
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
   ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

         ๑.๑.๑ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
          ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
   ๓.๑ เรื่อง การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ๓.๒ เรื่อง การด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต 
   ๓.๓ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 
   ๓.๔ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท าระบบกรอกข้อมูลงบประมาณสนับสนุน 
         การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต   
 ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
          ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
เริ่มประชุมเวลา               น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑.๑  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ 
   ตามค าสัง่ที่ ๐๑๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๒๓ มหาวิทยาลัย 
ได้แต่งตั้ง คณะกรรมฝ่ายจัดแถวรับและสง่เสด็จฯ งานพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การเตรียมงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ  
จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการด าเนินการ ดงันี้  
  - การปฏิบัติหน้าที ่
   ๑) จัดแถวนิสิตประจ าจดุตามแผนที่รับและสง่เสด็จฯ ตามวันทีม่หาวิทยาลยัก าหนดให้มา
       ปฏิบัติหนา้ที่ ดังเอกสารเส้นทางรับและส่งเสด็จฯ ที่แนบ 
   ๒) บุคลากรและนิสิตที่มารับและส่งเสด็จฯ ให้ยืนบนทางเดนิบาทวิถี (ฟุตบาท)  
       เว้นช่วงบริเวณที่มีต้นไม้/พุ่มไม้  
   ๓) นัดหมายเวลาตั้งแถว วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
    รับเสด็จช่วงเชา้ พร้อมกัน ณ จดุที่ตั้ง  เวลา ............... น.  
      ส่งเสด็จช่วงบา่ย พร้อมกัน ณ จดุที่ตั้ง  เวลา ............... น. 
   ๔) นัดหมายเวลาตั้งแถว วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
    รับเสด็จช่วงเชา้ พร้อมกัน ณ จดุที่ตั้ง  เวลา ............... น.  
      และส่งเสด็จ พร้อมกัน ณ จุดทีต่ั้ง   เวลา ............... น. 
   ๕) นิสิตหญิงแต่งกายในชดุพิธีการ กระโปรงยาวคลุมเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้นสีด า  
       (รองเท้าคัทชู)  และรวบผมให้เรียบร้อย 
   ๖) นิสิตชายแต่งกายในชุดพิธีการ เสื้อแขนยาว กางเกงทรงสุภาพ  
       ผูกเนคไทน์มหาวิทยาลัยบูรพา  หากผมยาวให้รวบผม ให้เรียบร้อย  
   ๗) บุคลากรทุกคนแต่งกายในชดุเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา (ชุดปกติขาว) 
   ๘) มหาวิทยาลัยได้จดัเตรียมเสื้อคลุมกันฝนสีขาวใสให้แก่ผู้ปฏบิัติหน้าทีทุ่กคนๆ ละ ๑ ตัว 
       และไม่อนุญาตให้ผู้มาปฏิบัตหิน้าที่รับและส่งเสดจ็ฯ กางร่ม สวมหมวก สวมเสื้อคลุม 
       ขณะปฏิบัติหนา้ที ่



๓ 

 

  - การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารบุคลากรและนิสิตปฏิบตัิหน้าที่ในฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสดจ็ฯ 
   ๑) มหาวิทยาลัยได้อนุมตัิเงินค่าอาหารบุคลากรและนิสิตปฏิบัตหิน้าที่ในฝา่ยจัดแถวรับ
       และส่งเสด็จฯ คนละ ๗๕ บาท/คน/วัน โดยขอความร่วมมืองดเว้นการใช้กล่องโฟม 
       บรรจุอาหาร ๑๐๐ %  
   ๒) ก าหนดวันมารับเงินคา่อาหารฯ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
       เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ชั้น ๒  
       อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยขอให้ท่านน าใบส าคัญรับเงนิพร้อมแบบลงรายมือชื่อ 
       ผู้มาปฏบิัติหน้าที่รับและส่งเสด็จฯ มาประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
   ๓) กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบและพบวา่มีผู้มาปฏบิัติหน้าที่ลงลายมือชื่อซ้ าหรือ 
       ลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่เบิกจ่ายเงินไป  คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน  
       ที่รับผิดชอบ จะต้องคืนเงนิคา่อาหาร จ านวน ๗๕ บาท/ ๑ ลายมือชื่อ  อนึ่ง   
       โปรดแจ้ง ให้ผู้มาปฏิบัติหนา้ที่ลงลายมือชื่อด้วยปากกาสนี ้าเงินหรือสีด้า เท่านั น 
 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือที่ประชุมทราบ 
 

มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

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  กล่ าสี    (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
๑๘. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๑๙. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒๐. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 



๕ 

 

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                            หัวหนา้ฝ่ายกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
๒๘. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒๙. นายธนเดช  วัฒนไชย   หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
        กองกิจการนิสิต   
 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. ดร.ฉัตรกมล  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  น้ าทรัพย์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๕. นายแมน  แสงอุทัย    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๖. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์   นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๗. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๑๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑.๑ เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้พิการ 
   แจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัยทราบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในปีนี้ ให้จัดสถานที่ผู้พิการไว้แยกจากบัณฑิตทั่วไป เนื่องจากเป็นความ
ประสงค์ของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงมีพระกรุณาจะพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยพระองค์
   ๑.๑.๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้น านิสิตในหน่วยกิจกรรมต่างๆ 
   โดยการจัดตั้งกลุ่มนิสิต ต่ออายุชมรมและการเลือกตั้งองค์การนิสิต สภานิสิตนั้น เดิม
จะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี แต่เนื่องด้วยในปีการศึกษานี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนท า
ให้การสิ้นสุดของภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษาต้องเลื่อนออกไป จึงได้มีการประกาศเกี่ยวกับองค์การนิสิต 
สภานิสิตและชมรม ฉบับใหม่ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับวันเวลาด าเนินการปัจจุบันตามการปิดภาคเรียนแบบใหม่
โดยให้กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตติดตามและดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๑.๑.๓ เรื่อง การยืนยันค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
   วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ท า
การยืนยันค่าใช้จ่ายที่ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยมีนิสิตจ านวนประมาณวันละ ๒,๐๐๐ 
คนที่มาด าเนินการดังกล่าว 
 ๑.๒ นายธนเดช  วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ดังนี้ 
  วันที่ ๑๑-๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ได้จัดกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานของผู้น านิสิต ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับเกียรติจาก
อธิการบดีน าคณะไปศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่ผู้น านิสิตและคณาจารย์ 
  วันที่ ๑๕ มกราคม – ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ได้จัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยวันจันทร์และวันพุธเป็นกิจกรรมโยคะที่
ห้องสัมมนา ๒๑๑ วันอังคารและพฤหัสบดีเป็นกิจกรรมแอโรบิกที่ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์กิจกรรมนิสิต ๒ 
จัดระหว่างเวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น.  
  วันที่ ๒๘ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ได้
จัดกิจกรรมโครงการเข้าร่วมงานเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จงัหวัดสระแก้ว โดยมี
สถาบันเครือจ านวน ๕ สถาบันเข้าร่วม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
 
 
 



๗ 

 

 ๑.๓ อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  นิสิตการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเข้าร่วมโครงการกีฬาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์แผน
ไทย ครั้งที่ ๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมรสถาบันเข้าร่วม จ านวน ๑๖ สถาบัน ซึ่งในงานนี้มี
นิสิตของคณะได้รับรางวัลดังนี้ ๑. นายชานนท์  วรสันต์ ได้รับรางวัลนิสิตคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ๒. นิสิต
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้น าเชียร์ 
 ๑.๔ ดร.อนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและชุมชนสัมพันธ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ภายในคณะ โดยมีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและ
บุคลากรของคณะ กิจกรรมด าเนินการด้วยความเรียบร้อย 
 ๑.๕ อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลจะมีการเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา
สถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 

  นางสาวสาธิกา  วรรณประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด ารงตนเป็นนิสิตจิต
อาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการท าตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 ๑.๖ อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัด
โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ โดยมีสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาย
สาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วม จ านวน ๑๖ สถาบัน ประมาณ ๓,๑๐๐ คน 

 ๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ  กรุงไกรเพชร (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการท าดีเพ่ือพ่อหลวง อาสาส่งสุขปี
ใหม ่โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๕ ธันวามหาราช ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

  วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือให้นิสิตได้ผ่อนคลาย สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจ คลาย
เครียด อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีอีกด้วย และในวันเดียวกันนี้
ได้จัดโครงการดนตรีมนสวน (Music in The Garden) ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องด้วยได้เห็นถึง



๘ 

 

ศักยภาพทางด้านการเล่นดนตรีและการขับร้องของนิสิตแพทย์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นรูปธรรมได้หากได้รับการ
สนับสนุนที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จากเวลาว่างมักมีนิสิตจ านวนหนึ่งใช้เวลาว่างในการเล่นดนตรี 
 ๑.๘ ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 
  วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่นิสิตเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ าบัดและสาขาชีวเวชศาสตร์ จ านวน 
๑๓๐ คน ณ ห้องประชุมแคแสด 

 ๑.๙ นายรัฐกาล  จันทรศร (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะจัด
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๔ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต าบลท่ากระดาน อ าเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนักเรียนระดับมัธยมปีที่ ๕ และ ๖ ประมาณ ๑๑๕ คนและมีนิสิต
เข้าร่วมจัดโครงการ จ านวน ๖๐ คน 

 ๑.๑๐ อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการ
สารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศจะเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ Knowledge and Smart Technology. ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุร ี

  วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะวิทยาการสารสนเทศจะจัดงาน Buu Software 

Festival.  เปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ ซ่ึง มีความร่วมมือกับ ๔  มหาวิทยาลัยในการร่วมจัดกิจกรรม  
โดยประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี   
เพ่ือประชาสัมพันธ์ศักยภาพหน่วยงาน เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของนิสิต บุคลากร และผลงานของ
ห้องปฏิบัติการวิจัยและเปิดโอกาสให้นิสิต คณาจารย์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน ได้เข้ามาศึกษาหา
ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสารสนเทศ ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ และบูรณาการกับ
หน่วยงานและชุมชนได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมจะประกอบไปด้วย การน าเสนอซอฟต์แวร์ผลงานของนิสิต การจัด
นิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การบรรยายจากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) "น าคุณค่าจากอวกาศเพ่ือพัฒนาประเทศชาติและสังคม"  และการอบรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับครู 
  คณะวิทยาการสารสนเทศประกาศรับสมัครนิสิตเพ่ือคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจะสิ้นสุดการรับสมัครทุนวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 



๙ 

 

 ๑.๑๑ นายนราศักดิ์  กล่่าสี (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตที่จบ
การศึกษา ณ หอประชุมธ ารง 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 แนะน าคณะให้กับสาธารณะชนได้รู้จักและประชาสัมพันธ์งานรัฐศาสตร์
แห่งชาติ 
 ๑.๑๓ อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พาผู้น านิสิตไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และศึกษาดูงานที่สโมสร
นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 ๑.๑๔ อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ผ่านมาทางโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้
จัดโครงการนิสิต CBS. ร่วมใจ กลับบ้านแนะแนวรุ่นน้องได้มาศึกษาต่อ ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆ มัธยม
เป็นอย่างดีและในทุกวันพฤหัสบดีของเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดโครงการ CBS. ร่วมใจสวดมนต์ ไหว้พระ เสริมพลัง
บุญให้กบันิสิตทุกคน และจัดกิจกรรมการท า CSR. และกิจกรรมเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้นิสิตที่เป็น
นิสิตกู้ยืมได้เก็บจ านวนชั่วโมงให้ครบตามเกณฑ์การยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

 ๑.๑๕ นางกีรติกร  พุฒิวิญญู (แทน) ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตภาคพิเศษรหัส ๕๕ (หลักสูตรเทียบส าหรับผู้จบ 
ปวส.)คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้จัดโครงการอาสาพัฒนาน าการศึกษาจากพ่ีสู่รุ่นน้อง ณ โรงเรียน
บ้านวังรี อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

  วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้จัดโครงการจิตอาสา
ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านบางเกลือ ต าบลคลองต าหรุ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ใหญ่สมิตธาราได้น านิสิตไทย จ านวน 
๔๕ คนและนิสิตจาก Farcast University. เข้าร่วม ๖ คน 



