
การประชมุคณะกรรมการดา้นการพฒันา
นกัศกึษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์

ครัง้ท่ี 1/2565
วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ณ หอ้งประชุมอาคมกาญจนประโชติ



มตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 23 

กุมภาพนัธ ์2565 เรือ่งแนวทางการจดัสรรค่าพฒันานกัศึกษา 1,150 บาท

 1.เห็นชอบในหลกัการจดัสรรงบประมาณเงินรายได(้คา่พฒันานักศึกษา) ประจ าปี

งบประมาณ 2565 ทั้ง 3 ส่วนตามท่ีเสนอ

 2.ในส่วนของรอ้ยละ 30 ดา้นหอสมุด วงเงิน 3,722,500 บาท (รวมช าระคืนโครงการ

เรียนรูด้า้นดิจิทลัเพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 Digital Co-Learning Space 

(DCLs) Co-Maker Space วงเงิน 161,019 บาท) ใหก้องแผนงานนัดหารือกบัส่วนงานและ

ผูเ้กี่ยวขอ้งโดยน าขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณา (กองแผนงาน

ด าเนินการแลว้ 2/3/65)

 3.ใหก้องพฒันานักศึกษาพิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการวเิคราะหแ์ละ

พิจารณางบประมาณ

 4.ใหม้หาวทิยาลยัแมโ่จ ้แพร่ฯ และมหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชุมพร น าขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุม

ในขอ้ 1 ไปพิจารณาด าเนินการ

 5.ใหก้องแผนงานน าขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมในขอ้ 2-6 ไปหารือกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง



ขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมฯ

 1. คา่ใชจ้า่ยเพื่อพฒันานักศึกษาของมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ชุมพร สามารถก าหนดสดัส่วนในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ให้

เป็นไปตามบริบทของหน่วยงานได ้ทั้งน้ี ส่วนของแพร ่ควรน าขอ้ค าถามและขอ้เสนอแนะ

ของนักศึกษาสาขาวชิาการจดัการป่าไม ้ไปประกอบการพิจารณาการจดัโครงการ/

กิจกรรม การพฒันานักศึกษาใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของนักศึกษากลุ่มดงักล่าวดว้ย

 2. การหารือเกี่ยวกบัการจดัสรรคา่พฒันานักศึกษาทุกครั้ง ควรเชิญผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้ร่วม

ประชุมเพื่อใหข้อ้มลูและชี้ แจงรายละเอียด เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีครบถว้นและครอบคลุมทุก

มิติ

 3. การด าเนินงานโครงการปลูกผกั ควรพิจารณาด าเนินการ จดัท าสรุปผลการด าเนิน

โครงการในชว่งการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 วา่ด าเนินการอยา่งไร 

ไดร้บัผลกระทบดา้นใดบา้ง ปรบัแผนการด าเนินงาน และรูปแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณปั์จจุบนัโดยน าจุดเด่นของแต่ละคณะ หรือการใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีของ

มหาวทิยาลยัมาปรบัเป็นกิจกรรมหารายไดข้องนักศึกษา



ขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมฯ(ตอ่)

 4. ควรเพิ่มเติมขอ้มลูยอดรวมคา่พฒันานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2564-2565

รวมถึงรายละเอียดรอ้ยละของการน าเงินไปช าระคืนกองทุนพฒันานักศึกษา(คา่กอ่สรา้ง

หอพกัและสระวา่ยน ้า) ใหล้ะเอียดและชดัเจนขึ้ น

 5. ในส่วนของการพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลั ควรพิจารณาวา่แผนการจดัสรรงบประมาณ

ซ ้าซอ้นกบังบประมาณท่ีเคยจดัสรรใหแ้ต่ละคณะไปด าเนินการแลว้หรือไม ่อย่างไร

 6. ควรพิจารณาแนวทางการด าเนินการเรื่องการพฒันาผูป้ระกอบการ โดยก าหนดวา่

หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการ ตอ้งเปิดสอนนักศึกษาในชั้นปีใด และ

ควรน าไปบรรจุไวใ้นแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาของมหาวทิยาลยัดว้ย



หลกัการจดัสรรงบประมาณเงินรายได(้ค่าพฒันานกัศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ 2565 3 สว่น

