
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 

วันศุกรท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุม ๑๕-๔๐๙ ช้ัน ๔ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร และผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

------------------------------------------------ 
 

รายนามกรรมการผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน  รองประธานกรรมการ 

๓. ดร.สุเทพ บุญซอน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ  กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงษ ชิณพงษ กรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล  กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนชื่อ  กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย ดร.อรสา จรูญธรรม  กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการ 
๑๐. นายนัทธพงศ กรองใจ  กรรมการ 
๑๑. นางสาววราภรณ ไชยสรุิยานนัท กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก ผูชวยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการผูเขาประชุมระบบออนไลน 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม 

๑. นายธีรภัทร รุงสวาง ไปราชการ 

      

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวกัลยา นันทสาํเภา  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๒. นายนุวัต มูหะหมัด นักวชิาการศึกษา 

๓. นายอานนท มีสมบัต ิ  นักวชิาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ ไดพิจารณาองคประชุมภายใน 

หองประชุม และกรรมการผูเขาประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ราย เม่ือครบองคประชุม จึงขอให

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ รายงานตัวเขารวมประชุม เม่ือรายงานตัว 

/เรียบรอยแลว... 



๒ 

 

 
 

เรียบรอยแลว ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการ

ตามระเบียบวาระดังนี้ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑. โครงการถายทอดองคความรูและประกวดแนวคิดและนวัตกรรมดานน้ําบาดาล  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ นําเสนอท่ีประชุม มหาวิทยาลัยเขารวม

โครงการถายทอดองคความรูและประกวดแนวคิดและนวัตกรรมดานน้ําบาดาล เพื่อสรางเครือขายทองถ่ิน

ตนแบบดานการบริหารจัดการน้ําบาดาลอยางยั่งยืน  ในหัวขอ “แนวคิดและนวัตกรรมดานน้ําบาดาล  

เพื่อสรางเครือขายทองถ่ินตนแบบดานการบริหารจัดการน้ําบาดาลอยางยั่งยืน” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ รวมกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ระหวางวันท่ี ๒๙-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สงผลงานเขาประกวดจํานวน   

๒ ผลงาน ซ่ึงโครงการนี้สามารถสงผลงานไดมหาวิทยาลัยละ ๑ ผลงาน แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีท่ีตั้งอยูในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว จึงขอสงผลงาน จํานวน  

๒ ผลงาน นับเปนกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอีกกิจกรรมหนึ่ง 

 ท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานนัท กรรมการและเลขานุการ นาํเสนอท่ีประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๔ หนา 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. หนาท่ี ๗ ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี แกไขเปน  ๔.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับจายเงินชวยเหลือนักศึกษาจากโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

๒. หนาท่ี ๙ คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ บรรทัดท่ี ๒๒ จํานวนเงินอุดหนุนจํานวน 

จํานวน ๒,๐๐๐ บาท... แกไขเปน จํานวนเงินอุดหนุน ๒,๐๐๐ บาท...  จึงเห็นควรอนุมัติจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ 

บาท... แกไขเปน จึงเห็นควรอนุมัติจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๐๐๐ บาท.... 

 

           มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔  

โดยปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

 

/ระเบียบวาระ... 



๓ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  ๓ .๑ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

ท่ี ๐๑/๒๕๖๔ 

  นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท  กรรมการและเลขานุการ  นําเรียนท่ีประชุม ตามคําสั่งสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ท่ี ๐๙/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน ๑๓ 

ราย และผูชวยเลขานุการ จํานวน ๑ ราย ตั้งแตวันท่ี ๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น   

ตอมา นายชัยวัฒน สายแวว ตําแหนงประธานสภานักศึกษา กรรมการลําดับท่ี ๑๒ ไดครบวาระ 

ดํารงตําแหนง และมหาวิทยาลัยไดสรรหาประธานนักศึกษาแทนคนเดิม ผลปรากฏนายนัทธพงศ กรองใจ 

ไดรับตําแหนงเปนประธานสภานักศึกษา ตั้งแตวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงฝายเลขานุการไดนําเรียน

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ในการนี้ฝายเลขานุการไดเสนอขออนุมัติแตงตั้ง นายนัทธพงศ กรองใจ เปนกรรมการกองทุนพัฒนา 

ตามความในขอ ๙ (๘) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จงัหวัดปทุมธานี 

