
  

 

 

  

 

 
 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓  
ตุลาคม  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน
สิงหาคม  ๒๕๖๒  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี ้
      ๑.๑  ควรปรับปรุงรายงานการเงิน  น าเสนอให้เข้าใจ       
ง่ายขึ้น  โดยแสดงให้เห็นจ านวนเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  และควร
อธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ท าให้เงินเพิ่มขึ้นหรือลดลง  มีสาเหตุมา
จากด าเนินกิจกรรมใด  อย่างไร 
      ๑.๒  ให้เพิ่มรายงานการจัดเก็บงบประมาณรายได้         
ในแต่ละปี  โดยให้น าเสนอประมาณการรายรับเปรียบเทียบกับ     
รายรับจริง 
      ๑.๓  รายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากหลายแหล่งงบประมาณ     
เช่น  งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร  รายได้จากการจัดการศึกษา  รายได้จาก     
การบริหารทรัพย์สิน  รายได้การวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  และอื่น ๆ         
ควรรายงานให้ครบทุกแหล่งงบประมาณในเชิงสัดส่วน  เทียบกับค่าเป้าหมาย  
เพื่อให้เห็นภาพสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง  ชัดเจน 
      ๑.๔  มหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวชี้วัดหลัก  (KPI)  ขององค์กร  
ที่สะท้อนให้เห็นสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน  และให้รายงาน     
สภามหาวิทยาลัยทุกเดือน 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการพิจารณาอุทธรณ์  อดีต
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ลับ)  และเห็นชอบกับการไม่รับอุทธรณ์
ของผู้อุทธรณ์ไว้พิจารณา  เนื่องจากผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์เกินก าหนด
ระยะเวลาตามกฎหมาย  และมอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 ทั้งนี้  หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับมติสภามหาวิทยาลัยที่ไม่
รับอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ดังกล่าว  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นค าฟ้องต่อศาล
ปกครองกลางได้ภายใน  ๙๐ วัน  นับแต่ วันที่ ได้รับแจ้งมติสภา
มหาวิทยาลัย   
  ๓.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งนางสาวปิยะ  สงวนสิน  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การเพิ่มกรอบจ านวนผู้ช่วย
อธิการบดี  จากจ านวน  ๕  ต าแหน่ง  เป็นจ านวน  ๖  ต าแหน่ง  โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งศาสตราจารย์       
ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์  เป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งอาจารย์ไชย  มีหนองหว้า  
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)  แทนต าแหน่ง    
ที่ว่าง 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ  
วงศ์อนันต์  เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตร  นักศึกษาเต็มเวลา  
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒         
รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๑๓๘  คน  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๑๓๔  คน  ระดับ
ปริญญาโท  จ านวน  ๓  คน  และระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑  คน  ทั้งนี้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๒  กันยายน  
๒๕๖๒  ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๖  
สิงหาคม  ๒๕๖๒   
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ดังนี้   
      ๙.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
      ๙.๒  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับลดจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  
๒๕๕๘  (เป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๒  ปรับลดจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก ๕ คน เหลือ ๒ คน  และให้น าเสนอต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  เพื่อพิจารณา
ต่อไป 
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ.  ๒๕๕๙   โดยมีเงื่อนไขให้หลักสูตรดูแลนักศึกษาที่คงค้างอยู่จนส าเร็จ
การศึกษา 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒ 
วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
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๒ 

  

