
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันศุกรท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร และระบบออนไลน 

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

 

รายนามกรรมการผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว    ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปยะ สงวนสิน     รองประธานกรรมการ 

๓. อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ     กรรมการ  

๔. ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงษ ชิณพงษ    กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล      กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนชื่อ     กรรมการ 

๗. รองศาสตราจารย ดร.อรสา จรูญธรรม    กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จันทมฤก    กรรมการ 

๙. นายนัทธพงศ กรองใจ      กรรมการ 

๑๐.  นางสาววราภรณ ไชยสุริยานนัท     กรรมการและเลขานุการ 

๑๑.  วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก     ผูชวยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการผูเขาประชุมระบบออนไลน 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ดร.สุเทพ บุญซอน      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายธีรภัทร รุงสวาง      กรรมการ 
 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม 

- ไมมี -  
 

รายนามผูเขารวมประชุมระบบออนไลนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

สระแกว 

๑. อาจารยปณัท สุขสรอย      อาจารย 

๒. อาจารยฉัตรเกษม ดาศรี      อาจารย 

๓. อาจารยกีรฉัตร วันชวย      อาจารย 

๔. อาจารยณัฐกานต พิสุทธิ์พิบูลวงศ     อาจารย 
 

 
 

/รายนามผูเขารวม... 



๒ 

 

 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

     ๑. นางสาวกัลยา นันทสําเภา      เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

     ๒. นายนุวัต มูหะหมัด      นักวิชาการศึกษา 

     ๓. นายอานนท มีสมบัติ      นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ ไดพิจารณาองคประชุมภายใน           

หองประชุม และกรรมการผูเขาประชุมระบบออนไลน จํานวน ๓ ราย เม่ือครบองคประชุม จึงขอใหรายงานตัว

ผูเขารวมประชุมระบบออนไลนรายงานตัวเพ่ือรวมประชุม เม่ือรายงานตัวเรียบรอยแลว จึงกลาวเปดประชุม

และดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี ้
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ สถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ นําเรียนท่ีประชุม ดวยสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีความหวงใยในสุขภาพของ

นักศึกษาและบุคลากรทุกคน ขณะนี้ไมพบรายงานผูติดเชื้อ แตไดรับรายงานจากคณะหนึ่งท่ีมีนักศึกษา          

ไปฝกงานกับหนวยงานภายนอก ซ่ึงหนวยงานนั้นมีความกังวลจึงขอใหนักศึกษาไปตรวจหาเชื้อ ยังอยูระหวาง

การรอผล คาดวาคงไมพบเชื้อ เนื่องจากนักศึกษาดังกลาวไมมีความเสี่ยง หากผลการตรวจเปนอยางไรจะนํา

เรียนใหท่ีประชุมทราบตอไป 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ การมอบเกียรติบัตรใหแกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  

 อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุม เรียนเชิญ ผูชวยศาสตราจารย        

ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ มอบเกียรติบัตรใหแก นายชัยวัฒน สายแวว นักศึกษาคณะ 

สาธารณสุขศาสตร ชั้นปท่ี ๔ ท่ีไดรับเกียรติบัตรชมเชยจากการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 ท่ีประชุม รับทราบ และชื่นชมผลงานของนักศึกษา 

 

 
 

/ระเบียบวาระ... 



๓ 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๔ หนา 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 ใหตัดขอความยอหนาท่ีหนึ่ง ยอหนาท่ีสอง ยอหนาท่ีสาม ออก และแกไขขอความ “มติท่ีประชุม         

ใหอธิการบดีใชอํานาจในการสั่งการตามขอ ๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓”            

           มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ โดย     

ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  ๓.๑ สรุปผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม สรุปผลการดําเนินงาน

กองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  

       ๓.๑.๑ สรุปผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      จัดทําคําสั่ง ๑) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภท่ี ๐๙/๒๕๖๓ 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) ออกระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๓) ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีรับจายเงินของ

กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      จัดการประชุม จํานวน ๓ ครั้ง ๑) วันจันทรท่ี ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) วันอังคารท่ี ๑๙ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๓) วันศุกรท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      การอนุมัติผลงานของนักศึกษา จํานวน ๙๒ ผลงาน เปนเงิน ๔๓๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหม่ืนเกา