วาดวย คณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยมีมติแตงต้ังให 

นายนัทธพงศ กรองใจ เปนกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ตั้งแตวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ท่ี ๐๑/๒๕๖๔ ลําดับ

ท่ี ๑๒ สั่ง ณ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ท่ีประชุม รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะใหการเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแตงตั้ง

กรรมการท่ีครบวาระ นั้น ใหฝายเลขานุการเรงดําเนินการโดยเร็ว เพราะมีผลตอการเบิกจาย 

 

๓.๒ รายงานการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา   

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม การประชุมครั้งท่ี  

๑/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษา ประชุมหารือ 

แนวทางการดําเนินงานโครงการทุนบัณฑิตเกษตรจิตอาสาพัฒนาทองถ่ินสระแกว ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

สําหรับนักศึกษาเขาใหมปการศึกษา ๒๕๖๔ รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว นั้น 

กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัดประชุมผานระบบอิเลก็ทรอนิกส เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๖๔  ผลการหารือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว จะดาํเนินการจัดหา

ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาเขาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

/การประชุม... 



๔ 

 

 
 

การประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๓ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมอบหมายให 

ฝายเลขานุการ ดาํเนินการดังนี้ 

๑. ปรับปรุง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับจายเงินของกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๙ อัตราการจาย

เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 

๒. ปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับจายเงินชวยเหลือนักศึกษาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19)  

ผลการดําเนินงาน ไดปรับแกไข และดําเนินการเสนออธิการบดีลงนาม โดยประกาศมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขณะนี้ ยังไมไดรับรายงานนักศึกษาท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) จึงยังไมมีการเบิกจาย 

๓. การประสานงานกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหประสานงานขอรับผลคะแนนผลงานของ

นักศึกษาท่ีขออนุมัติเงินรางวัลจากผลงานเกณฑมาตรฐานระดับเหรียญทอง: การประเมินโครงการการดําเนิน

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจําป ๒๕๖๒ จํานวน ๑๕ ราย 

นั้น กองพัฒนานักศึกษาไดทําหนังสือรายงานผลตามมติท่ีประชุม เสนออธิการบดี เพื่อรับรองผลการประชุม 

โดยอธิการบดีลงนามรับรองมติท่ีประชุม เม่ือวันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกองพัฒนานักศึกษา 

สงหนังสือไปยังผูเก่ียวของ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ตามเสนทางการเดินหนังสือในระบบ E-saraban ซ่ึงคณะรับทราบและคณบดีไดสั่งการไปยังผูเก่ียวของแลว 

เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขณะนี้กองพัฒนานักศึกษายังไมไดรับขอมูลจากคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม ไดประสานงานสวนตัวดวยวาจา

กับอาจารยผูรับผิดชอบไปแลว โดยอาจารยรับทราบเปนท่ีเรียบรอย แตยังไมสามารถหาขอมูลดังกลาวใหแก

คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

 ท่ีประชุม รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะ การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม ใหเพิ่มเติมชองตาราง 

“มติท่ีประชุมมอบหมายใหดําเนินการเรื่องใด”  และชองตาราง “ผลการดําเนินงาน” 

 

๓.๓ รายงานการเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา  

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุมเรื่องรายงานการ

เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

 

 

/๓.๓.๑ สรุปรายงาน... 



๕ 

 

 
 

๓.๓.๑ สรุปรายงานรายรับ-รายจาย (เงินสะสม) 

ยอด ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยอดคงเหลือ ๕๑,๐๕๒,๓๑๘.๓๓ บาท (หาสิบเอ็ดลานหา

หม่ืนสองพันสามรอยสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค) 

 
 

 

