
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๑.๔๕ น. 

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

 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
   ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    ๑.๑.๑  เรื่อง สรุปผลงานตามนโยบายในด้านพัฒนานิสิตของ 

     มหาวิทยาลัยบูรพาฝ่ายกิจการนิสิต  
    ๑.๑.๒  เรื่อง ร่างก าหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
     แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
          ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
   ๓.๑ เรื่อง การด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต 
   ๓.๒ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 
   ๓.๓ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท าระบบกรอกข้อมูลงบประมาณสนับสนุนการจัด
         กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตของคณะการจัดการ 

         และการท่องเที่ยว  
 ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๑.๔๕ น. 

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

 
เริ่มประชุมเวลา               น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   ๑.๑.๑  เรื่อง สรุปผลงานตามนโยบายในด้านพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสุข 

   สืบเนื่องจากคราวประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานกองกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติ มอบทุกกลุ่มงานทบทวนสรุปผลงานตาม
นโยบายในด้านพัฒนานิสิต หากมีการปรับเพ่ิมให้น าเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไปนั้น จึงขอทราบผลการ
ทบทวนสรุปผลงานตามนโยบายในด้านพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายกิจการนิสิตเน้นให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมและมีความสุขดังนี้ 
 
 
 



๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 



๔ 

 

 
 
 
 
 



๕ 

 

   ๑.๑.๒  เรื่อง ร่างก าหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖    

   ตามท่ีได้มีหนังสือจากส านักงานราชเลขาแจ้งมหาวิทยาลัยเรื่อง งานพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงร่างก าหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตฯ และได้น าเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



๖ 

 

 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 
 
 
 



๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือที่ประชุมทราบ 
 

มติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   

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

ผู้มาประชุม 
 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี           ประธาน 
๒. ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์   ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง   ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๔. นางจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์ 
        แผนไทยอภัยภูเบศร 
๕. อาจารย์ชลธิชา  จันทคีร ี   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๖. นายกชกร ผดุงรัชดากิจ  (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและ 
     ชุมชนสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 
๗. อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๙. อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
        คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๐. นายรัฐกาล  จันทรศร   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
        คณะวิทยาศาสตร์  
๑๑. นายอัฐพร  โสวัตร ์    (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 
        สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๒. อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๓. นางวธัญญา ลุนชัยภา   (แทน) รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
๑๔. นายกรัณฑวัชร์ ถาไชย   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๕. นางพรทิพย์  มั่งคั่ง    (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 



๑๐ 

 

๑๖. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๑๗. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๘. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๙. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม   ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๐. ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ 
        เทคโนโลยีการเกษตร 
๒๑. อาจารย์ภัทราพร ทองนิ่ม   (แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒๒. อาจารย์ณัฐพล ชมแสง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี 
๒๓. ดร. มะลิวัลย์ คุตะโค    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๒๔. อาจารย์จีรศักดิ์  รัตนะวงษ์   (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
        และบริหารธุรกิจ 
๒๕. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์                            หัวหนา้ฝ่ายกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
๒๖. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒๗. นายธนเดช  วัฒนไชย   หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
        กองกิจการนิสิต   
 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัต ิ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
๒. อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 
        คณะดนตรีและการแสดง 
๓. ดร.ธินิกานต์ ประไกรวัน   ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 
        รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.พัชรวดี พูลส าราญ    (แทน) ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสระแก้ว 
๒. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต 
๓. นายมานพ  น้ าทรัพย์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๔. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 
 

 



๑๑ 

 

 เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๕  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑.๑ เรื่อง การปรับเปลี่ยนใช้ตราสัญลักษณ์ชมรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา 

   ด้วยชมรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชาได้แจ้งให้ทราบถึงการใช้ตราสัญลักษณ์ของ
ชมรมบนหนังสือราชการต่างๆ เพื่อให้การจัดท าหนังสือมีความสวยงามเม่ือการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีข้อเสนอจากคณะกรรมการ
ให้มีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์โดยเพ่ิมเติมให้มีสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในตราด้วยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แบบเก่า               แบบใหม ่

 

 

 

 



๑๒ 

 

   ๑.๑.๒  เรื่อง ข้อตกลงร่วมของสถาบันอุดมศึกษาในการวางมาตรการการก ากับดูแล
ประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ 

