
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   

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

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว   ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี               ประธาน 
๒. ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์     ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางกีรติกร  พุฒิวิญญู     (แทน) ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๔. อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์ 
         แผนไทยอภัยภูเบศร 
๕. อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 
         คณะดนตรีและการแสดง 
๖. อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี     รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทยก์ิตติ  กรุงไกรเพชร 
         (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
๘. อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง    ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๙. ดร.อนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและ 
      ชุมชนสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๑. ดร. โอฬาร  ถิ่นบางเตียว   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ 

  นิติศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
         คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๓. นายรัฐกาล  จันทรศร     (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
         คณะวิทยาศาสตร์  
๑๔. อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๕. นางวธัญญา ลุนชัยภา     (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ  
         วิศวกรรมศาสตร์   
๑๖. ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ     รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
         คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๗. นายนราศักดิ์  กล่่าสี     (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
๑๘. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
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๑๙. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒๐. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์   ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๒๑. อาจารย์นันทรัตน์ บุนนาค    (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต 
         คณะอัญมณี 
๒๒. อาจารย์ภัทราพร ทองนิ่ม    (แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
๒๓. อาจารย์มลฤดี สนธิ     (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยี
         ทางทะเล 
๒๔. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม     ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๕. ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ 
         เทคโนโลยีการเกษตร 
๒๖. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี   รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
         และบริหารธุรกิจ 
๒๗. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์                               หวัหน้าฝ่ายกิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ 
๒๘. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร   ผู้อ่านวยการกองกิจการนิสิต 
๒๙. นายธนเดช  วัฒนไชย     หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
         กองกิจการนิสิต   
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. ดร.ฉัตรกมลร  สิงห์น้อย     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัต ิ  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์     หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต 
๒. นางปรัชรัศม์  มาศจรัสพัฒน์    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกิจการนิสิต 
๓. นางสุชาดา  อาศัยสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต 
๔. นายมานพ  น้่าทรัพย์     นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๕. นายแมน  แสงอุทัย     นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๖. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๗. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๑๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑.๑ เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรส่าหรับผู้พิการ 
   แจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัยทราบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา 
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในปีนี้ ให้จัดสถานที่ผู้พิการไว้แยกจากบัณฑิตท่ัวไป เนื่องจากเป็นความประสงค์
ของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงมีพระกรุณาจะพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยพระองค์เอง 
   ๑.๑.๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้น่านิสิตในหน่วยกิจกรรมต่างๆ 
   โดยการจัดตั้งกลุ่มนิสิต ต่ออายุชมรมและการเลือกตั้งองค์การนิสิต สภานิสิตนั้น เดิมจะ
สิ้นสุดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี แต่เนื่องด้วยในปีการศึกษานี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนท่าให้
การสิ้นสุดของภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษาต้องเลื่อนออกไป จึงได้มีการประกาศเกี่ยวกับองค์การนิสิต 
สภานิสิตและชมรม ฉบับใหม่ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับวันเวลาด่าเนินการปัจจุบันตามการปิดภาคเรียนแบบใหม่
โดยให้กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตติดตามและดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๑.๑.๓ เรื่อง การยืนยันค่าใช้จ่ายส่าหรับนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
   วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ท่าการ
ยืนยันค่าใช้จ่ายที่ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยมีนิสิตจ่านวนประมาณวันละ ๒,๐๐๐ คน
ที่มาด่าเนินการดังกล่าว 
 ๑.๒ นายธนเดช  วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ดังนี้ 
  วันที่ ๑๑-๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ได้จัดกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานของผู้น่านิสิต ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับเกียรติจาก
อธิการบดีน่าคณะไปศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่ผู้น่านิสิตและคณาจารย์ 
  วันที่ ๑๕ มกราคม – ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ได้จัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกก่าลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยวันจันทร์และวันพุธเป็นกิจกรรมโยคะที่
ห้องสัมมนา ๒๑๑ วันอังคารและพฤหัสบดีเป็นกิจกรรมแอโรบิกที่ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์กิจกรรมนิสิต ๒ 
จัดระหว่างเวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น.  
  วันที่ ๒๘ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ได้จัด
กิจกรรมโครงการเข้าร่วมงานเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว โดยมี
สถาบันเครือจ่านวน ๕ สถาบันเข้าร่วม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดงาน 