วัน เดือน ป รายการ รับ จาย คงเหลือ

1 ต.ค. 63 49,942,520.36  

6 ก.ย. 63 รับดอกเบี้ย เดือน ต.ค.63 9,016.39       49,951,536.75   

4 พ.ย. 63 เงินรายไดเหลือจาย ป 63 สมทบเขากองทุน 1,059,360.55  51,010,897.30   

6 พ.ย. 63 รับดอกเบี้ย เดือน พ.ย.63 9,316.94       51,020,214.24   

6 ธ.ค. 63 รับดอกเบี้ย เดือน ธ.ค.63 9,016.39       51,029,230.63   

29 ธ.ค. 63 รับดอกเบี้ย เดือน ธ.ค.63 17.97           51,029,248.60   

31 ธ.ค. 63 รับดอกเบี้ย เดือน ธ.ค.63 4,406.20       51,033,654.80   

6 ม.ค. 64 รับดอกเบี้ย เดือน ม.ค.64 9,321.06       51,042,975.86   

6 ก.พ. 64 รับดอกเบี้ย เดือน ก.พ.64 9,342.47       51,052,318.33   

1,109,797.97 -             51,052,318.33  

รายงาน เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนานักศึกษา

ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -  28 กุมภาพันธ 2564

ยอดยกมา

รวมทั้งสิ้น

ยอดยกมา 31 มกราคม 2564 51,042,975.86    

บวก รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธอส. 9,342.47            

51,052,318.33     

หัก คาใชจายเงินกองทุน -                  

ยอดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ 2564 51,052,318.33    

สรุปเงินฝากธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย 980-7-55187-0 1,880,666.60      

เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย 980-0-82147-3 4,115,803.57      

เงินฝากประจํา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 258-2-06120-1 35,000,000.00     

เงินฝากประจํา ธนาคาร ธอส . 043-21-000154-7 10,000,000.00     

เงินฝากออมทรัพย ธนาคาร ธอส. 043-91-001805-3 55,848.16          

51,052,318.33    

สรุปรายงาน รายรับ - รายจาย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564

รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น

/ท่ีประชุม... 



๖ 

 

 
 

ท่ีประชุม รับทราบ โดยมีขอสังเกตพบวาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด มีบัญชีประเภท  

ออมทรัพย ท้ัง ๒ บัญชี  ซ่ึงหากมีบัญชีเพื่อการหมุนเวียนรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น จะเปนประเภทฝากประจํา 

และออมทรัพย 

๓.๓.๒ สรุปรายงานการเบิกจาย (งบรับจัดสรรประจําป) 

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานนัท กรรมการและเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม สรุปรายงานการเบิกจาย 

(งบรับจัดสรรประจําป) ยอด ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับจัดสรรประจําป ๕,๔๖๐,๖๐๐ บาท  

(หาลานสี่แสนหกหม่ืนหกรอยบาทถวน) ตั้งเบิกในระบบบัญชี ๓ มิติ  ๑,๕๗๖,๑๑๑ บาท (หนึ่งลานหาแสน 

เจ็ดหม่ืนหกพันหนึ่งรอยสิบเอ็ดบาทถวน) คงเหลือ ๓,๘๘๔,๔๘๙ บาท (สามลานแปดแสนแปดหม่ืนสี่พันสี่รอย

แปดสิบเกาบาทถวน) คิดเปนรอยละการเบิก ๒๘.๘๖  

รายการตั้งเบิกจากยอดอนุมัติกิจกรรม ๓๓ กิจกรรม เปนเงิน ๓,๑๐๒,๓๓๐ บาท (สามลานหนึ่งแสน

สองพันสามรอยสามสิบบาทถวน) เบิกจาย ๑,๕๗๖,๑๑๑ บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหม่ืนหกพันหนึ่งรอยสิบ

เอ็ดบาทถวน) คงเหลือ ๑,๕๗๖,๑๑๑ บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหม่ืนหกพันหนึ่งรอยสิบเอ็ดบาทถวน) 

รายการกิจกรรมท่ียังไมไดเบิกจาย เปนเงิน ๒,๓๕๘,๒๗๐ บาท (สองลานสามแสนหาหม่ืนแปดพันสอง

รอยเจ็ดสิบบาทถวน) ท้ังนี้เปนกิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลวอยูระหวางการเบิกจาย และเปนกิจกรรมท่ีมี

แผนการดําเนินงานอยูในไตรมาสท่ี ๓ และ ไตรมาสท่ี ๔ แตยังคงมีบางกิจกรรมท่ีมีแผนการดําเนินงานอยูใน 

ไตรมาสท่ี ๑ และ ๒ ท่ียังไมไดดําเนินการ 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ นําเรียนท่ีประชุม ไดแจงในท่ีประชุมบุคลากรกองพัฒนา

นักศึกษา ประจําเดือนมีนาคม ใหเรงดําเนินการขออนุมัติโอนเงินคงเหลือจากกิจกรรมท่ีแลวเสร็จ ไปยัง

กิจกรรมบริหารสํานักงานกองพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมชมรมของนักศึกษา ใหประสานเรงดําเนินการตาม