๑๐ 

 

  ๑.๑๖ ดร.วิโรจน์  อรุณนพรตัน์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒-๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ชมรมอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ได้จัดโครงการ
ค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าทรัพย์ ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์สร้างลานปูนอเนกประสงค์และทาสีอาคารเรียน ซึ่งมีนิสิตและศิษย์เก่า
ชมรมเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน 

  วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ชมรมอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ได้จัดโครงการ
ของขวัญนี้พี่ให้น้อง ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต าบลตะเคียนเตี้ย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ กีฬาฮาเฮและแจกของขวัญให้กับน้องๆ นักเรียน ประมาณ 
๑๐๐ คน ซึ่งมีนิสิตและศิษย์เก่าชมรมเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๐ คน 

 ๑.๑๗ อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แจ้ง
ให้ทีป่ระชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการวิชาการ โดย
น านิสิตไปน าเสนองานทางด้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการมอบชุดปฏิบัติการ
และตราสัญลักษณ์นักท ากิจกรรม โดยมีนิสิตชั้นปีที่ ๑ ๒ และ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการภูมิศาสตร์สัมพันธ์ ซึ่งจัดร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวนนิสิต ๗๒ คน คณาจารย์ ๒ คนรวมกับนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๕๐ คนและอาจารย์ผู้ควบคุมจ านวน ๓ คน จัดขึ้น ณ ค่ายฝึกคุเมา ฐานทับเรือสัต
หีบ จังหวัดชลบุร ี

  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 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

   ๑.๑๙  นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ได้น านิสิตทุน จ านวน ๖๐ 
คนไปท ากิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา 
  วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต จะด าเนินการรับบริจาค
โลหิต ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 



๑๑ 

 

  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ก าหนดจัดโครงการจัดหา
งานให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ และนิสิตผู้สนใจ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต 
  วันที่ ๙ เมษายนพ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ก าหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิต
ขั้นปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๐๑ หอประชุมธ ารง บัวศรี  
   
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 
  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 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 “เนื่องจ านง” แก้ไขเป็น “เนื่องจ านงค์” 
  บรรทัดที่ ๒๐-๒๑ จาก “การเลือก” แก้ไขเป็น “การคัดเลือก”  
  และจาก “นิสิตที่มีรายชื่อน าหลักฐาน” แก้ไขเป็น “นิสิตที่มีรายชื่อน าเอกสารหลักฐาน” 
  หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๗ และ ๑๘ จาก “โทปรินทร์” แกไขเป็น “โทปุรินทร์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง ฝ่ายจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา 
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ซึ่ง
แต่ละปีจะจัดให้มีนิสิตจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ โดยจ านวนนิสิตในแต่ละปีจะได้มาจากทุกคณะและวิทยาลัยเป็นผู้ส่ง
จ านวนนิสิตให้กับฝ่ายจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ เพ่ือด าเนินการจัดตั้งงบประมาณค่าอาหารนิสิตทั้ง ๒ วันดังข้างต้น 
ซึ่งในการนี้นายธนเดช  วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต แจ้งให้ที่ประชุมส่งจ านวนนิสิต
ที่จะเข้าร่วมการจัดแถวรับ-ส่งเสด็จฯ ให้กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตฯ ตามแบบฟอร์มที่แจกในที่ประชุม 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารูปแบบอาหารและจ านวนนิสิตที่ท าหน้าที่จัดแถวรับ-ส่งเสด็จฯ 
 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดงบประมาณค่าอาหารนิสิตเป็นจ านวนเงินแทนการจัด 

  ข้าวกล่องให้กับนิสิต โดยให้พิมพ์ชื่อนิสิตเป็นเอกสารตามจ านวนที่คณะ/วิทยาลัยส่งเข้า 
  ร่วมท าหน้าที่จัดแถวรับ-ส่งเสด็จฯ และให้นิสิตลงลายมือชื่อตอนท้ายก ากับ  
  ประธานในที่ประชุมให้ทุกคณะ/วิทยาลัยพิจารณาจ านวนนิสิตปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น  
  ๒,๕๐๐ คน โดยหลักการคณะ/วิทยาลัยใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่วงใดให้มา 