 ๑.๓ อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  นิสิตการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเขา้ร่วมโครงการกีฬาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์แผนไทย 
ครั้งที่ ๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมรสถาบนัเข้าร่วม จ่านวน ๑๖ สถาบัน ซึ่งในงานนี้มีนิสิต
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ของคณะได้รับรางวัลดังนี้ ๑. นายชานนท์  วรสันต์ ได้รับรางวัลนิสิตคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ๒. นิสิตได้รับ
รางวัลชนะเลิศประเภทผู้น่าเชียร์ 
 ๑.๔ ดร.อนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและชุมชนสัมพันธ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน
คณะ โดยมีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากรของ
คณะ กิจกรรมด่าเนินการด้วยความเรียบร้อย 
 ๑.๕ อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลจะมีการเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสถาบัน
พยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 

  นางสาวสาธิกา  วรรณประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด่ารงตนเป็นนิสิตจิต
อาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการท่าตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 ๑.๖ อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัด
โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ โดยมีสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาย
สาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วม จ่านวน ๑๖ สถาบัน ประมาณ ๓,๑๐๐ คน 

 ๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ  กรุงไกรเพชร (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการท่าดีเพ่ือพ่อหลวง อาสาส่งสุขปีใหม่ 
โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๕ ธันวามหาราช ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

  วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือให้นิสิตได้ผ่อนคลาย สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจ คลาย
เครียด อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีอีกด้วย และในวันเดียวกันนี้
ได้จัดโครงการดนตรีมนสวน (Music in The Garden) ครั้งที ่๒ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องด้วยได้เห็นถึง
ศักยภาพทางด้านการเล่นดนตรีและการขับร้องของนิสิตแพทย์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นรูปธรรมได้หากได้รับการ
สนับสนุนที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จากเวลาว่างมักมีนิสิตจ่านวนหนึ่งใช้เวลาว่างในการเล่นดนตรี 
 ๑.๘ ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 
  วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์ 
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่นิสิตเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ่าบัดและสาขาชีวเวชศาสตร์ จ่านวน 
๑๓๐ คน ณ ห้องประชุมแคแสด 
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 ๑.๙ นายรัฐกาล  จันทรศร  (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะจัด
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๔ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต่าบลท่ากระดาน อ่าเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนักเรียนระดับมัธยมปีที่ ๕ และ ๖ ประมาณ ๑๑๕ คนและมีนิสิตเข้า
ร่วมจัดโครงการ จ่านวน ๖๐ คน 

 ๑.๑๐ อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการ
สารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศจะเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
Knowledge and Smart Technology. ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 
  วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะวิทยาการสารสนเทศจะจัดงาน Buu Software 

Festival.  เปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ ซ่ึง มีความร่วมมือกับ ๔  มหาวิทยาลัยในการร่วมจัดกิจกรรม  
โดยประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก่าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี   
เพ่ือประชาสัมพันธ์ศักยภาพหน่วยงาน เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของนิสิต บุคลากร และผลงานของ
ห้องปฏิบัติการวิจัยและเปิดโอกาสให้นิสิต คณาจารย์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน ได้เข้ามาศึกษาหา
ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสารสนเทศ ตลอดจนสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ และบูรณาการกับ
หน่วยงานและชุมชนได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมจะประกอบไปด้วย การน่าเสนอซอฟต์แวร์ผลงานของนิสิต การจัด
นิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การบรรยายจากส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) "น่าคุณค่าจากอวกาศเพ่ือพัฒนาประเทศชาติและสังคม"  และการอบรม
คอมพิวเตอร์ส่าหรับครู 
  คณะวิทยาการสารสนเทศประกาศรับสมัครนิสิตเพ่ือคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจ่าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจะสิ้นสุดการรับสมัครทุนวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๑.๑๑ นายนราศักดิ์  กล่่าสี (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตที่จบ
การศึกษา ณ หอประชุมธ่ารง บัวศรี 
  วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดงาน Open House. ศึกษาศาสตร์ 
 ๑.๑๒ ดร. โอฬาร  ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แจ้งให้   
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ชุมนุมถ่ายภาพคณะรัฐศาสตร์ฯ จัดโครงการฝึกปฏิบัติการ
ถ่ายภาพให้แก่นิสิตที่สนใจซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน 

  วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวิชาการเปิดบ้าน
รัฐศาสตร์ โดยมีการสัมมนาวิชาการ แนะน่าคณะให้กับสาธารณะชนได้รู้จักและประชาสัมพันธ์งานรัฐศาสตร์
แห่งชาติ 
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 ๑.๑๓ อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พาผู้น่านิสิตไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และศึกษาดูงานที่สโมสร
นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 ๑.๑๔ อาจารยเ์สริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ผ่านมาทางโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้จัด
โครงการนิสิต CBS. ร่วมใจ กลับบ้านแนะแนวรุ่นน้องได้มาศึกษาต่อ ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆ มัธยมเป็น
อย่างดีและในทุกวันพฤหัสบดีของเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดโครงการ CBS. ร่วมใจสวดมนต์ ไหว้พระ เสริมพลังบุญ
ให้กับนิสิตทุกคน และจัดกิจกรรมการท่า CSR. และกิจกรรมเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้นิสิตที่เป็นนิสิต
กู้ยืมได้เก็บจ่านวนชั่วโมงให้ครบตามเกณฑ์การยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