แผนการดําเนินงาน หรือกิจกรรมท่ีดําเนินการแลวมีเงินคงเหลือ จะจัดประชุมสภานักศึกษาเพื่อสรุปผลการ

ดําเนินงานของชมรม รวมท้ังดําเนินการในสวนของงบประมาณคงเหลือจากการดําเนินกิจกรรมตามระเบียบ

ตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ โดยคณะกรรมการมีขอเสนอแนะใหจัดทําเอกสารประกอบการประชุม แสดงการ 

จําแนกกิจกรรมท่ีดําเนินการแลว กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ กิจกรรมท่ีดําเนินการตลอดปงบประมาณ 

และกิจกรรมท่ียังไมไดดําเนินการโดยเรียงตามไตรมาส  

 

๓.๓.๓ สรุปรายงานการเบิกจายกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม กิจกรรมสนับสนุน

นักศึกษาสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ไดรับอนุมัติ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน) จากงบประมาณ

จัดสรรประจําป การอนุมัติงบประมาณเงินสนับสนุนใหแกนักศึกษาท่ีมีผลงานโดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

นักศึกษา จากการประชุมจํานวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันศุกรท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๒๙ ผลงาน  

/เปนเงิน ๑๐๔,๐๐๐... 



๗ 

 

 
 

เปนเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถวน) ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน  

๔ ผลงาน เปนเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท (เกาหม่ืนหกพันบาทถวน)  

รวมอนุมัติท้ังสิ้น ๓๓ ผลงาน เปนเงิน ๑๑๓,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) 

การเบิกจายรวม ๖ ครั้ง เปนเงิน ๑๑๓,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) ไมมีคางเบิก 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ คัดเลือกและอนุมัติเงินรางวัลใหนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนและสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม เดือนมกราคม – มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลงานของนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยในระดับชาติ และนานาชาติ ท่ีขออนุมัติ 

ตอมหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้น ๕๓ ผลงาน ไดแก  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การประกวดระดับชาติ จํานวน ๑ ผลงาน การประกวดระดับ

นานาชาติ จํานวน จํานวน ๑ ผลงาน การเผยแพรผลงานระดับนานาชาติ จํานวน ๑ ผลงาน ผลงานวิชาการ 

ท่ีนําเสนอดวยปากเปลา จํานวน ๓๖ ผลงาน  

คณะวิทยาการจัดการ ผลงานท่ีนําเสนอดวยปากเปลา จํานวน ๑๑ ผลงาน ผลงานท่ีนําเสนอดวย

โปสเตอร จํานวน ๒ ผลงาน และคณะครุศาสตร ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ จํานวน 

๑ ผลงาน 

ท้ังนี้ฝายเลขานุการไดพิจารณาเบื้องตน ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย หลักเกณฑและ

วิธีการรับจายเงินของกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๙.๑ ขอ ๙.๒ ขอ ๙.๓ ขอ ๙.๔ ขอ ๙.๕ และ 

ขอ ๙.๙ จํานวนเงินท่ีเห็นควรอนุมัติท้ังสิ้น ๑๗๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) 

คณะกรรมการพิจารณาและมีเสนอแนะดังนี้ 

๑. ปรับแกไขชื่อเรื่องระเบียบวาระในครั้งตอไป เปน “นักศึกษาขออนุมัติเงินรางวัลผลงานดีเดนและ

สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย” 

๒. ยังไมพิจารณา ๑๔ ผลงาน ไดแก รายการท่ี ๒-๑๒ , ๕๑-๕๒ เนื่องจากขาดเอกสารหลักฐาน

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สําหรับรายการท่ี ๕๓ เอกสารไมสอดคลองกับการขออนุมัติ ไดแก ใบสําคัญรับเงินระบุ 

ชื่อนักศึกษาเปนลําดับแรก แตหลักฐานแบบตอบรับการตีพิมพ ระบุนชื่ออาจารยเปนลําดับแรก ท้ังนี้ผลงาน

ดังกลาวหากตรวจสอบพบวาเปนผลงานของอาจารยจะไมสามารถขออนุมัติจากกองทุนพัฒนานักศึกษาได  

ท่ีประชุมจึงมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร.อรสา จรูญธรรม กรรมการ ประสานงานขอมูลกับผูเก่ียวของ 

/๓. การพิจารณา... 