พันบาท) เบิกจายจริง จํานวน ๙๐ ผลงาน เปนเงิน ๔๓๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหม่ืนสี่พันบาทถวน) คงคาง    

๒ ผลงาน เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากนักศึกษาเปนนักศึกษาชาวตางชาติ สําเร็จการศึกษาและเดินทาง

กลับประเทศไปแลว 

     การนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ครั้ง ๑) ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การขออนุมัติงบประมาณใหกองทุนพัฒนานักศึกษา และ ๒) 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบวาระสืบเนื่อง ๓.๒ การขออนุมัติ

งบประมาณใหกองทุนพัฒนานักศึกษา 

/การนําเสนอ... 



๔ 

 

 

 

    การนําเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานการเงินและงบประมาณ เม่ือวัน

จันทรท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นําเสนอผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ (ขอมูลการเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา และงบจัดสรรประจําป) 

   ท่ีประชุม รับทราบ  
 

                ๓.๑.๒ สรุปรายงานการเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ท่ีประชุม... 



๕ 

 

 

 

      ท่ีประชุม รับทราบ  
 

      ๓.๑.๓ สรุปรายงานการเบิกจายเงินกิจกรรมเงินรางวัลนักศึกษาสรางช่ือเสียง ประจําป     

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
     ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๓.๒ รายงานการเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

/ท่ีประชุม... 



๖ 

 

 

 

ท่ีประชุม รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมการรายงานการเบิกจายเงินของกองพัฒนานักศึกษา 

งบกองทุนพัฒนานักศึกษา (งบจัดสรรประจําป) รายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 

 

๓.๓ กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาทักษะของ

นักศึกษาท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก ผูชวยเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม กองพัฒนานักศึกษาไดรับอนุมัติ

กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนกิจกรรมตอเนื่องภายใตโครงการพัฒนา

ทักษะท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ งบประมาณจัดสรรประจําปของกองพัฒนานักศึกษา 

จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน)   

รายการสนับสนุนผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคระดับชาติ 

เปาหมาย ๙ ผลงาน (คณะละ ๑ ผลงาน) เปนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนการนําเสนอผลงานระดับชาติและ

คาลงทะเบียน เปาหมาย ๘๐ ผลงาน (ทุกคณะ) เปนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนผลงานการประกวดแขงขัน

ทางดานวิชาการ วิชาชีพ กีฬา การสรางนวัตกรรมใหม และอ่ืน ๆ ระดับชาติ เปาหมาย ๙ ผลงาน เปนเงิน 

๙๐,๐๐๐ บาท  

กิจกรรมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ เพ่ิมเติมการสนับสนุนงบประมาณใหนักศึกษาท่ีจะเขารวมการ

ประกวดหรือแขงขันในระดับชาติ หรือนานาชาติ คาเปาหมาย ๙ ผลงาน (คณะละ ๑ ผลงาน)  เปนเงิน 

๙๐,๐๐๐ บาท การพิจารณาตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑและวิธีการรับจายเงินของ

กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองพัฒนานักศึกษา 

การกําหนดคาเปาหมายนี้ คํานวณจากผลงานในปงบประมาณท่ีผานมา เปนกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน

นักศึกษาใหจัดทําผลงาน และเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกนักศึกษา หากมีจํานวนผลงานมากกวา

จํานวนงบประมาณท่ีกําหนดไว กองพัฒนานักศึกษาจะขออนุมัติเงินจากกองทุนพัฒนานักศึกษาตอไป  

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี ้

การสนับสนุนการจัดทําผลงานของนักศึกษาควรมีเกณฑในการพิจารณาท่ีชัดเจน และควรเปนผลงาน

ท่ีผานการบมเพาะไดรับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยแลว หรือผานเกณฑไดรับรางวัลในระดับชาติ เพ่ือไปสูการ

สรางผลงานในระดับนานาชาต ิ

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๓.๔ รายงานการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 

/๓.๔ รายงาน... 