   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการประชุมหารือและมอบ
นโยบายผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้น านักศึกษาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์ของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น ได้มีข้อเสนอ
และข้อคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย โดยจัดท าเป็นข้อตกลงร่วมของสถาบันอุดมศึกษาในการวางมาตรการ
การก ากับดูแลประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและนิสิตนักศึกษาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ๑.๑.๓   เรื่อง โครงการ knowledge on stage คณะดนตรีและการแสดง 

   ด้วยคณะดนตรีและการแสดงได้จัดโครงการ knowledge on stage การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “การถอดองค์ความรู้จากผลงานเฟรชชี่ 
รีไซทอล คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา : การปรับสู่การเปลี่ยน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในคณะและเครือข่ายทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่
ดีไปใช้ในการพัฒนานิสิตและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

   ๑.๑.๔ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ก าหนดระยะเวลายานพาหนะเข้า-
ออกภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

   ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาเห็นสมควรก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคล
และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลากลางคืน จึงก าหนดเวลาส าหรับยานพาหนะเข้า-ออกภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ๑.๑.๕ เรื่อง ตารางสรุปจ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก
ชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ได้มีคณะและหน่วยงานให้ความร่วมมือส่งนิสิตเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 

 



๑๓ 

 

   ๑.๑.๖ เรื่อง ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 

   ตามท่ีประชุม กยศ. มีมติเห็นชอบก าหนดมาตรการและปรับหลักเกณฑ์ให้กู้ยืม
กองทุน กยศ. ใหม่โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งผู้กู้รายเก่าท่ีจะเลื่อนชั้นปี หากจะกู้ต่อ
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เช่นกันในทุกภาคเรียนและยังต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ
จิตอาสาอย่างน้อย ๑ กิจกรรมต่อภาคการเรียนโดยต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อ ๑ 
ภาคการศึกษา ซึ่งคณะใดมีโครงการหรือกิจกรรมด้านจิตอาสา สามารถน าแบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ตามท่ีแจกในที่ประชุมหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์กองกิจการนิสิตให้นิสิต
กรอกรายละเอียดเพื่อไว้เป็นหลักฐานในการยื่นกู้ยืมกองทุน กยศ. ได้ 
 ๑.๒ นายธนเดช  วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ดังนี้ 
   วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตจะจัด
กิจกรรมโครงการมอบทุนอุดหนุนนักกิจกรรมทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ให้กับนักกิจกรรม องค์การนิสิต สภานิสิต 
สโมสรนิสิตและชมรมกิจกรรม 

 ๑.๓ อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้ 
   วันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์มีก าหนดจะเข้าร่วม
โครงการกีฬาเครือข่ายสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๑ 

  ๑.๔ นายอัฐพร  โสวัตร์ (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
   วันที่ ๑๗-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับส านักงาน
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งนิสิต จ านวน ๓ คน ไปปฏิบัติหน้าที่ใน
การสอนกีฬายูโด เทควันโดและคาราเต้โด ให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาว ณ ราชอาณาจักรภูฏาน 

   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติประจ าจังหวัดชลบุรี จัดโครงการรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการทุจริต
สากลซึ่งมีกิจกรรมการประกวดค าขวัญ กีฬากับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและเดินรณรงค์รวมพลัง
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
 ๑.๕ อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
   วันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จะจัดโครงการ
ภูมิศาสตร์สัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหิดล และได้ท าหนังสือไปถึง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วมีการเลื่อนการจัดโครงการไปเป็นวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๔ 

 

   วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศาสตร์จะจัดโครงการ GIS Day. 
โดยจะมีการประกวดการแข่งขัน จับรางวัลในเรื่องของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 

 ๑.๖ นายรัฐกาล  จันทรศร  (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
   วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์จะจัดกิจกรรมพิธีเปิดที่ท าการ
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SD ๑๐๖ อาคารสิรินธร เวลา ๐๙.๐๐ น . และในเวลา ๑๓.๐๐ น. จะ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง CL ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานและ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยจะแนะน าการเขียน Resume และเตรียมตัวการสมัครงาน ซึ่งมีศิษย์เก่าจาก
สานงานต่างๆ มาให้ค าแนะน าและจะมีกิจกรรมซุ้มเทียนในช่วงเย็น 

 ๑.๗ อาจารย์อธิตา  อ่อนเอื้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการ
สารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
   การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกิจการนิสิตประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ช่วงวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

