
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

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

 

รายนามกรรมการผูมาประชุม 

๑. นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยฤดี กรุดทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายธงไชย อ้ึงเจริญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญยืน ผองใส กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายณัฐพงศ ดิษยบุตร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารย รอยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิร ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รอยโทสุพจน ใชบางยาง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายนพรัตน คุมศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายวิกรม ปติสุข  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นายธีรภัทร รุงสวาง กรรมการโดยตําแหนง 

นายกองคการบริหารนักศึกษา 

๑๖. นายนัทธพงศ กรองใจ กรรมการโดยตําแหนง 

ประธานสภานักศึกษา 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม 

๑. นางศิริรัตน ทงกก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. นายอภิชัย สุทธาโรจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว  อธิการบดี 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน  รองอธิการบดี 

๓. อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ  ผูชวยอธิการบดี 

๔. นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กองพัฒนานักศึกษา 

 
 

/๕. นางสาว... 



๒ 

 

๕. นางสาวธัญญาภรณ บุญเพ่ิม กองพัฒนานักศึกษา 

๖. นางสาวกัลยา นันทสําเภา กองพัฒนานักศึกษา 

๗. นางสาวมาส ดอกสรอย กองพัฒนานักศึกษา 

๘. วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กองพัฒนานักศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 

 อาศัยความตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๒ เม่ือประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให

กรรมการท่ีมีอายุสูงสุดท่ีมาทําหนาท่ีเปนประธานชั่วคราว เพ่ือใหท่ีประชุมเลือกกรรมการผูหนึ่งผูใดเปน

ประธาน 

 ในการนี้ อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี ไดพิจารณาองคประชุม เม่ือครบองค

ประชุมแลว จึงนําเรียนท่ีประชุมขออนุญาตคณะกรรมการ เรียนเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว 

อธิการบดี เปนประธานท่ีประชุม ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓    

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ีเปน

ประธานท่ีประชมุ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานท่ีประชมุ กลาวตอนรับคณะกรรมการทุกทาน และ 

ดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

 ๑.๑ คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ท่ี        

๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ประธานท่ีประชุม นําเรียนท่ีประชุม เรื่องสภา

มหาวิทยาลัยมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ท่ี        

๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๖ คน ตามความรู 

ความเชี่ยวชาญ ดังนี ้

 ดานการศึกษา  

นายณัฐพงศ ดิษยบุตร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล  

ผูชวยศาสตราจารยฤดี กรุดทอง 

ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร  

นางศิริรัตน ทงกก 

นายบุญยืน ผองใส 

/ดานวิทยาศาสตร... 



๓ 

 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ  

ผูชวยศาสตราจารย รอยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ 

ดานกฎหมาย  

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ ์

ดานงบประมาณและการเงิน  

 นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ ์

ดานการบริหารงานบุคคล  

นายวิกรม ปติสุข  

รอยโทสุพจน ใชบางยาง  

นายอภิชัย สุทธาโรจน 

ดานการปกครองสวนทองถิ่น  

นายธงไชย อ้ึงเจริญ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ์ 

 ดานการศาสนา  

ดร.สุเทพ บุญซอน 

 ดานอ่ืน ๆ (ดานส่ือสารมวลชน)  

นายนพรัตน คุมศรี 

  

๑.๒ การจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ซ่ึงกองทุนนี้ มี

งบประมาณเพ่ือการพัฒนานักศึกษา และไดรับการอนุมัติเงินเพ่ิมเติมจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบลานบาทถวน) ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการออกประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑการเบิก

จายเงินในการสนับสนุน และพัฒนานักศึกษา ท้ังนี้มีกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจํานวน ๒ ทาน คือ 

ดร.สุเทพ บุญซอน และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ เปนกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา    

ในการดําเนินงานของกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา และกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยนี้ จะไดทํางาน

คูขนานกันไปในเรือ่งการสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

 

๑.๓ มูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ และมูลนิธิอวยพร เปลงวานิช มอบหมายใหมหาวิทยาลัย

เปนคณะกรรมการดูแล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ประธานท่ีประชุม นําเรียนท่ีประชุม เรื่องมูลนิธิ

สมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ และมูลนิธิอาจารยอวยพร เปลงวานิช เดิมกรรมการนั้นจะเปนศิษยเกาของ

/มหาวิทยาลัย... 



