
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
   ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     ๑.๑.๑  รูปแบบบันทึกข้อความขององค์การนิสิต  
     ๑.๑.๒  สรุปจ านวนนิสิตเข้าร่วมพิธี ๑๒ สิงหามหาราชินี 
     ๑.๒.๓ ประกาศการอนุมัติงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตของคณะ/
     วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     ๑.๑.๔  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและ 

      ค่าบ ารุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
          ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
        -ไม่มี- 
 ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
        -ไม่มี- 
 ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
เริ่มประชุมเวลา               น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
    ๑.๑.๑ เรื่อง รูปแบบบันทึกข้อความขององค์การนิสิต  
    ด้วยองค์การนิสิตได้จัดท ารูปแบบส่วนหัวบันทึกข้อความ เพ่ือใช้เป็นแบบ
หนังสือราชการขององค์การนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



๔ 

 

    ๑.๑.๒ เรื่อง สรุปจ านวนนิสิตเข้าร่วมพิธี ๑๒ สิงหามหาราชินี  
    ด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ของทุกปีมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี และได้ขอ
ความร่วมมือจากทุกคณะ/วิทยาลัย จัดตัวแทนนิสิตเข้าร่วมงานในหอประชุมธ ารง  บัวศรีที่ผ่านมานั้น มีหน่วยงาน
ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๕ 

 

    ๑.๑.๓ เรื่อง ประกาศการอนุมัติงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตของคณะ/
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   

    ตามท่ีคณะ/วิทยาลัย ได้จัดท าโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุง  

กิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตและได้ประกาศการอนุมัติงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตของคณะ/
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

-ส าเนา- 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่๐๕๒๐ /๒๕๕๗ 

เรื่อง   การอนุมัติงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

           ---------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านกิจกรรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความในข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ 
และข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๘  
ข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอ านาจ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่1062/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 
รองอธิการบดี และตามความใน ข้อ ๕ (๘) ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 106๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
ปฏิบัติการแทน จึงมีประกาศก าหนด เรื่อง การอนุมัติงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/ 
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้    
  ๑. ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต จัดสรรให้แก่คณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 
       จัดสรรให้แก่คณะ/วิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๔๐ และจัดสรรแก่กิจกรรมส่วนกลางในอัตรา 
 ร้อยละ ๖๐ ของยอดเงินรวมทั้งหมดของงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตของทุกชั้นปี ภายหลังจากหักสมทบ 
 เข้ากองทุนส่งเสริมกิจการนิสิตร้อยละ ๕ และหักงบกลางร้อยละ ๒๐ แล้ว 
  ๒.  ได้รับจัดสรรเงินที่จัดสรรแก่คณะ/วิทยาลัยต่างๆ ตามเกณฑ์ข้อ ๑ มีดังนี้ 
 ๒.๑   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว   ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน   ๑๙๕,593.60 บาท 
  ๒.๒   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน     ๑๙,๖99.20 บาท 
  ๒.๓   คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน     ๔๒,๐๑2.๘0  บาท 
  ๒.๔   คณะแพทยศาสตร์   ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน     ๑๕,๘68.80  บาท 
  ๒.๕   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน    ๙๗,280.00  บาท 
  ๒.๖   คณะเภสัชศาสตร์  ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน     ๒๐,๙15.20  บาท 
  ๒.๗   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน   ๓๕๖,๑๖๖.๔0  บาท 
  ๒.๘   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน   ๓๒๙,900.80  บาท 
  ๒.๙   คณะโลจิสติกส์   ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน   ๑๒๑,๘43.20  บาท   
 ๒.๑๐ คณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน     ๘๘,๘28.80  บาท 
  ๒.๑๑ คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน   ๑๑๒,๒36.80  บาท 
  ๒.๑๒ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน     ๖๕,๑77.60  บาท 
 ๒.๑๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรร   เป็นเงิน  ๑๙๒,๒49.60  บาท  
  ๒.๑๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรร    เป็นเงิน  ๑๑๐,๑๐8.80  บาท 
 ๒.๑๕ คณะศึกษาศาสตร์  ได้รับจัดสรร    เป็นเงิน  ๑๙8,998.40  บาท 
  ๒.๑๖ คณะสหเวชศาสตร์  ไดร้ับจัดสรร    เป็นเงิน    ๔๑,๖48.00  บาท   
   ๒.๑๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้รับจัดสรร    เป็นเงิน    ๘๐,๖81.60  บาท 
 ๒.๑๘ วิทยาลัยนานาชาต ิ ได้รับจัดสรร เป็นเงิน    ๘๑,๕๓2.๘0  บาท  
 

  /โดยไดร้ับ... 



