
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๒ รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนา 
         นักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก” 
 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินคงคลัง คณะวิทยาศาสตร์                      
 ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
เริ่มประชุมเวลา               น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑.๒ รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนา       
นักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก” (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๘ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี               ประธาน 
๒. ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์   ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวอาภาพร ประนิสอน   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๔. อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์ 
        แผนไทยอภัยภูเบศร 
๕. อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 
        คณะดนตรีและการแสดง 
๖. อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 
        รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
๘. อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง   รองคณบดฝี่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๙. ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่า และภาคี 
     ชุมชนสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. นางจีระพร พรหมโลก   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา  (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ

 นิติศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๓. อาจารย์สามารถ   ปลั่งประมูล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔. นายรัฐกาล จันทรศร    (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
     คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
        คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๖. นางวธัญญา ลุนชัยภา  (แทน) รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



๔ 

 

๑๗. นายอัฐพร โสวัตร์    (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ 
        ศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๘. ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
        คณะศิลปกรรมศาสตร์   
๑๙. นางพรทิพย์  มั่งคั่ง    (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
๒๐. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๒๑. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒๒. อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี 
๒๓. ดร.มะลิวัลย์  คุตะโค    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๒๔. นางสาวชนัญชิดา ปาณะวงค์   (แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
๒๕. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม   ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๖. ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ 
        เทคโนโลยีการเกษตร 
๒๗. อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์   (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
        และบริหารธุรกิจ 
๒๘. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 

๒๙. นายธนเดช  วัฒนไชย   หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
        กองกิจการนิสิต  
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัต ิ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
๒. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์                              หัวหนา้ฝ่ายกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต 
๒. นางสาวเสาวนีย์  ค าละออ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต 
๓. นายมานพ  น้ าทรัพย์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๔. นายแมน  แสงอุทัย    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๕. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์   นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๖. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวมณฑา อนุรัตน์ศร   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
๘. นางสาวศศิพร เมธีกุล    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริการนิสิตกองกิจการนิสิต 



๕ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑.๑ เรื่อง นโยบายและประกาศการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๕๘ 
   เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของน้องใหม่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเตรียมการป้องกันปัญหาและสนับสนุน 
ส่งเสริมและแนะน ากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิต นักศึกษา โดยใช้ประกาศส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นแนวการด าเนินงาน
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม 
   ๑.๑.๒ เรื่อง แผนที่การวิ่งประเพณีเขาสามมุข (๘ กรกฎาคม) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้น ในวันที่ ๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๐ ปี โดยมีกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข
โดยเชิญชวนนิสิตทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมดังกล่าวและไม่มีการแข่งขันในการวิ่งแต่ยังคงมีรูปแบบจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของการวิ่งคงเดิม รวมทั้งจัดพิธีท าบุญตักบาตรช่วงเช้า บริเวณลานพลาซ่าและกิจกรรมต่างๆ ภายใน
หอประชุมธ ารง บัวศรี ซึ่งแผนที่ในการวิ่งประเพณีมีรายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม 

   ๑.๑.๓ เรื่อง การจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดจัดงานวันปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ที่สนามกีฬา
กลางเชาว์  มณีวงษ์ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมให้กับนิสิตได้มีข้อเสนอแนวทางและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิตในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ และได้น าเข้าพิจารณาหารือในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘   
จึงได้ขอสรุปเรื่องของก าหนดการและสถานที่รวมทั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม 
   ๑.๑.๔ เรื่อง ข้อมูลการติดต่อสื่อสารงานด้านกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
          เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์เป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารและประสานงานที่รวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์ส าคัญในการจัดกิจกรรมแต่ละหน่วยงาน
นั้น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จึงให้จัดท าข้อมูลติดต่อสื่อสารแจ้งในที่ประชุมทราบรายละเอียดตามเอกสาร
แจกในที่ประชุม 
 
 
 



๖ 

 

   ๑.๑.๕ เรื่อง จ านวนมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต 
   ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ได้มีสถาบันการศึกษาให้
ความสนใจเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน จ านวน 

๑ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๖๐ คน 
๒ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ๖๐ คน 
๓ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ๖๐ คน 
๔ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา ๒๓ คน 
๕ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕๒ คน 
๖ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ๗๐ คน 
๗ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ๖๕ คน 
๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ๘๐ คน 

 

   ๑.๑.๖ เรื่อง กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้จัดสรรเงินทุนส าหรับ
นิสิตผู้กู้ยืม จ านวน ๗๑๔ ราย แต่ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ ได้จัดสรรให้ จ านวน ๗๑๓ ราย โดยจัดสรรให้สาย
การเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๔๐ รายเมื่อครบแล้วมีทุนเหลือให้น าไปจัดสรรให้กับสายอื่นและ
จัดสรรให้สายวิทยาศาสตร์ ๔๗๓ ราย   
 ๑.๒ ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่า และภาคีชุมชนสัมพันธ์คณะ
เภสัชศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการกีฬา
เข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๗ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากกีฬาหมากล้อมทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Mermaid Perfect skin อีกหนึ่งรางวัล 