  จัดแถวในห้วงเวลานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 

 

  ๓.๒ เรื่อง ฝ่ายถ่ายรูปหมู่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา 
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
(ดร.เอกวิทย์  โทปุรินทร์) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงร่างก าหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแจกในที่ประชุม  
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบข้อมูลขั้นตอน ล าดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
  ๓.๓ เรื่อง ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา 
ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 
เพ่ือให้การฝึกซ้อมบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงออกประกาศ เรื่อง ก าหนดการฝึกซ้อมและการแต่ง
กายของบัณฑิตท่ีจะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแจกในที่ประชุม 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบข้อมูลก าหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต 
 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานที่ประชุมให้ส่งก าหนดการฝึกซ้อมให้แต่ละคณะ/ วิทยาลัย 
  เพ่ือน าแจ้งบัณฑิตได้ทราบ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.เอกวิทย์  โทปุรินทร์)  
  แจ้งในที่ประชุม เรื่อง การบันทึกข้อมูลบัณฑิตท่ีเข้าร่วมฝึกซ้อมนั้น จะมีเจ้าหน้าที่จาก 
  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาไปให้ความรู้และท าความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ 
  ประจ าคณะ โดยวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น จะให้บัณฑิตลงชื่อท้ายเอกสารที่มี 
  บาร์โค้ดก ากับทุกคนที่มารายงานตัวและมาฝึกซ้อมจากนั้นฝ่ายไอทีจะสแกนข้อมูลแจ้ง 
  ฝ่ายจัดปริญญาบัตร ซึ่งจะท าให้ทราบได้ว่าบัณฑิตคนใดไม่มารายงานตัวและฝึกซ้อม 
 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเงินคงคลังค่าบ่ารุงกิจกรรมนิสิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  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 
 
มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณคงคลังของคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  จ านวน ๑๒๓,๖๐๐ บาท และให้ปรับจ านวนนิสิตในรายละเอียดโครงการให้  
  เหมาะสมกับจ านวนงบประมาณ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๕.๑ เรื่อง การขอใช้งบประมาณคงคลังค่าบ่ารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบ่ารุงกีฬาของคณะ/
วิทยาลัย  
  ประธานที่ประชุมแจ้งให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย หากมีการขอใช้งบประมาณคงคลังค่าบ ารุง
กิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬา ให้ส่งโครงการขอใช้งบประมาณก่อนวันที่ ๑๐ ของเดือนที่มีการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายฯ ทุกครั้ง 
 
 

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

           นายแมน   แสงอุทัย 
         ผู้จดรายงานการประชุม 

 

         
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  

มติ    

 

 



๑๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ ให้มีการน าเรื่องการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าท่ีประชุมใน
ครั้งถัดไป ความทราบแล้วนั้น จึงมีการน ารายละเอียดการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
และพิจารณา ก าหนดการและรูปแบบการจัดงานดังนี้ 
 
 
 

-ร่าง- 
ก่าหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจ่าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ หอประชุมธ่ารง บัวศรี  

อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
ห้องประชุมคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต 

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

 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นิสิตใหมต่ามคณะต่างๆ รายงานตัว/รับเอกสาร  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. - ฉายวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยบูรพา 

- แนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดโดย 

- ศาสตราจารย์ นพ.สมพล  พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และให้แนวคิดในการศึกษา        

ในมหาวิทยาลัย  
๐๙.๓๐ - ๑๐.๒๐ น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “เรียนรู้อยู่อย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยส าหรับนิสิตใหม่” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐.๒๐ - ๑๑.๑๐ น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “กิจกรรมต่างๆ ที่นิสิตควรรู้” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
๑๑.๑๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษหัวข้อ  “การรักษาความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน การดูแลระวังรักษาชีวิต 

และทรัพย์สินฯ” พ.ต.อ.เสรี เศรษฐกร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแสนสุข และคณะ 
 
 

