
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘ 

เมื่อวันพุธที่  ๒๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   

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

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว   ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี               ประธาน 
๒. ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์     ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ธินิกานต์ ประไกรวัน     ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๔. อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์ 
         แผนไทยอภัยภูเบศร 
๕. อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี     รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 
         รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
๗. อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง    รองคณบดฝี่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๘. นายกชกร ผดุงรัชดากิจ   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและ 
      ชุมชนสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 
๙. อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๐. ดร. โอฬาร  ถิ่นบางเตียว   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ 

  นิติศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
         คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๒. อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๓. นางวธัญญา ลุนชัยภา     (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ  
         วิศวกรรมศาสตร์   
๑๔. ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ     รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
         คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
๑๖. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๑๗. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๘. ดร.ณัฐพล ชมแสง     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี 
๑๙. อาจารย์ภัทราพร ทองนิ่ม    (แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒๐. อาจารย์มะลิวัลย์ คุตะโค    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 



๒ 
 

๒๑. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม     ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๒. ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ 
         เทคโนโลยีการเกษตร 
๒๓. อาจารย์จรีศักดิ์ รัตนะวงษ์    (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
         และบริหารธุรกิจ 
๒๔. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์                               หวัหน้าฝ่ายกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
๒๕. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร   ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒๖. นายธนเดช  วัฒนไชย     หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
         กองกิจการนิสิต   
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัต ิ  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
๒. อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
         คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 
         คณะดนตรีและการแสดง 
๔. อาจารย์กมลมาลย์  พลโยธา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ 
         ศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๕. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์   ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางปรัชรัศม์  มาศจรัสพัฒน์    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกิจการนิสิต 
๒. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์     หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวเสาวนีย์  ค าละออ    (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต 
๔. นายมานพ  น้ าทรัพย์     นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๕. นายแมน  แสงอุทัย     นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๖. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๗. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร    นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๕๕  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑.๑  เรื่อง การเลือกตั้งองค์การนิสิตและสภานิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกิจกรรมแถลงนโยบายผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตและสมาชิกสภานิสิต ณ ลานเวทีกลางแจ้งระหว่างเวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ น. 
   วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต
และสมาชิกสภานิสิต ณ อาคารโภชนาคาร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
   ๑.๑.๒ เรื่อง ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ อาจมีปัญหาในเรื่องของจ านวนนิสิตที่มาปฏิบัติหน้าที่จัดแถว
รับและส่งเสด็จบางหน่วยงานที่แจ้งไว้แต่ไม่สามารถมาครบตามจ านวนนั้น ซึ่งจะหาทางแก้ไขร่วมกันในครั้ง
ต่อไป 
   ๑.๑.๓ เรื่อง การจัดงาน ๖๐ ปีมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ 
กิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยและจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
   ๑.๑.๔ เรื่อง งดการเรียนการสอนวันที่ ๑๖-๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แตเ่จ้าหน้าที่ 
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ปฏิบัติงานตามปกติ  
   ๑.๑.๕ เรื่อง การจัดการประชุมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นในวันที่ 
๒๓-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๒ ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จและกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจะมีการประชุมสรุปปัญหาร่วมกันอีกครั้งเพ่ือใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป  
 ๑.๓ อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการผลิตก าลังพลด้านการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมเทา-ทอง ๕ และห้อง
ประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร.  
 ๑.๔ อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการแสดงความยินดีกับดุษฎี
บัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  
  วันที่ ๓-๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์จะจัดโครงการจริยธรรมน าชีวิตด้วยการ
ฝึกสติปัญญา รุ่นที่ ๙ ณ ณ วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 