 การจดัสรรค่าพฒันานกัศึกษา

1. รายรบัจากค่าพฒันานักศึกษา วงเงิน 34,313,950 บาท

2. ส ารองเพ่ือป้องกนัความเส่ียง วงเงิน 8,587,630 บาท

3. คงเหลือรายรบัเพื่อตั้งจา่ย วงเงิน 25,726,320 บาท

 จ าแนกการจดัสรร

ส่วนท่ี 1 เพ่ือช าระคืนกองทุนพฒันาแม่โจ ้ตามแผนการช าระคืน (ค่าก่อสรา้งหอพกัและสระวา่ยน ้า โดย

ไม่หกัจากแพร่/ชุมพร) วงเงิน 3,976,400 บาท (ตามแผนหมดหน้ีปี 2569)

ส่วนท่ี 2 30% เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ (ยุค digital disruption) และรองรบัการ

จดัการเรียนการสอน วงเงิน 6,474,400 บาท

ส่วนท่ี 3 เพ่ือการพฒันานักศึกษา วงเงินรวม 15,275,520 บาท



หลกัการจดัสรรงบประมาณเงินรายได(้ค่าพฒันานกัศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ 2565 3 สว่น (ตอ่)

 ส่วนท่ี 3 เพื่อการพฒันานักศึกษา วงเงินรวม 15,275,520 บาท

3.1 เชียงใหม ่ วงเงิน 13,793,890 บาท จดัสรร ดงัน้ี

1.รอ้ยละ 1 เวชภณัฑ์ 128,500 บาท

2.รอ้ยละ 2 สมทบกองทุนพฒันานักศึกษา 257,000 บาท

3.รอ้ยละ 7 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000 บาท

4.รอ้ยละ 90 โครงการ/กิจกรรม/คา่ใชจ้า่ยเพื่อพฒันานักศึกษา 12,408,390 บาท

น าค านวณเป็นรอ้ยละ 100 อีกขั้นหน่ึง ประกอบดว้ย

1. รอ้ยละ 45 Cluster นักศึกษา (ป.ตรี 5,045,040 บณัฑิต 565,500) 5,610,540 บาท

2. รอ้ยละ 30 ดา้นหอ้งสมุด 3,722,500 บาท

3. รอ้ยละ 25 ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 3,075,350 บาท

3.2 แพร่ วงเงิน 1,033,090 บาท

3.3 ชุมพร วงเงิน 448,540 บาท



การจดัสรร รอ้ยละ 45 Cluster นักศึกษา 5,610,540 บาท (ปริญญาตรี 5,045,040 บณัฑิต 565,500)
cluster นักศึกษา ระดบัปริญญาตรี

รบัจดัสรร 5,045,040.00 

1.สนับสนุนชมรมอิสระ 100,000.00 

2.โครงการระดบัมหาวิทยาลยั

-กีฬามหาวิทยาลยั -

-โครงการแป๋งบา้นสรา้งเมือง (ขอลด 50,000 เพื่อน าไปสมทบสโมสร

คณะ) 100,000.00 

-งานดา้นนโยบายและแผน 200,000.00 

-ส านักบริหารฯ 300,000.00 

-โครงการเสริมทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการฯ

1.สนับสนุนคณะละ 30,000 จ านวน 13 คณะ 390,000.00 

2.ส่วนกลาง 70,000.00 

รวมหกั 1,160,000.00 

คงเหลือจดัสรร(1) 3,885,040.00 

จดัสรรไปยงัหน่วยงานสงักดักลุ่มงาน

1.กลุ่มงาน 50% 1,942,520.00 

-กองพฒันานักศึกษา 1,742,520.00 

-กองส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 200,000.00 

2.องคก์รนักศึกษา 25% 971,260.00 

-อนม 65% 631,319.00 

สภา 35% 339,941.00 

3.สโมสรนักศึกษา 25% 971,260.00 



การจดัสรร รอ้ยละ 45 Cluster นักศึกษา 5,610,540 บาท (ปริญญาตรี 5,045,040 บณัฑิต 565,500)  (ตอ่)
คณะ จ านวน(คน) ยอดจดัสรร ผูป้ระกอบการ รวม โอน 

ผลิตกรรมการเกษตร 1,822 163,696.29 30,000.00 193,696.29 194,000.00 

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 628 56,422.21 30,000.00 86,422.21 86,000.00 

