
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

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

 

รายนามกรรมการผูมาประชุม 

๑. นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ ์ ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ  รองประธาน 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นางศิริรัตน ทงกก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายอภิชัย สุทธาโรจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยฤดี กรุดทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ดร.สุเทพ บุญซอน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายณัฐพงศ ดิษยบุตร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารย รอยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิร ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รอยโทสุพจน ใชบางยาง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายนพรัตน คุมศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายธีรภัทร รุงสวาง กรรมการโดยตําแหนง 

นายกองคการบริหารนักศึกษา 

๑๕. นายนัทธพงศ กรองใจ กรรมการโดยตําแหนง 

ประธานสภานักศึกษา 

๑๖. อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม 

๑. นายธงไชย อ้ึงเจริญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. นายวิกรม ปติสุข  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายบุญยืน ผองใส กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว  อธิการบดี 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน  รองอธิการบดี 

๓. นางสาวธัญญาภรณ บุญเพ่ิม กองพัฒนานักศึกษา 

๔. นางสาวกัลยา นันทสําเภา กองพัฒนานักศึกษา 

 
 

/๕. นางสาวมาส... 

 



๒ 

 

๕. นางสาวมาส ดอกสรอย กองพัฒนานักศึกษา 

๖. วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก กองพัฒนานักศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 

  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ พิธีมอบทุนการศึกษา 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ นําเรียนท่ีประชุม พิธีมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมพิธี ประกอบดวย ผูชวย

ศาสตราจารยฤดี กรุดทอง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสด์ิ นายนพรัตน คุมศรี และประธาน

กรรมการ ในการนี้ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมพิธี และขอขอบคุณ นายนพรัตน ผองใส กรรมการผูทรงวุฒิ    

ท่ีนําเสนอพิธีมอบทุนนี้ในขาวภูมิภาคทองถ่ิน 

โดยปนี้คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดอนุมัติเงินเพ่ือมอบเปนทุนการศึกษา จํานวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) กองพัฒนานักศึกษาไดจัดสรรทุนใหแกนักศึกษาจํานวน ๔๐ คน คนละ 

๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการพิจารณาทุน ซ่ึงรายละเอียดฝายเลขานุการ

จะรายงานในท่ีประชุมทราบตอไป 

 ท่ีประชุม รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือ

วันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๐ หนา  

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. ใหปรับแกไขขอความหนาท่ี ๒ ใหเปนไปตามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม 

ขอ ๑๒ กรณีท่ีเม่ือประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  

๒. หนา ๕ บรรทัดสุดทาย ใหแกไข คําวา “มหาวิทยาลัย” ใหถูกตอง 

๓. หนา ๘ บรรทัดท่ี ๒ ยกเลิกขอความ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การเลือกประธานกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย ออก และใหนําระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เปน ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ และ เลื่อนระเบียบวาระท่ี 

๔.๓ เปนระเบียบวาระท่ี ๔.๒ 

๔. หนา ๘ ตัดขอความยอหนาสุดทาย 

๕. หนา ๑๐ บรรทัดท่ี ๖ “ท่ีประชุม รับทราบ” แกไขเปน “ท่ีประชุม เห็นชอบ” 

๖. หนา ๑๐ บรรทัดท่ี ๑๒ “ท่ีประชุม รับทราบ” แกไขเปน “ท่ีประชุม เห็นชอบ”  

/๗.  หนา ๑๐... 

 



๓ 

 

๗. หนา ๑๐ ยกเลิกยอหนาสุดทาย และเสนอใหการเขียนรายงานการประชุมครั้งตอไป ในระเบียบ

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ เปน การนัดประชุมครั้งตอไป 

 

มติท่ีประชุม ใหปรับแกตามขอเสนอแนะ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธ

ท่ี ๒๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ เรื่องรายงานติดตามผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

 อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบหมายใหฝาย

เลขานุการ ดําเนินการเรื่องตาง ๆ และใหนํารายงานตอท่ีประชุมนั้น ในการนี้จึงขอนําเรียนผลการดําเนินงาน

