
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ 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. นายธีรภัทร รุงสวาง      กรรมการ 

๑๒.  นางสาววราภรณ ไชยสุริยานนัท     กรรมการและเลขานุการ 

๑๓.  วาท่ีรอยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก     ผูชวยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการผูมาประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย วิริยะวัฒนะ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม 

- ไมมี -  
 

รายนามผูเขารวมประชุม 

     ๑. นางเพ็ญพนา เครือเมฆ      นักวิชาการศึกษา 

     ๒. นางสาวมลิวรรณ พันธภักดิ์      นักวิชาการศึกษา 

       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

/เริ่มประชุม... 



๒ 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ ไดพิจารณาองคประชุมภายใน           

หองประชุม และกรรมการผูเขาประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ราย เม่ือครบองคประชุม จึงขอให

ผูเขารวมประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกสรายงานตัวเพ่ือรวมประชุม เม่ือรายงานตัวเรียบรอยแลว จึงกลาวเปด

ประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี ้
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยสูตําบลสรางรากแกวใหประเทศ (U2T)  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน ทรายแกว ประธานกรรมการ นําเสนอท่ีประชุม เม่ือวันจันทรท่ี ๑ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดเปนประธานเปดการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล  

แบบบูรณาการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสูตําบลสรางรากแกวใหประเทศ (U2T) ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว คณะทํางานประกอบดวยอาจารย บัณฑิตจบใหม 

ประชาชนในพ้ืนท่ี และนักศึกษา ท้ังนี้บัณฑิตจบใหมจะไดรับคาตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืน  

หาพันบาทถวน) ประชาชนในพ้ืนท่ีจะไดรับคาตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) นักศึกษาจะ

ไดรับคาตอบแทน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) การดําเนินงานครั้งนี้ มีระยะเวลา ๑ ป และ

ผูเขารวมโครงการจะไดรับการพัฒนาทักษะ ๔ ประการ ๑. ทักษะดานการเงิน (Financial Literacy) ๒. ทักษะ

ยุคดิจิทัล (Digital Literacy) ๓. ทักษะดานภาษาอังกฤษ (English Literacy ) และ ๔. ทักษะดานสังคม 

(Social Literacy) 

 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๓ 

หนา 

คณะกรรมการพิจารณาและมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 



๓ 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  ๓.๑ รายงานการเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

  นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม รายงานการเงินกองทุน

พัฒนานักศึกษา ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้  

 

       ๓.๑.๑ สรุปรายงานรายรับ-รายจาย (เงินสะสม) 

  

 
 

 

 

 

 

 

ยอดยกมา 30 พฤศจิกายน 2563 51,020,214.24      

บวก รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย 4,406.20       

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธอส. 9,034.36       13,440.56            

51,033,654.80       

หัก คาใชจายเงินกองทุน -                     

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563 51,033,654.80      

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 37,184.63            

51,033,654.80      

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

กองทุนพัฒนานักศึกษา

สรุปรายงาน รายรับ - รายจาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น

/๓.๑.๑ สรุปรายงาน... 

/รายงาน เงินรับฝาก... 



๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีประชุม รับทราบ  
 

                ๓.๑.๒ สรุปรายงานการเบิกจาย (งบรับจัดสรรประจําป) 

             ยอดรับจัดสรรประจําป จํานวน ๕,๔๖๐,๖๐๐ บาท (หาลานสี่แสนหกหม่ืนหกรอยบาท

ถวน) ตั้งเบิกในระบบบัญชีสามมิต ิณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๗๖๓,๓๕๒.๑๙ บาท (เจ็ดแสน

หกหม่ืนสามพันสามรอยหาสิบสองบาทสิบเกาสตางค) คงเหลือ ๔,๖๙๗,๒๔๗.๘๑ บาท (สี่ลานหกแสนเกาหม่ืน

เจ็ดพันสองรอยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค) คิดเปนรอยละการเบิก ๑๓.๙๘  รายละเอียด ดังตาราง 

 

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 สมทบเขากองทุ 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  

1,091,134.44 -             51,033,654.80 

รายงาน เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนานักศึกษา

ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -  31 ธันวาคม 2563

ยอดยกมา

รวมทั้งสิ้น

/โครงการพัฒนาทักษะ... 