     - โครงการชาว วก.รักษ์สุขภาพ และกีฬาสีสานสัมพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
   - โครงการสานสัมพันธ์ชาว วก. และวัฒนธรรม ASEAN ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

   - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์อาจารย์กับนิสิต 

   วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการสารสนเทศจะจัดกิจกรรมท าบุญวัน
คล้ายวันเกิดของคณะวิทยาการสารสนเทศ มีกิจกรรมรว่มท าบุญที่วัดของคณาจารย์และนิสิต 

 ๑.๘ นาย กรัณฑวัชร์ ถาไชย (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
   วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์จะจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ให้กับนิสิต ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยวิทยากรรับเชิญคุณศุ  บุญ
เลี้ยง 

 ๑.๙ นางพรทิพย์  ม่ังคั่ง (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
   วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการ
สุนทรียภาพผ่านงานศิลป์โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานทูตอเมริกา เนื้อหาจะมาประชาสัมพันธ์
ทุนศึกษาต่อและการสอนด้านศิลปะให้กับนิสิต 

 ๑.๑๐ อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
   วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยนานาชาติจะจัดกิจกรรม International day 

และวันคริสต์มาส ซึ่งจะจัดในวันเดียวกันเป็นประจ าทุกปี 



๑๕ 

 

 ๑.๑๑ ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
   วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะจัดกิจกรรมการ
เสวนาปัญหาประชาธิปไตยในประเทศไทยขึ้นแต่ยังมิได้จัดกิจกรรม เนื่องจากมีความเข้าใจผิดจากทหารและ
ต ารวจในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เรียนเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือ
สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันแต่อย่างใด 

  ๑.๑๒ นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
   วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมคณะกรรมการทุนส่งเสริม
การศึกษานิสิตและสัมภาษณ์ นิสิตจ านวน ๑๐๐ ทุน ซึ่งมีคณะพยาบาลจะขอให้สัมภาษณ์ในวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากนิสิตพยาบาลไปฝึกประสบการณ์ไม่สามารถมาสัมภาษณ์ได้ในวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในส่วนที่เหลือด้วย 
  
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 
  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
 

มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้ 
   หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๒๘ จาก “รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์”  
   แก้ไขเป็น “รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์” 
   หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๘ จาก “วันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน” แก้ไขเป็น  
    “วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน – ๑๒ ธันวาคม” 
   หน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๒ และ ๑๗ จาก “โทปรินทร์” แก้ไขเป็น “โทปุรินทร”์ 
    
 



๑๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง การด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต 
  จากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ มีมติปรับแผนผังการด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรม (ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๘/๒๕๕๗) และน าเข้าท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วนัน้ ในการนี้ได้มีข้อเสนอข้อมูลการเรียนรู้จาก รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผู้รักษาการ
แทนผู้ช่วยอธิการบดีดังเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร ได้แจ้งในที่ประชุมให้มีการ
ท าหนังสือลงนามโดย ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามเพ่ือขอแผนปฏิบัติการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

 

มติ   ตามท่ีมีการท าหนังสือโดยผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   บุญมา  ไทยก้าว) ไปยังคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอแผนปฏิบัติการและมี
   ก าหนดส่งภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ยงัไม่มีหน่วยงานใดส่ง
   แผนฯ กลับมายังฝ่ายเลขา 
 
  ๓.๒ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่อง การซื้อเสื้อรุ่นขององค์การนิสิต  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ตามที่ มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตจัดซื้อเสื้อรุ่นขององค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ กองกิจการนิสิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นและได้ประชุม
สอบสวนข้อเท็จจริงจากนิสิตผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว ๓ ครั้งนั้น ผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วย
อธิการบดี ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้วและได้รายงานให้ผู้บริหารทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบข้อมูลการสอบสวนข้อเท็จจริง 

 

มติ   ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลการสอบสวนข้อเท็จจริงดังนี้ 
 

 

 



๑๗ 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

  ๓.๓ เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 
  จากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้น าเสนอข้อมูล 
เครื่องยิงบาร์โค้ดเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าทรานสคริปกิจกรรมโดย
จะทดลองระบบในการเก็บข้อมูลนิสิตงาน กยศ. ก่อนเบื้องต้นในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จากการ
ทดลองใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลนิสิตแล้วนั้นสามารถจัดเก็บได้รวดเร็วโดยจะพัฒนาให้ใช้ร่วมกับการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม หากระบบที่กองกิจการนิสิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดอบรมการใช้
เครื่องมือและระบบให้กับคณะ/วิทยาลัยต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบข้อมูลความคืบหน้าการจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 