๗ 

 

 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตและพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบและมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรร  ๑๙๕,593.60 บาท และมีโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ๑๘,๗๐๐  บาท
 ๑.๒ โครงการ walk rally   ๓,๕๐๐  บาท
 ๑.๓ โครงการน้อมร าลึกพระคุณบูรพาจารย์ ๓๖,๕๐๐  บาท 
 ๑.๔ โครงการเปิดบ้านเฟรชชี่สู่โลกกิจกรรม   ๗,๖๐๐  บาท 
 ๑.๕ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง   ๖,๐๐๐  บาท 
 ๑.๖ โครงการพี่ติวน้องเตรียมพร้อมสู่การสอบ   ๒,๘๐๐  บาท 
 ๑.๗ โครงการพลิกฟ้ืน คืนปุาชายเลน   ๖,๙๐๐  บาท 
 ๑.๘ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต     ๒,๐๐๐  บาท 
  ๑.๙ โครงการประดับเข็มเกียรติยศ    ๓๕,๒๐๐  บาท 
  ๑.๑๐ โครงการ BBS Jump Start    ๓๕,๐๕๐  บาท 
                                                  รวมงบประมาณที่ใช้        ๑๕๔,๒๕๐  บาท
            งบประมาณคงเหลือ      ๔๑,๓๔๓.๖๐  บาท
  
  ๒. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้รับจัดสรร  ๑๙,๖99.20 บาท และมีโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
                                ๒.๑ โครงการผูกสายสัมพันธ์น้องพ่ี    ๑๙,๖๙๐  บาท
                                        รวมงบประมาณท่ีใช้ ๑๙,๖๙๐  บาท
    งบประมาณคงเหลือ            ๙.๒๐  บาท
  
  ๓. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรร  ๔๒,๐๑2.๘0 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ดังตอ่ไปนี้ 
        ๓.๑ โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ NU  ๓๕,๐๐๐  บาท
       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
                                รวมงบประมาณท่ีใช้    ๓๕,๐๐๐  บาท
       งบประมาณคงเหลือ         ๗,๐๑๒.๘๐  บาท
  
  ๔. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับจัดสรร  ๙๗,280.00 บาท และมีโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ โครงการภูมิศาสตร์สักการะ   ๓,๐๐๐  บาท
 ๔.๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๓๕,๐๐๐  บาท
 ๔.๓ โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๑๐,๐๐๐  บาท 

/๔.๔ โครงการ... 



๘ 

 

 ๔.๔ โครงการไหว้ครูคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๑๐,๐๐๐  บาท 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๔.๕ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันผู้น าเชียร์ กองเชียร์และอเมริกันเชียร์  ๕,๐๐๐  บาท 
 ๔.๖ โครงการติวเพ่ือน้อง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๑,๐๐๐  บาท 
 
 ๔.๗ โครงการภูมิศาสตร์สัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๒,๒๘๐  บาท 
 ๔.๘ โครงการเข้ารว่มกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง   ๑๐,๐๐๐  บาท 
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
  ๔.๙ โครงการประดับสัญลักษณ์และมอบเสื้อปฏิบัติการ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
         ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๔.๑๐ โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์   ๑,๐๐๐  บาท 
         ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
                                        รวมงบประมาณที่ใช้   ๙๗,๒๘๐  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ               ๐.๐๐  บาท
  

  ๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรร  ๓๕๖,๑๖๖.๔0 บาท และมีโครงการที่
ได้รับการอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ๑๐,๗๐๐  บาท
 ๕.๒ โครงการท าบุญประจ าปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๖,๘๐๐  บาท
 ๕.๓ โครงการพิธีเปิดเชียร์   ๕,๗๕๐  บาท 
 ๕.๔ โครงการ HU-SO CHEER ๕๗ ๙๔,๑๕๐  บาท 
 ๕.๕ โครงการ walk rally คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๗,๑๕๐  บาท 
 ๕.๖ โครงการสานสัมพันธ์ชั้นปี ๓๖,๖๕๐  บาท 
 ๕.๗ โครงการปิดเชียร์ ๑๐,๒๕๐  บาท 
 ๕.๘ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง    ๑๒,๐๐๐  บาท 
  ๕.๙ โครงการค่ายฝึกอบรมผู้น านิสิต ครั้งที่ ๑   ๒๔,๕๐๐  บาท 
  ๕.๑๐  โครงการแบ่งปันน้ าใจ จากใจพี่สู่น้อง   ๓๒,๗๕๐  บาท 
 ๕.๑๑ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต   ๘,๖๕๐  บาท 
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๕.๑๒ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต พิชิตยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ๓๑,๐๐๐  บาท
 ๕.๑๓ โครงการศึกษารอยวัฒนธรรมในศาสนสถาน ๑๕,๒๓๐  บาท 
 ๕.๑๔ โครงการสัมมนาสรุปรับน้องประชุมเชียร์ ๔๐,๐๐๐  บาท 
                                        รวมงบประมาณที่ใช้ ๓๕๕,๕๘๐  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ            ๕๘๖.๔๐  บาท 
 
 
 
 
 
 

/๖. คณะ... 



