
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   

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

ผู้มาประชุม 
 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว   ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี               ประธาน 
๒. ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์     ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 
         คณะดนตรีและการแสดง 
๔. อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง   ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๕. นายกชกร ผดุงรัชดากิจ   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและ 
         ชุมชนสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 
๖. ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว     รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ 
         นิติศาสตร์ 
๗. นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธ์    (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
         คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๘. นายรัฐกาล  จันทรศร     (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
         คณะวิทยาศาสตร์  
๙. ดร. ฉัตรกมล  สิงห์น้อย     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๐. อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๑. นางวธัญญา ลุนชัยภา     (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ  
         วิศวกรรมศาสตร์   
๑๒. ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ     รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
         คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
๑๔. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๑๕. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 
         รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
๑๗. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์   ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 



๒ 
 

๑๘. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม     ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๙. ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ 
         เทคโนโลยีการเกษตร 
๒๐. อาจารย์ยศพล  ผลาผล    (แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒๑. นายพรพิทักษ์  สุธรรม     (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต 
         คณะอัญมณี 
๒๒. ดร. มะลิวัลย์ คุตะโค     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๒๓. อาจารย์จีรศักดิ์  รัตนะวงษ์    (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
         และบริหารธุรกิจ 
๒๔. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์                               หวัหน้าฝ่ายกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
๒๕. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร   ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒๖. นายธนเดช  วัฒนไชย     หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
         กองกิจการนิสิต   
 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัต ิ  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
๒. อาจารย์ชานน  ชลวัฒนะ    รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๓. อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์ 
         แผนไทยอภัยภูเบศร 
๔. อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๕. อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ 
         มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.วศิน ยวุนะเตมีย์     ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
๒. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์     หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต  
         กองกิจการนิสิต 
๓. นางสุชาดา  อาศัยสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต 
๔. นางปรัชรัศม์  มาศจรัสพัฒน์    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกิจการนิสิต 
๕. นายแมน  แสงอุทัย     นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๖. นายมานพ  น้ าทรัพย์     นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๗. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๘. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 
๙. นางสาววิมลพรรณ จันทศร    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 



๓ 
 

 เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๕  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
    ๑.๑.๑ เรื่อง สรุปจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมในสถาบันอุดมศึกษา 

    ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) จะจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมใน
สถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยส านักงานขอความ
อนุเคราะห์นิสิตและบุคลากร จ านวน ๒๐๐ คนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ได้มีคณะ/วิทยาลัยส่งนิสิตและบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมดังเอกสารประกอบการประชุม 
    ๑.๑.๒  เรื่อง ก าหนดการจัดงานวัน “ธ ารง บัวศรี” 

    ด้วยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดงานวัน “ธ ารง บัวศรี” ขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็น
การร าลึกถึงผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ จึงได้ก าหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันที่ 
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีก าหนดการ
ดังเอกสารประกอบการประชุม 
    ๑.๑.๓ เรื่อง การด าเนินงานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕   

    ตามทีจ่ังหวัดชลบุรี ได้ก าหนดจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุขจังหวัด
ชลบุรีและได้ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม 

พระรักษาเทพ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีมติให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและส่งใบสมัครภายในวันที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังเอกสารประกอบการประชุม 
    ๑.๑.๔ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ 
    ด้วยในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยบูรพาน าผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดอุทก
เขปสีมาราม (วัดน้ า) ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
    ๑.๑.๕ เรื่อง แนะน ารองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
     ประธานได้แนะน าอาจารย์ชลธิชา จันทคีร ีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์และอาจารย์อธิตา  อ่อนเอื้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ ให้ที่ประชุมทราบ 
     ๑.๑.๖ เรื่อง ตารางสรุปข้อมูลงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานิสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
     ประธานแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลการใช้งบประมาณจัดโครงการ 
กิจกรรม รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตลงในแบบกรอกข้อมูลที่แจกในที่ประชุมและส่งให้ฝ่ายเลขาฯ    
ที่ประชุมภายในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 



๔ 
 

 ๑.๒ นายธนเดช  วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี้  

  วันที่ ๓๐ ตุลาคม-๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตจะจัด
โครงการเข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๕ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

คณะแพทยศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  วันที่ ๖-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ประกวดกองเชียร์และผู้น าเชียร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์  มณีวงษ์  
  วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ คณะแพทยศาสตร์ 
  วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโรงการ Team Work ครั้งที่ ๒ 
ณ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
  วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ วันมหิดล ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ 
 ๑.๔ อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงานเทิดพระเกียรติพระ
บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย โดยมีนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศรเข้าร่วมโครงการ 

