
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

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

 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
   ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
          ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
   ๓.๑ ฝ่ายจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๓.๒ ฝ่ายถ่ายรูปหมู่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๓.๓ ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑ พิจารณาการขอใช้งบคงคลังคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
      ๕.๑ การขอใช้งบประมาณคงคลังค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและบ ารุงกีฬา 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

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

 
เริ่มประชุมเวลา               น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือที่ประชุมทราบ 
 

มติ 



๓ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 

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

ผู้มาประชุม 

 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี               ประธาน 

๒. ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ธินิกานต์ ประไกรวัน  ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

๔. อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพคณะดนตรีและการแสดง 

๕. ว่าที่ร้อยตรีจิรเมธ  จุลวิเชยีร  (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

     คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๖. ดร.อนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและชุมชนสัมพันธ์ 
     คณะเภสัชศาสตร์ 
๗. นางสาวกุลญาดา เนื่องจ านงค์  (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ 
     นิติศาสตร์ 
๘. อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 

     คณะวิทยาการสารสนเทศ 

๙. นายรัฐกาล  จันทรศร   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
     คณะวิทยาศาสตร์  

๑๐. นายอัฐพร  โสวัตร ์   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า  
     สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๑. อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๒. นางวธัญญา ลุนชัยภา  (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์   
๑๓. ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
๑๕. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๑๖. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๗. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๘. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



๔ 

 

๑๙. ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ  
     เทคโนโลยีการเกษตร 

๒๐. อาจารย์จีรศักดิ์  รัตนะวงษ์  (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
     และบริหารธุรกิจ 

๒๑. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 

๒๒. นายธนเดช  วัฒนไชย  หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
     กองกิจการนิสิต   

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอ่ืน) 
๑. อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์ 
     แผนไทยอภัยภูเบศร 

๒. อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๓. อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์  
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. อาจารย์เมธินี  จามกระโทก  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๕. ดร.ณัฐพล ชมแสง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี 

๖. ดร. มะลิวัลย์ คุตะโค   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

๘. ดร.วโิรจน์  อรุณนพรัตน์                    หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  

๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 

     รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สหัทยา  รัตนะมงคลกุล  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชิดชัย ชาญสมุทร   กรรมการฝ่ายจัดแถวบัณฑิต 

๕. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสขุ    ผู้อ านวยการกองทะเบียนและ 

       ประมวลผลการศึกษา 

๖. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์    หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต  
       กองกิจการนิสิต 

๗. นางปรัชรัศม์  มาศจรัสพัฒน์    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกิจการนิสิต 

๘. นางสุชาดา  อาศัยสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต 

 



๕ 

 

๙. นายมานพ  น้ าทรัพย์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 

๑๐. นายแมน  แสงอุทัย    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 

๑๑. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์   นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 

๑๒. นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

๑๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต 

๑๔. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 

  

เริ่มประชุมเวลา   ๑๑.๕๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ๑.๑.๑ เรื่อง สรุปผลงานตามนโยบายในด้านพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาฝ่าย
กิจการนิสิต เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสุขดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

   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 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือที่ประชุมทราบ 

 

มต ิ   ที่ประชุมทราบ 

 



๑๐ 

 

 ๑.๒ นางวธัญญา ลุนชัยภา (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้    

  วันที่ ๕-๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดกิจกรรมเข้าร่วมกีฬาวิศวกรรม
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดกิจกรรม Job Fair ขึ้น ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป 

 ๑.๓ อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะโลจิสติกส์จะจัดกิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่า ๒๐ สถาบัน 