๗ 

 

 

 

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม การดําเนินงานตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๒ 

เรื่อง ดังนี้  

๑.  แบบคํารองขอรับการสนับสนุนผลงานของนักศึกษา จํานวน ๒ แบบ แบบขอรับการสนบัสนุนการ

นําเสนอกรณีนําเสนอดวยปากเปลา และแบบขอรับการสนับสนุนจากการประกวด/แขงขัน 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี ้

ใหรวมแบบคํารองตามท่ีเสนอเปนแบบคํารองแบบเดียว  และสามารถเก็บขอมูลไดอยางครบถวนท่ี

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชในคราวเดียวกัน โดยศึกษาจากการเก็บขอมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

๒. (ราง) แผนพัฒนานักศึกษา 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ นําเรียนท่ีประชุม ไดนํา (ราง) แผนพัฒนานักศึกษา เสนอ

ตอท่ีประชุมรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนานักศึกษา ท้ังนี้กองพัฒนา

นักศึกษาจะไดดําเนินการจัดทําเลมแผนพัฒนานักศึกษารวมกับคณะกรรมการบริหารนักศึกษาใหแลวเสร็จ 

และจะไดนําเสนอตอคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

๓.๕ รายงานจํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีขอรับทุนสนับสนุนการนําเสนอในงานประชุม

วิชาการ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการ 

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม คณะวิทยาการจัดการได

แจงเรื่องจํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการนําเสนอในงานประชุมวิชาการ ประจําภาค

การศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ จํานวน ๘๙ ผลงาน ไดแก การนําเสนอผลงานวิจัย จํานวน ๘๕ ผลงาน และการตีพิมพ

ผลงานในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุม ๒ จํานวน ๔ ผลงาน         

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. คณะควรจัดทําแผนประจําปเรื่องการจัดทําผลงานของนักศึกษา 

๒. จํานวนผลงานของนักศึกษาท่ีรายงานตอมหาวิทยาลัย ควรเปนนักศึกษาภาคเรียนสุดทายกอน

สําเร็จการศึกษา 

๓. กองพัฒนานักศึกษาควรมีหนังสือแจงใหคณะรับทราบเรื่องการสนับสนุนผลงานนักศึกษาในการ

นําเสนอผลงานวิชาการ และการใหแจงจํานวนผลงานของนักศึกษาในขณะนักศึกษามีสภาพเปนนักศึกษา เพ่ือ

รักษาสิทธิ์ของนักศึกษา และเตรียมความพรอมเรื่องงบประมาณในการสนับสนุน 

๔. อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ นําเรียนท่ีประชุม ไดนําประเด็นนี้บรรจุเปนระเบียบ

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรยีบรอยแลว 

/๔. อาจารยพิชญาณี... 



๘ 

 

 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขออนุมัติเบิกเงินแทนนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติเบิกเงินสนับสนุน

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย 

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม วิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ มีหนังสือขออนุมัติเบิกคาลงทะเบียนในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาตางชาติ จํานวน ๒ 

คน  ท่ีไดรับอนุมัติเงินสนับสนุนจากการนําเสนอผลงานกรณีนําเสนอปากเปลา รายละ  ๒,๕๐๐ บาท รวมเปน

เงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)  เนื่องจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ปดบัญชีธนาคารในประเทศไทยและ

เดินทางกลับประเทศไปแลว โดยขอใหโอนเงินเขาบัญชีของอาจารยปรัชญพัชร วันอุทา และอาจารย ดร.      

ผมหอม เชิดโกทา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร

นานาชาติ)  

มติท่ีประชุม ไมอนุมัติใหอาจารยรับเงินแทนนักศึกษา 

 

๔.๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอรับการสนับสนุนผลงานของนักศึกษา จากการประกวด

แผนธุรกิจโครงการบมเพาะบัณฑิตใหมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (Startup) จํานวน ๑ ราย 

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีหนังสือขอรับการสนับสนุนผลงานของนางสาวพนิตา ดําเนิน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนภายใน

มหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑ และไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด    

แผนธุรกิจ โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการใหม (Startup) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ในชื่อทีมเมียงประ (เม่ียงปลาเผาพรอมรับประทาน)  

