
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

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

 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     ๑.๑.๑  เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) ๒๐๐๙ 
     ๑.๑.๒  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 
      ในสถานศึกษา ๒๕๕๗ (NISPA) 
     ๑.๑.๓  เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา  
     ๑.๑.๔  เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 
     ๑.๑.๕  เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
     ๑.๑.๖  เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหาร
      ราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
     ๑.๑.๗  เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปจังหวัดชลบุรี 
     ๑.๑.๘  เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนิสิตทุน ๘ กรกฎ 
   ๑.๑.๙   เรื่อง ข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
    แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 

   ๑.๑.๑๐ เรื่อง ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ 
    การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

   ๑.๑.๑๑  เรื่อง  ร่างประกาศค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
          ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
    ๓.๑  พิจารณารูปแบบ ก าหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
    ๓.๒  พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (๘ กรกฎาคม) 
    ๓.๓  รูปแบบใบรับรองกิจกรรมนิสิต (ทรานสคริปต์กิจกรรม) 
 ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑   เรื่อง รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนานิสิต 
  ๔.๒   เรื่อง  ร่างประกาศมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  
          ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ระเบียบวาระที ่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ  
  

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



๒ 

 

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

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

 
เริ่มประชุมเวลา               น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   ๑.๑.๑  เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) ๒๐๐๙ 
    ด้วยส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ของโรค
ไข้หวัดใหญ่ปี ๒๕๕๗ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่
ชนิด A (H1N1) ๒๐๐๙ จ านวนกว่า ๓ ปี ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันอย่างชัดเจน เพ่ือให้สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทราบ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาก าหนดมาตรการในการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) ๒๐๐๙ โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์โรค
ไข้หวัดใหญ่ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษาในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง อันเป็นความพร้อมในการดูแล
ป้องกันใส่ใจคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   ๑.๑.๒  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา ๒๕๕๗ (NISPA) 
    ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ก าหนดน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทางเว็บไซต์ http://nispa.nccd.go.th เพ่ือประโยชน์ในการก ากับติดตาม
ขับเคลื่อนแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ
การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือเกณฑ์ในนักเรียนชั้น ป.๔ ถึง ป.๖ และเกณฑ์ในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดตอบแบบรายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งสามารถโหลดแบบรายงานทางเว็บไซต์ 
http://www.mua.go.th/แวดวงอุดมศึกษา/แบบรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาและส่งไปที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้
ประสบการณ์กับชุมชน ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   ๑.๑.๓  เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
    เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของน้องใหม่  

http://nispa.nccd.go.th/
http://www.mua.go.th/แวดวงอุดมศึกษา/แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
http://www.mua.go.th/แวดวงอุดมศึกษา/แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา


๓ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเตรียมการป้องกันปัญหาและ
สนับสนุน ส่งเสริมและแนะน ากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิต นักศึกษา โดยใช้ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นแนวการด าเนินงาน
ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   ๑.๑.๔  เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 
    ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ประกอบกับการพนันเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาที่ขยายวงกว้างสู่นิสิต นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดได้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
     ๑.๑.๕  เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา 
ขยายผลการด าเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เพ่ิมความสามัคคี เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือสอดแทรกไปในกิจกรรมปกติท่ีสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการและ
ขอให้แจ้งผลการด าเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่แนบไปที่ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   ๑.๑.๖  เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การ
บริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
    จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ควบคุมอ านาจการปกครอง
ประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมานั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามประกาศและค าสั่งของ คสช. กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดแนวทางและ
มาตรการภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่ง ถือเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   ๑.๑.๗  เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดชลบุรี 
    เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันมีความแตกแยกทางความคิดทางการ
เมืองของประชาชน เป็นผลให้ประชาชนทั่วไปไม่มีความสุขและไม่ปลอดภัย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ได้เข้ามาควบคุมบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไป ประชาชนทุกหมู่
เหล่ามีความสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดและสามารถก้าวต่อไปตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) จังหวัดชลบุรี จึงก าหนดแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดชลบุรีขึ้น เพ่ือเป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนภารกิจในการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยเร็ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 



๔ 

 

   ๑.๑.๘  เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนิสิตทุน ๘ กรกฎ 
    ด้วยกองกิจการนิสิตไดด้ าเนินการจัดสรรทุนโดยใช้รายชื่อนิสิตที่จัดล าดับไว้แล้ว
ในการด าเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   ๑.๑.๙   เรื่อง ข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 

    ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะน าและข้อสังเกตในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   ๑.๑.๑๐ เรื่อง ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

    ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีหนังสือถึงส านักงานราชเลขาธิการ 
พระบรมมหาราชวังขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น ได้น า
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการนี้ ซึ่งทรงก าหนดจะเสด็จ ฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ และวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   ๑.๑.๑๑  เรื่อง  รา่งประกาศคา่บ ารุงกิจกรรมนิสิตและคา่บ ารุงกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ด้วยองค์การนิสิตได้จัดท า ร่างประกาศค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยผา่นการเห็นชอบจากสภานิสิตแลว้เสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาและ
ประกาศใช้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   