 ๑.๔ อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสาธารณะสุขศาสตร์จะจัดโรงการปัจฉิมนิเทศให้กับ
นิสิตชั้นปีที่ ๔ ณ หอประชุมคณะและตอนช่วงเย็นสโมสรนิสิตจะจัดงาน Goodbye senior fair well. ณ ลานพลาซ่า
หน้าหอประชุมธ ารง  บัวศรี  
 ๑.๕ อาจารย์อธิตา  อ่อนเอื้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒-๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนา
เตรียมความพร้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพ ตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน 
ประจ าปี ๒๕๕๗ (ACM-ICPC Thailand Boost-UP Camp ๒๐๑๔) โดยการสนับสนุนของส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมและเพ่ิมประสิทธิ 
ผู้เข้าแข่งขัน ACM-ICPC และนักศึกษาด้านซอฟต์แวร์ ให้มีการตื่นตัวและพัฒนาด้านการเขียนโปรแกรม  
การแก้ปัญหา (Problem Solved) โดยใช้ทฤษฎีด้าน Algorithms 
  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing 
and Information Mining and Networking คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ “Goodbye Mobile App. Yes, It's over.” ให้กับนิสิต บุคลากรและผู้ที่สนใจร่วมรับฟัง โดยวิทยากรผู้
มีประสบการณ์ในวงการพัฒนา Mobile Application อาจารย์รวิทัต ภู่หล า (CEO บริษัท Code App.) เป็น
ผู้บรรยาย 
  วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และกิจการพิเศษ น านิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการให้ความรู้ด้าน ICT เพ่ือการศึกษาแก่นักเรียน
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ต.ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในโครงการ สนับสนุน กลุ่ม TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพ่ือชุมชน ในปีนี้เป็นปีที่ ๒ ที่คณะ



๑๑ 

 

วิทยาการสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน อบต. และโรงเรียนในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนใช้ไอที
อย่างสร้างสรรค์ 
  วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  รัศมีขวัญ คณบดีคณะ
วิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ (Job Fair) และกิจกรรม
เตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ณ ห้อง SD ๕๐๖ อาคารสิรินธร  เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่
ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๗ และเพ่ือให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภาค
ตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสพบนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งในปีนี้นิสิตส าเร็จ
การศึกษาเร็วเนื่องจากการปรับเปลี่ยนตาม AEC ดังนั้นนิสิตกลุ่มนี้จะสามารถที่จะเริ่มท างานได้ตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่นิสิตได้มีงานท าก่อน 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องปฏิบัติกาการวิจัย MSCIM ได้เชิญคุณวีระ กษตรสิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในระบบธุรกิจจริงมาบรรยายเพื่อให้ความรู้ ในโครงการการเรียนรู้
จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขา “ไอทีจูเนียร์สร้างสุดยอดนักไอทีในอนาคต”กิจกรรมที่ ๑ “Web Application 

Development Junior” กิจกรรมที่ ๒ “เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย
แนวทาง ให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 ๑.๖ ดร.อนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและชุมชนสัมพันธ์คณะ 
เภสัชศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖-๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์จะจัดกิจกรรมโครงการเภสัชสัมพันธ์ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 ๑.๗ ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์จะจัดงานนิเทศศิลป์โชว์ ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ชั้น ๒ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๑.๘ อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ คณะดนตรีและการ
แสดง แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๙-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะดนตรีและการแสดงจะจัดงานเทศการดนตรีและ
การแสดง ซึ่งจะมีศิลปินทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแสดงภายในงาน 
 ๑.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์จะจัดกิจกรรมไหว้ครู โดยขอเชิญร่วม
ท าบุญตักบาตรอาหารแห้งในช่วงเช้าและพิธีบูรพาจารย์ในช่วงสาย ณ อาคาร Qs-๑ 
  มีนิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้ตั้งศพบ าเพ็ญกุศลที่บ้านใน
จังหวัดหนองคายและอยู่ระหว่างการด าเนินการเรื่องการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ  



๑๒ 

 

 ๑.๑๐ อาจารย์จีรศักดิ์  รัตนะวงษ์ (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ จะจัด
อบรมใบขับข่ีภาคทฤษฎี ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  -ท าใหม่ ค่าธรรมเนียม ๒๕๐ บาท (อบรม ๔ ชั่วโมง) 
  -ต่ออายุ ๕ ปี ต่ออีก ๕ ปี ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท (อบรมเวลา ๑๕.๐๐ น.) 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๓๘๑๐ ๒๙๙๑ ต่อ ๑๕๙ 
 ๑.๑๑ นางสาวกุลญาดา เนื่องจ านง (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะบริเวณชั้น ๖ และจัดท าบุญบริเวณห้องโถงกระจกชั้น ๑ อาคาร Qs ๒   
 ๑.๑๒ ว่าที่ร้อยตรีจิรเมธ  จุลวิเชียร (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะ โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมีโครงการวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ในวันเดียวกันนี้ 
 ๑.๑๓  นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต จะจัดโครงการจัดหางาน
ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
  กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตได้ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการเลือกให้ได้รับทุนส่งเสริม
การศึกษา จ านวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่มีรายชื่อน า
หลักฐานมารับเงินที่งานแนะแนวและวินัยนิสิต 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 