๙ 

 

 ๖. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับจัดสรร  ๓๒๙,900.80 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ โครงการ Kung Fu เพ่ือน้อง ๒๕,๘๐๐  บาท
 ๖.๒ โครงการ Wonderful of BUU (รถรางมหาสนุก) ๔๑,๒๐๐  บาท 
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๖.๓ โครงการกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗       ๑๕๑,๗๐๐  บาท 
 ๖.๔ โครงการ Remenber Me (จะได้ไม่ลืมกัน) ๓๑.๒๐๐  บาท 
 ๖.๕ โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๘๐,๐๐๐  บาท 
                                        รวมงบประมาณที่ใช้ ๓๒๙,๙๐๐  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ                ๐.๘๐  บาท
  
 ๗. คณะโลจิสติกส์ ได้รับจัดสรร  ๑๒๑,๘43.20 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ โครงการ welcome to logistics ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๓,๗๕๐  บาท
 ๗.๒ โครงการ รับน้องคณะโลจิสติกส์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๐,๕๐๐  บาท
 ๗.๓ โครงการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน อเมริกันเชียร์ ผู้น าเชียร์ ๓๗,๕๐๐  บาท 
      แสตนเชียร ์ขบวนพาเหรดชือ่รุ่นและการแสดงสันทนาการ  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๗.๔ โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วสีคราม คณะโลจิสติกส์ ๒๘,๕๐๐  บาท 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๗.๕ โครงการบายศรีสู่ขวัญนิสติใหม่คณะโลจสิติกส์ ๗,๕๐๐  บาท 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๗.๖ โครงการเข้าร่วมกิจกรรมโหวตชื่อรุ่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๑,๒๐๐  บาท 
 ๗.๗ โครงการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูมหาวิทยาลัยบูรพา   ๙,๒๐๐  บาท
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๗.๘ โครงการประเพณีถอนสมอคณะโลจิสติกส์        ๓,๐๐๐  บาท 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
                                        รวมงบประมาณที่ใช้ ๑๒๑,๑๕๐  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ         ๖๙๓.๒๐  บาท
  
 ๘. คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับจัดสรร  ๘๘,๘28.80 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ โครงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการแสดงออก ๕๐,๐๐๐  บาท 
      เชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๘.๒ โครงการเชื่อมสัมพันธ์เชียร์คณะวิทยาการสารสนเทศ  ๑๙,๗๐๐  บาท 
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
       รวมงบประมาณท่ีใช้      ๖๙,๗๐๐  บาท
       งบประมาณคงเหลือ        ๑๙,๑๒๘.๘๐  บาท

/๙ คณะ... 



๑๐ 

 

 ๙. คณะวิทยาศาสตร ์ได้รับจัดสรร  ๑๑๒,๒36.80 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๙.๑ โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๖,๐๐๐  บาท
 ๙.๒ โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ๔๕,๔๐๐  บาท
 ๙.๓ โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์                                 ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๙.๔ โครงการ Science - Night ๑๗,๕๐๐  บาท 
                                        รวมงบประมาณที่ใช้ ๑๐๘,๙๐๐  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ         ๓,๓๓๖.๘๐  บาท
  
 ๑๐. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับจัดสรร ๖๕,๑77.60 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑๐.๑ โครงการ”เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจน้องใหม่ ๑๘,๑๐๐  บาท 
        ก่อนการเรียนฯ” 
 ๑๐.๒ โครงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนิสิตชั้นปีที่ ๑   ๘,๕๐๐  บาท
 ๑๐.๓ โครงการสืบสานประเพณีวิ่งเขาเขียวคณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬาฯ ๒๗,๕๐๐  บาท 
 ๑๐.๔ โครงการ “บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๑,๐๐๐  บาท 
                           รวมงบประมาณท่ีใช้    ๖๕,๑๐๐  บาท
                                    งบประมาณคงเหลือ     ๗๗.๖๐  บาท
  
 ๑๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรร  ๑๙๒,๒49.60 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑๑.๑ โครงการกลุ่มสัมพันธ์สายใยเพ่ือน้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๖๔,๐๐๐  บาท
 ๑๑.๒ โครงการรับน้อง ๕ ภาควิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๓๒,๐๐๐  บาท
 ๑๑.๓ โครงการวิ่งบูชาสักการะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.๔ โครงการพัฒนาชายหาดบางแสน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๔๐,๐๐๐  บาท 
       รวมงบประมาณท่ีใช้          ๑๗๖,๐๐๐  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ       ๑๖,๒๔๙.๖๐  บาท 
 