  วันที่ ๖-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมประจ าปี สมาพันธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ แห่งประเทศไทย 

  วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิต
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการท าบุญหอพักนิสิตแพทย์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  วันที่ ๑๘-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุม Sub 

Regional Training ๒๐๑๕ in Thailand 



๗ 

 

  วันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการจริยธรรมสัญจร 
ของแพทยสภา 

  นิสิตแพทย์วรวิทย์  สุภาคกิจ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๑.๔ อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร ์แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมวาง
แผนการด าเนินงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทยและ
เตรียมความพร้อมในการจัดงานสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ ๓๔ (คูณแคนเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ๑.๕ นายอัฐพร โสวัตร์ (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เดินทางไปร่วมแสดงความ
ยินดีและต้อนรับนักกีฬา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเดินทางกลับจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศ
สิงคโปร์ โดยผลการแข่งขันของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยได้รับรางวัล ๑ 
เหรียญทองกีฬาเรือใบ ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ยิ้ม นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ, ๑ เหรียญเงินกีฬาเรือใบ 
ได้แก่ นางสาวปณิดา  สุขสมพร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ๑ เหรียญทองแดงกีฬาเรือพาย ได้แก่ นางสาว
เมธินี  ระรื่น, ๑ เหรียญทองแดงกีฬาเรือใบ ได้แก่นายธนพงศ์  กมลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 

ดร.วิรัตน์  สนธิ์จันทร์ ได้รับเหรียญเงินจากการเป็นผู้ฝึกสอนทีมซอฟท์บอลหญิง 

 ๑.๖ อาจารย์อธิตา  อ่อนเอื้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการ
สารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการประชุม
ท าแผนของฝ่ายกิจกรรมต่างๆ เพ่ือก าหนดกิจกรรม วางแผน และการก าหนดงบประมาณ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  

ณ บ้านริมเขื่อน จังหวัดนครนายก 

 ๑.๗ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต จะจัดกิจกรรม
คอนเสิร์ต เพ่ือหารายได้สมทบทุนการจัดงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 

  ในปีนี้มีศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สอบบรรจุในต าแหน่งปลัดอ าเภอได้จ านวน ๕ คน 
 
 
 
 



๘ 

 

 ๑.๘ นางสาวเสาวนีย์  ค าลออ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  ก าหนดการเปิดหอพักภาคต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีดังนี ้
  -หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง   อาคาร A  วันที่  ๔ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  -หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง   อาคาร B  วันที่  ๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

  -หอพักเทา-ทอง ๒  อาคาร A  วันที่  ๒ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                 อาคาร B  วันที่  ๓ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  -หอพักเทา-ทอง ๓   อาคาร A  วันที่  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     อาคาร B  วันที่ ๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๘ 

  -หอพักเทา-ทอง ๔   ชั้น ๑-๓  วันที่  ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     ชั้น ๔-๖  วันที่  ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                 ชั้น ๗-๙  วันที่  ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     ชั้น ๑๐-๑๒  วันที่  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                 ชั้น ๑๓-๑๕  วันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้จะเปิดให้ขนย้ายสัมภาระตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นิสิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าหอพัก  
ณ ส านักงานหอพักท่ีตนเองพักอาศัย 

 ๑.๙ นางสาวศศิพร เมธีกุล นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริการนิสิตกองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  เรื่องท่ี ๑ นิสิตภาคพิเศษและนิสิตภาคปกติที่ลงเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สามารถจองคิวส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต ์

http://affairs.buu.ac.th/index.php/main# พร้อมพิมพ์บัตรคิวส่งเอกสารยื่น เพ่ือแสดงตัวในวันที่ส่งเอกสารและส่ง
เอกสารในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุในบัตรคิว นิสิตภาคปกติ สามารถจองคิวส่งเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ 
กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th/index.php/main# พร้อมพิมพ์บัตร
คิวส่งเอกสารยื่น เพ่ือแสดงตัวในวันที่ส่งเอกสารและส่งเอกสารในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุในบัตรคิว 

  เรื่องท่ี ๒ กิจกรรมนิสิตจิตอาสาที่จะยื่นกู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมดังกล่าว
จะต้องอยู่ภายใต้โครงการที่ขออนุญาตจัดขึ้นเท่านั้น  

 
   
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 
  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

http://affairs.buu.ac.th/index.php/main


๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 

มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
  
 
 