๔ 

 

มหาวิทยาลัยซ่ึงมีอายุมากแลว จึงจะมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเปนผูดูแลมูลนิธิตอจากกรรมการชุดเดิม ท้ังนี้ 

ผูชวยศาสตราจารยฤดี กรุดทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนผูประสานงาน ขณะนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยน

กรรมการบางแลว เดิมอธิการบดีเปนรองประธาน ตอไปจะมีผูบริหารบางสวนรวมเปนกรรมการ                

และไดเรียนเชิญให ผูชวยศาสตราจารยฤดี กรุดทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนกรรมการมูลนิธิสมเด็จ     

เจาฟาวไลยอลงกรณ นําเรียนท่ีประชุม 

ผูชวยศาสตราจารยฤดี กรุดทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม มูลนิธิสมเด็จเจาฟา        

วไลยอลงกรณ ไดมอบทุนการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยตั้งแตเริ่มกอต้ังมูลนิธิเสมอมาซ่ึงในปนี้ก็เชนกัน 

กรรมการมูลนิธิบริหารมูลนิธิมาอยางยาวนาน ดวยความรัก ความผูกพัน แตไดมีการพูดคุยกันในเรื่องการ

บริหารงานมูลนิธินั้นจึงมีความเห็นท่ีจะมอบใหมหาวิทยาลัยเปนผูดูแลมูลนิธิ เพ่ือใหสามารถบริหารงานและให

การสนับสนุนกิจการของมูลนิธิใหเติบโตไดอยางเต็มท่ีกวาเดิม ซ่ึงจะมีการประชุมในเร็ว ๆ นี้ และจะแจงตอท่ี

ประชุมใหทราบในโอกาสตอไป 

สําหรับมูลนิธิอาจารยอวยพร เปลงวานิช โดยทานอวยพร เปลงวานิช ขณะนี้เสียชีวิตไปแลว ซ่ึงเปนผู

กอตั้งมูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ แตมีอายุนอยกวามูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ กรรมการไดมีการ

พูดคุยกันเห็นควรท่ีจะมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลมูลนิธินี้เชนกัน จึงไดไปปรึกษา คุณสุชาดา บุตรสาว     

คนเดียวของทาน ซ่ึงไดรับความเห็นชอบท่ีจะมอบใหมหาวิทยาลัยและคนรุนใหมดูแลตอไป 

ในเร็ว ๆ นี้ จะมีการเชิญกรรมการท้ังหมดเพ่ือแจงใหทราบ แตในชวงท่ียังไมครบวาระนี้ไดเชิญ

กรรมการชุดใหม จํานวน ๕ ทาน เขามาทํางานรวมกัน ซ่ึงตอไปมหาวิทยาลัยจะเปนผูบริหารงาน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ประธานท่ีประชุม นําเรียนท่ีประชุม              

เม่ือมหาวิทยาลัยไดดูแลมูลนิธิแลวจะเรียนเชิญกรรมการสงเสริมเขารวมเปนกรรมการของมูลนิธิตอไป 

 

๑.๔ มหาวิทยาลัยมีอายุครบ ๙๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ประธานท่ีประชุม นําเรียนท่ีประชุม ดวยในป 

พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ มหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ ๙๐ ป จึงขอฝากใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการจัดกิจกรรม ใน

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เนื่องจากศิษยเกามีความตองการใหมหาวิทยาลัยจัดทําเหรียญกษาปณท่ีระลึก จึงขอ

รบกวนขอมูลแนวทางการดําเนินการจาก นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และยังมีแนวคิดเรื่อง

การจัดทําเข็มกลัด ใหเปนของท่ีระลึกอีกดวย 

 

๑.๕ การยายท่ีประดิษฐานพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวง

เพชรบุรีราชสิรินธร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ประธานท่ีประชุม นําเรียนท่ีประชุม เรื่องการ

ยายท่ีประดิษฐานพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

จากดานหนาหอประชุม ๘๐ ป ไปประดิษฐานดานหนาหอประชุมวไลยอลงกรณเปนการชั่วคราว ในระหวาง

/การกอสราง... 