วิทยาศาสตร์ 862 77,445.77 30,000.00 107,445.77 107,000.00 

วิทยาลยับริหารศาสตร์ 864 77,625.46 30,000.00 107,625.46 108,000.00 

บริหารธุรกิจ 2,391 214,817.69 30,000.00 244,817.69 245,000.00 

พฒันาการท่องเท่ียว 628 56,422.21 30,000.00 86,422.21 86,000.00 

เทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน ้า 404 36,297.09 30,000.00 66,297.09 66,000.00 

เศรษฐศาสตร์ 519 46,629.18 30,000.00 76,629.18 77,000.00 

ศิลปศาสตร์ 926 83,195.81 30,000.00 113,195.81 114,000.00 

วิทยาลยัพลงังานทดแทน 516 46,359.65 30,000.00 76,359.65 76,000.00 

วิทยาลยันานาชาติ (โท+เอก 103) - - -

สารสนเทศและการส่ือสาร 544 48,875.29 30,000.00 78,875.29 79,000.00 

สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม 429 38,543.20 30,000.00 68,543.20 68,000.00 

สตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 834 74,930.13 30,000.00 104,930.13 105,000.00 

รวม 11,367 1,021,260.00 390,000.00 1,411,260.00 1,411,000.00 

เหลือ 260.00 

ขอ้มลูจ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2565

ยอดจดัสรร 971,260 

เพ่ิม 50,000 จากแป๋งบา้นฯ 50,000 

1,021,260 

เฉล่ียต่อหวันักศึกษา 89.84 

พยาบาลศาสตร ์50 คน จดัสรรจากกองพฒันานักศึกษา 4,500 

บณัฑิตวิทยาลยั 565,500 



แนวทางการพฒันานกัศึกษาเพื่อตอบโจทยค์ณุลกัษณะของบณัฑิตที่ผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการ 

(อา้งอิงจากการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิต ประจ  าปีการศึกษา 2560 และตาม

แผนพฒันามหาวิทยาลยั เรียงล าดบัตามผลการประเมินฯ)

 ทกัษะในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ (Decision skill : ขยนั อดทน ประหยดั เมตตา 

ซ่ือสตัย ์กตญัญู)

 ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ

 ทกัษะดา้นวชิาการ/วชิาชีพในการปฏิบติังาน

 มีทกัษะเทคโนโลยดิีจิทลั

 มีทกัษะความวอ่งไวต่อการเปล่ียนแปลง (Change Management , Learning Agility)

 ทกัษะการเป็นผูน้ า การท างานเป็นทีม

 มีความตระหนักต่อสงัคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน คุณธรรม จริยธรรม

 มีทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ



ตวัช้ีวดัท่ีเกี่ยวขอ้งตามแผนมหาวทิยาลยัฯ

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั น ้าหนกั เป้า

2.7 รอ้ยละของนักศึกษาท่ีผ่านกระบวนการพฒันาทกัษะ

ในศตวรรษท่ี 21

ทกัษะท่ี 1 ทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม 

ทกัษะท่ี 2 ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี

ทกัษะท่ี 3 ทกัษะชีวิตและอาชีพ

รอ้ยละ 1.25 80

2.8 จ านวนนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการสรา้ง

ความเป็นผูป้ระกอบการ

คน 1.25 1,500

2.10 จ านวนรางวลัท่ีนักศึกษา บุคลากร ศิษยเ์ก่า หรือ

ส่วนงานไดร้บัในระดบัชาติหรือนานาชาติ

รางวลั 1.25 65



เสนอท่ีประชุมพิจารณา ขั้นตอนการจดัสรรเงินพฒันานักศึกษา

การจดัสรร เดิม-ปี 2564 ปี 2565 ร่าง ปี 2566

หารือ % การจดัสรร 3 หน่วยงาน 

(it/หอสมุด/กลุ่มงานพฒันานักศึกษา โดย

กองพฒันานักศึกษา)

หารือ % การจดัสรร 3 หน่วยงาน (it/หอสมุด/กลุ่ม

งานพฒันานักศึกษา โดยกองพฒันานักศึกษา)

คณะกรรมการดา้นการพฒันานักศึกษาและศิษยเ์ก่าฯ และผูแ้ทน

ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาสดัส่วนการจดัสรรงบประมาณค่า