 ๑.๑๕ นางกีรติกร  พุฒิวิญญู (แทน) ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตภาคพิเศษรหัส ๕๕ (หลักสูตรเทียบส่าหรับผู้จบ ปวส.)
คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้จัดโครงการอาสาพัฒนาน่าการศึกษาจากพ่ีสู่รุ่นน้อง ณ โรงเรียนบ้านวังรี 
อ่าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

  วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้จัดโครงการจิตอาสาปลูก
ป่าชายเลน ณ บ้านบางเกลือ ต่าบลคลองต่าหรุ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ใหญ่สมิตธาราได้น่านิสิตไทย จ่านวน ๔๕ 
คนและนิสิตจาก Farcast University. เข้าร่วม ๖ คน 

  ๑.๑๖ ดร.วิโรจน์  อรุณนพรตัน์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒-๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ชมรมอาสาพัฒนาและบ่าเพ็ญประโยชน์ได้จัดโครงการค่าย
อาสาเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้่าทรัพย์ ต่าบลลาดกระทิง อ่าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์สร้างลานปูนอเนกประสงค์และทาสีอาคารเรียน ซึ่งมีนิสิตและศิษย์เก่าชมรมเข้า
ร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน 

  วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ชมรมอาสาพัฒนาและบ่าเพ็ญประโยชน์ได้จัดโครงการของขวัญ
นี้พี่ให้น้อง ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต่าบลตะเคียนเตี้ย อ่าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ กีฬาฮาเฮและแจกของขวัญให้กับน้องๆ นักเรียน ประมาณ ๑๐๐ คน 
ซึ่งมีนิสิตและศิษย์เก่าชมรมเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๐ คน 

 ๑.๑๗ อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แจ้งให้
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการวิชาการ โดยน่า
นิสิตไปน่าเสนองานทางด้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการมอบชุดปฏิบัติการ
และตราสัญลักษณ์นักท่ากิจกรรม โดยมีนิสิตชั้นปีที่ ๑ ๒ และ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการภูมิศาสตร์สัมพันธ์ ซึ่งจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ่านวนนิสิต ๗๒ คน คณาจารย์ ๒ คนรวมกับนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ่านวน ๕๐ 
คนและอาจารย์ผู้ควบคุมจ่านวน ๓ คน จัดขึ้น ณ ค่ายฝึกคุเมา ฐานทับเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จะจัดโครงการกีฬาจีไอ 
 ๑.๑๘ นางวธัญญา ลุนชัยภา (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมการเขียน Resume. ให้กับ
นิสิตชั้นปีที่ ๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดโครงการ Jobfair. ณ ลาน IT คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

   ๑.๑๙  นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ได้น่านิสิตทุน จ่านวน ๖๐ คน
ไปท่ากิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา 
  วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต จะด่าเนินการรับบริจาคโลหิต 
ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ก่าหนดจัดโครงการจัดหางาน
ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ และนิสิตผู้สนใจ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต 
  วันที่ ๙ เมษายนพ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ก่าหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตขั้น
ปีสุดท้าย ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๐๑ หอประชุมธ่ารง บัวศรี  
   
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 
  
มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ 
             ประธานได้น่าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
 

มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้ 
   หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๒ จาก “ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี” แก้ไขเป็น  
   “ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี” 
   หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๒ จาก “สาธารณะสุขศาสตร์” แก้ไขเป็น “สาธารณสุขศาสตร์” 
   และจาก “โรงการ” แก้ไขเป็น “โครงการ” 
   หน้าที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๒๕ จาก “เทศการ” แก้ไขเป็น “เทศกาล” 
   หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๘ จาก “เนื่องจ่านง” แก้ไขเป็น “เนื่องจ่านงค์” 
   บรรทัดที่ ๒๐-๒๑ จาก “การเลือก” แก้ไขเป็น “การคัดเลือก”  
   และจาก “นิสิตที่มีรายชื่อน่าหลักฐาน” แก้ไขเป็น “นิสิตที่มีรายชื่อน่าเอกสารหลักฐาน” 
   หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๗ และ ๑๘ จาก “โทปรินทร์” แกไขเป็น “โทปุรินทร์” 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง ฝ่ายจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา 
ประจ่าปกการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด่าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ซ่ึงแต่ละปีจะจัดให้มี
นิสิตจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ โดยจ่านวนนิสิตในแต่ละปีจะได้มาจากทุกคณะและวิทยาลัยเป็นผู้ส่งจ่านวนนิสิตให้กับ
ฝ่ายจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ เพ่ือด่าเนินการจัดตั้งงบประมาณค่าอาหารนิสิตทั้ง ๒ วันดังข้างต้น ซึ่งในการนี้นายธน
เดช  วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต แจ้งให้ที่ประชุมส่งจ่านวนนิสิตที่จะเข้าร่วมการ
จัดแถวรับ-ส่งเสด็จฯ ให้กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตฯ ตามแบบฟอร์มที่แจกในที่ประชุม 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารูปแบบอาหารและจ่านวนนิสิตที่ท่าหน้าที่จัดแถวรับ-ส่งเสด็จฯ 
 