๕ 

 

การกอสรางอาคารหอประชุมกลางน้ํา ท้ังนี้ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียบรอยแลว และสํานัก

พระราชวังมอบหมายใหกรมศิลปากรเขามาดําเนินการตรวจสอบสถานท่ี โดยหอประชุมจะแลวเสร็จในเดือน

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงจะมีพิธีการเคลื่อนยายพระรูปไปประดิษฐานเปนการถาวรภายในหอประชุมท่ีได

ออกแบบอยางสมพระเกียรติ 

 

๑.๖ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องการสงเสริมการทองเท่ียว 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ประธานท่ีประชุม นําเรียนท่ีประชุม มหาวิทยาลัย

ไดขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็ง ซ่ึงอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ดร.สุวิทย เมษินทรีย เคยไดเขามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ไดกลาววา มหาวิทยาลัยมีผลงานการ

พัฒนาทองถ่ินอยางชัดเจน มีผลงานดานนวัตกรรมเปนรูปธรรม ในวันนี้อธิการบดีจะไปแถลงขาวรวมกับ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเปดตัวเว็บไซตการทองเท่ียวในอําเภอคลองหลวง ซ่ึงเปนผลงานการ

พัฒนาทองเท่ียวของจังหวัดปทุมธานี ฝงคลองหลวง หนองเสือ เปนการรวบรวมแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร เชิง

วัฒนธรรม ท่ีใหคนกรุงเทพมหานครหรือผูสนใจสามารถท่ีจะมาทองเท่ียวในวันหยุด เว็บไซตมีขอมูลตาง ๆ ท่ี

นาสนใจ แสดงแหลงทองเท่ียวทางการเกษตรปลอดสาร แหลงทองเท่ียวนาขาวอินทรีย เปนตน  

การวิจัยของมหาวิทยาลัยนี้ไดรับงบประมาณมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว     

คลองหลวง และสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดสระแกว สําหรับจังหวัดสระแกวจะมีเว็บไซตซ่ึงนักวิจัยจะไป

สํารวจ และประมวลผลขอมูลตาง ๆ และจะทําในรูปแบบเดียวกันกับคลองหลวง 

 ท่ีประชุม รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ประธานท่ีประชุม นําเรียนท่ีประชุม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการคณะ

หนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคการนักศึกษา และผูทรงคุณวุฒิจํานวน

หนึ่ง ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวน

ทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงตั้ง

จากบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของหมาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

/มาตรา ๒๖... 



๖ 

 

 มาตรา ๒๖ คณะกรรมการ มีหนาท่ี ๑. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแก

มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ๒. เสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและ

แผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ๓. สงเสริมใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพยใหมีโอกาสศึกษา ใหมหาวิทยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และ 

๔. สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๓.๒ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวย

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ประธานท่ีประชุม นําเรียนท่ีประชุม ขอบังคับ

สภามหาวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการสงเสริมการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สรุปสาระสําคัญ องคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

การสรรหาคณะกรรมการจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ ดานตาง ๆ และจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกครั้ง การเลือกประธานกรรมการ        

รองประธาน และเลขานุการ  

ดังนั้นกรรมการในตําแหนงประธานนักศึกษา และนายกองคการนักศึกษา ในคณะกรรมการชุดนี้     

คือนายนัทธพงศ กรองใจ ประธานนักศึกษา และ นายธีรภัทร รุงสวาง นายกองคการนักศึกษา  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๓.๓ เงินคงเหลือคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ประธานท่ีประชุม มอบหมายให อาจารยพิชญาณี 

เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี นําเรียนท่ีประชุมเรื่องเงินคงเหลือคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี นําเรียนท่ีประชุม ตามท่ีคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือจัดหารายไดสําหรับดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  และมอบเปน

ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอมา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยนางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยในขณะนั้น และท่ีประชุมมีมติใหกองพัฒนานักศึกษานําขอมูลเงินคงเหลือคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยสะสมป พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานตอท่ีประชุม ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษาไดนํา

ขอมูลรายงานตอท่ีประชุมในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทราบ จํานวนเงิน 

๙๙,๐๗๗.๕๐ บาท  (เกาหม่ืนเกาพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)  

 

                                                                                              /คณะกรรมการ... 



๗ 

 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงมีมติใหนําเงินสะสมคงเหลือ จํานวน ๙๙,๐๗๗.๕๐ บาท  

(เกาหม่ืนเกาพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) เขาระบบบัญชีมหาวิทยาลัย (ระบบบัญชีสามมิติ) เพ่ือใหการ

เบิกจายเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 การดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    

กองพัฒนานักศึกษาไดนําขอมูลเสนอตอท่ีประชุม ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้ 

 

วันท่ี รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

๓ ก.ค. ๒๕๖๒ ยอดยกมา บรรจใุนระบบ ๓ มิต ิ ๙๙,๐๗๗.๕๐    

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ บรรจุในระบบ ๓ มิติ กิจกรรม 

VRU RUN 

๑๙๗,๕๔๓.๒๑    

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ มอบทุนการศึกษา ป พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

   ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

  

 

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒ รายรับกิจกรรมทอดผาปา

สามัคคี 

๓๐๘,๙๐๙.๐๐   

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ คาใชจายกิจกรรมทอดผาปา

สามัคคี 

 ๒๑,๗๙๕.๐๐  

 รวม ๖๐๕.๕๒๙.๗๑ ๑๒๑,๗๙๕.๐๐  

ยอดยกไป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔๘๓,๗๓๔.๗๑ 

                                       (สี่แสนแปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยสามสิบสี่บาทเจ็บสิบเอ็ดสตางค) 

ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมไดอนุมัติงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) เพ่ือ

สนับสนุนการเปนเจาภาพในการจัดงาน ASTC 2020 แกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตอมาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีหนังสือ  ท่ี อว ๐๖๓๐.๐๗/๔๖๙ ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๖๓ ขอเลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปจนกวา

สถานการณจะเขาสูภาวะปกติ  จึงทําใหยังไมมีการเบิกจายยอดเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษายังไมไดรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากการ

ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ กําหนดวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมไดจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   

ท้ังนี้เงินคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงมียอดคงเหลือ ๔๘๓,๗๓๔.๗๑ บาท (ส่ีแสน

แปดหม่ืนสามพันเจ็ดรอยสามสิบส่ีบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค)  

ท่ีประชุม รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอใหกองพัฒนานักศึกษาจัดทําหลักเกณฑ            

การพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การเลือกประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี ประธานท่ีประชุม นําเสนอท่ีประชุมพิจารณา

วิธีการเลือกประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 ท่ีประชุม รวมกันพิจารณา มีมติเห็นชอบใชวิธีการเสนอชื่อผูสมควรเปนประธานกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย และใหมีผูสนับสนุน จากนั้นจึงดําเนินการเสนอชื่อประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยตามวิธีดังกลาว 

   

 มติท่ีประชุม ให นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ เปนประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 ๔.๒ การพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม ในการพิจารณาแนวทางการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนั้น จะตองขอรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย 

และอธิการบดีกอน ดังนั้นจึงขอยกระเบียบวาระเรื่องการพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอท่ีประชุมรูปแบบ POWER POINT สรุปผล 

การดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาระดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน  พ.ศ. 

