
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ๑.๑.๑.  แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
          เรื่อง การงดการจัดการเรียนการสอนในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 
    ๑.๑.๒  ก าหนดการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ 
     การศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
 ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ สรุปผลการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ เรื่อง พิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกีฬา  
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
เริ่มประชุมเวลา               น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑.๑.  แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การงด 

การจัดการเรียนการสอนในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 
   ตามท่ีรองประธานสภาพนักงานได้เสนอเรื่องการงดการจัดการเรียนการสอนในช่วง
บ่ายของวันพฤหัสบดี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณา ความแจ้งแล้วนั้นที่ประชุมฯ พิจารณามีมติดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 

   ๑.๑.๒  เรื่อง ก าหนดการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญ
เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาใดสุดแต่
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น ได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี 
พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  
แทนพระองค์ไปในการนี้ ซึ่งทรงก าหนดจะเสด็จฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ และวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๘ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๓ กรกฎาคม  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. ว่าที่ร้อยตรีจิรเมธ  จุลวิเชยีร  (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๙. ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่า และภาคีชุมชนสัมพันธ์คณะ

เภสัชศาสตร์ 
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๑. นางสาวมนันยา ฤทธิ์คง   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๒. อาจารย์สามารถ   ปลั่งประมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๓. อาจารย์ปริยา  ปะบุญเรือง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
       คณะวิทยาศาสตร์   
๑๔. อาจารย์อธิตา  อ่อนเอ้ือน  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
       คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๕. นางวธัญญา ลุนชัยภา  (แทน) รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖. ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
       คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 



๔ 

 

๑๘. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๑๙. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒๐. อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอัญมณี 
๒๑. นายสุทิน  ไชยฤกษ์   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๒๒. นางสาวชนัญชิดา ปาณะวงค์  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒๓. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๔. ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ  
       เทคโนโลยีการเกษตร 
๒๕. อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์  (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์  
       และบริหารธุรกิจ 
๒๖. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒๗. นายธนเดช  วัฒนไชย  หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัต ิ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
๒. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์                    หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
๓. อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. อาจารย์กมลมาลย์  พลโยธา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต 
๒. นางสุชาดา  อาศัยสุข   หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต 
๓. นายมานพ  น้ าทรัพย์   นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๔. นายแมน  แสงอุทัย   นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๕. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์  นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๖. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 
 
 
 
 
 



๕ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๕  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑.๑ เรื่อง การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดจัดงานวันปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ที่สนามกีฬา
กลางเชาวน์  มณีวงษ์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมให้กับนิสิตได้จัดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมและสถานที่ปฐมนิเทศของคณะ/
วิทยาลัยไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการใช้อาคารร่วมกันหากมีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ดูแลประธานขออนุญาตน าไปหารือ
ผู้เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย ในส่วนของซีดีข้อมูลที่แจกให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ นั้นสามารถรับได้ที่องค์การนิสิตในวันที่ ๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาหารว่างที่แจกให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยจะจัดให้รับที่โรงยิมวอลเลย์บอลในวันที่ ๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หากเกิดฝนตกให้หลบฝนในอาคารที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ได้น าเสนอข้อมูลที่จัดเก็บลงแผ่นซีดีส าหรับแจกให้กับนิสิตใหม่ต่อที่ประชุมด้วย 
   ๑.๑.๒ รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนา
นักศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี ๕ “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก” 
   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เชิญมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๕ “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก” ระหว่าง
วันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานีนั้น 
มหาวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี
รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามเอกสารแจกในที่ประชุม 
   ๑.๑.๓ เรื่อง ผลการวิจัยเหตุผลของการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิต  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎาย ุธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้น าเสนอผลการวิจัยของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเหตุผลของการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เพ่ือน ามาหาแนวทางในการเสริมแรงให้นิสิตตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผลการวิจัยตามเอกสารแจกในที่ประชุม 
   ๑.๑.๔ เรื่อง ขอขอบคุณในงานว่ิงประเพณีเขาสามมุข (๘ กรกฎาคม) 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้น ในวันที่ ๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๐ ปี โดยมีกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข
โดยเชิญชวนนิสิตทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมดังกล่าวและไม่มีการแข่งขันในการวิ่งแต่ยังคงมีรูปแบบจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของการวิ่งคงเดิม รวมทั้งจัดพิธีท าบุญตักบาตรช่วงเช้า บริเวณลานพลาซ่าและกิจกรรมต่างๆ ภายใน



๖ 

 

หอประชุมธ ารง บัวศรี ที่ผ่านมานั้น ขอขอบคุณทุกหน่วยกิจกรรมที่ให้ความร่วมมือกับการจัดงานดังกล่าว ซ่ึง
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๑.๒  ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  กองกิจการนิสิต จะจัดโครงการเป็นโครงการน าร่องชื่อว่า บูรพารักษ์ ซึ่งเป็นโครงการให้
ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ปฏิบัติงานในหอพักนิสิตและพ่ีช่วยงานหอพัก โดยหลักสูตรได้ปรับมา
จากหลักสูตรของการอบรมบุคลากรด่านหน้า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมจากคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หากผลการประเมินผลซีพีอาของโครงการเป็นไปด้วยดีจะน ามาปรับ
หลักสูตรเข้าด้วยกันและจัดอบรมให้กับผู้น านิสิตที่มีแผนจะจัดอบรมอยู่แล้ว  
  ในช่วงงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้จะมีการเก็บข้อมูลการจัดท า 