 มติท่ีประชุม ใหถอนระเบียบวาระนี้ เนื่องจากขอมูลเอกสารไมชัดเจน และเม่ือประสานงานแลว 

ปรากฏเปนความคลาดเคลื่อนในการนําเสนอตอคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ท้ังนี้คณะกรรมการ     

มีขอเสนอแนะ กรณีการขอรับการสนับสนุนผลงานของนักศึกษาเปนทีม จะตองเปนการขอรับการสนับสนุน

นักศึกษาท้ังทีม 

 

 

 

/๔.๓ มหาวิทยาลัย... 



๙ 

 

 

 

๔.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว ขออนุมัติทุนการศึกษา

ตลอดหลักสูตร สําหรับนักศึกษาโครงการทุนบัณฑิตเกษตรจิตอาสาพัฒนาทองถิ่นสระแกว ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๔  

วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก ผูชวยเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว มีหนังสือขอรับอนุมัติทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสําหรับนักศึกษา

โครงการทุนบัณฑิตเกษตรจิตอาสาพัฒนาทองถ่ินสระแกว ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ “ทุนบัณฑิตเกษตร      

จิตอาสาพัฒนาทองถ่ินสระแกว” ระดับปริญญาตรี จันทร-ศุกร เรียนท่ีจังหวัดสระแกว 

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ มีนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตรท่ีไดรับทุนการศึกษา จํานวน ๙ ราย  ภาคเรียน

ท่ี ๒/๒๕๖๓ มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรท่ีไดรับทุนการศึกษา จํานวน ๘ ราย งบประมาณท่ีขอ

อนุมัติทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา ๑๗ ราย (รหัสนักศึกษา ๖๓) สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนเงิน 

๓๗๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน)  

สําหรับนักศึกษาเขาใหม รหัส ๖๔ อยูระหวางการรับสมัคร เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกวจะขอนําเขาท่ีประชุมในโอกาสตอไป 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว ควรแสวงหาแหลงเงินทุนจาก

หนวยงานในจังหวัดสระแกว หรือการแสวงหารายไดจากการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย เปนตน 

เพ่ือเปนทุนสนับสนุนการศึกษาใหแกนักศึกษาของตนเอง 

๒. ไมเห็นดวยในการนําเงินของกองทุนพัฒนานักศึกษาไปสนับสนุนการศึกษาใหแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว อีกท้ังตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปภัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่องทุนการศึกษา “ทุนบัณฑิต

เกษตรจิตอาสาพัฒนาทองถ่ินสระแกว” เปนทุนท่ีตองใหการสนับสนุนนักศึกษาตลอดหลักสูตร ซ่ึงตองใชเงิน

เปนจํานวนมาก 

มติประชุม นักศึกษาเขาใหมปการศึกษา ๒๕๖๔ ให สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว และกองพัฒนานักศึกษา หารือแนวทาง

การดําเนินการรวมกัน สําหรับนักศึกษารหัสประจําตัวนักศึกษา ข้ึนตน “๖๓” ท่ีไดรับอนุมัติทุนไปแลวตาม

ประกาศ ใหดําเนินการตามระบบเดิม 
 

 

 

 

/๔.๔ คณะมนุษยศาสตร... 



๑๐ 

 

 

 

๔.๔ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอรับการสนับสนุนการเผยแพรผลงานสรางสรรคระดับ

นานาชาติ จํานวน ๑ ผลงาน 

วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก ผูชวยเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ขอรับการสนับสนุนการเผยแพรผลงานสรางสรรคการแสดงดนตรี  ในนามของวงดนตรี VRU 

BigBand ซ่ึงผานการคัดเลือกจากการนําเสนอผลงาน รอบ ๑๔ วงดนตรีสุดทาย และไดรับคัดเลือกใหรวม

นําเสนอผลงานในงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ แจสหัวหิน (The 16th Huahin International Jazz Festival 

2020) ระหวางวันท่ี ๔ - ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคึรีขันธ งบประมาณท่ี