ตามมติท่ีประชุม (มีเอกสารแนบ) ดังนี้ 

๑. รายงานการมอบทุนการศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

พิธีมอบทุนการศึกษา วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวม

เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  

๒. รายงานการมอบทุนการศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

พิธีมอบทุนการศึกษา วันพุธท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๔๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)  

๓. หลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบดวยเกณฑ

การประเมิน เกณฑการพิจารณา  คาคะแนน ท้ังนี้คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะขอรับทุนการศึกษานั้น เปน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นป รวมท้ังนักศึกษาท่ีเปนผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. 

และ กรอ.) สามารถขอรับทุนการศึกษาได 

สําหรับคณะกรรมการคัดเลือกผูไดรับทุน ไดแก รองคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษาของทุกคณะ/

วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว และคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึน 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ นโยบายมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี นําเสนอท่ีประชุม การดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย (พรอมนําเสนอรูปแบบ power point) สถานการณท่ีมหาวิทยาลัยกําลังประสบในยุคหลังการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙  ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบรักษา

ระยะหางทางสังคม นักศึกษาตางชาติยังไมสามารถเขาเรียนไดตามปกติ ตองเรียนระบบออนไลน จํานวน

/นักศึกษาเต็มเวลา... 

 



๔ 

 

นักศึกษาเต็มเวลาลดลง องคการธุรกิจจัดการศึกษาเอง จํานวนสถาบันอุดมศึกษามีมาก มหาวิทยาลัยตองเปน

มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิผล 

แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในเดือนตุลาคมนี้ 

มีดังตอไปนี้ ๑. การทําใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยนาเรียน ๒. การทํามหาวิทยาลัยสีเขียว ๓. การสราง

บัณฑิตพันธุใหม ๔. การ Re-skill และ Up-skill ๕. การวิจัย พัฒนาการใหบริการวิชาการ ๖. การสราง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู  

การนําศาสตรพระราชามาจัดเปนฐานการเรียนรู ๔ ฐาน ไดแก ฐาน ๑ ภูมิพลังแผนดิน ฐาน ๒ อุทก

ธาร แหลงอาหารเพ่ือชีวิต  ฐาน ๓ ความม่ันคงดานอาหาร และฐาน ๔ วิถีไทยรวมสมัย (ชีววิถีอยูดีมีสุข) 

เพ่ือใหนักศึกษาและประชาชนท่ีเขามาทองเท่ียวไดเรียนรู โดยการแบงเปนฐานแหงการเรียนรู  ท้ังในพ้ืนท่ี

จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปน

มหาวิทยาลัยท่ีสามารถทํารายไดมากท่ีสุดในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกัน รายไดท่ีมาจากการบริหาร

ทรัพยสินไมนับรวมรายไดจากการวิจัย 

นวัตกรรมและความตองการในการปรับเปลี่ยนรองรับภาวะความปกติใหม ประกอบดวยการใหบริการ

ภายในท่ีเปนเลิศ การจัดซ้ือจัดจางมีประสิทธิภาพ ทันกาล มหาวิทยาลัยสวยงามนาอยูอาศัย มีชุมชนจิตอาสาท่ี

มีวิถีชีวิตพอเพียง สินทรัพยเพ่ิมพูนรายไดม่ันคง มีชุมชนนักปฏิบัติ และเปนองคการแหงความสุข 

การเรียนการสอนและการเปนครูตนแบบ หลักการ ABCD คือการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง สรางการ

เรียนรูดวยตนเอง ผานการเรียนรูเชิงปฏิบัติจริง การจัดประสบการณการเรียนรู การพัฒนาดานการเรียน     

การสอนสูคุณภาพท่ีดี การแบบผสมผสานท้ังเรียนในหองเรียน และระบบออนไลน การพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน การเพ่ิมความสามารถของผูสอน การทําหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน  Active Learning, 

Blended Learning หลักการเรียนรู  ABCD ทุกอยางจะผานการดีไซนใหเ กิดผลลัพธแหงการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ียืดหยุน พัฒนาอาจารยผูสอน เปนนักออกแบบการเรียนรูท่ีสื่อสารเกง สามารถ

