
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ (ZOOM) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

_________________ 
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คณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

_________________ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. พระครูวิภัชธรรมวิจิตร  ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม  รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล  กรรมการ 
๔. นายสนิท วงปล้อมหิรัญ  กรรมการ 
๕. นายชาญพัฒน์ ขำขัน  กรรมการ 
๖. นายอาทิตย์ ชูชัย   กรรมการ 
๗. สามเณรธนภัทร มณีฉาย  กรรมการ 
๘. นางสาวธันยพร  ศรีจันทร์  กรรมการ 

๙. นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม : ไม่ม ี
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ (ZOOM) 

*********************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๔.๑ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๔.๒ โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน  
 ๔.๓ การเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ 
 ๕.๒ แนวทางการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ประธานแจ้งเรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยฝ่ายแผนวิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้แจ้งให้ทราบว่า รัฐบาลได้ตัดงบประมาณของทางมหาวิทยาลัยไปจำนวนมาก เนื่องจาก
ต้องนำงบประมาณไปแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ งบ
ที่ได้จึงเป็นค่าอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น ส่วนงบดำเนินโครงการต้องดูความสำคัญและทางฝ่ายแผนส่วนกลางจะเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 
 

  มติที่ประชุม: รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๓  
  ไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
 ๔.๑ ทุนการศกึษาสำหรับนักศึกษาบรรพชิตและคฤหสัถ์ ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
   นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ สืบเนื่องจากคณะกรรมการจัดสรร
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีหนังสือมายังวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับทุน ดังนี้ 
   ๑.ทุนการศึกษาทุนพระนักศึกษาและแม่ชี    จำนวน ๖๓ ทุน 
   ๒.ทุนการศึกษาเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙  จำนวน   ๓ ทุน 

  ซึ่งงานกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลนักศึกษาของทางวิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัยที่มีความเหมาะสมได้รับทุนไปยังคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยให้ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน 
 ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน ขึ้นในวันที่  29 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าให้ดียิ่งขึ้น 2) เพ่ือส่งเสริมให้ได้ฝึกปฏิบัติและประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา และ 3) เพ่ือให้ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์เกี่ ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและศิษย์เก่า 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 ๔.๓ การเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ 
 พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สำเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้ เสนอขออนุมัติสำเร็จ
การศึกษาของนักศึกษารหัส ๕๙ (สาขาวิชาการปกครอง) ในปี ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๙ รูป/คน ซึ่งจะเข้าร่วม
ประทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  ระหว่างวันที่      
๒๑-๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม และจะมีการซ้อมย่อยที่วิทยาเขต ในวันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนรายละเอียดของ
กำหนดการทางมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
 ๕.๑ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ 
 นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชาปรัชญาและ
สาขาวิชาการปกครอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการภาคสนามขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ของการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
และทราบถึงแนวทางปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม จากผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในวันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัย ห้อง ข. (จังหวัดปราจีนบุรี) โดยให้คำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโรนา 
๒๐๑๙ ของทางจังหวัดและมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามประกาศของทาง
มหาวิทยาลัย 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 ๕.๒ แนวทางการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ร่วมประชุมกับผู้บริหารมีแนว
ทางการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑) ให้ทุกสาขาวิชาเสนอรายละเอียดของผู้สมัครทั้งคุณสมบัติ อัตรารับได้ที่ปรากฎอยู่ให้มคอ.๒ 
ไปยังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และการออกรับสมัครนักศึกษา เพ่ือจะได้จัดทำโบชัวร์การรับนักศึกษาให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
 ๒) ทางวิทยาเขตจะกำหนดกลไกในการรับสมัคร จะมีจุดรับสมัครและช่องทางออนไลน์ โดยจะ
แบ่งออกเป็น ๓ รอบ คือ รอบแรกยืนประวัติแฟ้มผลงาน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) รอบที่สอง สมัครสอบคัดเลือก 
ครั้งที่ ๑ (เดือนมีนาคม-เมษายน) และรอบที่สาม สมัครสอบคัดเลือก ครั้งที่ ๒ (เดือนพฤษภาคม)  
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 ๓) กำหนดพ้ืนที่และส่งเอกสารขอเข้าประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ไปตามโรงเรียนในเขต
จังหวัดที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย 
 ๔) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออกประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพ่ือให้ได้จำนวนนักศึกษาตามที่กำหนด 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ       

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑ สรุปกิจกรรมเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์  ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ได้รับดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีทั้งหมด 5 
โครงการประกอบ คือ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงกรไหว้ครู โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย โดยทุกโครงการ/กิจกรรมเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่ง
ภาพกิจกรรมมีปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย 

  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๖.๒ การตัดชุดครุยสำหรับนักศึกษาจะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ 
   เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ งานกิจการศึกษา วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ได้ประสานกับร้านรับตัดชุดครุยไว้เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ต้องการตัดชุดครุย โดยมีค่าบริการจำนวน 
๑,๓๐๐ บาท ต่อชุด หากนักศึกษาท่านสนใจฝากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานแจ้งนักศึกษาติดต่อมายัง 
อ.วรวุฒิ สุขสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้เท่านั้น 

   

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
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รับรองตามนี้ 

 
 
 

 

 
 

(นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ)์ 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 
 

(พระครูวิภัชธรรมวิจิตร) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