ขอรับการสนับสนุน จํานวน ๓๖,๗๘๐ บาท (สามหม่ืนหกพันเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน)  

ท้ังนี้ฝายเลขานุการ ไดพิจารณาเอกสารเบื้องตน ปรากฏยังไมเพียงพอสําหรับการพิจารณาของ

คณะกรรมการ จึงออกหนังสือขอเอกสารเพ่ิมเติมไดแก รายละเอียดกิจกรรม เอกสารการสงผลงานในนาม

มหาวิทยาลัย และรายชื่อนักศึกษา ซ่ึงยังไมไดรับรายงานเอกสารจากคณะ 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

เอกสารท่ีนําเขาท่ีประชุมนี้ยังไมเพียงพอในการประกอบการพิจารณา  

มติท่ีประชุม ใหถอนระเบียบวาระนีอ้อก 

 

๔.๕ คัดเลือกและอนุมัติเงินใหแกนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนและสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๒๙ ผลงาน 

วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก ผูชวยเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม ระหวางเดือนพฤศจิกายน – 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะ/วิทยาลัย สงผลงานของนักศึกษาและไดรับรางวัล รวมท้ังสิ้น ๒๙ ผลงาน  ไดแก 

คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอบทความวิจัยกรณีนําเสนอปากเปลาของนักศึกษา ๒๔ ผลงาน มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว นําเสนอบทความวิจัยกรณีนําเสนอปากเปลาของ

นักศึกษา ๔ ผลงาน และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การ

ประกวดวงโยธวาทิต ประเภท Concert Band ดิวิชั่น ๑ ผลงาน  

 คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมถ จังหวัดปทุมธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการรับ

จายเงินของกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. เสนอใหฝายเลขานุการ จัดทําบัญชีสรุปการพิจารณาในเบื้องตน และเพ่ิมเติมขอความทายสรุป

รายชื่อผูขอรับการสนับสนุน “ท้ังนี้ฝายเลขานุการไดพิจารณาเบื้องตนแลว ตามหลักเกณฑของประกาศ... 

ขอ ..... จํานวนเงินท่ีเห็นควรอนุมัติ.... บาท”  

/มติท่ีประชุม... 



๑๑ 

 

 

 

 มติท่ีประชุม   

๑. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตามขอ ๒ ใหเพ่ิมเติมขอความ ทายสรุปรายชื่อผู

ขอรับการสนับสนุน “ท้ังนี้ฝายเลขานุการไดพิจารณาเบื้องตนแลว ตามหลักเกณฑของประกาศ... ขอ ..... 

จํานวนเงินท่ีเห็นควรอนุมัติ.... บาท” 

๒. อนุมัติเงินใหแกนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ลําดับท่ี ๑-๒๘ เปน

ผลงานระดับชาติ ตามหลักเกณฑของประกาศ ขอ ๙.๓ และ ขอ ๙.๕ ลําดับท่ี ๒๙ เปนผลงานระดับเขต/ภาค 

ตามหลักเกณฑของประกาศ ขอท่ี ๙.๑ รายการสนับสนุน ดังนี้ 

 

 
 

 

คานําเสนอผลงาน

กรณีนําเสนอปากเปลา
คาลงทะเบียน

คาสนับสนุน

ประกวด/แขงขัน
รวม 

๑ น.ส.เกวลี เกื้อดวง ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐

๒ น.ส.อารียา พาชื่นใจ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐

๓ น.ส.ญาดาพร ศิลเทพาเวทย ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐

๔ น.ส.มนตรสินี พอเกตุ ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๕ น.ส.ฐานิยา บัวแยม ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๖ น.ส.นันดิยา ครโสภา ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๗ นายมนตรี สะอาด ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๘ น.ส.กาญจนา คลังชํานาญ ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๙ นายอรรถนพ วิวัฒนสุขสันต ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑๐ น.ส.วิจิตรา เย็นใจ ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑๑ น.ส.ฐิติพร ไชยโย ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑๒ น.ส.ดวงพินิจ จันทํา ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑๓ นายณัฐพล จูนอย ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑๔ น.ส.สิริกานต ศรเกลี้ยง ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑๕ น.ส.สุฑาลินี ยวนคง ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑๖ น.ส.รุจินันท มะราช ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑๗ นายจิรายุส ชมสมุทร ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑๘ น.ส.เบญจวรรณ อิศรางกูร ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

๑๙ น.ส.ศิริรัตน คําบุดดี ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐

๒๐ น.ส.อัญชลี แสนยากร ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐

รายการอนุมัติ

รายชื่อที่

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ลําดับที่ ๑-๒๔

/นักศึกษาคณะ... 



