
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   
............................................................ 

 
  ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      ๑.๑.๑  รายงานการประชุมองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิต เรื่อง  
               การพิจารณาก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย 
                วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ ๕๙  
      ๑.๑.๒  รายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน เรื่อง 
                การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอุดมศึกษา (U-NET) 
   ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
                 ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
        -ไม่มี- 
  ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                        ๔.๑ พิจารณาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
       สถานอุดมศึกษาของเครือข่ายภาคตะวันออก  เพ่ือขอรับการ 
       สนับสนุนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
                 ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  
     
 

................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   
............................................................ 

 
เริ่มประชุมเวลา               น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    ๑.๑.๑ รายงานการประชุมองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิต เรื่อง การพิจารณา
ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ ๕๙ 
   ด้วยองค์การนิสิต สภานิสิตและสโมสรนิสิต ได้ประชุมหารือร่วมกันพิจารณาการจัด
กิจกรรมประเพณีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติการประชุมตามเอกสารแนบ 

          ๑.๑.๒ รายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน เรื่อง การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ระดับอุดมศึกษา (U-NET) 
   ด้วยสภานิสิตจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสภานิสิต องค์การนิสิตและสโมสรนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอุดมศึกษา 
(U-NET) เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปรายงานการประชุมและ
แถลงการณ์ร่วมกันตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 

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

ผู้มาประชุม 
 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต               ประธาน 

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ   วนิชวัฒนานวุัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและหัวหน้าฝ่าย 
      ศิลปวัฒนธรรม 

๓. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม    ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
๕. นางวธัญญา ลุนชัยภา    (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ  
      วิศวกรรมศาสตร์   
๖. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 

      รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
๘. นายกิจจา ลายระยะพงษ์   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๙. อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย 
      อภัยภูเบศร 

๑๐. อาจารย์ชานน  ชลวัฒนะ   รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

๑๑. ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์ 
      และนิติศาสตร์ 
๑๒. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน  รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

๑๔. ว่าที่ร้อยตรีจิรเมธ  จุลวิเชียร   (แทน) ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

      คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๑๕. ดร.อนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและชุมชนสัมพันธ์ 
      คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๗. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
๑๘. นางสาวสรารัตน ์นุชจ ารสั   (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๙. นายอัฐพร  โสวัตร์    (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 



๔ 

 

๒๐. ดร. บุญช ู บุญลิขิตศิริ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
      คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒๑. อาจารย์มะลิวัลย์ คุตะโค   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๒๒. อาจารย์ภัทราพร ทองนิ่ม   (แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒๓. นายพรพิทักษ์ สุธรรม   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี 

๒๔. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒๕. นายธนเดช  วัฒนไชย    หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
      กองกิจการนิสิต 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์    (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
      และบริหารธุรกิจ 

๒. นายวีรภัทร พุกกะมาน    (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว 
๓. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต   
๔. นางสุชาดา  อาศัยสุข    หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต 

๕. นายแมน  แสงอุทัย    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 

๖. นายมานพ  น้ าทรัพย์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 

๗. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์   นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 

๘. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 

๙. นายรัฐภูมิ เครือวัง    นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๐. นายพีรพัฒน์ อ่อนศรีทอง   นายกสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๑. นางสาวบุษกร จันทสิทธิ์   (แทน) นายกสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๒. นางสาวเบญจพร แหยมศิริ   นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๓. นายมงคล ใจงาม    สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๔. นางสาววาสินี  ศรีวัฒนะตระกูล  สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. นางสาวพิชญ์ชา พรรณนาศร   สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. นายสุภัทรชัย คล่องการ   สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๗. นายชนาธิป ใจเลื่อม    สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๘. นางสาวชมพูนุท หมื่นปา   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
๑๙. นางสาวสุภาวดี จงกลม   นายกองค์การนิสิต 

๒๐. นายดนฤทธิ์ ช านาญชล   ผู้ช่วยนายกองค์การนิสิต 

๒๑. นายเกริกพล ศุภเสรีภาพ   เลขานุการองค์การนิสิต 

๒๒. นายจิรวัฒน์ ค าด ี   สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๓. นางสาววันทยา เฉลิมพลวรรณคดี  สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๔. นายวรวิทย์ โพธิ์สุภาพ   นายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๕. นางสาวศุภิดา สุขจิตร ์  นายกสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒๖. นางสาววรรณิดา เที่ยงวจันกุล   สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

http://ncourse.buu.ac.th/user/view.php?id=45583&course=1


๕ 

 

๒๗. นายพงศ์ภรณ์ สุทธิธาทิพย์ดี   นายกสโมสรนิสิตการจัดการและการท่องเที่ยว 

๒๘. นายมงคลชัย อินทจร   รองนายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒๙. นายแอมรี วุฒิรัตนโกวิท   ประธานสภานิสิต 