แบบที่ ๑ 



๑๘ 
  - รา่ง -  

จ ำนวน ปฐมนิเทศ (รวม) 
(คน) วนัศุกรท์ี ่๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เวลำ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
หอ้ง/อำคำร เวลำ หอ้ง/อำคำร เวลำ หอ้ง/อำคำร

๑. แพทยศาสตร์ ๔๘ ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หอ้ง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ

๒. ศิลปกรรมศาสตร์ ๓๙๓ ห้อง KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๓. ภูมสิารสนเทศศาสตร์ ๒๐๔ ห้อง KB ชัน้ ๒ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๔. วิทยาศาสตร์ ๔๙๗ ห้อง BS ๔๑๐๑-๐๖ ,๔๒๐๑-๐๖ อาคารวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ อาคารธ ารง บัวศรี

๕. พยาบาลศาสตร์ ๒๐๐ ห้องประชุมแคแสด  อาคารคณะพยาบาลฯ ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมแคแสด อาคารคณะพยาบาลฯ
๖. วิทยาลัยนานาชาติ ๕๕๙ ห้อง IC ๒๐๓ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ
๗. ดนตรีและการแสดง ๓๐๐ ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ

๘. โครงการจัดต้ังคณะพาณิชฯ ๒๙๑ ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ

๙. วิทยาศาสตร์การกฬีา ๒๓๙ ห้อง KC ๓๐๐  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๑๐. สาธารณสุขศาสตร์ ๓๗๖ ห้อง PH ๑๑๗,๓๐๑ อาคารคณะสาธารณสุขฯ ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. ห้อง KC ๓๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ
๑๑. การจัดการและการท่องเท่ียว ๑๘๒๙ ห้อง ๒๐๑  อาคารธ ารง บัวศรี ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ , ๒๐๒ อาคารธ ารง บัวศรี

๑๒. แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ๙๓ ห้อง KB ชัน้ ๓  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง N ๒๓๐๗ อาคารอนุรักษ์

๑๓. ศึกษาศาสตร์ ๕๓๗ ห้อง QS ๒๐๑ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. หอ้ง QS๑ ๒๐๑  อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี

๑๔. มนุษยศาสตร์ฯ ๒๑๑๙ ห้อง ๒๐๑  อาคารธ ารง บัวศรี ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ อาคารธ ารง บัวศรี

๑๕. วิทยาการสารสนเทศ ๖๖๙ ห้อง KB ชัน้ ๓  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. ห้อง KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ

๑๖. โลจิสติกส์ ๑๑๔๙ ห้อง ๑๐๑-๓ ๒๐๒ อาคารธ ารง บัวศรี ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง KA ๕๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ

๑๗. วิศวกรรมศาสตร์ ๖๘๒ ห้องประชุมคณะ อาคารคณะวิศวกรรมฯ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๘. เภสัชศาสตร์ ๕๓ ห้อง MD ๖๐๑ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา
๑๙. สหเวชศาสตร์ ๒๘๖ ห้อง KC ๒๐๐  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง KC ๒๐๐ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ

๒๐. รัฐศาสตร์ฯ ๑๗๐๔ ห้อง KB ชัน้ ๔,๕ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ , ๒๐๒ อาคารธ ารง บัวศรี
๒๑. เทคโนโลยีทางทะเล ๔๐๐ ห้องประชุมประถม ใจจิตร (วข.จันทบุรี) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง S ๕๐๙ ( วข.จันทบุรี)
๒๒. วิทยาศาสตร์และศิลปฯ ๒๐๐ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ (วข.จันทบุรี) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ (วข.จันทบุรี)
๒๓. อญัมณี ๑๕๐ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ (วข.จันทบุรี) ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง L ๒๐๔ ( วข.จันทบุรี)
๒๔. วิทยาศาสตร์และสังคมฯ ๒๕๐ ห้องประชุมศานิตย์ ชัน้ ๒ (วข.สระแกว้) ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมศานิตย์ ชัน้ ๒ (วข.สระแกว้)
๒๕. เทคโนโลยีทางการเกษตร ๑๕๐ ห้องประชุมศานิตย์  ชัน้ ๒ (วข.สระแกว้) ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมจรัล  ฉกรรจ์แดง (วข.สระแกว้)

ปฐมนิเทศ (คณะ) 

