
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม 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 ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม 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 การจัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๔.๒ การจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ 
 ๔.๓ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาเขต  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ การยกเลิกการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ 
  ประธานได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ จากขอสรุปของคณะกรรมการวิทยาเขต ประจำเดือน
พฤษภาคม ได้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVIC-๑๙) ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ คือให้นักศึกษาสามารถผ่อนจ่ายชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นงวดๆ จนกว่าจะ
สอบปลายภาคการศึกษาได้ และไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับจากการชำระค่าบำรุงการศึกษาเกินการกำหนด 
 

  มติที่ประชุม: รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
 ๔.๑ การจัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้การจัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อครูบาจารย์ และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่ลูกศิษย์ควร
แสดงออกต่อครูอาจารย์ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้การจัดโครงการ   
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น ในที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนพระราชปราจีนมุนี จังหวัด
ปราจีนบุรี และขอความร่วมมือกับคณะกรรมการนักศึกษาได้ช่วยจัดสถานที่ในวันและเวลาดังนี้กล่าวด้วย 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒ การจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ 
 ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ 
เป็นวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร         
๖๘ พรรษา วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมลงนามถวายพระพรและเจริญพระ
พุทธมนต์จิตตภาวนา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ใน
ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อำเภอวังน้อย      
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๔.๓ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาเขต 
 พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากให้ความรู้กับผู้เรียนแล้วยังต้องส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่พัฒนาการ
เรียนควบคู่ไปด้วย โครงการเป็นลักษณะสร้างจิตอาสาช่วยพัฒนาวิทยาเขตในด้านต่างๆ เช่น การดูแลความสะอาด 
ปรับปรุงที่พักอาศัย หรือการช่วยพัฒนาศาสนสถานตามวัดวาอารามต่างๆ ที่มีการร้องขอมายังวิทยาเขต ซึ่งวิทยา
เขตฯ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหา ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือจะได้เป็นการ
เสริมสร้างในด้านการรู้จักเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมกับการรู้จักวิธีการทำงานเป็นทีมที่จะ
ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทั้งสองภาคการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ซึ่งจะมีคณะกรรมการ
นักศึกษาเป็นแก่นหลักในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
 ๕.๑ การยกเลิกการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีผลกระทบอยู่และทางภาครัฐได้ออกมาตรการควบคุมในเรื่องการ
งดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากๆ จึงเป็นเหตุให้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ ได้การงดจัดโครงการ/กิจกรรมบาง
โครงการตามที่ผู้รับผิดได้แจ้งมายังงานกิจการนักศึกษา ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการสัมมนา
ทางด้านรัฐศาสตร์ โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑ การจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ 
 ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ 
เป็นวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ๘๘ พรรษา วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมลงนามถวายพระพรและ
เจริญพระพุทธมนต์จิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ในที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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  ๖.๒ กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครอง มีผู้ที่สนใจผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๗๘ รูป/คน วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ นักศึกษาเก่าและใหม่ได้ทราบ
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา การให้บริการและงานกิจการนักศึกษาของทาง
มหาวิทยาลัย พร้อมกันนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ โดยมุ่งเน้นไปใน ๓ ด้าน คือ ความเข้าใจ
ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์, กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ และพ้ืนฐานความรู้
ในสาขาวิชา  ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนรวม อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 

รับรองตามนี้ 
 
 
 

 

 
 

(นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ)์ 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 
 

(พระครูวิภัชธรรมวิจิตร) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