 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
    ๓.๑ เรื่อง การกรอกข้อมูลระบบงบประมาณเพื่อพัฒนานิสิต 
    ตามท่ี ดร.เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
จากการน าเสนอระบบแล้วขอความกรุณาคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลลงระบบ เพ่ือเป็นการทดลองระบบไป
พร้อมๆ กับการใช้งานจริงและจะได้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานได้ และได้ประสานงานกับส านัก
คอมพิวเตอร์ประชุมร่วมกับผู้กรอกข้อมูลเข้าระบบทุกคณะเพ่ือรับทราบปัญหาที่เกิดจากระบบและเพ่ิมเติมใน
ส่วนแหล่งงบประมาณเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและติดตามระบบข้อมูลงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
  หรือทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิต รวมถึงการแก้ไขระบบเพ่ิมเติม 
 
มติ  ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้แจ้งในที่ประชุมทราบจาก 
  การประชุมร่วมกับผู้กรอกข้อมูลเข้าระบบทุกคณะนั้น ยังพบปัญหาการกรอกข้อมูลที่ยังไม่
  สามารถใช้ได้บางส่วนและได้ประสานงานผู้จัดท าระบบได้แก้ไขแล้ว และจะน าเสนอข้อมูล
  รายงานภาพรวมจากการกรอกรายละเอียดโครงการแต่ละหน่วยงานได้ทราบในการ 
  ประชุมครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 ๓.๒ เรื่อง การด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต 

 ตามทีผู่้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร ได้น าเสนอแผนการปฏิบัติการบัณฑิต
รักษส์ุขภาพแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ซึ่งประธานที่ประชุมเสนอหลักการให้แต่ละ
หน่วยงานของแต่ละกลุ่มสายวิชาในคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต จัดท าแผน/
โครงการ/กิจกรรม เป็นแผนปฏิบัติการเช่นคณะแพทยศาสตร์และจะได้พิจารณาร่วมกันในวาระต่อไปแต่
เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดส่งแผนปฏิบัติดังกล่าวให้กับฝ่ายเลขาคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิต
และกิจกรรมนิสิต 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 

มติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร ได้เสนอให้พิจารณาการ 
  ด าเนินงานในขั้นตอนต่อไปซึ่งแต่ละหน่วยงานไม่ได้ส่งแผนปฏิบัติการตามท่ีขอไปและใน 
  ส่วนของคณะแพทยศาสตร์ก็ประสบปัญหากับการท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประธานในที่ 
  ประชุมได้เสนอว่าคงจะต้องด าเนินการต่อไป  
    
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่อง พิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของคณะ/วิทยาลัย 
  ด้วยองค์การนิสิตได้มีการจัดสรรงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬาให้กับ
หน่วยกิจกรรมกลางและสโมสรนิสิตเป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ได้มีประกาศการจัดสรร
งบประมาณระหว่างหน่วยกิจกรรมกลางและสโมสรนิสิตไว้เป็นอัตราส่วนร้อยละ ๖๐:๔๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งงบประมาณอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดสรรภายใต้องค์การนิสิต ก่อนที่กองกิจการนิสิตจะประกาศใช้ 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว กองกิจการนิสิตได้มีหนังสือแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย
ส่งโครงการเพื่อรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตโดยคิดงบประมาณจากฐานเดิมของปีที่ผ่านมา ไปยัง
กองกิจการนิสิตเพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งต่อไปภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ และได้มีคณะ/วิทยาลัย ส่งโครงการเพื่อรองรับงบประมาณรายละเอียดดังเอกสารแจกในที่ประชุม 
    

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต ประจ าปี 
  การศึกษา ๒๕๕๘ ของคณะ/วิทยาลัย 
 
มติ  ประธานในที่ประชุมเห็นชอบเสนอหลักการพิจารณาโครงการรองรับงบประมาณ 
  ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของคณะ/วิทยาลัย  
  และร่างประกาศค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬาในส่วนกิจกรรมกลาง องค์การนิสิต 
  สภานิสิตและชมรม โดยให้พิจารณางบประมาณโครงการให้อยู่ในงบประมาณท่ีหน่วย 
  กิจกรรม,คณะ/วิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
  เกณฑ์การใช้งบประมาณ ในการนี้ คณะกรรมการฯ ขอกลับไปพิจารณาร่างประกาศค่าบ ารุง
  กิจกรรมนิสิตและค่าบ ารุงกีฬา กิจกรรมส่วนกลางและคณะ/วิทยาลัยและส่งข้อมูลให้ฝ่าย
  เลขา ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

  -ไม่มี- 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่  ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธาน

ได้กล่าวปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

 

 

 

 

 

  นายแมน   แสงอุทัย               นายธนเดช  วัฒนไชย 
ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม
   
 

 

 

 

 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 

 

มติ     

 

 

 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินคงคลัง คณะวิทยาศาสตร์ 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์ขอใช้งบประมาณคงคลังส่วนของคณะในการจัด
โครงการท าบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖-๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวนเงิน ๑๗,๕๐๐ บาทนั้น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีเงินคงเหลือสะสม  
จ านวน ๓,๘๓๙.๒๐ บาท 

 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาการขอใช้เงินคงคลังคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท 

 

มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา..................น.  