๔ 
 

 ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์รุ่นที่ ๓ ณ 
คณะแพทยศาสตร์และโรงแรมเทาทอง โดยนิสิตแพทย์รุ่นนี้สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่าน 
๑๐๐ เปอร์เซ็นตแ์ละได้ท าสถิติสอบผ่าน NL ๑ ได ้๑๐๐ เปอร์เซ็นตใ์นรอบแรก ซึ่งมีน้อยมากในประเทศท่ีผ่าน
และท าคะแนนได้เช่นนี้ 
  วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา นิสิตนักศึกษาแพทย์ ๔ สถาบัน โดยมีการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชนด้วยซึ่งจัดขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

  วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการ Low and Medical Sharing : Surrogacy and the 

Law ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย (AMSA Thailand) และองค์กรนักศึกษา
กฎหมายแห่งเอเชียประจ าประเทศไทย (ALSA Thailand) ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นสพ. ชนะพงศ์  เลิศปัญญาวัฒนากูล ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์เอเชียร (AMSA Thailand) โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ๑.๖ ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 
  วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการเม็ดทรายคืนฝั่ง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ณ อาคารโภชนาคาร 

  วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นิสิตสาขากายภาพบ าบัด เข้าร่วมโครงการทาง
กายภาพบ าบัดสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๑.๗ อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดโครงการแซลม่อนคืนถิ่น ยินดี
บัณฑิตใหม่ ณ ห้อง PH ๑๑๗ หอประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ๑.๘ อาจารย์อธิตา  อ่อนเอื้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการ
สารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  รัศมีขวัญ คณบดีคคณะวิทยาการ
สารสนเทศ เป็นประธานในโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้อง MIT ชั้น ๕ อาคารเกษม  จาติกวณิช โดยมี อาจารย์อธิตา  อ่อนเอื้อน รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือแสดงมุทิตาจิตกับบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาที่ใช้ทั้งความอดทน เพียรพยายาม ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการศึกษาตลอดหลักสูตรใน
รั้วเทาทองจนส าเร็จการศึกษา  งานกิจการนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศจึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้น 



๕ 
 

เพ่ือเป็นการร่วมแสดงความยินดี และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่บัณฑิตทุกๆท่านที่ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 ๑.๙ ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะจัดพิธีไหว้ครูทางศิลปะ ณ ห้อง
นิทรรศการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๑.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายยอด  ปอง นายกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าเฝ้ารับ
พระราชทานโล่รางวัลนิสิตดีเด่นของสภาคณบดี คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 

  วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดกิจกรรมกีฬาภายในของนิสิตระดับปริญญา
ตรีของคณะ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ซ่ึงเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ 
 ๑.๑๑ ดร. โอฬาร  ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แจ้งให้   
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรนิสิต คณาจารย์ ผู้บริหารและผู้น านิสิตคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 ๑.๑๒ อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดจ้ัดโครงการให้ความรู้กับ
ศิษย์เก่า บัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑.๑๓ อาจารยจ์ีรศักดิ์ รัตนะวงษ์ (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้จัด
โครงการ CBS ร่วมใจสวดมนต์ เสริมสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  
 

 ๑.๑๔ ดร.ธินิกานต์ ประไกรวัน ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวจะจัดโครงการอบรมก าหนด
สมรรถนะร่วมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส าหรับนิสิตทุกคณะทีส่นใจในสายงานด้านนี้ 
   ๑.๑๕  นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๔-๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต จะจัดโครงการทุนการศึกษา
สัมพนัธ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนิสิตทนุจ านวน ๑๐๕ คน โดยวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะจัด



๖ 
 

อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและวันที่ ๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะลงพ้ืนที่บ าเพ็ญประโยชน์ในอ าเภอพนัสนิคม 

  วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
ชั้นปีสุดท้าย ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี 
  วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต จะจัดกิจกรรมการรับบริจาค
โลหิต ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 

 ๑.๑๖ อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แจ้งให้
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ในช่วงการฝึกงานกับกรรมการบริหารสโมสรชุดเก่าอยู่ 
  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ ได้จัด
กิจกรรมต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