 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ/วิทยาลัย  และระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  และให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป   
 ทั้งนี้  คณะกรรมการรสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
        ๑๒.๑  คณะกรรมการมีข้อสังเกต  การประเมินตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีตัวบ่งชี้จ านวนมาก  และไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งในปัจจุบันมีการบริหารจัดการโดยใช้วิธีการวัดผล
แบบ  OKR (Objective & Key result)  มหาวิทยาลัยต้องตระหนักเรื่องการ
ก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้มากขึ้น 
        ๑๒.๒  ควรเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในรายงานที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วย 
        ๑๒.๓  ควรรายงานผลการด าเนินงานหรือการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จากผลการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา  เพื่อจะได้เปรียบเทียบว่าเรื่องใดมีการพัฒนาแล้ว  หรือ
มีประเด็นใดที่ยังเป็นจุดอ่อน  ที่จะต้องช่วยกันแก้ไข 
        ๑๒.๔  ประเด็นข้อเสนอแนะภาพรวมระดับหลักสูตร  เรื่องที่
ส าคัญ  ดังนี้   
  ๑๒.๔.๑  องค์ประกอบที่  ๒  ข้อ  ๓  หลักสูตรควรน า
ข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตมาวิเคราะห์เพื่อสะท้อนให้เห็นทิศทางและ
แนวโน้มของการท างานของบัณฑิต  เช่น  ระดับชั้นที่สอง  สังกัด  เป็นต้น  
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับแหล่งงานของ
บัณฑิต  และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือการ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการในการหางานท าให้กับนักศึกษา 
   ๑๒.๔.๒  องค์ประกอบที่  ๓  ข้อ  ๒  ควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาให้ครอบคลุมคุณสมบัติในศตวรรษที่  ๒๑  และเน้น              
อัตลักษณ์ของสาขาเพิ่มมากขึ้น 
  ๑๒.๔.๓  องค์ประกอบที่  ๔  ข้อ  ๑  หลักสูตรควรปรับ
แผนการบริหารอาจารย์ให้ชัดเจนมากขึ้น  และมีการติดตามและประเมินแผน
บริหารและพัฒนาอาจารย์ที่ก าหนดไว้  รวมทั้งการก ากับติดตามแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคลของอาจารย์  เช่น  การขอต าแหน่งทางวิชาการ  การศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น  การท าผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ   
ในระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ๑๒.๔.๔  องค์ประกอบที่  ๕  ข้อ  ๔  หลักสูตรควรมี
บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  และการวิจัยเพื่อให้
นักศึกษาได้มีการเน้นฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง  เพื่อเน้นการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้น 
        ๑๒.๕  ควรน าเสนอผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบในโอกาสต่อไป 
        ๑๒.๖  การน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan)  ควรให้มีความชัดเจนสามารถ
น าสู่การปฏิบัติได้และด าเนินการอย่างจริงจัง 
        ๑๒.๗  ควรให้ความส าคัญการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  ให้
บุคคลภายนอกรับรู้ว่ามีการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในมหาวิทยาลัย  เพราะ
เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ         
การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดังกล่าวจะเป็นก าลังพลภาครัฐได้เป็นอย่างดีและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ  เนื่องจากประเทศไทยก าลังด าเนิน
โครงการรถไฟความเร็วสูง  (High – Speed Rail)  แต่ยังขาดแคลนวิศวกรที่จะ
รองรับการท างานด้านซ่อมบ ารุง  และอื่น ๆ   ทั้งนี้การเรียนด้านวิศวกรรมรถไฟ  
มหาวิทยาลัยสามารถท าความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)   
        ๑๒.๘  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก  ถ้ามีโอกาสควรจะยกฐานะ         
เป็นคณะ 
        ๑๒.๙  นอกจากตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของ  สกอ.  มหาวิทยาลัยควร
ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน  (KPI)  ภาพรวม  เป็นเรื่อง ๆ   เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  เช่น  ด้านการเงิน  ด้านการจัดการศึกษาและ
ด้านอื่น ๆ    
        ๑๒.๑๐  ควรจัดประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
การบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้คณะกรรมการช่วยติดตาม  ดูแล  และพิจารณา
การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการเรื่องที่มีผลกระทบต่อกิจการของมหาวิทยาลัย    
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจ า     
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง    
ทางวิชาการ  จ านวน   ๘  คน  ดังนี้    
        ๑๓.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์  ข้าราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์  (รหัส  ๐๑๔๗)  ตั้งแต่
วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
        ๑๓.๒  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  ข้าราชการพลเรือน        
ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (รหัส  ๖๑๐๒)  
ตั้งแต่วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
 
 
 



๓ 

  

 
        ๑๓.๓  อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (รหัส   ๖๑๐๒)  ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒   
        ๑๓.๔  อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์   ตติยะลาภะ  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชารัฐศาสตร์  (รหัส  ๖๑๐๑)  ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
        ๑๓.๕  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  พนักงานมหาวิทยาลัย     
สายวิชาการ  สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (รหัส  ๓๕๐๑)  ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ๑๓.๖  อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (รหัส  ๓๕๐๑)  ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   
        ๑๓.๗  อาจารย์หรรษา  เวียงวะลัย  ข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ให้ด ารงต าแหน่ง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      
(รหัส  ๐๘๐๙)  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
        ๑๓.๘  อาจารย์ภาสุรี  ฤทธิเลิศ   พนักงานมหาวิทยาลัย        
สายวิชาการ  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                   
(รหัส  ๑๘๐๙)  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมอบเกียรติบัตรเชิดชเูกียรติแก่คณาจารย์และนักศึกษา  ที่ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  รางวัลดเีด่น  จากการไปประกวด 
หรือแข่งขันทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับภูมิภาค  ระดับชาติ  และนานาชาติ 

 

          ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๒    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐  ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์   ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ   นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติในการมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์และนักศึกษา  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ   รางวัลดีเด่น   จากการประกวดหรือแข่งขันทักษะทางวิชาการ    หรือวิชาชีพในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ  หรือนานาชาติ  ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน  ๒๕๖๒ ผู้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้แก่  อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย  อาจารย ์ จ านวน  ๒  คน   ได้แก่  อาจารย์โยธิน  กัลยาเลิศ  และอาจารย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว  นักศึกษา  จ านวน  ๒๓  คน   ได้แก่  
นายสนทยา  ทบแก้ว  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  นางสาวเบญญา ปาลวงศ์  นางสาวฐิติยา  เทพวงษา  นางสาวพนิดา  ด าเนิน  
นางสาวเบญจพร สกูลนิวัติ  นางสาววิรดา  คุ้มไพทูล  นางสาวศศิธร  ปิ่นภู่   นายพัฒนะ  สินปรุ  นางสาวนันทวรรณ  นาคบุญธรรม  นางสาวอัจฉราพร  สินสนอง    
นางสาวธนัชพร  วังคีรี    นางสาวเรนุภา  ค าทอง     นางสาวสุนิตา  หมีกระโทก    นายสุธี  โลมะบรรณ   นายพีระยุทธ  ศรีดาเลิศ     นางสาวณิฌารีย์  พวงเงิน    
นายอุดมศักด์ิ  เอี่ยมสุขใจ  และนางสาวสรัญญา  อินทรมานะ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  นางสาวอารีรัตน์ สระทองอินทร์  
นายณรงค์ชัย ทองล้อม  นายโสบิณฑ์  อินทรบุตร  นางสาวธัญภัค  นุตจัตุรัส  นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่แต้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
 

                                                   
 

            

 