        กำรแต่งกำย ปฐมนิเทศ (ทัง้ปฐมนิเทศรวมและปฐมนิเทศคณะ)  นิสติแต่งกำยชุดนิสติปกติ (กำงเกง/กระโปรงสดี ำ, เน็คไทสเีทำ                                        

ตำรำงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปรญิญำตร ีประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๕๘            (ภำคเช้ำ)

วนัเสำรท์ี ่๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วนัอำทติยท์ี ่๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะ/วทิยำลัย

แบบที่ ๑



๑๘ 

-ร่าง- 
ก่าหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจ่าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ หอประชุมธ่ารง บัวศรี และห้องประชุมวิทยาเขต 
.................................... 

ภาคเช้า (๐๘.๐๐-๑๐.๓๐) 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นิสิตใหมต่ามคณะต่างๆ รายงานตัว/รับเอกสาร  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. - ฉายวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยบูรพา 

- แนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
๐๙.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดโดย 

- ศาสตราจารย์ นพ.สมพล  พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และให้แนวคิดในการศึกษา        

เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน 
 
 

-ร่าง- 
ก่าหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจ่าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ หอประชุมธ่ารง บัวศรี และห้องประชุมวิทยาเขต 
.................................... 

ภาคบ่าย ( ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.) 
 

เวลา กิจกรรม 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. นิสิตใหมต่ามคณะต่างๆ รายงานตัว/รับเอกสาร  
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น. - ฉายวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยบูรพา 

- แนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
๑๔.๑๐ – ๑๕.๓๐ น. พิธีเปิดโดย 

- ศาสตราจารย์ นพ.สมพล  พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และให้แนวคิดในการศึกษา        

เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน  
 
 
 
 
 

แบบที่ ๒ 



๑๙ 

 

ตารางการใช้ห้องเพ่ือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธ่ารง บัวศรี  

ภาคเช้า ( ๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น.) 
 คณะ จ านวน (คน) 

๑. แพทยศาสตร ์ ๔๘ 
๒. ศิลปกรรมศาสตร ์ ๓๙๓ 
๓. ภูมสิารสนเทศศาสตร ์ ๒๐๔ 
๔. วิทยาศาสตร ์ ๔๙๗ 
๕. พยาบาลศาสตร ์ ๒๐๐ 
๖. วิทยาลัยนานาชาต ิ ๕๕๙ 
๗. ดนตรีและการแสดง ๓๐๐ 
๘. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชฯ ๒๙๑ 
๙. วิทยาศาสตร์การกีฬา ๒๓๙ 
๑๐. สาธารณสุขศาสตร ์ ๓๗๖ 
รวม ๓๑๐๗ 
ภาคบ่าย (๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.) 

 คณะ จ านวน (คน) 
๑๑. การจัดการและการท่องเที่ยว ๑๘๒๙ 
๑๒. การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ๙๓ 
๑๓. ศึกษาศาสตร ์ ๕๓๗ 
๑๔. วิศวกรรมศาสตร ์ ๖๘๒ 
รวม ๓๑๔๑ 

ตารางการใช้ห้องเพ่ือปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญาตรี ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธ่ารง บัวศรี  

ภาคเช้า (๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น.) 
 คณะ จ านวน (คน) 

๑๕. มนุษยศาสตรฯ์ ๒๑๑๙ 
๑๖. วิทยาการสารสนเทศ ๖๖๙ 
๑๗. สหเวชศาสตร ์ ๒๘๖ 
รวม ๓๐๗๔ 
ภาคบ่าย (๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.) 

 คณะ จ านวน (คน) 
๑๘. คณะโลจสิติกส ์ ๑๑๔๙ 
๑๙. คณะรัฐศาสตรฯ์ ๑๗๐๔ 
๒๐. คณะเภสัชศาสตร ์ ๕๓ 
รวม ๒๙๐๖ 
หมายเหตุ   

๑. คณะที่ปฐมนิเทศรวมช่วงเช้าเรยีบร้อยแล้วในช่วงบ่ายให้เข้าปฐมนิเทศคณะของตนเอง 
                    ๒. คณะที่ปฐมนิเทศรวมในช่วงบ่าย ในช่วงเช้าให้เข้าปฐมนิเทศคณะก่อน 