 ๑.๕ ดร. ฉัตรกมล  สิงห์น้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดกิจกรรมโครงการวิ่งประเพณี
เขาเขียว ซึ่งเป็นการวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพนิสิตชั้นปีที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐-๐๙.๐๐ น. โดยเริ่มวิ่งจาก 
อบต. บางพระไปถึงทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวรวมระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีนิสิตเข้าร่วมประมาณ 
๒๕๐ คนและในวันเดียวกันนี้เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ได้จดักิจกรรมโครงการบายศรีสู่ขวัญเพ่ือต้อนรับนิสิต
ใหม่ชั้นปีที่ ๑ 

 ๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  สถานการณ์การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ในช่วง ๒-๓ ปทีี่ผ่านมา
นั้น พบว่านิสิตระดับปริญญาตรีของคณะมายื่นความจ านงในการขอรับทุนลดลงในทุกปี ซึ่งล่าสุดมีจ านวนนิสิต
ที่มายื่นสมัครรับทุนน้อยกว่าจ านวนทุนที่คณะจัดสรรให้ 
 ๑.๗ ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้ 
  วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ได้เข้าแข่งขันการอภิปรายสาธารณะในหัวข้อ 
โทษประหารชีวิต : เครื่องมือแก้ปัญหาอาชญากรรม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  



๕ 
 

  วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการไหว้ครู 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธ ารง  บัวศรี ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ในการนี้ได้มีการมอบโล่
เกียรติยศแก่ศิษย์เก่าดีเด่นภายในงาน 

 ๑.๘ อาจารย์จีรศักดิ์  รัตนะวงษ์ (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้จัด
โครงการสวดมนต์เสริมบารมี เสริมสมาธิให้นิสิตนักบริหารและมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตนักกิจกรรมและ
เลี้ยงขอบคุณนักกิจกรรม 

 ๑.๙ อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ คณะดนตรีและการแสดง 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เสร็จสิ้นกิจกรรมเพ่ือน้องลง ซึ่งในปีนี้ไม่มีพ่ีว๊ากและ 

พ่ีระเบียบตลอดกิจกรรมโดยให้รุ่นพ่ีและรุ่นน้องพูดคุยท าความเข้าใจกัน 

  วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยและนาฎศิลป์ ภาคตะวันออก 

  วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จะจัดกิจกรรมท าบุญครบรอบ ๑ ปีการจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง 
 ๑.๑๐ อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ 
หอประชุมธ ารง  บัวศรี 
  วันที่ ๖-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมประกวดเชียร์ 
  วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จะจัดกิจกรรมท าบุญ ตักบาตร ณ วัด
เก่าโบราณ 

 ๑.๑๑ นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต 
ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 

 ๑.๑๒ นางสาววิมลพรรณ จันทศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ดังนี้ 
  วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มายืนยันรายชื่อผู้
กู้รายใหม่ท่ีห้องกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 ๑.๑๓ ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๔-๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์จะจัดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์
แสดงผลงานเพื่อน้อง First Fresh ครั้งที่ ๖ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 



๖ 
 

 ๑.๑๔ อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะโลจิสติกส์ได้จัดกิจกรรมปิดกิจกรรม สรุปกิจกรรมทั้งหมด
ของคณะและแจ้งผลการประกวดทั้งหมดให้นิสิตคณะโลจิสติกส์ได้รับทราบ 

  วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณาจารย์และนิสิตคณะโลจิสติกส์ จะจัดกิจกรรมท าความ
สะอาดบริเวณบางแสนร่วมกับเทศบาลแสนสุข 

  วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์จะจัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณใต้ศูนย์กิจกรรมนิสิต ๒ 

     
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
 

มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
     
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ รายงานการประชุมตัวแทนจากคณะ ๘ หน่วยงาน (ร่างคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
วิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต) 
  ตามท่ีได้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต เพ่ือ
พิจารณารูปแบบและวิธีการด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต ตามกรอบพัฒนานิสิตที่อธิการบดี
ได้เสนอไว้นั้น ตัวแทนจากคณะ ๘ หน่วยงานได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือแจ้งความคืบหน้าการด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิต 
   และกิจกรรม 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบและมีการเพ่ิมเติมหน่วยงานที่เก่ียวข้องแต่ละด้านตามโครงสร้าง 
   เพ่ือน าไปสู่แผนปฏิบัติการ รวมทั้งเพ่ิมเติมกรรมการในส่วนของการประกันคุณภาพของ
   คณะกรรมการฯ และน าเข้าเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในวันที่   
   ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สุขภาพกาย   วัดและประเมินด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ 
-สุขภาพใจ   แบบประเมินของกรมสุขภาพจิต 
-สวัสดิภาพทางสังคม ร้อยละของอุบัติเหตุ/อาชญากรรม/อบายมุข ที่ลดลงจากปีฐาน 