 ๑๒. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรร  ๑๑๐,๑๐8.80 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑๒.๑ โครงการแบกะดิน ครั้งที่ ๖ ๓๐,๐๐๐  บาท
 ๑๒.๒ โครงการ First Fresh ครั้งที่ ๖ ๑๓,๐๐๐  บาท
 ๑๒.๓ โครงการรับน้อง-ประชุมเชียร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๓๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.๔ โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต ๒๒,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.๕ โครงการเทศกาลศิลปะการละครนิพนธ์   ๕,๐๐๐  บาท
 ๑๒.๖ โครงการนาฏศิลป์นิพนธ์   ๕,๐๐๐  บาท 
       รวมงบประมาณท่ีใช้          ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ            ๑๐๘.๘๐  บาท 
 

/๑๓. คณะ... 



๑๑ 

 

 ๑๓. คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับจัดสรร ๑๙8,998.40 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑๓.๑ โครงการกิจกรรมเพ่ือน้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๖,๙๐๐  บาท 
 ๑๓.๒ โครงการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง   ๘,๐๐๐  บาท
 ๑๓.๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูสู่ชุมชน ๔๔,๐๐๐  บาท 
       รวมงบประมาณท่ีใช้           ๖๘,๙๐๐  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ     ๑๓๐,๐๙๘.๔๐  บาท 
 

 ๑๔. คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับจัดสรร  ๔๑,๖48.00 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ โครงการ Meet and Greet ครั้งที่ ๕ ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๔.๒ โครงการกิจกรรมเพ่ือน้องประชุมเชียร์ ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๔.๓ โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ ๑๑,๐๐๐  บาท 
       รวมงบประมาณท่ีใช้           ๔๑,๐๐๐  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ           ๖๔๘  บาท 
 
 ๑๕. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับจัดสรร ๘๐,๖81.60 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑๕.๑ โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ๘๐,๖๘๑  บาท 
       รวมงบประมาณท่ีใช้           ๘๐,๖๘๑  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ          ๐.๖๐  บาท 
 

 ๑๖. วิทยาลัยนานาชาต ิได้รับจัดสรร  ๘๑,๕๓2.๘0 บาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑๖.๑ โครงการรับน้องใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ๘๐,๐๐๐  บาท 
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       รวมงบประมาณท่ีใช้           ๘๐,๐๐๐  บาท 
       งบประมาณคงเหลือ         ๑,๕๓๒.๘๐  บาท 
 

  โครงการที่ได้ประกาศอนุมัติงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้ทุกคณะ/วิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใหทุ้กคณะ/วิทยาลัย ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยวา่ด้วยเงินค่าบ ารุง
กิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนของคณะ/วิทยาลัย ที่ไม่ของบประมาณและมีงบประมาณคงเหลือ 
ในปีการศึกษาปัจจุบัน ให้งบประมาณดังกล่าวตกเป็นเงินคงคลังของคณะ/วิทยาลัย และใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

            ลงชื่อ       บุญมา   ไทยก้าว 
 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว) 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน 
 ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

ส าเนาถูกต้อง 

 
 (นายธนเดช  วัฒนไชย) 

 นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 



๑๒ 

 

    ๑.๑.๔ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและ 

ค่าบ ารุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    ตามท่ีคณะกรรมการแก้ไขร่าง ระเบียบและข้อบังคับ ได้ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ
และข้อบังคับ เพ่ือให้เหมาะสมในกาลปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้และได้ส่งระเบียบเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือประกาศใช้เรียบร้อยแล้วดังเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี               ประธาน 
๒. ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์   ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม    ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ดร. สริิเชษฐ์  รัตนะชิตธวชั   รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ 
        เทคโนโลยีการเกษตร 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
๖. นางวธัญญา ลุนชัยภา    (แทน) รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตคณะ  
        วิศวกรรมศาสตร์   
๗. อาจารย์เสาวนีย์  ทองนพคุณ   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 
        รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
๙. อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล   รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๐. อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์  ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะการแพทย์ 
        แผนไทยอภัยภูเบศร 
๑๑. อาจารย์ชานน  ชลวัฒนะ   รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๑๒. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน   ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน  รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
        คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๔. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๕. ดร. ฉัตรกมล  สิงห์น้อย   ผู้ช่วยคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
        คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๖. อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์  รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ 
        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๗. นายรัฐกาล  จันทรศร   (แทน) รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
        คณะวิทยาศาสตร์  
๑๘. นายกชกร ผดุงรัชดากิจ  (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิต วิจัยและ 
     ชุมชนสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๙. นายกัณฑวัชร  ถาชัย    (แทน) รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ 