๘ 

 

 
 

๓. การพิจารณาครั้งตอไป หากเปนการขออนุมัติคาลงทะเบียนการนําเสนอผลงาน จะตองมีหลักฐาน

คาลงทะเบียนประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ใหฝายเลขานุการปรับแกไขแบบฟอรมบันทึกขอความการขออนุมัติ

เงินรางวัล โดยเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานใบเสร็จคาลงทะเบียนการนําเสนอผลงานวิชาการ  

 

มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบตามขอเสนอแนะ ขอ ๑ ขอ ๒ และ ขอ ๓  

๒. อนุมัติเงินสนับสนุนผลงานนักศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา (งบจัดสรรประจําป กิจกรรม

สนับสนุนผลงานสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย) จํานวน ๓๘ ผลงาน รวมจํานวนเงินอุดหนุนท้ังสิ้น ๙๓,๗๐๐

บาท (เกาหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

    ๒.๑ อนุมัติผลงานรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ระดับความสามารถเหรียญทอง ประเภท Modern 

Concert Band ดิวิชั่น ๑: การประกวดรายการวงโยธวาทิตโลก ชิงถวยพระราชทานฯ แหงประเทศไทย  

(The Royal Trophy League International Bands Competition of Thailand) เม่ือวันท่ี ๑๘-๒๐ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑. นายธนวัฒน ยิ้มยอง ๒.นางสาวกรวลัย แซฮอ ๓. นายณัฏฐาพันธ  สรอยสูงเนิน   

๔. นายชลสิทธิ์ ประสานทรัพย ๕.นายเจนศิริ วรฤทธิ์สกุล ๖.นายวัชรากร จุลแกว ๗. นางสาวสิริพร วองไว ๘. 

นางสาววริษฎา ทับศิริ  ๙. นายสิทธิกร อินเภา ๑๐.นายรัตนชัย ทรัพยปราชญ ๑๑. นายทนงศักดิ์ สิงโต และ 

๑๒. เบญญทิพย ศรีคํา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๑ จํานวนเงินอุดหนุน 

๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถวน)  

   ๒.๒ อนุมัติผลงานการนําเสนอผลงานสรางสรรคทางศิลปกรรมศาสตร ครั้งท่ี ๑ ชุด "RABUM 

YUTTHASART RAJABHAT PHIPHAT ANAN" (ระบํายุทธศาสตรราชภัฏพิพัฒนอนันต) เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายณรงคชัย ไกรวารี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ผลงานระดับชาติ เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๙ จํานวนเงิน

อุดหนุน ๖,๐๐๐ บาท รวมจาํนวนเงินอุดหนุน ๘,๕๐๐ บาท (แปดพันหารอยบาทถวน) 

 ๒.๓ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา: การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของ

บัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นําเสนอแบบออนไลน นางสาววิลาวัณย ศรีษะเสือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงิน

อุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๔ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา: ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเขาศึกษา

ตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิต

/พันธุใหมในยุค... 



๙ 

 

 
 

พันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอ

แบบออนไลน นางสาวปยะมาต สิงโตทอง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวน

เงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท  

(สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๕ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา: การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย

ดิจิทัล การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral 

Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาว

ปณิตา พงษบัว นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนจํานวนเงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาท

ถวน) 

 ๒.๖ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา: บทบาทของเจาหนาท่ีทรัพยากรมนุษยใน

ยุคไทยแลนด ๔.๐ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค 

Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน 

นางสาวศรัณยพร ไกรทอง  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพัน 

สองรอยบาทถวน) 

 ๒.๗ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา: ธรรมาภิบาลในงานบริการของภาคเอกชน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวยุพาวดี คําทอง 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ 

คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๘ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การประยุกตใชสมรรถนะเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในองคกร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหม

ในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน 

นางสาวอธิกานต มาลัยสนั่น นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสอง

รอยบาทถวน)  

 ๒.๙ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  ความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอการ

ปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดานการจัดการเลือกต้ังระดับชาติ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัย 

/ราชภัฏบุรีรัมย... 