๕ 

 

 

 

        

 คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. ควรรายงานภาพรวมกิจกรรมท้ังหมด ท้ังท่ีเบิกจายและท่ียังไมเบิกจาย เพ่ือใหคณะกรรมการ

พิจารณาและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ  

๒. การใชจายงบประมาณเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาควรใหเปนไปตามไตรมาส 

และแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม จัดสรร ตั้งเบิก คงเหลือ รอยละ

1 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 150,950.00    150,935.00 15.00            99.99    

2 กิจกรรมองคการฯ และสภา ฯ 194,580.00    5,655.00     188,925.00     2.91      

3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูความเปนเลิศ 50,000.00      18,000.00   32,000.00       36.00    

4 อบรมการผอนผันการตรวจเลือกทหารฯ 6,000.00       1,130.00     4,870.00        18.83    

5 อบรมใหความรูแกศิษยเกา 20,000.00      5,000.00     15,000.00       25.00    

6 ชมรมโลกแหงกระบวนการศึกษา 5,800.00       3,700.00     2,100.00        63.79    

7 ชมรมครอบครัวอาสา 13,000.00      13,000.00   -               100.00   

8 ชมรมหุนยนต VRU 14,000.00      14,000.00   -               100.00   

9 ชมรมเรารักไทย 5,800.00       5,800.00     -               100.00   

10 ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา 13,000.00      1,161.00     11,839.00       8.93      

11 ชมรมนาฏศิลปรวมสมัย 13,000.00      13,000.00   -               100.00   

12 ชมรมเพื่อพอเราพอเพียง 5,800.00       5,796.00     4.00              99.93    

13 ชมรม VRU Volleyball CLUB 13,000.00      13,000.00   -               100.00   

14 พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2563 25,000.00      25,000.00   -               100.00   

15 สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ฯ 23,100.00      15,348.00   7,752.00        66.44    

16 การประชุมสัมมนาเครือขายกิจการนักศึกษา มรภ.กลุมภาคกลาง ฯ 7,320.00       6,000.00     1,320.00        81.97    

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

1 บริหารสํานักงานกองพัฒนานักศึกษา 360,620.00    196,677.19 163,942.81     54.54    

2 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารกองพัฒนานักศึกษา 203,400.00    203,400.00 -               100.00   

โครงการการการจัดการประชุมเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ

1 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 296,400.00    66,750.00   229,650.00     22.52    

รวมจํานวนเงินที่เบิกจาย 763,352.19 657,417.81     13.98    

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จําเปนในการดําเนินชีวิตศตวรรษที่ 21

/๓.๒ รายงานการ... 



๖ 

 

 

 

 ๓.๒ รายงานการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเรียนท่ีประชุม การดําเนินงานตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกรท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง 

การปรับปรุงแบบคํารองขอรบัการสนบัสนุนผลงานของนักศึกษา 

อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ นําเรียนท่ีประชุม ไดปรับปรุงแบบคํารองขอรับการ

สนับสนุนผลงานของนักศึกษา จากเดิม ๒ แบบ รวมเปนฉบับเดียว มีจํานวน ๒ แผน และมีตารางรายละเอียด

ขอมูลผลงาน โดยปรับปรงุใหสอดคลองตามแบบรายงานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และแบบรายงาน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของกองนโยบายและแผน เพ่ือสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนในการอ่ืน ๆ 

จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุม  

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  

๑. การสงคํารองขอรับการสนับสนุนผลงานของนักศึกษานั้น เปนการยื่นแบบคํารองโดยไมทราบ

ระยะเวลา เนื่องจากการแขงขัน/ประกวด หรือการนําเสนอผลงาน ไมทราบกําหนดการท่ีแนนอน สามารถ