มติ   ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดงบประมาณค่าอาหารนิสิตเป็นจ่านวนเงินแทนการจัด 

   ข้าวกล่องให้กับนิสิต โดยให้พิมพ์ชื่อนิสิตเป็นเอกสารตามจ่านวนที่คณะ/วิทยาลัยส่งเข้า
   ร่วมท่าหน้าที่จัดแถวรับ-ส่งเสด็จฯ และให้นิสิตลงลายมือชื่อตอนท้ายก่ากับ  
   ประธานในที่ประชุมให้ทุกคณะ/วิทยาลัยพิจารณาจ่านวนนิสิตปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น 
   ๒,๕๐๐ คน โดยหลักการคณะ/วิทยาลัยใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่วงใดให้มา 

   จัดแถวในห้วงเวลานั้น 



๙ 
 

  ๓.๒ เรื่อง ฝ่ายถ่ายรูปหมู่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา ประจ่าปก
การศึกษา ๒๕๕๖ 
  ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด่าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เพ่ือให้การ
ด่าเนินการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.เอกวิทย์   
โทปุรินทร์) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงร่างก่าหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแจก
ในที่ประชุม  
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบข้อมูลขั้นตอน ล่าดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
 

มติ    ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 
 
 
  ๓.๓ เรื่อง ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา ประจ่าปก
การศึกษา ๒๕๕๖ 
  ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด่าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เพ่ือให้การฝึกซ้อม
บัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงออกประกาศ เรื่อง ก่าหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิตท่ีจะ
เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแจกในที่
ประชุม 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบข้อมูลก่าหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต 
 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ ประธานที่ประชุมให้ส่งก่าหนดการฝึกซ้อมให้แต่ละคณะ/ วิทยาลัย 
   เพ่ือน่าแจ้งบัณฑิตได้ทราบ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.เอกวิทย์  โทปุรินทร์) 
   แจ้งในที่ประชุม เรื่อง การบันทึกข้อมูลบัณฑิตท่ีเข้าร่วมฝึกซ้อมนั้น จะมีเจ้าหน้าที่จาก 
   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาไปให้ความรู้และท่าความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
   ประจ่าคณะ โดยวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น จะให้บัณฑิตลงชื่อท้ายเอกสารที่มี
   บาร์โค้ดก่ากับทุกคนที่มารายงานตัวและมาฝึกซ้อมจากนั้นฝ่ายไอทีจะสแกนข้อมูลแจ้ง
   ฝ่ายจัดปริญญาบัตร ซึ่งจะท่าให้ทราบได้ว่าบัณฑิตคนใดไม่มารายงานตัวและฝึกซ้อม 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเงินคงคลังค่าบ่ารุงกิจกรรมนิสิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ขอใช้งบประมาณเงินคงคลังค่าบ่ารุงกิจกรรมนิสิต ในส่วนของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือใช้จัดกิจกรรมโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ ระหว่าง
วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ่านวน ๑๒๓,๖๐๐ บาท ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้งบประมาณเงินคงคลังค่าบ่ารุง
    กิจกรรมนิสิต ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ่านวน ๑๒๓,๖๐๐ บาท 
 
 
มติ    ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณคงคลังของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
    จ่านวน ๑๒๓,๖๐๐ บาท และให้ปรับจ่านวนนิสิตในรายละเอียดโครงการให้ 
    เหมาะสมกับจ่านวนงบประมาณ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๕.๑ เรื่อง การขอใช้งบประมาณคงคลังค่าบ่ารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบ่ารุงกีฬาของคณะ/
วิทยาลัย  
  ประธานที่ประชุมแจ้งให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย หากมีการขอใช้งบประมาณคงคลังค่าบ่ารุง
กิจกรรมนิสิตและค่าบ่ารุงกีฬา ให้ส่งโครงการขอใช้งบประมาณก่อนวันที่ ๑๐ ของเดือนที่มีการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายฯ ทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้ก่าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่  ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธาน
ได้กล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๘ น. 
 

 

           นายแมน   แสงอุทัย 
                 ผู้จดรายงานการประชุม 

 

         
           (นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร) 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม   