ออกแบบการเรียนรูท่ีกระตุนความสนใจ ตอบสนองความตองการของผูเรียนและเกิดผลการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการดูแลสถานท่ีใหสะอาดปลอดจากโรค และมีพ้ืนท่ีสนับสนุนการเรียนรู

รวมกันของอาจารยและนักศึกษาท่ีมากพอ สวยงาม และทันสมัย การมีสวนรวมของชุมชน  

นอกจากนี้ทานอธิการบดียังไดกลาวถึงผลงานของนักศึกษา ไดแก การคิดคนการยอมผาสีชมพูซ่ึงได

จากสีของดอกบัว ไดไปนําเสนอท่ีทําเนียบรัฐบาล และลาสุด นักศึกษาของมหาวิทยาลัยชนะเลิศการแขงขัน

หุนยนตระบบอัตโนมัติสั่งการดวยระบบ IIOT I ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    

โครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย พัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน เปนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยขับเคลื่อน

พัฒนาทองถ่ิน โดยจะมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล วิเคราะหปญหา พัฒนาทักษะ สมรรถนะท้ังคนทํางานและ

ประชาชน เพ่ือรวมมือกันสรางการพัฒนาอยางยั่งยืน ขณะนี้ท่ีรับทราบรับงบประมาณสนับสนุน ๕๐ ตําบล 

เปนโครงการเงินกูท่ีรัฐบาลจัดสรร และจะมีงบประมาณอีกสวนหนึ่งท่ีเปนโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาม

พระราโชบาย ท่ีมีแลวประมาณ ๑๑ ลานบาท ซ่ึงในดานงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอ 

/แตยังขาดบุคลากร... 

 



๕ 

 

แตยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติ ขาดความรวมมือซ่ึงตองอาศัยจากหนวยงานภายนอก จึงขอความอนุเคราะห

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยใหคําแนะนํา การเชิญชวนหนวยงานภายนอก การประสานงาน 

หรืออาจจะเชิญคณะกรรมการลงพ้ืนท่ี ปนี้มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว 

ประมาณ ๘๐ ตําบล ซ่ึงกําลังดําเนินการเก็บขอมูลอยู และในปหนาอาจมีจํานวนเพ่ิมข้ึน  

ขอมูลดังกลาวนี้ เปนสิ่งท่ีนําเสนอใหคณะกรรมการรับทราบ ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ี

กําลังดําเนินการอยู ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีงบประมาณท่ีเพียงพอ แตขาดแคลนและตองการการสนับสนุน 

เรื่องเครือขายการประสานงาน ทักษะความรู ความสามารถของอาจารย  

การพัฒนาโรงเรียน ขณะนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ไดรับการยอมรับระดับประเทศ ซ่ึงทานรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม    

ไดนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นําไปปฏิรูปการจัดการเรียนสอน ซ่ึงในไมชานี้ 

โรงเรียนสาธิตจะเปนศูนยอบรมครูท่ีจะจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย พัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนนั้น 

ไมจําเปนตองทําท้ังหมดทุกตําบล แตควรเนนการทําเปนโครงการนํารองโดยเนนสักหนึ่งแหง และลงไป       

บมเพาะทักษะเพ่ือใหเกิดการเรียนรู และจิตสํานึก แลวจึงขยายผลตอไป เพราะหากการทําพรอมกันทุกตําบล 

บุคลากรอาจไมเพียงพอ  

๒. เห็นดวยกับการสนับสนนุการปลูกแคนตาลูป และเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดทําตราสัญลักษณรับรอง

เปนผลิตภัณฑปลอดสาร ซ่ึงจะทําใหผูซ้ือเกิดความเชื่อม่ัน ประชาชนมีรายได และมีความม่ันคงมากข้ึน 

๓. ควรหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและแบงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานการให

ครอบคลุมท้ังจังหวัด เพ่ือไมใหเกิดปญหาการพัฒนาพ้ืนท่ีทับซอน และพัฒนาพ้ืนท่ีเดียวกัน  