สงผลงานไดตลอดระยะเวลาภายหลังเสร็จสิ้นงาน และผูสงคํารองอาจสงเปนครั้งคราว สงเปนรายบุคคลหรือ

รายกลุม ซ่ึงไมสามารถควบคุมได กองพัฒนานักศึกษาจึงตองเปนผูรวบรวมจํานวนผลงาน และรายละเอียดของ

ผลงานของนักศึกษา และจัดทําระบบฐานขอมูล 

๒. การนําขอมูลไปใชประโยชนจากหลายหนวยงานท่ีตองการจัดเก็บฐานขอมูล ควรเปนการหารือ

รวมกัน และรวมกันออกแบบแบบคํารองเพ่ือการนําไปใชประโยชนรวมกัน 

ท่ีประชุม เห็นชอบตามขอเสนอแนะกรรมการ และใหใชแบบคํารองขอรับการสนับสนุนผลงานของ

นักศึกษาฉบับปรับปรุงไปพลางกอน หากพบจุดท่ีตองแกไขประการใดใหนํามาปรับปรุงเพ่ือใหเกิดความ

เหมาะสมตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ (ราง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม (ราง) ปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี 

๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหกําหนดเปนวันศุกรสัปดาหแรกของทุกเดือน รวมท้ังสิ้น ๑๒ ครั้ง  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กําหนดวันประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังตาราง 

 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป สถานท่ี 

๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย (ดําเนินการแลว) 

๒/๒๕๖๔ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมครั้งนี้ 

/ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔... 



๗ 

 

 

 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป สถานท่ี 

๓/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

หองประชุม ๑๕-๔๐๙  

ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

และระบบออนไลน 

๔/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๙/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๒/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๔.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม สืบเนื่องจากท่ีประชุม

คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมอบหมาย

ใหกองพัฒนานักศึกษาจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับจายเงินชวยเหลือนักศึกษาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการจัดทํารางและนําเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณา ซ่ึงไดรับ       

ขอเสนอแนะใหปรับแกไข ไดแก ภาคการศึกษา ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร จํานวนเงิน และการใหความ

ชวยเหลือเชนเดียวกันกับภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ท้ังนี้กองพัฒนานักศึกษาไดปรับแกตามขอเสนอแนะ      

จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ปรับแกไขชื่อประกาศ  เนื่องจากไมใชการรับจายเงิน แตเปนการจายเงินชวยเหลือนักศึกษา 

๒. ปรับขอความในยอหนาท่ีหนึ่ง ใหสอดคลองกับชื่อประกาศ 

๓. ขอ ๑  

   ๑) แกไขขอความ “ทุนสนับสนุนการชวยเหลือ...” เปน “การชวยเหลือ...” 

    ๒) เพ่ิมเนื้อความใหครอบคลุมถึงนักศึกษาในทุกระดับท้ังปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

   ๓) แกไขเนื้อความสาเหตุการเสียชีวิต “... โดยมีผลชันสูตรจากแพทยวามีสาเหตุเสียชีวิตมาจากการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา....” 

๔. ขอ ๒ 

/๑) แกไขขอความ... 



๘ 

 

 

 

 ๑)  แกไขขอความ “คุณสมบัติ” เปน “คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ไดรับความชวยเหลือ” 

 ๒) เพ่ิมเนื้อความใหครอบคลุมประเภทของนักศึกษาทุกระดับ และท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 

๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓  

๓) ตัดเนื้อความ ขอ ๒.๒  “เปนผูมีความประพฤติดี....” ออก แกไขเปน “เปนผูท่ีปฏิบัติตัวตาม

มาตรการการเฝาระวังการระบาด และการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-

19)” 

         ๕. ขอ ๓ 

๑) แกไขขอความ “หลักฐานการสมัคร” เปน “หลักฐานการขอรับเงินชวยเหลือนักศึกษา” 

 ๒) แกไขขอความ “ใบสมัครขอทุนสนับสนุน” เปน “ใบขอรับเงินชวยเหลือ” 