๑๔ 

 

๒๐. อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ   ผู้ช่วยคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 
        คณะดนตรีและการแสดง 
๒๑. อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี   (แทน) รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๒. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร  สวาสนา   (แทน) รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์ 
        และนิติศาสตร์ 
๒๓. อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง   ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
๒๔. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์                            หัวหนา้ฝุายกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
๒๕. อาจารย์มะลิวัลย์ คุตะโค   ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๒๖. ดร.ณัฐพล  ชมแสง    ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี 
๒๗. อาจารย์สุมิตร คุณเจตน์   (แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒๘. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต   
๒๙. นายธนเดช  วัฒนไชย   หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
        กองกิจการนิสิต 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัต ิ หัวหน้าฝุายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สหัทยา  รัตนะมงคลกุล  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. อาจารย์จีรศักดิ์  รัตนะวงษ์   (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
        และบริหารธุรกิจ 
๓. นางสาวมณฑา  อนุรัตน์ศร   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต  
        กองกิจการนิสิต 
๔. นายแมน  แสงอุทัย    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๕. นายมานพ  น้ าทรัพย์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๖. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์   นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๗. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 
  

 

    

 

  

       



๑๕ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธานการ
ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   ๑.๑.๑ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
    ตามท่ีองค์การนิสิตได้จัดท า ร่างประกาศค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภานิสิตแล้วเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาและ
ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   ๑.๑.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบ ารุงกีฬา ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
    ตามท่ีองค์การนิสิตได้จัดท า ร่างประกาศค่าบ ารุงกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
โดยผ่านการเห็นชอบจากสภานิสิตแล้วเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาและประกาศใช้เป็น
ที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   ๑.๑.๓ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดสรรเงินค่าบ ารุง  
กิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   

    ตามท่ีองค์การนิสิตได้จัดท า ร่างประกาศการจัดสรรเงินค่าบ ารุง  

กิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภานิสิตแล้วเสนอให้
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาและประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
   ๑.๑.๔  สรุปจ านวนนิสิตเข้ารว่มงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
(๘ กรกฎ) ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี 
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นทุกปี   ใน
วันที่ ๘ กรกฎาคม โดยมีกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข ในภาคเช้า กิจกรรมตักบาตรและงานพิธีภายในหอประชุม
ธ ารง บัวศรี เพ่ือให้มีนิสิตจากทุกส่วนงานเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น 
โดยมีคณะ/วิทยาลัยจัดนิสิตเข้าร่วมพิธีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   ๑.๑.๕ . วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีกิจกรรมอบรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยน าเสนอการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมจากทุกคณะ/วิทยาลัย 

   ๑.๑.๖ นสิิตใหม่ระดับปริญญาตรี มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๑,๙๒๘ คน ที่เขา้ร่วมการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งหลังจากเดือนสิงหาคมอาจมีจ านวนเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงได้ 



๑๖ 

 

   ๑.๑.๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 ๑.๒ นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้นได้มีหน่วยงานให้ความความร่วมมือส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังรายละเอียดในเอกสารวาระท่ี 
๑.๑.๔  
 ๑.๓ ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังนิสิตอย่างทั่วถึงนั้น นิสิตสามารถรับซิม BUU ฟรีได้
ทีก่องทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพ่ือใช้ในการลงทะเบียนและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็วและได้พัฒนาให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากกองกิจการนิสิตได้อีกด้วยพร้อมกันนั้นยังได้พัฒนาระบบที่
สามารถปฏิบัติการบนแท็ปเล็ตและมือถือหน้าจอขนาดต่ ากว่า ๗ นิ้วลงมาได้ด้วย 
 ๑.๔  อาจารย์จีรศักดิ์  รัตนะวงษ์  (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในส่วนของโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจนั้น ยังไม่มีนิสิตรับทุนและยังไม่มีแหล่งงบประมาณ 
 ๑.๕ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร  สวาสนา (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๙-๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดกิจกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 
๙ คน ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามหญ้าเทียมบางแสนฟุตซอลคลับ โดยเชิญนิสิตและบุคลากรจากทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
  วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดกิจกิจกรรมประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งต้านภัยยาเสพติด ณ หอประชุมใหญ่หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้า
ร่วมประกวด จ านวน ๓๐ คนและจากทุกคณะหน่วยงานละ ๑ คน โดยไม่แยกชายหญิง 
  วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมผู้น าต้านภัย 
ยาเสพติด ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยขอเชิญนิสิตจากทุกคณะ หน่วยงานละ ๕ คน 
  วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต้านภัย
ยาเสพติด จากเขาสามมุขมายังมหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตจากสโมสรนิสิตทุกคณะน าน้องนิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 
 ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  คณะศึกษาศาสตร์ได้คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารประจ าห้องอาหารอาคาร Qs๑ โดยเปิด
ให้บริการตั้งแต่วันที ่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปและจ าหน่ายราคาเริ่มต้นจานละ ๒๕ บาท 
  สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้ท าการย้ายที่ท าการไปยังอาคารหลังใหม่บริเวณใกล้กับที่จอดรถ 
คณะสหเวชศาสตร์ โดยขอเชิญท าบุญอาคารใหม่ร่วมกันในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะศึกษาศาสตร์ได้น านิสิตจ านวน ๑๓ คนไปเข้าร่วม
โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซียและจะรับผู้น านิสิตจาก Yogyakarta 
State University จ านวน ๑๐ คนเข้ามาร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยบูรพาในวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  



