ชะลอการพิจารณา  (ร่าง)  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี  พ.ศ....    เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการ
สรรหาคณบดีหลายคณะ  จึงยังไม่สมควรตัดสินใจเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ  
และให้ใช้ข้อบังคับฉบับเดิมในการด าเนินการสรรหาคณบดี  ทั้งนี้  เมื่อ
ด าเนินการสรรหาคณบดีเรียบร้อยแล้ว  สภามหาวิทยาลัยจึงจะพิจารณา
หลักการในการปรับแก้ไขข้อบังคับ ฯ  ว่าด้วย  การสรรหาคณบดี  แล้วจึงจะ
มอบหลักการให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง)  ข้อบังคับ ฯ  ว่าด้วย  
การสรรหาคณบดี  ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  โดยมีข้อเสนอแนะ 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
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      ๙.๑  มหาวิทยาลัยควรผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
ให้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น  โดยมุ่งเน้นการเป็นวิศวกรนักปฏิบัติ            
ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการจ านวนมาก 
      ๙.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรด าเนินการเรื่องการหา
พันธมิตร  (Partner)  ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ  เพื่อท าข้อตกลง
ความร่วมมือที่จะร่วมจัดการเรียนการสอน  ในลักษณะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
หรือการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน  จะท าให้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      ๙.๓  ควรก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  การสร้างนวัตกรรม
หรือการผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  เพราะเกษตรกรรมมีอยู่
ทุกภูมิภาค  เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้  ผลิตบัณฑิตได้เป็นไป
ตามปรัชญาของหลักสูตร  (เน้นความรู้  มีคุณธรรม  สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน)   
      ๙.๔  ควรติดต่อประสานงานกับองค์กร/บริษัทเกี่ยวกับการบิน  
การบริการขนส่งทางอากาศ  ซึ่งจะมีฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา  เพื่อทราบความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้
ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕  และ
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๐.๑  สภามหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้นักศึกษาของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  ได้รับ
หนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เพื่อจะเกิด
ประโยชน์กับนักศึกษา  และมอบให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา
ด าเนินการ 
        ๑๐.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรด าเนินการเรื่องการหา
พันธมิตร (Partner)  ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ  เพื่อท าข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน  ในลักษณะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  หรือ
การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน  จะท าให้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
        ๑๐.๓  ควรพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย                 
ได้มาตรฐาน  สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  (ร่าง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕  
และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๑.๑  ควรพิจารณาการเขียนปรัชญา  และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  และตรวจทานให้ตรงตามเจตนารมณ์ของการปรับปรุงหลักสูตร 
        ๑๑.๒  ควรพิจารณาการเขียนรายละเอียดการด าเนินการ
หลักสูตร  ข้อ  ๒.๑  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  และข้อ  ๒.๔  การด าเนินการ
แก้ไขปัญหา  ควรวิเคราะห์การด าเนินการแก้ไขปัญหาในปีที่ผ่านมาเพื่อ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
        ๑๑.๓  ควรเพิ่มรายวิชาให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมาย  เรื่องสิ่งแวดล้อม  เรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เรื่องการก่อสร้าง      
จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาซึ่งมีโอกาสท างานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 
 