๑๐ 

 

 
 

ราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวสายรุง อ่ิมอัมพร นักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน 

๑,๒๐๐ บาท รวมจาํนวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๑๐ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูของ

ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของ

บัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นําเสนอแบบออนไลน นายเปมิกา เจริญสุข นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ 

จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ 

บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๑๑ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  เพศสภาพกับความรัก การประชุม

วิ ช ากา รระดับชาติ  ครั้ ง ท่ี  ๑  "21st Century Skills ของบัณฑิ ตพันธุ ใ หม ใ นยุ ค  Viral Disruption"   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นายธนากร ขันธจิตต

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ 

คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจาํนวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๑๒ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  โรคซึมเศราภัยเงียบท่ีไมควรมองขามการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นายวรท รุจิเรข นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ 

คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๑๓ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐให

ประสบผลสําเร็จ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค 

Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน    

นายสุพจน วรรณโอสถ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสอง

รอยบาทถวน) 

 ๒.๑๔ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  อีสปอรต (E-Sport) เกมสกีฬา หรือ

ทําลายลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral 

Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน           

นายวราภร ศรีโสม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน  

/๑,๐๐๐ บาท... 



๑๑ 

 

 
 

๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสอง

รอยบาทถวน) 

 ๒.๑๕ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การลงทุนในหุนทางเลือกของคนสอง

อาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral 

Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน  

นางสาวรัชนก ฤกษรัตน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพัน 

สองรอยบาทถวน) 

 ๒.๑๖ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  แนวทางในการใชสัตวบําบัดเพื่อการ

รักษาผูปวยโรคซึมเศรา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมใน

ยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน 

นางสาวโยษิตา ตัดสมัย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพัน 

สองรอยบาทถวน) 

 ๒.๑๗ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การเลมเกมนําไปสูการสรางรายไดหรือ

การเปนนักกีฬา E-Sport การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหม

ในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน 

นางสาวสุกฤตา จีนน้ําใส นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพัน 

สองรอยบาทถวน) 

 ๒.๑๘ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การสรางความสมดุลระหวางสังคม

ผูสูงอายุกับสังคมการเกิดของประชากรไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของ

บัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นําเสนอแบบออนไลน นางสาวอวิกา สุขบัติ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ 

จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ 

บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

๒.๑๙ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  ปลากัดยอดนักสูสัญลักษณคูเมืองสยาม 

พัฒนาเศรษฐกิจสูการสงออกสัตวนําอันดับหนึ่งของประเทศไทย  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑  

"21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวนฤมล บุญครอบ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

/สังคมศาสตร... 



๑๒ 

 

 
 

สังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวม

จํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน)  

 ๒.๒๐ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การอนุรักษไกชนพื้นบานเพื่อเพิ่มมูลคา

และเปนการสรางอาชีพเสริมใหแกเกษตรกร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills 

ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นําเสนอแบบออนไลน นางสาวมาริษา อุมรูปงาม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ 

จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ 

บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๒๑ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การเผาออยในภาคการเกษตรของไทย:

ปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills 

ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นําเสนอแบบออนไลน นางสาวกัญญารัตน สวางชาติ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ 

๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน 

๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๒๒ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การเปลี่ยน (ไม) ผานสูความเสมอภาค

ทางเพศของคูรัก LGBTQ ในประเทศไทย: วิเคราะหผานรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ... การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวสุวรรณา สุดา นักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน 

๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๒๓ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  Smart City for Smart Living การ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะสูความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 

๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี 

๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวเดือนนภา โพธิ์คํา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวม

จํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๒๔ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  คนไรรัฐ ไรสัญชาติ: ปญหาทางกฎหมาย 

ทางออกเก่ียวกับสัญชาติ และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st 

Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวอรัญญา เรืองณรงค นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

/สังคมศาสตร... 



๑๓ 

 

 
 

สังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวม

จํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน)  

 ๒.๒๕ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การจัดการความรูทุนทางสังคมดาน

เกษตรทฤษฎีใหม; หลักการแนวคิดและการนํามาประยุกตใช การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑  

"21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นายอชิตพล เข็มพันธุ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวม

จํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๒๖ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  เราไมท้ิงกัน: บทเรียนจากมาตรการ

เยียวยา ๕,๐๐๐ บาท (๓ เดือน) เพื่อนําไปสูดิจิทัลอีที (digital ID) ท่ียั่งยืน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

ท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวสิริวิมล แสงสี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวม

จํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๒๗ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีมี

ประสิทธิภาพของเทศบาล กรณีศึกษาเทศบาลเมืองทาโขลง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st 

Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นายพงศวรรณ แกวสี่ดวง  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวม

จํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๒๘ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การสรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ไวรัสโควิด-19 ในองคการบริหารสวนตําบล การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของ

บัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นําเสนอแบบออนไลน นางสาวมนตธนาทิพย พุฒซอน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ 

๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน 

๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๒๙ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การศึกษาความสัมพันธท่ีดีระหวาง

ตํารวจกับแรงงานตางดาว สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st 

Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นายศุภชัย ชาญประไพร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

/สังคมศาสตร... 