๑๗ 

 

  ฝุายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ โดยจัดให้มีนักจิตวิทยาให้ค าปรึกษามาประจ าเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสิตใหม่ในการปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย
และหากหน่วยงานใดต้องการนักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาไปดูแลนิสิตใหม่ของคณะ ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝุาย
พัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑.๖ ดร. ฉัตรกมล  สิงห์น้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  วันที่ ๓๐ เมษายน-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและกีฬา โดยส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยน ณ Dali University, Zaozhuang University. และ 
Qujing Normal University. สาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยกีฬา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
  วันที่ ๔-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดโครงการพัฒนาผู้น านิสิตของ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยอธิบายการท างาน การด าเนินโครงการ การเขียนโครงการ การประกันคุณภาพและ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้นิยามว่า “Sportmanship” เพ่ือเตรียมความพร้อมการรับน้องใหม่ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ๑.๗ นายรัฐกาล  จันทรศร (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐-๒๑.๓๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการ
แรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฐานแนะน าภาควิชา กิจกรรมบายศรีผูกข้อมือและ
กิจกรรมมอบอะตอมให้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๒ ด้วย 
  วันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภาค
ตะวันออกครั้งที่ ๓๑ ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเข้า
ร่วมงานและมีนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะเป็นนิสิตช่วยงานดังกล่าว 
 ๑.๘ อาจารย์เสาวนีย์  ทองนพคุณ  (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้ง
ให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความ
พร้อมกับคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทยในการจัดงานแข่งกีฬาสาธารณสุข
สัมพันธ์ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพ 
 ๑.๙ ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะสหเวชศาสตร์จะจัดโครงการ
สัมมนาสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ การเขียนโครงการและน าเสนอ ซึ่งจัดขึ้นภายในคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑.๑๐  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรม medicine first aid.  
รุ่นที่ ๘ จากผู้สมัครเข้าศึกษาจาก ๘,๐๐๐ คน และคัดเลือกให้เหลือ ๔๘ คน ซึ่งจะแบ่งนิสิตเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่ม
แรกจ านวน ๓๒ คนจะได้รับการสนับสนุนทุนจาก สกอ. ซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาจะต้องไปจับฉลากทั่วประเทศและ
อีก ๑๖ คนจะได้รับการสนับสนุนทุนจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อส าเร็จการศึกษาจะประจ าอยู่ในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก ภายในกิจกรรมจะมีการผูกข้อมือนิสิตใหม่จากคณาจารย์และรุ่นพ่ี 



๑๘ 

 

  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  คณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
เน้นในการดูแลเรื่องการเรียนของนิสิตและการลงทะเบียนการศึกษาและมีการดูแลให้ค าปรึกษาด้านจิตแพทย์ 
 ๑.๑๑ อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้ 
  วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการวันนัดพบผู้ปกครอง 
ซึ่งเป็นวันรายงานตัวเข้าหอพักพยาบาลท าให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการปฐมนเิทศนิสิตใหม่ ชั้นปี ๑  

วันที่ ๗-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการรับน้องอย่าง
สร้างสรรค์รวมใจมั่นสู่ NU โดยท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสนร่วมกันระหว่างรุ่นพ่ี
และรุ่นน้อง 
 ๑.๑๒ นายธนเดช  วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ดังนี้ 
  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๓๐ น. กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนา
นิสิตได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้น านิสิตรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเชิญ
องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต พี่เชียร์และพ่ีระเบียบทุกคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 