 

มติ   ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการใช้อุปกรณ์การเก็บข้อมูลนั้น
   สามารถ ใช้งานได้ดี หลังจากได้ข้อมูลแล้วจะสามารถอัฟโหลดเข้าสู่ระบบ 

   ทรานสคริปกิจกรรมได้และฝากประชาสัมพันธ์คณะต่างๆ หากนิสิตมีความประสงค์
   เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด ให้น าบัตรนิสิตติดตัวมาด้วย เนื่องจากผู้
   จัดงานจะใช้การสแกนบาร์โค้ดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ยังสามารถบันทึกโดยการพิมพ์ข้อมูล
   ได้อีกด้วย ทั้งนี้คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่เรียบ
   ง่ายและรวดเร็วไว้เป็นทางเลือกอีกช่องทาง ซึ่งการพัฒนาระบบนี้จะต้องขอความ
   อนุเคราะห์ประสานงานกับทางคณะในรายละเอียดวิธีการต่อไป 
 

  ๓.๔ เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการจัดท าระบบกรอกข้อมูลงบประมาณสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  จากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๑.๑.๖ ประธานแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลการใช้งบประมาณจัดโครงการ 
กิจกรรม รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตลงในแบบกรอกข้อมูลที่แจกในที่ประชุมและส่งให้ฝ่ายเลขาฯ      
ที่ประชุมภายในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น มีคณะ
ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวแล้วจ านวน ๓ คณะ ซ่ึงดร.เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ 
รับทราบถึงการจัดท าระบบ e-form ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้ท าการ
บันทึกเข้าระบบและสามารถเก็บเป็นบันทึกข้อมูลในการน าไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาได้ โดย
มีรายละเอียดการด าเนินงานตามเอกสารประกอบการประชุม 



๒๐ 

 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบแบบฟอร์มและติดตามข้อมูลงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัด
   กิจกรรมหรือทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนานิสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของแต่ละ
   หน่วยงาน 

มติ    ดร.เอกวิทย์  โทปุรินทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบในส่วนของระบบงบประมาณเพ่ือ
   พัฒนานิสิตตามเอกสารแจกในที่ประชุม ซึ่งทางส านักคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ท า 
   หนังสือถึงคณะเพ่ือขอรายชื่อผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลงบประมาณโครงการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

   ด้วยคณะศึกษาศาสตร์จะจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมแสดง
ศักยภาพนิสิตครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีความประสงค์ขอ
ใช้งบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง การอนุมัติ
งบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับจัด
กิจกรรมข้างต้น จ านวน ๗๒,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์มีงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตคงเหลือ 
๑๓๐,๐๙๘.๔๐ บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต 

   คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๗๒,๐๐๐ บาท 
 

มติ   ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต 

   คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๗๒,๐๐๐ บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑ ร่างก าหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได้มีหนังสือจากส านักงานราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๒.๓/๑๗๕๑๑ ลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๖ แจ้งมหาวิทยาลัยเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงร่างก าหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตฯ ตามตาราง
ในเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายได้พิจารณาการฝึกซ้อมบัณฑิต และจะน าไปจัดท า
ประกาศเป็น ๓ ภาษาเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาตารางการฝึกซ้อมบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
   การศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มติ   ที่ประชุมเห็นชอบร่างก าหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตตามตารางดังนี้ 
รับจริงวันที่  ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รับจริงวันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ซ้อมรวม วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ้อมรวม วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๕.๒ ร่างก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตภาคปกติและนิสิต
ภาคพิเศษ 
  เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอก าหนดการ
เปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ เพ่ือถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาก าหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ   ทีป่ระชุมเห็นชอบร่างก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับ
   นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ ในส่วนของการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในวันที่ ๗-๙ 
   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะใช้เวลาในการปฐมนิเทศรวมครึ่งวันเช้า ประธานที่
   ประชุมมอบให้กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตจัดท าเป็นตารางการปฐมนิเทศแยก
   คณะ จ านวนนิสิตและห้องที่ใช้จัดปฐมนิเทศโดยใช้ข้อมูลเดิม 



๒๒ 

 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่  ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๑.๔๕ น. แล้วประธานได้
กล่าวปิดประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๕ น. 
 