 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  
และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะควรพิจารณาเพิ่มรายวิชาให้นักศึกษา          
มีความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศ  และการค้าข้ามพรมแดน  ซึ่งเป็นเรื่องที่
มีความส าคัญมากส าหรับโลกในปัจจุบัน        
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิทยาศาสตร    
มหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๕  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๓.๑  ควรปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มี
ความชัดเจน  ดังนี้  ข้อ  ๑  เพื่อผลิตบัณฑิตนวัตกรรมในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  และข้อ  ๒  เพื่อการผลิตนวัตกรรมและองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
        ๑๓.๒  ควรพิจารณาการก าหนดระยะเวลาเรียน  เนื่องจากใน
ปัจจุบัน  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)      
มีนโยบายเรื่องการยกเลิกการก าหนดเวลาเรียนปริญญาในระดับอุดมศึกษา     
ทุกระดับเพื่อตอบโจทย์การเรียนของนักศึกษา 
        ๑๓.๓  ควรจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เรื่อง
วิทยาการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  โดยเพิ่มเติมในมิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เรื่องของงานสถาปัตยกรรม  เรื่องผังเมือง  เรื่องการประเมินผล  ประเมินความ
เป็นไปได้  ประเมินความคุ้มค่าทางสิ่งแวดล้อม  และเรื่องผลกระทบทางสังคม  
(Social Impact Assessment : SIA)  อาจจะเพิ่มเติมรายวิชา  สอดแทรกเนื้อหา  
หรือจัดสัมมนา  จะช่วยให้นักศึกษามีความรอบรู้และท างานได้มีคุณภาพ   
         ๑๓.๔  กระบวนการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรม  เน้นการ   
ลงมือปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการบริหารโครงการ  (Project Management)   
        ๑๓.๕  ควรพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  ให้เป็นหลักสูตรปริญญาโทควบปรญิญาเอก 
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่                
พ.ศ.  ๒๕๖๕  และคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเช่นเดียวกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔     
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน  ๑  คน  และ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
        ๑๕.๑  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  (รหัส  ๐๑๐๔)  
ตั้งแต่วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓   
        ๑๕.๒  แต่งตั้งอาจารย์กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รหัส  ๐๘๐๖)  
ตั้งแต่วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔   
 
 
 
 



๓ 

  

 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ดังนี ้
           ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๕   
           ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   
            ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๕   
           ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๕   
           ครั้งที่  ๕/๒๕๖๕  วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   
           ครั้งที่  ๖/๒๕๖๕  วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕   
           ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕  วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   
           ครั้งที่  ๘/๒๕๖๕  วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕   
           ครั้งที่  ๙/๒๕๖๕  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๕   
           ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๕  วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๕   
           ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๕  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   
           ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๕  วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕   
  ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การด าเนินการงมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ดังนี้ 
         ๑๗.๑  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         
 
 
 
 
 
 

        ๑๗.๒  นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ 
        ๑๗.๓  รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม  ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ   กรรมการ 
        ๑๗.๔  ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
        ๑๗.๕  ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
        ๑๗.๖  ผศ.จิตเจริญ  ศรขวัญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์   กรรมการ 
        ๑๗.๗  ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์   ตติยะลาภะ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
        ๑๗.๘  ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม     
การจัดการ   กรรมการ 
        ๑๗.๙  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ 
        ๑๗.๑๐  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๑๗.๑๑  หัวหน้างานนิติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 การมอบวุฒิบัตรเชดิชูเกียรติแก่ทมีจ๊ิหริดแบร์นของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ  

               ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  
เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓  อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติ
มอบวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติแก่ทีมจิ๊หริดแบร์น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันชิงแชมป์ U2T  National Hackathon  ๒๐๒๑  ซึ่งจัดโดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทีมจิ๊หริดแบร์น  เป็น ๑ ใน ๕ ทีม  ที่ชนะเลิศระดับประเทศ  ผลงานที่น าเสนอ  
คือ  การสร้างและฟื้นฟูอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดของชุมชนด้วยแนวคิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     ผู้เข้ารับเกียรติบัตร  ประกอบด้วย  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  จ านวน  ๓  คน  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐสิมา  โทขันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์  อุ่น
เสน่หา  อาจารย์นักพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์เฉลิมพงษ์  จันทร์สุขา  นักศึกษาและ
สมาชิก  (ผู้ได้รับการจ้างงานโครงการ  U2T)  จ านวน  ๖  คน  ได้แก่  นางสาวอภิษฎา  มั่นพัฒนาการ  นางสาววรินทรา  แซ่ว่าง  นางสาวหยกกัลยา  เงินทรัพย์  นาย
ธนพล  ทองสิงห์  นายธีรสต  ดีบ้านพร้าว  และนางสาวศิริวิมล  พลชุมแสง 

                
                                                   

                     