๓๐. นายราชวัตร กลัดสมบัต ิ  สภานิสิต 

 
 เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  ๑.๑.๑  ร่าง แก้ไขข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    ด้วยคณะกรรมการด าเนินการแก้ไข ร่าง ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการประชุมแก้ไขร่างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ได้ท าการแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสภาวิชาการและแก้ค าผิดบางตอนโดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบในที่ประชุม  
  ๑.๑.๒ แจ้งการด าเนินงานย้ายที่ท าการไปรษณีย์มายังอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  
  เจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในการส ารวจ
ห้องท่ีเป็นทีท่ าการไปรษณีย์รวมทั้งการขอใช้ห้องเพ่ิมเติมเพ่ือเก็บพัสดุของไปรษณีย์ ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 

 ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
  ๑.๒.๑ การติดตั้งกล้องวงจรปิด หอพักเทา-ทอง ๔ 

   หอพักเทา-ทอง ๔ ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้เปิดให้พักส าหรับ
บัณฑิตที่มารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในขณะนี้ได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยจัดท า TOR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ๑.๓ นายธนเดช  วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒-๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการสัมมนา
และประกันคุณภาพผู้น านิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยบูรพาและแหลมสิงห์เนเชอรัลบีช  
รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 
 ๑.๔ อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตชั้นปีที่ ๒ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้ออก
ฝึกงานในชุมชน ณ หมู่บ้านไทยทรงด า อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยนิสิตได้ศึกษา ส ารวจสุขภาพชุมชน
และใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 
 



๖ 

 

 ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีนิสิตแพทย์ รุ่นที่ ๒ จ านวน ๓๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีท่าน
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์และอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

 ๑.๖ อาจารยพ์ิจิตรา  ปฏิพัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗ สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตขึ้น ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์ จ านวน ๕๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๔ โดยนางสาว 

ศุภิดา  สุขจิตร์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๑.๗ นายอัฐพร  โสวัตร์ (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ร่วมกับฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๗ รดน้ าขอ
พรจากอาจารย์อาวุโส ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๑.๘ อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ดังนี้ 
  วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ ได้จัด
โครงการค่ายอาสาพัฒนา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน ตชด. บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อ าเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี โดยมีกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องนุ่งห่มและอาหารแห้งจ านวนหนึ่ง 
นอกจากนั้นยังมีการสอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอย่างถูกวิธีให้กับน้องนักเรียนและมีการทาสีอาคารเรียน
และสนามเด็กเล่นด้วยสีที่ปลอดภัยจากสารตะกั่วและโลหะหนัก 

  วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ งานกิจการนิสิต งานบุคคลและสโมสรนิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ าด าหัวขอพรจากผู้ใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล  พงษ์ไทย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีการสรงน้ าพระและ 

รดน้ าขอพรจากผู้ใหญ่ จากนั้นมีการเล่นน้ าภายในคณะอย่างสนุกสนาน 

 ๑.๙ ดร. บุญชู  บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมก่อพระ
ทรายวันไหลบางแสนและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ อันดับ และรางวัลชมเชยประเภทร่วมสมัย 

 ๑.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  นายยอด  ปอง นายกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ ได้รับรางวัลนิสิต นักศึกษา
แห่งชาติทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งชาติ ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครุ
ศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 



๗ 

 

 ๑.๑๑ ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ฯ และคณะกรรมการงานสิงห์
สัมพันธ์ จัดโครงการ “สิงห์ครามข้ามชาติ มิตรภาพข้ามแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยก าปงเฌอเตียร ประเทศ
กัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนชาวกัมพูชา 

 ๑.๑๒ อาจารย์ชานน  ชลวัฒนะ รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้จัด
โครงการ MTSC Jump Start ณ อาคาร Qs๒ ห้อง ๗๑๑ และโรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ทพัทยา เพ่ือให้สโมสรนิสิตกลุ่ม
ใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้เรียนรู้การท างานจากรุ่นพ่ี รวมทั้งได้ท ากิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มท างานใหม่และกลุ่มเก่าด้วยซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐ คน 

 ๑.๑๓ ดร.วิโรจน์  อรุณนพรตัน์ หัวหน้าฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๔-๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ชมรมอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ ได้จัดโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาภาคฤดูร้อน ปี ๕๗ ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียนและสนามเด็กเล่น 

 ๑.๑๔ ดร.อนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและชุมชนสัมพันธ์  
คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการรดน้ าขอพร สืบสานประเพณี
สงกรานต์ไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรได้มีโอกาสแสดงความเคารพ กตัญญูและขอ
พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากคณาจารย์ผู้เป็นที่เคารพของคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนิสิตและบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการสืบ
สานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

 ๑.๑๕ ว่าที่ร้อยตรีจิรเมธ  จุลวิเชียร (แทน) ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  
คณะภูมิสารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศร่วมใจสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวัน 
สงกรานต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะภูมิสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี 
นายชัยยศ  ศรีวิชัย ด ารงต าแหน่งนายกสโมสรนิสิต 
 
 

ประเด็นเสนอ ที่ประชุมทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 

การประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๒๒ จาก “เชาว์ มณีวงศ์” แก้ไขเป็น “เชาวน์ มณีวงษ์” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
     (-ไม่มี-) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ขออนุมัติงบประมาณคงเหลือค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต 
         ดว้ยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ขออนุมัติงบประมาณคงเหลือค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตเพ่ือใช้
ในโครงการจีไอรวมใจสามัคคี ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณค่าบ ารุง
กิจกรรมนิสิตคงเหลือของคณะ ๕๖,๑๙๘.๔๐ บาท รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบประกอบการประชุม  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจีไอรวมใจสามัคคี ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   