๔. การทําใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว เสนอใหนักศึกษาปลูกตนไมภายในมหาวิทยาลัย 

คนละหนึ่งตน และติดชื่อของนักศึกษาเพ่ือเปนผลงานของนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหแกมหาวิทยาลัย 

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏไดเปรียบเรื่องการอยูใกลชุมชน แตควรทําใหนักศึกษาไมท้ิงอาชีพเดิมของพอ

แม การตอยอด การใชเทคโนโลยี และการทําใหสถานศึกษาท่ีคนทุกวัยสามารถเขามาศึกษาได เสนอใหจัดทํา

สารคดี อาจเผยแพรทางยูทูป หรือเฟซบุก  

๖. การสรางความรู ความเขาใจเรื่อง “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ในหลากหลายมิติ แกบุคลากร นักศึกษา 

เพ่ือใหมีความเขาใจรวมกัน และเพ่ือใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสามารถเขาไปชวย           

ในกิจกรรมตาง ๆ ตามความหมายของคําวา “มหาวิทยาลัยสีเขียว” เชน หมายถึง การอนุรักษพลังงาน

สิ่งแวดลอม การสรางสิ่งแวดลอมบรรยากาศ ท่ีดี เปนมิตร การวิจัยพัฒนาท่ีเก่ียวของ การสนับสนุนการเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว การผูกโยงกับภารกิจกับการเรียนการสอน ทุกคนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร ลด

การใชทรัพยากร กิจกรรมของนักศึกษา โครงการพัฒนาทองถ่ิน หรืองานวิชาการท่ีเก่ียวของ เปนตน 

/๗. การพัฒนาองคกร... 

 



๖ 

 

๗. การพัฒนาองคกรภายหลังการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ ตองมีการปรับจุดมุงเนนทางพันธกิจ 

ระบบงานตองมีการปรับปรุงเพ่ือการรองรับสถานการณ บุคลากรจะตองปรับทัศนคติ และพัฒนาทักษะ เห็น

ควรตองมีการทําแผนพัฒนาบุคลากร 

๘. เสนอใหการจัดกิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาเปนลักษณะบูรณาการ โดยให

นักศึกษาจากหลายสาขาวิชารวมกันลงพ้ืนท่ีเดียวกันลักษณะเปนทีม เพ่ือไปศึกษาปญหาของชุมชน และนํามา

แกไข โดยแบงความรับผิดชอบ รวมท้ังการดําเนินการภายหลังไดผลผลิต เชน การขายรูปแบบออนไลน การทํา

บัญชีกําไรขาดทุน เปนตน ท้ังนี้ควรมีอาจารยนักพัฒนา (อาจารยท่ีมีภารกิจไมตองสอน) เปนผูนําหรือ    

หัวหนาทีม   

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และยินดีใหการสนับสนุน 

 

 ๔.๒ แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ นําเสนอท่ีประชุม อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ

(พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๖  จํานวน ๔ ขอ ซ่ึงท่ีผานมาคณะกรรมการได

ดําเนินการแลวท้ัง ๔ ขอ ไดแก การสงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการเรียนเชิญอธิการบดีเขารวมการประชุม และ

นําเสนอนโยบาย ซ่ึงคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะแกอธิการบดีในทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

การเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน    

และการสนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน  คณะกรรมการ     

ไดริเริ่มใหมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรวมคิดผลิตหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสําหรับบุคลากรในบริษัท

เขตอุตสาหกรรม นวนคร การสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษา ซ่ึงไดจัดสรรใหแกนักศึกษาเปนประจําทุกป 

สําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ เห็นควรอยางไร สําหรับสวนของการผลิตหลักสูตร

ระยะสั้นท่ีคณะกรรมการยังคงดําเนินการ เห็นควรจะดําเนินการตอไป  

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. ควรกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงาน 

๒. ควรเนนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และมีการกํากับติดตามการดําเนินของอธิการบดี เม่ือ

ขัดของตรงจุดใด คณะกรรมการจะใหการสนับสนุน 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดังนี้  

๑. มุงเนนการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว การปลูก การวิจัย การสงขาย และการขยายผล 

๒.  ดําเนินการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม 

/๓. มอบหมาย... 