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

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต               ประธาน 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ   วนิชวัฒนานวุัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและหัวหน้าฝ่าย 
        ศิลปวัฒนธรรม 
๓. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม    ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. นางพรทิพย์ มั่งคั่ง    (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
๕. นางวธัญญา ลุนชัยภา    (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ  
        วิศวกรรมศาสตร์   
๖. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 
        รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
๘. อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๙. อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย 
        อภัยภูเบศร 
๑๐. อาจารย์ชานน  ชลวัฒนะ   รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์ 
        และนิติศาสตร์ 
๑๒. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน  รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๔. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๕. ดร. ฉัตรกมล  สิงห์น้อย   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
        คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๖. อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ 
        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



๖ 

 

๑๗. อาจารย์ปริยา นุพาสันต์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
        คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๘. ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ 
        เทคโนโลยีการเกษตร 
๑๙. นายกชกร ผดุงรัชดากิจ   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
        วิจัยและชุมชนสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 
๒๐. นางสาวพรรณนิภา พิพัฒน์   (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๑. ดร. บุญช ู บุญลิขิตศิริ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒๒. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์   หวัหน้าฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
๒๓. อาจารย์มะลิวัลย์ คุตะโค   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๒๔. อาจารย์ภัทราพร ทองนิ่ม   (แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒๕. ดร.ณัฐพล  ชมแสง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี 
๒๖. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒๗. นายธนเดช  วัฒนไชย   หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
        กองกิจการนิสิต 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. อาจารย์วุฒิชัย  แก้วแหวน   ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
        คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์   
๒. อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 
        คณะดนตรีและการแสดง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์    (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
        และบริหารธุรกิจ 
๒. นายวีรภัทร พุกกะมาน    (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว 
๓. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต  
        กองกิจการนิสิต 
๔. นางสุชาดา  อาศัยสุข    หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต 
๕. นางปรัชรัศม์  มาศจรัสพัฒน์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกิจการนิสิต 
๖. นายแมน  แสงอุทัย    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 

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


๗ 

 

๗. นายมานพ  น้ าทรัพย์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๘. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์   นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๙. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 
            
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานการ
ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ๑.๑.๑ เรื่อง รายงานการประชุมองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิต เรื่อง การพิจารณา
ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ ๕๙ 

   ด้วยองค์การนิสิต สภานิสิตและสโมสรนิสิต ได้ประชุมหารือร่วมกันพิจารณาการจัด
กิจกรรมประเพณีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี ๒๕๕๗ และมหาวิทยาลัยจะเชิญชวนผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวตามร่างก าหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยตามเอกสารแนบ 

            ๑.๑.๒ เรื่อง รายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน เรื่อง การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ 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 

   ๑.๑.๓ เรื่อง หมดวาระการบริหารงานของอธิการบดี 
   ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้อธิการบดีจะหมดวาระลงและสภามหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย เป็นผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่วันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
บูรพาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ๑.๒ นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
   ๑.๒.๑ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดนิสิตเข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้ก าหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 
๕๙ ปี ในวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีพิธีเปิดงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมธ ารง  



๘ 

 

บัวศรี เพื่อให้มีนิสิตจากทุกส่วนงานเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น จึงขอ
ความร่วมมือจัดนิสิตเข้าร่วมพิธีและส่งแบบตอบรับไปยังกองกิจการนิสิตภายในวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ซึ่งได้มีหนังสือไปยังทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว     
 ๑.๓ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการสิงห์
ครามข้ามชาติ มิตรภาพข้ามแผ่นดิน ณ วิทยาลัยก าปงเฌอเตียล โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
และการพัฒนาชุมชน 

  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ในเรื่องของ
มาตรการลดความขัดแย้งในสังคมไทยวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ ประธาน
ส านักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิต 
   ๑.๔ อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ  
ได้จัดโครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต ณ บ้านป่าริมเข่ือนรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้วางแผนโครงการการท า
กิจกรรมประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และการเตรียมความพร้อมการรับน้อง เช่น การฝึกปฐมพยาบาล การรู้จักยา 
การเรียนรู้จิตวิทยาและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 

 ๑.๕ ดร. ฉัตรกมล  สิงห์น้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยลักษณะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพงานพัฒนานิสิต กระบวนการคิดและกิจกรรมการรับน้อง 

 ๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

คณะแพทยศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๖-๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตแพทย์ชั้นคลินิกได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย 

ปฐมพยาบาลในงานเทศกาลวันไหลบางแสนร่วมกับเทศบาลแสนสุข 

  วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ งานบริหารกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วม
โครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมของ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมแพทยสภา โดยมีผู้เข้าร่วม ๘ คน เพ่ือให้นิสิตแพทย์ได้เห็นถึงการใช้ชีวิตความเป็น
แพทยผ์ู้เสียสละและผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์เพ่ือประชาชนและชุมชน 

  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัจจุบัน ได้แก่ อาจารย์แพทย์สุริยา  โปร่งน้ าใจ 
 