๒๐ 

 

หัวข้อการให้ความรู้แก่นิสิตใหม่โดยบันทึกเป็นวีดีโอเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์กองกิจการนิสิต 

และบันทึกในทัมบ์ไดรพ์แจกนิสิตทุกคน 

      

หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑.  การลงทะเบียนเรียนส่าหรับนิสิต     

๒.  การท่ากิจกรรมของนิสิต     

๓.  สวัสดิการต่างๆ ที่นิสิตควรรู้  ได้แก่      

    - รถบริการภายในมหาวิทยาลัย       

    - การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม       

    - การประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ     

๔.  บริการส่านักหอสมุด     

๕.  บริการส่านักคอมพิวเตอร์     

๖.  ระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา 

    

๗.  CD แนะน่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแนะน่าผู้บริหารคณะ  ได้แก ่     

         ระดับมหาวิทยาลัย     

          -  อธิการบดี     

          -  รองอธิการบดี     

          -  ผู้ช่วยอธิการบดี     

         ระดับคณะ     

           - คณบดี     

           - รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต     

           - เจ้าหน้าที่ของคณะ/วิทยาลัย ที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต     

๘.  วิดีโอสัมภาษณ์บุคคลส่าคัญในท้องถิ่น     

 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาการจัดรูปแบบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี           
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 มติ    

 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

  ๓.๒ เรื่อง การด่าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต 

  ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร ได้แจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ให้มีการท าหนังสือลงนามโดย ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้   
ลงนามเพ่ือขอแผนปฏิบัติการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอแผนปฏิบัติการและมีก าหนดส่งภายในวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น มีคณะแพทยศาสตร์ได้ส่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

 

มติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 

 

  ๓.๓ เรื่อง การจัดท่าระบบทรานสคริปกิจกรรม 

  ตามท่ี ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ แจ้งที่ประชุมฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่าได้น าระบบการเก็บข้อมูลทดลองใช้ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อได้ข้อมูล
แล้วจะน ามาเข้าสู่ระบบทั้งข้อมูลที่มาจากการสแกนบาร์โค้ดและข้อมูลการบันทึกด้วยมือและให้นิสิตพกบัตร
ประจ าตัวนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากจะต้องใช้การสแกนบาร์โค้ดจากบัตรนิสิตและในการใช้ระบบ
ภายในอนาคตจะต้องมีการอบรมให้กับทุกคณะ/วิทยาลัยเพ่ือใช้ข้อมูลระบบพ้ืนฐานเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันคณะ/
วิทยาลัย บางหน่วยงานได้จัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรมบ้างแล้วและอาจจะต้องท าแยกจากกองกิจการนิสิต
ไปก่อนเนื่องจากลักษณะของกิจกรรมแต่ละคณะ/วิทยาลัยที่มีความแตกต่างกันอยู่ ซึ่งการพัฒนาระบบนี้
จะต้องขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับทางคณะในรายละเอียดและวิธีการต่อไป ประธานในที่ประชุมจึง
เสนอแนะให้น าตัวอย่างรูปแบบทรานสคริปของคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศมาแสดงให้
เป็นตัวอย่างในที่ประชุมทราบเพ่ือเป็นแนวทางร่วมกัน  
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบข้อมูลความคืบหน้าการจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 

 

มติ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

  ๓.๔ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท่าระบบกรอกข้อมูลงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

  ตามท่ี ดร.เอกวิทย์  โทปุรนิทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
จากการน าเสนอระบบแล้วขอความกรุณาคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลลงระบบด้วย เพื่อเป็นการทดลองระบบ
ไปพร้อมๆ กับการใช้งานจริงและจะได้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานได้ หลังจากนั้นทางกองกิจการ
นิสิตจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานออกมาสรุปทุก ๓ เดือนและจะน ามาแจ้งเป็นภาพรวมให้
คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ซึ่งขณะนี้ได้มีหน่วยงานท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบแล้วรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบและติดตามข้อมูลงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม
   หรือทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของแต่ละหน่วยงาน 

 
 

มติ    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  -ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