 



๗ 

 

๓. มอบหมาย ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน รองอธิการบดี ตรวจสอบความพรอมของพ้ืนท่ี

จังหวัดสระแกว มอบหมายอาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ ประสานงานนัดหมาย

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยศึกษาเพ่ือจัดการประชุม และศึกษาดูงานเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว  

 

๔.๓ แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม เพ่ือใหการสนับสุนทุนการศึกษา

แกนักศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติเงิน ฝายเลขานุการ

จึงไดจัดทํา (ราง) แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือให

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ดังนี้ 

       ๑.  เกณฑการพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับมอบใหนักศึกษาในพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป        

เห็นควรใหใชหลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง และดําเนินการ

ตามกระบวนการพิจารณานักศึกษาตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  ๒. จํานวนเงินทุนการศึกษาใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  ๓. เห็นควรใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเขารวมพิธีมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษา

เพ่ือเปนเกียรติแกมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 

  ๔. ใหกองพัฒนานักศึกษาจัดทําหนังสือตอบรับการสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พรอมท้ังแสดงบัญชีรายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับมอบทุนการศึกษาจาก

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือใหฝายเลขานุการจัดทําบัญชีรายงานการเงินของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และใหรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ณ สิ้นปงบประมาณ 

๕. การสนับสนุนการพัฒนาดานอ่ืน ๆ นั้น เห็นควรใหขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนคาใชจายแกนักศึกษาท่ีเรียนดีแตขาด

แคลนทุนทรัพย และใหการสนับสนุนแกนักศึกษาดานอ่ืน ๆ เชน การสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีผลงานสราง

ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย การสนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการลักษณะนําเสนอปากเปลา 

นําเสนอดวยโปสเตอร การสนับสนุนใหนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดหรือแขงขัน การสนับสนุนให

นักศึกษามีผลงานนวัตกรรม หรือการเปนผูประกอบการใหม เปนตน  โดยมีหลักเกณฑตามท่ีคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนานักศึกษากําหนดซ่ึงนักศึกษาท่ีตองการขอรับการสนับสนุนสามารถขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนพัฒนานักศึกษานี้ ไดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

แนวทางการสนับสนุนของคณะกรรมการท่ีนําเสนอนั้น ควรเปนแนวทางการสนับสนุนของ

คณะกรรมการ ดังนี้ 

/๑. ควรกําหนด... 

 



๘ 

 

๑. ควรกําหนดกิจกรรมท่ีควรใหการสนับสนุน เชน ทุนการศึกษา ทุนสําหรับการดําเนินกิจกรรม

วิชาการ  

๒. เรื่องท่ีจะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา จะตองผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ หรือผานความเห็นชอบจากอธิการบดี หรือควรกําหนดกิจกรรมกอน 

๓. เกณฑการพิจารณา ตองเปนมติท่ีประชุม โดยขอนุมัติตามความจําเปน และเหมาะสม 

๔. กองพัฒนานักศึกษาตองจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณา เชน จํานวนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัย

ไดรับจัดสรรสําหรับทุนการศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีขอรับทุน สัดสวนการพิจารณาจัดสรรทุน หรือขอมูล    

อ่ืน ๆ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา 

๕. แจงผลการดําเนินงานเม่ือแลวเสร็จ เชน จํานวนเงินจัดสรร รายชื่อนักศึกษาผูรับทุน เปนตน 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบมอบทุนการศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) และเห็นชอบ        

แนวทางการสนับสนุนของคณะกรรมการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  

๑. ควรกําหนดกิจกรรมท่ีควรใหการสนับสนุน  

๒. เรื่องท่ีจะนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา จะตองผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ หรือผานความเห็นชอบจากอธิการบดี หรือควรกําหนดกิจกรรมกอน 