  วันที่ ๑๘-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตได้จัดกิจกรรม
โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาศูนย์กิจกรรมนิสิต พัฒนาบริเวณลานกิจกรรมนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ศูนย์
กิจกรรมนิสิต ๒ ลานเวทีกลางแจ้ง โดยมีนิสิตชมรมสังกัดฝุายบ าเพ็ญประโยชน์เป็นผู้เข้าร่วม 
  วันที่ ๑๓ สิงหาคม-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น. กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต
และพัฒนานิสิตได้จัดกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโดยจะเปิดสอนการเต้นบัดสลบและการเล่นโยคะ ณ ศูนย์
กิจกรรมนิสิต ๒ 

  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตได้จัด
กิจกรรมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) “รักใคร  ให้ใส่หมวก” โดยจัดท าปูายประชาสัมพันธ์
ติดตั้งประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยและปูายโปสเตอร์ แผ่นพับแจกตามคณะ/วิทยาลัยและวิทยาเขต เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้กับนิสิตและบุคลากร 

 ๑.๑๓ อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ 
  วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการภูมิสักการะ 

  วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการบายศรีสู่ขวัญ
นิสิตใหม่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการไหว้ครูคณะ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 



๑๙ 

 

  วันที่ ๑๓-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
  วันที่ ๑-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการร่วมเชียร์-
อเมริกันเชียร์ 
  วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการพ่ีติวน้อง 
 ๑.๑๔ นางวธัญญา ลุนชัยภา (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดงานประชุม
ผู้ปกครอง ณ ห้องบรรยายชั้น ๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๑.๑๕ อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยนานาชาติจะจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณ วิทยาลัย
นานาชาติ 
 ๑.๑๖ อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสโมสรนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
   

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 



๒๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
    ๓.๑  การจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดงานวันปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ที่หอประชุมธ ารง บัวศรี
เป็นประจ าทุกปี โดยมรีูปแบบการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้จัดภายในร่มและกระชับเวลาและเนื้อเรื่อง ซึ่งต้อง
ขอความร่วมมือแต่ละคณะดูแลเรื่องการลงทะเบียนและมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิตดูแลฝุาย
ปฐมนิเทศ พร้อมทั้งประสานงานห้อง สถานที่จัดปฐมนิเทศของคณะ/วิทยาลัย ในส่วนการแนะน าผู้บริหารนั้นให้
เสนอคณบดีของแต่ละคณะ/วิทยาลัยขึ้นจอภาพ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาสถานที่และก าหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้เหมาะสม 

 

มติ  คณะกรรมการเห็นชอบตามที่กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตได้เสนอก าหนดการและห้อง   
  ที่ใช้จัดปฐมนิเทศของคณะ/วิทยาลัย (ตามเอกสารแนบในที่ประชุม)  

 
 

    ๓.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกรอบพัฒนานิสิต 
   ตามท่ีประธานที่ประชุมเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการที่มาด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิต
ตามกรอบการพัฒนานิสิตดังที่อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตหารือร่วมกับรองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตทุกคณะและวิทยาลัย โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน
คณะกรรมการด าเนินงานตามกรอบพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ” ซึ่งกองกิจการนิสิตได้เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิธีการพัฒนา
นิสิตและกิจกรรม ดังรายละเอียดในเอกสาร 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและพิจารณา 

 

มติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต 

  คณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอให้ปรับโครงสร้างกรรมการด าเนินงานด้านวิธีการพัฒนานิสิตและ
  กิจกรรม โดยเสนอให้ ผู้รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการและผู้ช่วย 
  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร เป็นกรรมการ ในการนี้ ประธานที่ 
  ประชุมขอให้กรรมการหารือในรายละเอียดร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานและได้นัด
  ประชุมกรรมการด าเนินงานด้านวิธีการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วันที่ ๑๓ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๘ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
 



๒๑ 

 

    ๓.๓  ความคืบหน้าการจัดท าระบบใบรับรองกิจกรรมนิสิต (ทรานสคริปต์กิจกรรม) 
   ตามท่ีส านักคอมพิวเตอร์ได้น าเสนอระบบการบันทึกโครงการกิจกรรม วิธีบันทึกและ
การพิมพ์ใบรับรองกิจกรรมนิสิตให้กับคณะกรรมการฯ ทราบรายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุมครั้งที่  
๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในที่ประชุมได้เสนอให้ทบทวนข้อความภายในวงเล็บภายใต้ชื่อ
ผู้บริหารลงนามนั้น กองกิจการนิสิตได้ประสานให้ส านักคอมพิวเตอร์ปรับแก้ไขรูปแบบใบรับรองกิจกรรมนิสิต 
(ทรานสคริปต์กิจกรรม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประธานได้แจ้งในที่ประชุมหากระบบสมบูรณ์เรียบร้อยจะมีการ
ประชุมปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่จะต้องใช้ ระบบอีกครั้งและมีการเพ่ิมเติมชื่อเอกสารเป็น “Student 
Activity Transcript” และได้มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์) เป็นผู้ดูแล
และทดลองใช้ระบบ รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับการเก็บบันทึกข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม   