 

                นายแมน   แสงอุทัย 

               ผู้จดรายงานการประชุม 

 

         นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม           

 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 

 

มติ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง การด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต 
  จากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ มีมติปรับแผนผังการด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรม (ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ๘/๒๕๕๗) และน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วนัน้ ในการนี้ได้มีข้อเสนอข้อมูลการเรียนรู้จาก รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีดังเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร ได้แจ้งในที่
ประชุมให้มีการท าหนังสือลงนามโดย ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามเพ่ือขอแผนปฏิบัติการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอแผนปฏิบัติการและมีก าหนดส่งภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น  
ยังไม่มีหน่วยงานใดส่งแผนฯ กลับมายังฝ่ายเลขา 
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

 
 

มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

  ๓.๒ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 
  จากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้น าเสนอข้อมูล 
เครื่องยิงบาร์โค้ดเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าทรานสคริปกิจกรรมโดย
จะทดลองระบบในการเก็บข้อมูลนิสิตงาน กยศ. ก่อนเบื้องต้นในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จากการ
ทดลองใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลนิสิตแล้วนั้นสามารถจัดเก็บได้รวดเร็วโดยจะพัฒนาให้ใช้ร่วมกับการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม หากระบบที่กองกิจการนิสิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดอบรมการใช้
เครื่องมือและระบบให้กับคณะ/วิทยาลัย ซ่ึง ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ แจ้งที่ประชุมฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ทราบถึงการใช้อุปกรณ์การเก็บข้อมูลนั้นสามารถใช้งานได้ดี 
หลังจากได้ข้อมูลแล้วจะสามารถอัฟโหลดเข้าสู่ระบบทรานสคริปกิจกรรมได้และฝากประชาสัมพันธ์คณะต่างๆ 
หากนิสิตมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด ให้น าบัตรนิสิตติดตัวมาด้วย เนื่องจากผู้
จัดงานจะใช้การสแกนบาร์โค้ดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ยังสามารถบันทึกโดยการพิมพ์ข้อมูลได้อีกด้วย ทั้งนี้คณะ
วิทยาการสารสนเทศได้เสนอแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่เรียบง่ายและรวดเร็วไว้เป็นทางเลือกอีกช่องทาง  
ซึ่งการพัฒนาระบบนี้จะต้องขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับทางคณะในรายละเอียดวิธีการต่อไปต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบข้อมูลความคืบหน้าการจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 

 

มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

  ๓.๓ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท าระบบกรอกข้อมูลงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 
  จากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๑.๑.๖ ประธานแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลการใช้งบประมาณจัดโครงการ 
กิจกรรม รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตลงในแบบกรอกข้อมูลที่แจกในที่ประชุมและส่งให้ฝ่ายเลขาฯ    
ที่ประชุมภายในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น มีคณะ
ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวแล้วจ านวน ๓ คณะ ซ่ึงดร.เอกวิทย์  โทปรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ 
รับทราบถึงการจัดท าระบบ e-form ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้ท าการ
บันทึกเข้าระบบและสามารถเก็บเป็นบันทึกข้อมูลในการน าไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
และในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดร.
เอกวิทย์ โทปุรินทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบในส่วนของระบบงบประมาณเพ่ือพัฒนานิสิตตามเอกสารแจกในที่
ประชุม ซึ่งทางส านักคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ท าหนังสือถึงคณะเพ่ือขอรายชื่อผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล
งบประมาณโครงการโดยมีรายละเอียดการด าเนินงานตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบแบบฟอร์มและติดตามข้อมูลงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัด
   กิจกรรมหรือทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนานิสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของแต่ละ
   หน่วยงาน 
 
 

มติ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ด้วยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้ขอใช้งบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้
คณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในส่วนของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เพื่อใช้จัดกิจกรรม
โครงการอาสาพัฒนาน าการศึกษาจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน 
๓๐,๐๐๐ บาท โดยคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมีงบประมาณคงเหลือ ๔๑,๓๔๓.๖๐ บาท  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 



๒๘ 

 

 



๒๙ 

 

 



๓๐ 

 

 



๓๑ 

 

 
 

 



๓๒ 

 

 

 



๓๓ 

 

 



๓๔ 

 

 

 



๓๕ 

 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้ 
   คณะ/วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในส่วนของคณะการจัดการและการ 
   ท่องเที่ยว จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 

มต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