มติ  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตมีมติเห็นชอบให้ถอนโครงการออกจากการพิจารณาของ 
  คณะกรรมการฝ่ายฯ เนื่องจากสิ้นสุดปีงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตเมื่อวันที่ ๓๑  
  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และคณะกรรมการเสนอให้ในครั้งต่อไปคณะต้องเขียน 
  โครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตให้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 
  คณะกรรมการฝ่ายฯ ก่อนการจัดโครงการทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

  ๔.๒ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตให้คณะ  

        ด้วยองค์การนิสิตได้มีหนังสือให้พิจารณาการลงมติงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตตาม
ความเห็นชอบของสโมสรนิสิตร่วมกับองค์การนิสิต สภานิสิตและชมรม ในการสัมมนากิจกรรมนิสิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒-๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยมีความเห็นว่า การพิจารณางบประมาณค่า
บ ารุงกิจกรรมนิสิตนั้น ให้มีการพิจารณาเป็นรายปี รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตให้กับคณะใน 
  สัดส่วนที่เหมาะสมและให้เป็นมาตรฐานที่สามารถน าการแบ่งสัดส่วนนั้นไปใช้ในทุก 
  ปีงบประมาณของค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต 
 

มติ  คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตให้กับ
  คณะและส่วนกลางของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในสัดส่วนคณะร้อยละ ๔๐ ส่วนกลางร้อยละ ๖๐ 
  และประกาศให้ใช้เป็นรายปี และกิจกรรมการรับน้องให้สิ้นสุดภายในเดือนสิงหาคมเท่านั้น 
 
 

  ๔.๓ พิจารณารูปแบบกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย (๘ กรกฎ) 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นทุกปี ในวันที่ ๘ กรกฎาคม 
โดยมีกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข ในภาคเช้า กิจกรรมตักบาตรและงานพิธีภายในหอประชุมนั้น เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ 
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน จึงอาจไม่มีนิสิตอยู่
ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมอบให้ฝ่ายกิจการนิสิตร่วมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรมวิ่งประเพณี
เขาสามมุขในวันที่ ๘ กรกฎาคม ว่าจะยังมีหรือไม่ หรือมีกิจกรรมอ่ืนใดในช่วงเช้าแทนกิจกรรมวิ่งประเพณีเขา
สามมุข 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ช่วงเช้า  
  (ช่วงกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข) 
 

มติ                ประธานกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตได้เสนอแนวทางกิจกรรมให้มีการวิ่งประเพณีโดยไม่ต้องใช้
  การบังคับแต่ใช้ความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและฝากให้ผู้น านิสิตหารือรูปแบบ 
  กิจกรรมในวันที่ ๘ กรกฎาคมว่า ยังจะมีการวิ่งประเพณีอยู่หรือไม่ ถ้ามีกิจกรรมควรเป็น 
  อย่างไรและก าหนดการเริ่มต้นไม่ควรก่อนเวลา ๐๔.๓๐ น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยใน
หนังสือราชการ 

 ๕.๒ นายแมน  แสงอุทัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายชื่อนิสิตฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ หากคณะ
ใดที่มีชื่อซ้ าให้คืนเงินค่าอาหารนิสิตได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
 
 
 
 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๙ เดือนพฤษภคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธาน
กล่าวปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น. 
 
 
 
 
 

               (นายแมน   แสงอุทัย) 
             ผู้จดรายงานการประชุม 
                        
 

        (นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
 

มติ   
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
      -ไม่มี- 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ พิจารณาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานอุดมศึกษาของ
เครือข่ายภาคตะวันออก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ  เครือข่ำยภำคตะวันออก   
ในวงเงินจ ำนวน  1,500,000  บำท ซึ่งมหำวิทยำลัยบูรพำในฐำนะแม่ข่ำยได้เชิญสถำบันสมำชิก (รวม 8 
สถำบัน) มำประชุมเพ่ือพิจำรณำจัดสรรงบประมำณและมอบหมำยให้กลับไปเขียนโครงกำร/กิจกรรมและส่งมำ
ภำยในวันที่ 22  พฤษภำคม  พ.ศ. 2557  เพ่ือจะได้สรุปและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยภำค
ตะวันออก (กรรมกำรชุด B ) เพ่ือเสนอตำรำงโครงกำร/กิจกรรมในนำมเครือข่ำยภำคตะวันออก  ขอรับกำร
อนุมัติงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
  ในส่วนของมหำวิทยำลัยบูรพำนั้น ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ำจะจัดสรรหรือก ำหนดหน่วยที่จะจัดด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม  ในกำรนี้จึงเห็นสมควรหำรือว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
ประกอบกำรประชุม) 
 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ และก ำหนดหน่วยที่จะรับจัดด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 
 
มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่..............เดือน....................... พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา...................น.  
 
เลิกประชุม............................................น. 