๒๕๖๑ – วันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. เห็นชอบใหเรียนเชิญอธิการบดี มาชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในการประชุม

ครั้งตอไป  

 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี นําเสนอท่ีประชุม ขอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุม   

เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติมอบหมาย

ใหอาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี ดําเนินการเรื่องการเสนอวาระการประชุม และหลักเกณฑ

การประเมินเพ่ือขอรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหเรียบรอย  

 

 

/๔.๓ เรื่องการขอ... 



๙ 

 

๔.๓ เรื่องการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ                

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี นําเสนอท่ีประชุม ดวยกองพัฒนานักศึกษา จะตอง

เรงดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ              

ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันศุกรท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอนําเสนอเรื่อง

เ พ่ือพิจารณาการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ               

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย (ดวยวาจา) โดยจะขอความอนุเคราะหใหคณะกรรมการพิจารณากรอบวงเงินอนุมัติ ภายใต

สถานการณ COVID – 19 ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอผูปกครองและครอบครัวของนักศึกษา ตลอดจน

ผูสนับสนุนทุนการศึกษา ตางไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวดวยเชนกัน จึงสงผลใหยอดเงินบริจาค     

มีจํานวนลดลงตามไปดวย ในขณะท่ีความตองการรับทุนสนับสนุนการศึกษามีจํานวนมากข้ึน ในการนี้         

กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บริจาคเงินทุนเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษาใหแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ โปรดพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา 

ท่ีประชุม รวมกันพิจารณาการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี                     

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีขอเสนอแนะให

กองพัฒนานักศึกษาควรมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน และรายงานผลการดําเนินงานจัดสรรทุนการศึกษาแกนักศึกษา

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 

มติท่ีประชุม  ๑. อนุมัติเงินคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)    

                ๒. มอบอาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี ดําเนินการเรื่องการเสนอวาระ

การประชุมใหเรียบรอย และดําเนินการเสนอหลักเกณฑการประเมินการขอรับทุนการศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๓                 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑ แตงตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย 

วิริยะวัฒนะ เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง ผูชวยศาสตาจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ์ เปนรองประธาน

กรรมการคนท่ีสอง และ นายวิกรม ปติสุข เปนกรรมการและเลขานุการ พรอมกันนี้แตงตั้งให อาจารยพิชญาณี 

เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี เปนผูชวยเลขานุการ 

/นางปทมาวดี... 



๑๐ 

 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและในฐานะการดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การเลือกประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ไดเสนอแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ  และผูชวยศาสตาจารย 

ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ์ เปนรองประธานกรรมการ และ นายวิกรม ปติสุข เปนกรรมการและเลขานุการ พรอม

กันนี้แตงตั้งให อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยอธิการบดี เปนผูชวยเลขานุการ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๕.๒ การติดตามผลการดําเนนิงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอท่ีประชุม ขอใหฝายเลขานุการจัดทําระเบียบ

วาระเรื่องการติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สําหรับการ

ประชุมทุกครั้ง ท้ังนี้เพ่ือฝายเลขานุการจะสามารถรวบรวมผลการดําเนินงานนี้จัดทําเปนรายงานผลการ

ดําเนินงานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ โดยฝายเลขานุการจะนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นัดหมายการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี 

๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลยั ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จ -     

พระศรีนครินทร  

ภายหลังเลิกประชุมฝายเลขานุการไดประสานงานไปยังอธิการบดีเพ่ือเรียนเชิญเขารวมประชุมในวัน

ดังกลาว แตอธิการบดีติดภารกิจ จึงขอนัดหมายการประชุมครั้งตอไปโดยแจงในแอปพลิเคชั่นไลนกลุม 

กําหนดการประชุมครั้งตอไปวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม       

สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๓ น. 

 

       

 

  

(วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก) 

    ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

(นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

(อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
    (นายวิกรม ปติสุข) 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


