
ระเบียบวาระท่ี  5.1 

 

แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่  7/2558 

วันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องประชุม  218  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 

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

 1.  ชื่อเรื่อง ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่    
 
 2.  ผู้น าเสนอ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต         
 
 3.  สรุปเรื่องและสาระส าคัญ 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีค าสั่ง ที่ 0927/2558 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าแนวทางการจัดระบบกลไก  
 ก ากับการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ นั้น ในการนี้จึงขอเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)           
 
 4.  ประเด็นเสนอ  เพ่ือ   ทราบ   พิจารณา  (ร่าง) นโยบายมหาวิทยาลัยบูรพา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 
      และ (ร่าง) แนวทางการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจ าส่วนงาน      
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- ร่าง - 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ .......... /2558 

เร่ือง นโยบายมหาวิทยาลัยบูรพาด้านการป้องกันผู้ไม่สบูบุหร่ี และการรักษาผู้ตดิบุหร่ี   
------------------------------------- 

   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553  
 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 (1) และ (2) และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญตัิคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบูบุหร่ี 
 พ.ศ. 2535 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเปน็สถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบูบุหร่ี 
   เพื่อให้การด าเนินงานทีจ่ะท าให้มหาวิทยาลยับูรพาเป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมายที่ก าหนดและ 
 เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 และมาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2550 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยับูรพาในการประชมุ คร้ังที่ ......../2558  
 เมื่อวันที่ ...............พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยับูรพา จึงก าหนดนโยบายมหาวทิยาลัยบูรพาด้านการป้องกันผู้ไมสู่บบุหร่ี  
 และการรักษาผู้ติดบุหร่ี เพื่อให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพาทราบและถือปฏบิัติ ดังนี้  
   ข้อที่  1  มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเขตปลอดบุหร่ีครบถ้วน 
 ตามที่กฎหมายก าหนด  
   ข้อที่  2  ให้ทุกส่วนงานแต่งตัง้คณะอนุกรรมการด าเนินงานประจ าส่วนงาน/หน่วยงาน ด าเนินงาน 
 บังคับใช้ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายพืน้ทีป่ลอดบุหร่ีตามกฎหมาย 
     ในกรณีวิทยาเขตอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันจากทกุส่วนงานที่มีทีต่ั้งอยู่ ณ วิทยาเขตได้ 
   ข้อที่  3  ให้ทุกส่วนงานก าหนดพื้นที่เขตห้ามสูบและเขตสูบบุหร่ีให้ถูกต้อง และครอบคลุมตาม 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
   ข้อที่  4  ให้โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยบูรพา เปิดสถานที่ให้การฟื้นฟูบ าบัดผูต้ิดบุหร่ี โดยมบีุคลากรทางการ 
 แพทย์หรือผู้มีความช านาญในการให้ค าปรึกษา และให้การรักษาอย่างเปน็ระบบ 
   ข้อที่  5  ให้ทุกส่วนงานมีระบบการส ารวจข้อมูลผู้สบูบุหร่ี และมีระบบบริการเพื่อช่วยเลิกบุหร่ี 
   ข้อที่  6  ให้ทุกส่วนงานประกาศห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพืน้ที่ที่รับผิดชอบของส่วนงาน ไมร่ับเงิน 
 สนับสนนุทุกรูปแบบ ไม่จดักิจกรรมให้ความร่วมมือและไม่รับของรางวัลต่างๆ หรือส่งเสริมสนบัสนนุในรูปแบบอื่นๆ และ 
 ห้ามมีสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสบูทุกรูปแบบเผยแพร่ในพื้นที่ของส่วนงาน  
   ข้อที่  7  ให้ทุกส่วนงานจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของ 
 ผู้ไม่สบูบุหร่ี พ.ศ. 2535 
   ข้อที่  8  ให้ทุกส่วนงานก าหนดแนวปฏิบัตทิี่ชัดเจนในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายโดยครอบคลมุ 
 บุคลากร นักเรียน นสิิต และบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบหุร่ี พ.ศ. 2535  
   ข้อที่  9  ให้ทุกส่วนงานจัดให้มรีะบบการติดตามประเมินผล และน าผลที่ได้มาปรบัปรุงพฒันา  
 ระบบการด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 

             (ลงชื่อ)          สมพล  พงศไ์ทย 
                            (ศาสตราจารย์ นายแพทยส์มพล  พงศ์ไทย)                       
                                           ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
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- ร่าง - 
 

แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีค าสั่ง ที่ 0927/2558 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าแนวทางและจัดระบบกลไก 
 กับการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือท าการขับเคลื่อนงานตามที่ได้รับ 
 มอบหมาย นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทาง และสามารถควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลได้  
 จึงก าหนดแผนปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   ก.  แผนด าเนินงานของคณะกรรมการ 
    1.  ประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
    2.  ในระยะเริ่มแรกให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     2.1  น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
                      ฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อทราบและพิจารณาให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
     2.2  น าสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ 
            ฝ่ายกิจการนิสิต แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
            เพ่ือทราบและพิจารณาให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ 
     2.3  น าผลที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
            สู่การปฏิบัติต่อไปฯ 
    3.  ให้มีการสรุปรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
          อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   ข.  แผนการด าเนินกิจกรรม 
    1.  จัดอบรม สัมมนา คณะอนุกรรมการฯ คณะท างาน และผู้น านิสิต เพ่ือให้ความรู้ 
         ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  
         พ.ศ. 2535 
      2.  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน ประเมินผล 
         เพ่ือน าสู่การปรับปรุง พัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

- ร่าง - 
 

แนวทางการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีค าสั่ง ที่ 0927/2558 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าแนวทางและจัดระบบกลไก 
 ก ากับการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทางและขับเคลื่อนนโยบาย 
 อย่างต่อเนื่องนั้น จึงเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือท าการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ประจ าส่วนงาน 
 ให้ไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้ 
   1.  คณะอนุกรรมการฯ มาจากผู้บริหารของส่วนงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนงานละ 1 คน 
   2.  คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ที่ได้ก าหนดให้เป็นภาระหน้าที่ 
 ของส่วนงาน โดยการมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
   3.  ให้ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการฯ ที่มาจากส่วนงานนั้นๆ เสนอหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือแต่งตั้ง 
 คณะท างานจากบุคลากร และหรือนักเรียน นิสิต ในส่วนงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินงาน 
 บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  
   4.  คณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานประจ าส่วนงาน จะได้รับการอบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยน
 ความรู้ ประสบการณ์ท้ังก่อนและระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จากการจัดของคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
 ปลอดบุหรี่ 
   5.  คณะท างานประจ าส่วนงาน ต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
 แผนของคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่/คณะอนุกรรมการฯ  
   6.  คณะท างานประจ าส่วนงาน ต้องมีแผนการด าเนินงานและจัดกิจกรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
 คือ ผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้อื่นสูบบุหรี่ และมีการประเมินผลด าเนินงาน และประเมิน 
 ความพึงพอใจในการด าเนินงานประจ าปีด้วย 
   ให้คณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการฯ 
 ประจ าส่วนงาน โดยจัดท าเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย 

 
 