 ๑.๑๗ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะอัญมณีได้จัดกิจกรรมพ่ีพบน้อง เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้
รับรู้ประสบการณ์การท างานของรุ่นพ่ีทีจ่บไปแล้ว 
 ๑.๑๘ ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการบัณฑิตเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพารอบรู้เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพและในช่วงเย็นจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ
กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
  วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมบ้าน
และสร้างห้องน้ าให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านหนองสังข์ อ าเภอวัฒนานคร 
 
 
 
 
   
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 
  
มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 

มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้ 
   หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๘ ตัดข้อความ “นางวธัญญา ลุนชัยภา (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์” 
   หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๗ จาก “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต” แก้ไขเป็น  
    “รองคณบดีฝ่ายพัฒนา” 
   หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๙ จาก “ได้สอบถามคณะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนวินัยของนิสิต
    หรือไม่” แก้ไขเป็น “ได้สอบถามคณะว่ามีเกณฑ์การเพ่ิมคะแนนความดขีองนิสิต
    หรือไม่” 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑ เรื่อง การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้เห็นชอบให้มีการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่วันที่ ๗-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประธานที่ประชุมให้
หลักการระหว่างช่วงเช้าวันที่ ๗ สิงหาคม อาจจะจัดปฐมนิเทศของคณะก่อนแล้วจึงปฐมนิเทศรวมในช่วงเย็น
และคณะใดที่จะใช้ช่วงเวลาวนัที่ ๘-๙ จัดปฐมนิเทศของคณะได้และจะประกาศการปฐมนิเทศไว้ ๓ วัน ซึ่งการ
จัดงานปฐมนิเทศนิสิตรวมให้ใช้สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ เป็นสถานที่จัดงานช่วงเวลาที่ใช้จัดงานจะคล้าย
การจัดงานรับขวัญน้องใหม่และท าแผนอพยพนิสิตหากเกิดฝนตก ส่วนข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ
นั้น ให้จัดท าข้อมูลที่ส าคัญใส่แฟลชไดรฟ์แจกให้นิสิตและให้กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตท าร่างก าหนดการ
ใช้ห้อง/สถานที่เหมือนปีที่แล้วและน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป ซึ่งจะน าเสนอรูปแบบการปฐมนิเทศ
รวมนิสิตใหม่ให้คณะกรรมการบริหารทราบต่อไป และกรรมการที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมหัวข้อการให้ความรู้แก่
นิสิตใหม่ในส่วนของทุนการศึกษา ทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. หอพักนิสิต ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต เพลงประจ า
มหาวิทยาลัยและภาพแผนผังมหาวิทยาลัย 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบข้อมูลการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติ      ๑. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารูปแบบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ไว้ดังต่อไปนี้ 
    -มีกิจกรรมสันทนาการรวมให้น้องในขณะที่รอช่วงงานพิธีเริ่ม โดยจะรอให้ท้องฟ้ามืด 

    -จัดเป็นกิจกรรมรวมคล้ายๆ วันปฏิญาณตนอาจรวมกิจกรรมเข้าด้วยกัน 

    -มีขบวนธงเกียรติบูรพาเดินเข้าสนามกีฬาและการแสดงผู้น าเชียร์รวมจากทุกคณะ 

    -มีการแนะน าผู้บริหารหลัก โดยเป็นผู้บริหารตัวจริง ไม่ฉายวีดีโอ 

   ประธานที่ประชุมมอบให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ เลือก
   คณะท างานกลุ่มย่อยจากทุกคณะซึ่งได้แก่ รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพคณะดนตรีและการแสดง รองคณบดีฝ่ายกิจการ
   นิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิตและกลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ซึ่งอนุกรรมการชุดนี้จะ
   ดูแลห้วงเวลา ๑๘.๓๐-๑๙.๔๕ น. ในด้านสื่อวีดีทัศน ์ล าดับพิธีการและความปลอดภัย
   และน าข้อมูลมาน าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 
 