๑๔ 

 

 
 

สังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวม

จํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๓๐ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การปรับตัวดานการสื่อสารและ

วัฒนธรรมของแรงงานตางดาวในตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวเพชราพร จรมา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท 

รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๓๑ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การศึกษาแนวทางการปองกันการใชบุหรี่

ไฟฟาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวสุพรรษา  

สินมาก นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑ

ขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจาํนวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๓๒ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปองกันและแกไขปญหาการปลนรานทอง กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรพระอินทรราชา อ.บางปะอิน ต.เชียง

รากนอย จ.พระนครศรีอยุธยา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ

ใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบ

ออนไลน นายกฤชลัช ดีประเสริฐ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงิน

อุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท  

(สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๓๓ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  การเตรียมความพรอมรับมือกับ

ปญญาประดิษฐ (AI) ของพนักงานรายเดือน ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี การประชุม

วิ ช ากา รระดับชาติ  ครั้ ง ท่ี  ๑  "21st Century Skills ของบัณฑิ ตพันธุ ใ หม ใ นยุ ค  Viral Disruption"   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวรุงนภา ทองออน 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ 

คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจาํนวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๓๔ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  เด็กนั่งดริ้ง: กรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค 

Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน 

/นางสาวสุดารัตน... 



๑๕ 

 

 
 

นางสาวสุดารัตน โตใหญ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสอง

รอยบาทถวน) 

 ๒.๓๕ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  ผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ท่ี

มีตอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน นางสาวกันยารัตน พวงยอย  นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ 

คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจาํนวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๓๖ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  บทบาทของอคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การบริหารจัดการสวัสดิการ ผูสูงอายุของไทย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills 

ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นําเสนอแบบออนไลน นางสาววันมณี อินโต นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ 

จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ 

บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ๒.๓๗ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  ปจจัยท่ีกอใหเกิดภาระทางการเงินของ

พนักงานภาครัฐ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุใหมในยุค 

Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอแบบออนไลน 

นางสาววรรณจรี โอโน  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ จํานวนเงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ บาท (สองพัน 

สองรอยบาทถวน) 

 ๒.๓๘ อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา:  แนวคิดและปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน

ตองคกรของบุคลากรในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ "21st Century Skills ของ

บัณฑิตพันธุใหมในยุค Viral Disruption"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นําเสนอแบบออนไลน นางสาวปนัดดา พิมศรี  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกณฑขอ ๙.๓ 

จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๑,๒๐๐ บาท รวมจํานวนเงินอุดหนุน ๒,๒๐๐ 

บาท (สองพันสองรอยบาทถวน) 

 ท้ังนี้กองพัฒนานักศึกษาไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานเรื่องเอกสารการเบิกจายของ

นักศึกษา 

/๓. ยังไมพิจารณา... 



๑๖ 

 

 
 

๓. ยังไมพิจารณา ๑๕ ผลงาน ไดแก ผลงานของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๑๓ ผลงาน ขอใหสง

เอกสารใบเสร็จคาลงทะเบียน หรือคาตีพิมพเพื่อประกอบการพิจารณา ผลงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร จํานวน ๑ ผลงาน ขอใหสงหลักฐานแสดงถึงการนําเสนอในระดับนานาชาติท่ีเปดกวาง

สําหรับทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศท่ีไมอยูในกลุมอาเซียน) และ ผลงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

จํานวน ๑ ผลงาน ขอใหตรวจสอบเจาของผลงาน เปนของนักศึกษาหรือเปนผลงานของอาจารย  

๔. มอบหมายใหกองพฒันานักศึกษาประสานงานขอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑ การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ นัดหมายการประชุมคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้ง ท่ี ๔/๒๕๖๔ ในวันศุกร ท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ หองประชุม ๑๕-๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทรและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  จากนั้น 

จึงกลาวปดประชุม 

     ท่ีประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น. 

 

 

                                                                             (วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก) 

                                                                                  ผูจดรายงานการประชุม 

  

                                                                                                                                                         

(นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท) 

                  ผูตรวจรายงานการประชุม  

 

 

 

 
(อาจารยพชิญาณี เชิงคีรี ไชยยะ) 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