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบความคืบหน้าการจัดท าระบบใบรับรองกิจกรรมนิสิต (ทรานสคริปต์กิจกรรม) 

 

มติ  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ร่าง 
  แผนการด าเนินงานระบบสารสนเทศภายในกองกิจการนิสิต โดยให้แต่ละกลุ่มงานกรอก 
  ข้อมูลกิจกรรมนิสิตด้วยมือและการจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้การสแกนบาร์โค๊ดและจะติดตาม
  ผลการใช้ระบบเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่จะต้องแก้ไขในขั้นตอนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑   เรื่อง พิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต         
ของคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ตามท่ีองค์การนิสิตได้จัดท าประกาศงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ และกองกิจการนิสิตประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการ
นิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยส่งโครงการเพ่ือรองรับ
งบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ไปยังกองกิจการนิสิตเพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตในครั้ง
ต่อไปภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีคณะ/วิทยาลัย ส่งโครงการเพ่ือรองรับงบประมาณดัง
รายการในเอกสารการประชุม 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ของคณะ/วิทยาลัย 

มติ  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ประจ า 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของคณะ/วิทยาลัยที่เสนอ โดยให้ปรับรายการงบประมาณในโครงการให้
  เป็นไปตามเกณฑ์การใช้งบประมาณและปรับเกณฑ์ค่าเช่าชุดให้อยู่ในวงเงิน ๒,๐๐๐ บาทและส่ง
  มายังฝุายเลขาภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือจัดท าเป็นประกาศการอนุมัติ 
  งบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตของคณะ/วิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๒   เรื่อง  พิจารณาการขอใช้เงินคงคลังค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ได้ขอใช้เงินคงคลังค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้จัด
กิจกรรมโครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ดังรายละเอียดในเอกสารการ
ประชุม 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เงินคงคลังคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบใช้เงินคงคลังคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

 

 

 

 



๒๓ 

 

  ๔.๓   เรื่อง  พิจารณาการขอใช้เงินคงคลังค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ 
  ด้วย วิทยาลัยนานาชาติ ได้ขอใช้เงินคงคลังค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อใช้จัด
กิจกรรมโครงการรับน้องใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท ดัง
รายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เงินคงคลังวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท 
 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบใช้เงินคงคลังวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท 
 
  ๔.๔   เรื่อง  พิจารณาการขอใช้เงินคงคลังค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
ศาสตร์ 
  ด้วย คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์ ได้ขอใช้เงินคงคลังค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต คณะวิทยาการ
สารสนเทศศาสตร์ เพ่ือใช้จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ชาว วก. และวัฒนธรรม Asean ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาทและโครงการ Informatics Beginning#2014 จ านวน ๓๔,๔๒๒.๕๐ บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๖๔,๔๒๒.๕๐ บาท ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้เงินคงคลังคณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์  
  จ านวน ๖๔,๔๒๒.๕๐ บาท 
 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบใช้เงินคงคลังคณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์  
  จ านวน ๖๔,๔๒๒.๕๐ บาท  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑ การจัดสรรงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตให้กับโครงการจัดตั้ง 

คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด าเนินการโดยให้ทางโครงการจัดตั้งฯ ท าหนังสือขอ
อนุมัติจากอธิการบดีให้ด าเนินการประหนึ่งเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดที่วิทยาเขตบางแสน เพ่ือจะได้ด าเนินกระบวนการ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งให้องค์การนิสิต
เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กับคณะและวิทยาลัยต่อไป  

 



๒๔ 

 

 ๕.๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ของทุกปีมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายเครื่องราช
สักการะพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี จึงขอความร่วมมือ
จากทุกคณะ/วิทยาลัย จัดตัวแทนนิสิตเพื่อวางพานจ านวน ๒ คนและแต่งชุดนิสิตพิธีการ ในส่วนนิสิตที่เข้าร่วมงาน
ในหอประชุม จะท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังแต่ละหน่วยงานต่อไป 

 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธานกล่าว
ปิดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๕ น. 
 

 

           นายแมน   แสงอุทัย 
                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                        
            นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
 

มติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
    (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   (ไม่มี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

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