    ๒. ในเรื่องตารางการใช้ห้องและสถานที่ กองกิจการนิสิตจะมีหนังสือสอบถามข้อมูลทุก
   คณะ/วิทยาลัย โดยให้ตอบกลับมาช่วงก่อนสงกรานต์เพ่ือจะน าข้อมูลกลับมาประมวลผล
   การใช้สถานที่ว่าซ้ าซ้อนกันหรือไม่และขอความกรุณาคณะกรรมการที่มาประชุมได้ 
   ตรวจสอบคณะของตนว่าต้องการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลส่วนใดบ้าง และจะน า
   ข้อมูลมาเสนอในทีป่ระชุมครั้งต่อไป   
 
 

 
 
 



๙ 
 

 
  ๓.๒ เรื่อง การด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต 

  ตามทีผู่้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร ได้น าเสนอแผนการปฏิบัติการ
บัณฑิตรักษ์สุขภาพแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ซ่ึงประธานที่ประชุมเสนอหลักการให้
แต่ละหน่วยงานของแต่ละกลุ่มสายวิชาในคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต จัดท า
แผน/โครงการ/กิจกรรม เป็นแผนปฏิบัติการเช่นคณะแพทยศาสตร์และจะได้พิจารณาร่วมกันในวาระต่อไป 
 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 

มติ   รอแผนปฏิบัติการของสาขาอ่ืนต่อไป 
   

 
 
 
 
 
 

  ๓.๓ เรื่อง การจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 

  ตามท่ี อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ได้น าเสนอระบบสารสนเทศทรานสคริปกิจกรรมในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งที่ 
๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นระบบที่ท าให้กับคณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน ประธานใน
ที่ประชุมเสนอให้คณะศึกษาศาสตร์น าตัวอย่างทรานสคริปกิจกรรมเข้าที่ประชุมครั้งถัดไปเพ่ือให้คณะกรรมการ
ได้พิจารณารูปแบบร่วมกันอีกครั้ง 
  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบข้อมูลรูปแบบระบบทรานสคริปกิจกรรม 
 

มติ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎาย ุธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ 
   ศึกษาศาสตร์ ไดร้ปูแบบและรายละเอียดของกิจกรรมในใบทรานสคริปกิจกรรมของคณะ 
   ตามเอกสารแนบในที่ประชุม ซึ่งใช้มาแล้ว ๓ ปีและยังจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
   ในส่วนอัตลักษ์ของมหาวิทยาลัยด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

  ๓.๔ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท าระบบกรอกข้อมูลงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

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

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและติดตามข้อมูลงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
   หรือทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของแต่ละหน่วยงาน 
 
 

มติ   ดร.เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้มีการ
   กรอกข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานแล้วและจะประสานงานกับส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือหาวัน
   ประชุมร่วมกับผู้กรอกข้อมูลเข้าระบบทุกคณะ เพ่ือรับทราบปัญหาที่เกิดจากระบบและ
   เพ่ิมเติมในส่วนแหล่งงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๕.๑ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกรอกแบบประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
  ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกรอกแบบประเมินตนเอง
เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือกรอกแบบประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
 
 

มติ   ประธานในที่ประชุมมอบให้กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตช่วยพิจารณาเนื้อหาของ 
   มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งผู้อ านวยการกองกิจการนิสิตได้ให้ข้อสังเกตเกณฑ์มาตรฐาน
   พัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่นั้น บางเรื่องจะเกี่ยวข้องกับระดับนโยบายที่ไม่สามารถ
   ด าเนินการในระดับปฏิบัติการได้ เบื้องต้นจึงเสนอให้ท าหนังสือขอความร่วมมือจากทุก
   คณะ/วิทยาลัย ตอบแบบประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
   ตามท่ีมีข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือกองกิจการนิสิตจะได้น าข้อมูลมารวบรวมและพิจารณา
   รายงานและน าเข้าท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 
 

 
 
 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่  ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธานได้
กล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 
 

           นายแมน   แสงอุทัย 
                 ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 

            นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม   