๓. เกณฑการพิจารณา ตองเปนมติท่ีประชุม โดยขอนุมัติตามความจําเปน และเหมาะสม 

๔. กองพัฒนานักศึกษาตองจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณา  

๕. แจงผลการดําเนินงานเม่ือแลวเสร็จ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑ สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ และการสรรหาเงินรายไดคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ สอบถามความคืบหนาการจดทะเบียนการจัดต้ังสมาคม

ศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ี

ประชุม มหาวิทยาลัยนําขอมูลไปจดทะเบียนท่ีอําเภอ ไดรับแจงปรากฏตรวจพบรายชื่อคณะกรรมการชุดเดิม 

และชุดใหม ซํ้ากัน ซ่ึงไมสามารถดําเนินการได จึงตองนํากลับมาแกไข ขณะนี้จึงอยูระหวางการดําเนินการ

แกไข 

นางปทมาวดี จีรั งสวัส ดิ์  ประธานกรรมการ  นําเสนอท่ีประชุม เสนอให เ พ่ิมเติมรายชื่ อ                 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนท่ีปรึกษาของสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ หากไมสามารถดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการของสมาคม   

/ผูชวยศาสตราจารย ดร. .... 

 



๙ 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย เกิดสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเรียนท่ีประชุม หากการ

ดําเนินการแลวเสร็จ ขอใหแจงใหทราบดวย เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการชุดใหม จะขอนําขอมูล

ทางดานบัญชีนําเสนอตอท่ีประชุม 

  นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการเสนอแนวคิดการหาเงินรายไดคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย สําหรับมอบเปนทุนการศึกษา นั้น เห็นควรรวมมือกับสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในการเชิญชวนใหศิษยเกาใหรวมทําบุญดวยการบริจาคเนื่องในวันเกิดของศิษยเกา     

การบริจาคใหดําเนินการรูปแบบ “ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส” (E-Donation)  แตขอใหตรวจสอบขอมูล   

QR CODE เนื่องจากการดําเนินงานท่ีผานมาแบบ QR CODE รวม หากสามารถดําเนินการแยกเฉพาะสวนของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดหรือไม และเห็นควรมีผูประสานงานในการแจงการโอนเงิน หรือ

การดําเนินงาน 

 นางอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอท่ีประชุม ควรหาตัวแทน หรือประธานในแตละรุน

เปนผูประสานงานดําเนินการ  

 ท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานเชิญชวนศิษยเกาบริจาคเงินเนื่องในวันเกิดของศิษยเกา โดย

ใหประสานงานประธานรุนแตละรุน เพ่ือประสานงานและดําเนินการ 

๒. มอบหมาย อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผูชวยเลขานุการ ดําเนินการศึกษาขอมูลการ

ลดหยอนภาษี “ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส” (E-Donation) เพ่ิมเติม และขอมูลการบริจาคใหกับสมาคม

สามารถลดหยอนภาษีไดหรือไม 

 

๕.๒ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอใหฝายเลขานุการจัดทําปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาจทําเปนปฏิทินประจําป หรือตลอดวาระการดํารงตําแหนงของ

คณะกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการแตละทานรับทราบและวางแผนการเขารวมประชุมตามปฏิทินท่ีกําหนด 

 ท่ีประชุม เห็นชอบการจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบหมาย

ใหฝายเลขานุการจัดทํา (ราง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

๕.๓ เหรียญท่ีระลึกครบรอบ ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ สอบถามความคืบหนาขอมูลการจัดทําเหรียญท่ีระลึก

ครบรอบ ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ตามท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว อธิการบดี 

ขอความอนุเคราะหขอมูล นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 
/๕.๔ การประชุม... 

 



๑๐ 

 

๕.๔ การประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  

นางปทมาวดี จีรังสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นัดหมายการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ วันศุกรท่ี ๙

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จ -     

พระศรีนครินทร  

 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๓ น. 

 

 

       

 

  

(วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก) 

    ผูจดรายงานการประชุม 

 

(นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

(อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

    (นายวิกรม ปติสุข) 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