  

มต ิ    ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 
 
มต ิ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้ 
  หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๗ จาก “ปฐมนิเทศ” แก้ไขเป็น “ปัจฉิมนิเทศ” 
  บรรทัดที่ ๙ จาก “สานงาน” แก้ไขเป็น “สายงาน” 
  หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๑๐-๑๑ จาก “พยาบาล” แก้ไขเป็น “พยาบาลศาสตร์” 
    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง การด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต 

  จากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ มีมติปรับแผนผังการด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรม (ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงาน 

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 

 

มต ิ  นายแมน  แสงอุทัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร   
  กรุงไกรเพชร ได้แจ้งให้น าเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากติดภารกิจ 
  ประชุมคณะแพทยศาสตร์ 
 

 



๑๔ 

 

 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 ซึ่ง ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ แจ้งที่ประชุมฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ทราบถึงการใช้อุปกรณ์การเก็บข้อมูลนั้นสามารถใช้งานได้ดี 
หลังจากได้ขอ้มูลแล้วจะสามารถอัฟโหลดเข้าสู่ระบบทรานสคริปกิจกรรมได้และฝากประชาสัมพันธ์คณะต่างๆ 
หากนิสิตมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด ให้น าบัตรนิสิตติดตัวมาด้วย เนื่องจากผู้
จัดงานจะใช้การสแกนบาร์โค้ดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ยังสามารถบันทึกโดยการพิมพ์ข้อมูลได้อีกด้วย ทั้งนี้คณะ
วิทยาการสารสนเทศได้เสนอแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่เรียบง่ายและรวดเร็วไว้เป็นทางเลือกอีกช่องทาง  
ซึ่งการพัฒนาระบบนี้จะต้องขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับทางคณะในรายละเอียดวิธีการต่อไป 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบข้อมูลความคืบหน้าการจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 

 

มต ิ  ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
  ได้น าระบบการเก็บข้อมูลทดลองใช้ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว 

  จะน ามาเข้าสู่ระบบทั้งข้อมูลที่มาจากการสแกนบาร์โค้ดและข้อมูลการบันทึกด้วยมือและ
  ให้นิสิตพกบัตรประจ าตัวนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากจะต้องใช้การสแกนบาร์โค้ด
  จากบัตรนิสิตและในการใช้ระบบภายในอนาคตจะต้องมีการอบรมให้กับทุกคณะ/วิทยาลัย
  เพ่ือใช้ข้อมูลระบบพ้ืนฐานเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันคณะ/วิทยาลัย บางหน่วยงานได้จัดท า 
  ระบบทรานสคริปกิจกรรมบ้างแล้วและอาจจะต้องท าแยกจากกองกิจการนิสิตไปก่อน  
  เนื่องจากลักษณะของกิจกรรมแต่ละคณะ/วิทยาลัยที่มีความแตกต่างกันอยู่ ในอนาคต 
  อาจจะสร้างแนวทางร่วมกันได้ ประธานในที่ประชุมจึงเสนอแนะให้น าตัวอย่างของคณะ 
  ศึกษาศาสตร์มาแสดงให้ที่ประชุมทราบเพ่ือเป็นแนวทางร่วมกันในการประชุม  
  คณะกรรมการฝ่ายฯ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

 

 

 



๑๕ 

 

  ๓.๓ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท าระบบกรอกข้อมูลงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

  จากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๑.๑.๖ ประธานแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลการใช้งบประมาณจัดโครงการ 
กิจกรรม รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตลงในแบบกรอกข้อมูลที่แจกในที่ประชุมและส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ที่
ประชุมภายในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น มีคณะได้
ส่งข้อมูลดังกล่าวแล้วจ านวน ๓ คณะ ซึ่งดร.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 

 
 