๑๒ 

 

 

 

 
 

รวมยอดเงินอนุมัติท้ังส้ิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนส่ีพันบาทถวน) 

คานําเสนอผลงาน

กรณีนําเสนอปากเปลา
คาลงทะเบียน

คาสนับสนุน

ประกวด/แขงขัน
รวม 

๒๑ น.ส.อาภัสสร แกวอินทนิน ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐

๒๒ น.ส.นิภาพร สังขแยม ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐

๒๓ น.ส.พิมพพร นามมาลา ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐

๒๔ น.ส.ณัฐนันท เพ็งวงษ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐

๒๕ น.ส.ดุษยา มุทรพัฒน ๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐ - ๓,๕๐๐

๒๖ น.ส.อลิษา คงเจริญ ๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐ - ๓,๕๐๐

๒๗ น.ส.เยาวลักษณ ชมเทียม ๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐ - ๓,๕๐๐

๒๘ น.ส.ชุติกาญจน แนบเนื้อ ๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐ - ๓,๕๐๐

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลําดับที่ ๒๙

๒๙ ๑. นายณัฏฐาพันธ 

สรองสูงเนิน

๒. นายธนดล พันธุสงฆ

๓. น.ส.กรวลัย แซฮอ

๔. นายธนวัฒน ยิ้มยอง

๕. นายชลสิทธิ 

ประสานทรัพย

๖. นายเจนศิริ วรฤทธิสกุล

๗. นายวัชรากร จุลแกว

๘. น.ส.สิริพร วองไว

๙. น.ส.วริษฏา ทับศิริ

๑๐. นายสิทธิกร อินเภา

๑๑. นายรัตนชัย 

ทรัพยปราชญ

๑๒. นายทะนงศักดิ์ สิงโต

๑๓. น.ส.เบญญทิพย ศรีคํา

-                           -             ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ลําดับที่ ๑-๒๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมถ สระแกว ลําดับที่ ๒๕-๒๘

ที่ รายชื่อ

รายการอนุมัติ

/ระเบียบวาระ... 



๑๓ 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับจายเงินชวยเหลือนักศึกษาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ นําเสนอท่ีประชุม ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลย-

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับจายเงินชวยเหลือนักศึกษา    

ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับลงวันท่ี ๒๑ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใชถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไดเกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการเชนเดียวกันกับ

ครั้งกอนหรือไมอยางไร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ มอบหมายให กองพัฒนานักศึกษา 

จัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการรับจายเงินชวยเหลือนักศึกษาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใหพิจารณาจากแนวทางเดิม 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

๕.๒ การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ นัดหมายการประชุมคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ในวันศุกรท่ี ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. และ

มอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทํา (ราง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกําหนดเปนวันศุกรสัปดาหแรกของทุกเดือน บรรจุเปนระเบียบวาระเพ่ือทราบในการประชุม

ครั้งท่ีตอไป จากนั้นจึงกลาวปดประชุม 

     ท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๖ น. 

 

 

                                                                             (วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก) 

                                                                                  ผูจดรายงานการประชุม 

  
                                                                            
                                  (นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม

  

(อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ) 

    ผูตรวจรายงานการประชุม

  


	จัดทำคำสั่ง ๑) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ๐๙/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้ว...
	จัดการประชุม จำนวน ๓ ครั้ง ๑) วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๓) วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
	การอนุมัติผลงานของนักศึกษา จำนวน ๙๒ ผลงาน เป็นเงิน ๔๓๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาท) เบิกจ่ายจริง จำนวน ๙๐ ผลงาน เป็นเงิน ๔๓๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คงค้าง    ๒ ผลงาน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาชาวต่างชาต...
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