พฒันานักศึกษา

หารือกลุ่มงานพฒันานักศึกษา (กอง

พฒันานักศึกษา/กองแนะแนวฯ / กอง

ส่งเสริมฯ /คณะ / องคก์ารนักศึกษา)

หารือกลุ่มงานพฒันานักศึกษา (กองพฒันานักศึกษา/

กองส่งเสริมฯ / ส านักบริหารฯ / คณะ / องคก์าร

นักศึกษา /สโมสรนักศึกษา)

น าเสนอไปยงัคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง ตามล าดบั เพ่ือเห็นชอบ

มหาวิทยาลยัจดัสรรงบประมาณ เสนอกองแผนงาน / น าเขา้ท่ีประชุมรองอธิการบดีและ

ผูช้่วยอธิการบดี มีขอ้เสนอแนะ

ประชุมกลุ่มงานพฒันานักศึกษา เพ่ือแจง้สดัส่วนและประมาณ

การรายรบัเพ่ือจดัท าแผนกิจกรรม/โครงการ ดา้นการพฒันา

นักศึกษา

กองพฒันานักศึกษาด าเนินการโอนเงิน

ตามมติกลุ่มงาน

พิจารณาขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมรองฯ น าเขา้ท่ีประชุม

กลุ่มงานพฒันานักศึกษา เชิญผูแ้ทน Dean furum เขา้

ร่วม

จดัส่งไปยงักองแผนงานเพ่ือพิจารณาจดัสรรงบประมาณตาม

ปฏิทินการจดัท าประมาณการงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปี

งบประมาณ

เสนอกรรมการวิเคราะหฯ์ / รายงานท่ีประชุมรองฯ / 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั

น าขอ้เสนอแนะจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

เขา้ท่ีประชุมกลุ่มงานพฒันานักศึกษา / กองแผนงาน

จดัสรรงบประมาณตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ

กองพฒันานักศึกษาด าเนินการจดัสรรเงินไปยงั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง



รา่ง ปฏิทินการด าเนินงานกลุม่งานพฒันานกัศึกษา

 มีค. แต่งตั้งคณะท างานดา้นการพิจารณางบประมาณ / แผนพฒันานักศึกษา

 เมย.-พค ประชุมคณะท างานเพื่อจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันานักศึกษา / พิจารณาเกณฑ์

การจดัสรรงบประมาณ ปี 2566

 มิย. น าเสนอเกณฑก์ารจดัสรรไปยงัคณะกรรมการท่ีเกี่ยวขอ้ง

 สค.-กย. รวบรวมแผน / ผล กิจกรรม / โครงการ เพื่อจดัส่งกองแผนงาน

 ตค. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมในระบบ erp

 ตค.-ธค. จดัสรรงบประมาณไปยงัหน่วยงานตามปฏิทินมหาวทิยาลยั



แนวทางการด าเนินงานดา้นพฒันานกัศึกษาในปี 2566

 1. อตัลกัษณบ์ณัฑิต (ตอบโจทยคุ์ณลกัษณะของของบณัฑิตมหาวทิยาลยัท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิต

ตอ้งการ)

 2. การจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันานักศึกษา ระยะ 5 ปี 

 3. นโยบายการใชง้บประมาณพฒันานักศึกษาโดยกลุ่มเป้าหมายผูร้บัผลประโยชน์ของ

โครงการตอ้งเป็นนักศึกษาไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80

 4. การพิจารณาแยกจดัเก็บคา่พฒันานักศึกษา จากรวมแยกเป็น ดา้นพฒันานักศึกษา / 

ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั /  ดา้นหอสมุด

 5. การพิจารณาปรบัคา่พฒันานักศึกษาเพิ่มเติม จาก 1,150 บาท / คน / เทอม

 6. การพิจารณาแหล่งงบประมาณสนับสนุนดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม / การเขา้ร่วม

การแขง่ขนักีฬามหาวทิยาลยัฯ



ขออนุเคราะหข์อ้มูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง

 1.ขออนุเคราะหข์อ้มูลการด าเนินการโครงการปลกูผกัแลกคา่เทอม (ตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ ขอ้ 3)

 2.ขออนุเคราะหใ์นการรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2564 ในระบบ erp