๓)  กรณีท่ีนักศึกษาเสียชีวิต เพ่ิมขอความ “ใชบัตรประชาชนของบิดา มาดา หรือผูมีสิทธิ์ชอบธรรม

ทางกฎหมาย จํานวน ๑ ชุด” และ “ใชสําเนาหนาบัญชีเปนชื่อของนักศึกษา หรือบิดา มารดา หรือผูมีสิทธิ์

ขอบธรรมทางกฎหมาย จํานวน ๑ ชุด” 

๖. ขอ ๔  

๑) แกไขขอความ “การสงใบสมัครและหลักฐานการสมัคร” เปน “การสงใบขอรับเงินชวยเหลือ

นักศึกษาและหลักฐาน” 

๒) แกไขขอความระยะเวลาการสงใบคําขอ เปน “ ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี ๒/

๒๕๖๓...” 

๓) แกไขชื่ออีเมลจากบุคคล เปนของหนวยงานกองพัฒนานักศึกษา 

๗. ขอ ๕  

๑) แกไขขอความ “ผลการพิจารณาจัดสรรทุน” เปน “การพิจารณาใหความชวยเหลือ” 

๒) แกไขเนื้อความในขอ ๕ เปน “มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหความชวยเหลือตามกณฑ โดยผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ถือเปนสิ้นสุด” 

๘. ขอ ๖  

๑) แกไขเนื้อความในขอ ๖ เปน “มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับเงินชวยเหลือ 

ภายในวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีเว็บไซต http://dsd.vru.ac.th  และ www.vru.ac.th ติดตอสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๙๐๙ ๑๔๒๘ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบตามขอเสนอ และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

 

 

/๔.๓ คัดเลือก... 

http://www.vru.ac.th/


๙ 

 

 

 

๔.๓ คัดเลือกและอนุมัติเงินใหแกนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนและสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

 นางสาววราภรณ ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ นําเสนอท่ีประชุม เดือนธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ คณะ/วิทยาลัย สงผลงานวิชาการของนักศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติและไดการตอบรับ     

ในการนําเสนอผลงานดังกลาว ในการนี้จึงนําเสนอเพ่ือขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยจายเงินสนับสนุนใหนักศึกษา

ท่ีผลงานดีเดนและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ผลงาน และผลงานจากการประกวด/แขงขัน 

ระดับชาติ ระดับเขต/ภาค จํานวน ๓ ผลงาน รวมท้ังสิ้น ๕ ผลงาน ไดแก 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ นําเสนอผลงานกรณีนําเสนอดวยปากเปลา จํานวน ๑ ผลงาน คณะ

วิทยาการจัดการ นําเสนอผลงานวิชาการกรณีนําเสนอดวยโปสเตอร จํานวน ๑ ผลงาน และ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มีผลงานจากการประกวด แขงขัน จํานวน ๓ ผลงาน  

 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการไดพิจารณาเบื้องตนแลว ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกองทุน

พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย หลักเกณฑ

และวิธีการรับจายเงินของกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๙.๑ ขอ ๙.๓ และ ๙.๕ จํานวนเงินท่ี     

เห็นควรอนุมัติท้ังสิ้น ๒๐,๖๐๐ บาท (สองหม่ืนหกรอยบาทถวน) 

 คณะกรรมการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. รายการท่ี ๒ ผลงานนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เจาของผลงาน นางสาวเสาวคนธ ศรีสุข    

และนายรัชชานนท พยัคมาก นําเสนอผลงานวิชาการกรณีนําเสนอดวยโปสเตอร จากการเขารวมการประชุม

วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงฝายเลขานุการพิจารณาเบื้องตนและให

ความเห็นตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการรับจายเงินของกองทุนพัฒนา

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๙.๔ กรณีผลงานวิชาการท่ีนําเสนอดวยโปสเตอร ระดับชาติ จํานวนเงินอุดหนุน

จํานวน จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) จึงเห็นควรอนุมัติจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) 