มต ิ  ดร.เอกวิทย์  โทปรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการ 
  น าเสนอระบบแล้วขอความกรุณาคณะ/วิทยาลัย กรองข้อมูลลงระบบด้วย เพื่อเป็นการ 
  ทดลองระบบไปพร้อมๆ กับการใช้งานจริงและจะได้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้ 
  งานได้ หลังจากนั้นทางกองกิจการนิสิตจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานออกมา
  สรุปทุก ๓ เดือนและจะน ามาแจ้งเป็นภาพรวมให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ  
 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

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  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑ การจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ได้น าเสนอรูปแบบการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดย
น าเสนอข้อมูลที่ใช้จัดงานในปีที่ผ่านมาและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ตามค าเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งมี
หัวข้อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

  ประธานในที่ประชุมฝากให้กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต หารือร่วมกับผู้บริหารกองกิจการ
นิสิตในรูปแบบและเนื้อหาการจัดกิจกรรมและฝากให้คณะ/วิทยาลัยรับข้อมูลไว้พิจารณาก่อน ซึ่งจะน าเสนอใน
การประชุมครั้งต่อไป 

   

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

  ๕.๒ การเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบรูปแบบการ
รายงานตัวของบัณฑิต โดยจะแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
  (๑) บัณฑิตที่มารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนั้นจะได้รับแจกบาร์โค้ด เพ่ือใช้ในการสแกนเก็บ
ข้อมูลในการเข้าฝึกซ้อม ซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดจ านวนมากให้เพียงพอกับจ านวนบัณฑิตท่ีท าการ
ฝึกซ้อม โดยจะให้แต่ละคณะเป็นผู้ดูแลอุปกรณ์และเก็บข้อมูลดังกล่าว 

  (๒) จัดท าใบรายชื่อมีบาร์โค้ดก ากับและให้บัณฑิตลงชื่อหลังการฝึกซ้อมแต่ละครั้งภายใต้การ
ดูแลของกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตในแต่ละคณะและน ามาสแกนลงฐานข้อมูลภายหลัง   

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชัย ชาญสมุทร กรรมการฝ่ายจัดแถวบัณฑิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การจัดแถวบัณฑิต ในวันซ้อมใหญ่ให้แจ้งบัณฑิตในการจัดล าดับที่นั่งนั้นอาจจะไม่ได้นั่งล าดับเดิมและให้เก็บ
สัมภาระของตนเองติดตัวไปด้วยตลอดและการแต่งกายในวันซ้อมใหญ่นั้นให้บัณฑิตแต่งกายชุดสุภาพห้ามสวม
รองเท้าแตะและขอเต็นท์เพ่ิมเติมให้บัณฑิต  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่
ประชุมทราบการจัดเตรียมสถานที่จอดรถภายนอกได้ประสานงานกับสถานีต ารวจภูธรแสนสุขไว้เบื้องต้นและ
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยจะจัดท าแผนที่การเปิด-ปิดประตูและสถานที่จอดรถจะได้ประสานงานกับกอง
กิจการนิสิตในการด าเนินการร่วมกันต่อไป 

 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่  ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธาน
ได้กล่าวปิดประชุม  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
 
 
 

         (นายแมน   แสงอุทัย) 
                    ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
 

มติ 



๑๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง ฝ่ายจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณารูปแบบและจ านวนนิสิตที่ท าหน้าที่จัดแถว 

 

มติ 
 
 
 
 
  ๓.๒ เรื่อง ฝ่ายถ่ายรูปหมู่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบข้อมูลขั้นตอน ล าดับการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต 

 

มติ 
 



๑๙ 

 

  ๓.๓ เรื่อง ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบข้อมูลการฝึกซ้อมบัณฑิต 
 
 

มติ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเงินคงคลังค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ขอใช้งบประมาณเงินคงคลังค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ในส่วนของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือใช้จัดกิจกรรมโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ ระหว่าง
วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒๓,๖๐๐ บาท ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้งบประมาณเงินคงคลังค่าบ ารุง 
   กิจกรรมนิสิต ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน ๑๒๓,๖๐๐ บาท 
 
 

มต ิ
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๕.๑ เรื่อง การขอใช้งบประมาณคงคลังค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและบ ารุงกีฬาของคณะ/
วิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