 



๙ 

 

 ๑.๗ นางสุชาดา  อาศัยสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  ในช่วงปิดภาคการเรียนหากหน่วยงานใดมีการจัดโครงการอบรมทางหอพักยินดีให้บริการที่พัก
โดยเป็นห้องปรับอากาศพักห้องละ ๔ คน อัตราค่าที่พักคืนละ ๘๐๐ บาท จนถึงประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน  
หากเป็นนิสิตสามารถเข้าพักได้ทั้งนิสิตระดับปริญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
 ๑.๘ ดร. บุญชู  บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Exchange Student โดย
ส่งตัวแทนนิสิต จ านวน ๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการศิลปะ ณ Yunnan Arts University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๔ จาก “รองคณบดี” แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต” 
  หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๒๕ จาก “๐๔.๓๐ น.” แก้ไขเป็น “๐๔.๐๐ น.” (แก้ไขโดยกรรมการบริหาร) 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
     (-ไม่มี-) 
 



๑๐ 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต เสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รูปแบบการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ โดยประธานเสนอให้ปรับก าหนดการ รูปแบบกิจกรรมและห้อง เสนอเป็นวาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๕.๒  ประธานได้เสนอในที่ประชุม เรื่องการพิจารณารูปแบบการจัดสรรทุน ๘ กรกฎ 
เบื้องต้นให้กองกิจการนิสิตเป็นผู้ด าเนินการโดยใช้รายชื่อนิสิตที่จัดล าดับไว้แล้วในการด าเนินการและเสนอเป็น
วาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งต่อไปวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ๕.๓  ระบบใบรับรองกิจกรรม (ทรานสคริปต์กิจกรรม) 
    ส านักคอมพิวเตอร์ได้น าเสนอระบบการบันทึกโครงการกิจกรรม วิธีบันทึกและ
การพิมพ์ใบรับรองกิจกรรมนิสิตให้กับคณะกรรมการฯ ทราบรายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม ซึ่งประธาน
ในที่ประชุมได้มอบหมายให้กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตด าเนินการเรื่อง การทดลองใช้ระบบและการ



๑๑ 

 

พัฒนาปรับปรุงรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานด้านใบรับรองกิจกรรมนิสิตและเสนอเป็น
วาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งต่อไปวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธานกล่าว
ปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

          (นายแมน   แสงอุทัย) 
                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                        
 
           (นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

 
 

มติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
    ๓.๑  รูปแบบ ก าหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดงานวันปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหมท่ี่หอประชุมธ ารง บัวศรี
เป็นประจ าทุกป ีและในแต่ละปีก็จะมีปัญหาในเรื่องของจ านวนนิสิตที่เพ่ิมมากข้ึนจนสถานที่ใช้จัดกิจกรรมไม่
สามารถรองรับนิสิตที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าว กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมให้กับนิสิตได้
มีข้อเสนอแนวทางและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาสถานที่ รูปแบบกิจกรรมและก าหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้เหมาะสม 

มติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

    ๓.๒  พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (๘ กรกฎาคม) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้น ในวันที่ ๘ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงมีกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุขโดยเชิญชวนนิสิตทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมดังกล่าวและไม่มีการ
แข่งขันในการวิ่งประเพณีในครั้งนี้ แต่ยังคงมีรูปแบบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการวิ่งคงเดิม (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ  พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข 

 

มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 

    ๓.๓  รูปแบบใบรับรองกิจกรรมนิสิต (ทรานสคริปต์กิจกรรม) 
   ตามท่ีส านักคอมพิวเตอร์ได้น าเสนอระบบการบันทึกโครงการกิจกรรม วิธีบันทึกและ
การพิมพ์ใบรับรองกิจกรรมนิสิตให้กับคณะกรรมการฯ ทราบรายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุมครั้งที่  
๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในที่ประชุมได้เสนอให้ทบทวนข้อความภายในวงเล็บภายใต้ชื่อ
ผู้บริหารลงนามนั้น กองกิจการนิสิตได้ประสานให้ส านักคอมพิวเตอร์แก้ไขข้อความตามแบบใบรับรองการศึกษา
นิสิตเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและพิจารณาวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลใบรับรองกิจกรรม  
  (ทรานสคริปต์กิจกรรม) 
 

มติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑   เรื่อง รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนานิสิต 
   ด้วยในที่ประชุมผู้บริหาร ผู้รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบหมายให้
ผู้รักษาการรองอธิการบดี น ากรอบการพัฒนานิสิตหารือในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตอีกครั้ง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้อง เหมาะสมกับกรอบการพัฒนานิสิต 

มติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

  ๔.๒   เรื่อง  ร่างประกาศมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์      
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา
เตรียมการป้องกันปัญหาและสนับสนุน ส่งเสริมและแนะน ากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิต นักศึกษา โดยใช้
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแนวการด าเนินงานนั้น กองกิจการนิสิต จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
  ประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

มติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่..............เดือน....................... พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา...................น.  
 
เลิกประชุม............................................น. 