นั้น  

 หากพิจารณาตามเกณฑประกาศ อยูใน ขอ ๙.๔ ตามท่ีเสนอ แตหากพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง

การนําเสนอกรณีการนําเสนอดวยปากเปลา และการนําเสนอดวยโปสเตอร มีความยากงายท่ีแตกตางกัน      

และระยะทางของหนวยงานผูจัดตามเกณฑขอ ๙.๓ หนวยงานผูจัดมีท่ีต้ังนอยกวา ๑๐๐ กิโลเมตรจาก

มหาวิทยาลัย จํานวนเงินอุดหนุน อนุมัติ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

 คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติเงินอุดหนุนใหรายการท่ี ๒ นางสาวเสาวคนธ ศรีสุข และนายรัชชานนท 

พยัคมาก จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  

/๒. เห็นควรให... 



๑๐ 

 

 

 

 ๒. เห็นควรใหปรับแกประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการรับจายเงินของกองทุนพัฒนา

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๙.๔  

 ๓. รายการผลงานท่ี ๓  เกณฑมาตรฐานระดับทอง: การประเมินโครงการการดําเนินกิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจําป ๒๕๖๒ วันท่ี ๑๓-๑๔ ธันวาคม        

พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  นั้น ผลงานชนะเลิศควรเปนผูท่ีมีผลคะแนนมากท่ีสุด       

เพียงผูเดียว แตเอกสารประกอบพิจารณา พบวามหาวิทยาลัยท่ีไดรับการประเมินอยูในเกณฑมาตรฐาน    

ระดับทอง มีจํานวน ๘ แหง และขอกําหนดระดับเกณฑมาตรฐาน ระดับทอง (ดีเยี่ยม) มีผลคะแนนรอยละ ๙๐ 

ข้ีนไป ซ่ึงเอกสารประกอบการพิจารณาไมแสดงผลคะแนน  จึงไมสามารถพิจารณาไดวาคะแนนท่ีไดรับนั้น

สูงสุดหรือไม คณะกรรมการจึงยังไมพิจารณาผลงานนี้  

 มติท่ีประชุม   

 ๑. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตามขอ ๑ ขอ ๒  และ ขอ ๓ 

 ๒. อนุมัติเงินสนับสนุนผลงานนักศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา จํานวน ๔ ผลงาน เปนเงิน 

๙,๖๐๐ บาท (เกาพันหกรอยบาทถวน) ดังนี้ 

 ๒.๑  อนุมัติคานําเสนอผลงาน กรณีนําเสนอปากเปลา: การศึกษาขอมูลและพัฒนาสื่อรณรงคการ

ปองกันการต้ังครรภไมพรอมของวัยรุน โครงการ “คุณแมวัยใส” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๔  ดาน

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายพุฒิพงษ วงษปน นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เกณฑขอ ๙.๓ 

จํานวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๖๐๐ บาท (หกรอยบาทถวน) รวม 

๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งพันหกรอยบาทถวน) 

 ๒.๒ อนุมัติคานําเสนอผลงาน และมีขอเสนอแนะ กรณีนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร: พฤติกรรม

การใชเครือขายสังคมออนไลนของผูสูงอายุในจังหวัดปทุมธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏ        

กรุงเกา” ครั้งท่ี ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา นางสาวเสาวคนธ ศรีสุข และ นายรัชชานนท พยัคมาก นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    

เกณฑขอ ๙.๓ และขอ ๙.๔ จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท เกณฑขอ ๙.๕ คาลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท รวม ๓,๐๐๐ 

บาท (สามพันบาทถวน)  

 ๒.๓ อนุมัติผลงานชนะเลิศ การแขงขัน CDD Young Designer Contest (ประกวดออกแบบ) 

โครงการ CDD Young Designer Contest ในคอนเซ็ปต  “ผาไทยใส ได ทุกวัน ไม มี เบื่อ” EVERDAY 

EVERWERE ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระหวางวันท่ี ๑๗-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓            

/ ณ ศูนยแสดงสินคา... 