 

ทั้งนีผู้้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร  ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานกลับไปท า
ร่างแผนปฏิบัติการและส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ต่อไป 

๓. สวัสดภิาพทางสังคม 

อุบัติเหตุ 

อาชญากรรม/อบายมุข 
/สถานบันเทิง 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

๑. สุขภาพกาย 

ออกก าลังกาย 

อาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
(สาขาวชิาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) 

คณะวิทยาศาสตร ์
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

คณะสหเวชศาสตร ์

(สาขาวิชาชีวเวชศาสตรเ์น้นทางดา้นโภชนบ าบัด) 

๒. สุขภาพใจ 
สภาวะทางอารมณ์ต่อตนเอง (Matarity) 

และต่อผู้อื่น (Emotional Skill) 

คณะแพทยศาสตร์ 
(สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
(สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(สาขาวิชาจิตวิทยา) 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
(สาขาวิชาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภัย) 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(สาขาวิชานิติศาสตร์) 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 



๙ 
 

  ๓.๒ เรื่อง ความคืบหน้าการสวบสวนข้อเท็จจริงการจัดท าเสื้อรุ่นขององค์การนิสิต ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๕๗ 

   ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงการซื้อเสื้อรุ่นขององค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
   กองกิจการนิสิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวและได้เชิญ
นิสิตผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วและยังต้องติดตามข้อมูลจากบุคคล หน่วยงานภายนอกเพ่ิมเติมอีก 
ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการประสานงานขอข้อมูลและจะแจ้งผลให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ    

 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
    ๔.๑ พิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตของโครงการจัดตั้ง
คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

   ด้วยโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้เสนอโครงการเพ่ือรองรับ
งบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๓ โครงการรายละเอียดดังนี้ 

(๑) โครงการ CBS ร่วมใจ Big Cleaning Day Buu. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

      จ านวน ๑๑,๕๕๐ บาท 

(๒) โครงการ CBS ร่วมใจแข่งขันกีฬานิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

      จ านวน ๑,๙๖๕๐ บาท 

(๓) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๗,๗๑๘ บาท 

 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 
 

มติ   ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและปรับลดงบประมาณโครงการที่ใช้งบประมาณค่าบ ารุงกีฬา
   ให้อยู่ในงบประมาณตามประกาศ    
 

 
 
 
 



๑๐ 
 

   ๔.๒ พิจารณาแบบฟอร์มการให้คะแนนในการพิจารณาขอรับทุน 
   ตามที่มีการออกแบบฟอร์มการให้คะแนนในการพิจาณาการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและแบบการให้คะแนนการพิจารณาการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตรายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแบบฟอร์มการให้คะแนน 
 
มติ   ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มและให้ปรับแบบฟอร์มของ กยศ. ให้เป็นไปตาม
   แบบฟอร์มของทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตและน าเข้าแจ้งเพ่ือทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 
   ๔.๓ การปรับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ตามที่ประชุมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มีมติเห็นชอบก าหนดมาตรการและปรับ
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังเอกสารแนบในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โดยมีการปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาที่จะจัดสรรเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและ
หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินในระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๒.๐๐ เช่นกันในทุกภาคการเรียนและยังต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอย่างน้อย ๑ กิจกรรมต่อ
ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการจัดโครงการจิตอาสาให้กับนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม  
   เพ่ือการศึกษา 
 
มติ   ที่ประชุมเห็นสมควรให้แต่ละคณะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาเพ่ือให้นิสิตได้เข้าร่วม
   กิจกรรม 
 

   ๔.๔ การพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการนิสิต  
   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ ให้
อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย (๓) รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต 
จ านวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการนิสิต ตาม (๓) หมดวาระ
ลงรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการรายชื่อรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต  
   จ านวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการนิสิต 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเสนอรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้าน 
   กิจการนิสิตส่วนงานเป็นกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการนิสิตดังนี้ 

(๑) คณะอัญมณี  
(๒) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(๓) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(๔) คณะสหเวชศาสตร์ 
(๕) คณะวิทยาศาสตร์ 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

   ๕.๑ การรายงานความคืบหน้าการจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 

         ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้น าเสนอเครื่องยิง 
บาร์โค้ดเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าทรานสคริปกิจกรรม โดยจะ 
ทดลองระบบในการเก็บข้อมูลนิสิตงาน กยศ. ก่อนเบื้องต้นในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งหากระบบ 
ที่กองกิจการนิสิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดอบรมการใช้เครื่องมือและระบบให้กับคณะ/วิทยาลัยต่อไป  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่  ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธานได้
กลา่วปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

 

 

 

 

           (นายแมน   แสงอุทัย) 
                 ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 
          (นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร) 
                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม           