ทรานสคริปกิจกรรมโดยการยิงบาร์โค้ด โดยอยู่ในห้วงของการจัดเก็บเป็นเอกสารในช่วง ๖ เดือนแรก 
 ๑.๓ นายธนเดช  วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต จะจัดกิจกรรมโครงการ
อบรมผู้น ากิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในเชิงสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องสัมมนา 
๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 ๑.๔ อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้จัดโครงการท า
แผนกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น ณ อาคารอนุรักษ์และได้พาทีมสโมสรนิสิต จ านวน ๑๕ คน 
ไปศึกษาดูงานการบริหารงานนิสิต ณ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสถาบัน
ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์เหมือนกัน 

 ๑.๕  ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่า และภาคีชุมชนสัมพันธ์คณะ
เภสัชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๘ คน ได้เข้าร่วม
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๒ ของคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ภายใต้หัวข้อ “ป่าสร้างน้ า เพ่ือ
ชีวิตพอเพียง” ณ พ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริภาคเหนือและศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒-๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ Medicine’s first Date  

ครั้งที่ ๘ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นส าหรับนิสิตแพทย์ใหม่ เพ่ือแนะแนวทางให้แก่นิสิตใหม่ในด้านการปรับตัวเพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับการศึกษา การท ากิจกรรม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมในรั้ว



๗ 

 

มหาวิทยาลัย อีกทั้งในโครงการนี้ยังรวมถึงการท าความรู้จักกับนิสิตนักศึกษาแพทย์จากสถาบันแพทย์อ่ืนในงาน
แรกพบ สพท. ที่จะจัดขึ้นโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ (สพท.) 
  วันที่ ๕-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ ได้ส่งนิสิต จ านวน ๒ คน เข้าร่วม
การประชุม AMSC (Asian Medical Student’s Conferece) ครั้งที่ ๓๖ ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย (AMSATH) เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างมิตรภาพอันดีให้เกิดขึ้นภายในเครือข่าย
นักศึกษาแพทย์เอเชีย  

  วันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียม
ความพร้อมจากปี ๑ สู่ปี ๒ ครั้งที่ ๗ เพ่ือให้นิสิตแพทย์ได้สัมผัสกับการเรียนการสอนในระดับปรีคลินิกอย่าง
แท้จริงทั้งยังมีโอกาสได้ศึกษากับอาจารย์แพทย์บ่อยขึ้น ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นให้ความรู้แก่นิสิตเพียงอย่างเดียวแต่ยัง
ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตด้วย 

  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการหอพักน่าอยู่ (Big 

Cleaning Day) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารหอพักนิสิตแพทย์ชายและหญิง เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์
ของหอพักนิสิตให้สวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้นและเป็นการกระตุ้นนิสิตให้รู้จักใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยมากข้ึน 

 ๑.๗ ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตขึ้น โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ ระเบียบการเบิกจ่าย
ตลอดจนงานประกันคุณภาพที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิต 

 ๑.๘ อาจารย์ปริยา  ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมท าบุญสโมสร
นิสิต พัฒนาสโมสรนิสิตและท าแผนปฏิบัติงานของสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ๑.๙  ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีตัวแทนนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน ๕ คน 
ได้ถูกคัดเลือกเข้ารอบ ๑๑ สถาบันสุดท้ายในการประกวดงานโฆษณา ซึ่งจัดโดยบริษัท ISOBAR (Thailand) 
Co.,Ltd. 

 ๑.๑๐ อาจารย์สามารถ   ปล่ังประมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเปิดให้จองเรียบร้อยแล้วส าหรับนิสิตทั่วไปก็สามารถเข้าพักได้
สามารถติดต่อส านักงานหอพักเพ่ือขอดูห้องก่อนได้ โดยจะมีห้องพักแบบพัก ๒,๓ และ ๔ คน ซึ่งราคาจะอยู่ที่
ประมาณคนละ ๒,๐๐๐ บาท  



๘ 

 

 ๑.๑๑ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้พานิสิตสโมสรนิสิต
ชุดปัจจุบันร่วมโครงการสัมมนานักกิจกรรม ณ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะสัมมนาในเรื่องระเบียบ วิธี การเงิน  
ที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา 

  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จะจัดขบวนแห่เทียนพรรษา 

ไปยังวัดบางเป้งตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 
 ๑.๑๒ อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ คณะดนตรีและการ
แสดง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะดนตรีและการแสดงขอเชิญชมการแสดงของนิสิตเอก
นาฎศิลป์และก ากับลีลา ชั้นปีที่ ๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก 

  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะดนตรีและการแสดงจะจัดการแข่งขันประกวดขับร้อง
เพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก 
 ๑.๑๓ นางสาวอาภาพร ประนิสอน (แทน) ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่และกิจกรรมละลายพฤติกรรม และประชุมผู้ปกครอง 

  วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จะจัดกิจกรรมไหว้ครู 
 ๑.๑๔ อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอัญมณี แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 
  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาเขตจันทบุรีได้จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้น านิสิตทั้ง ๓ คณะ 
 ๑.๑๕ ว่าที่ร้อยตรีจิรเมธ  จุลวิเชียร (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จะจัดโครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ณ วัดเก่าโบราณ ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี    
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 
  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้ 
  หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๘  จาก “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี”  
           แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอัญมณี” 
    บรรทัดที่ ๑๐  จาก “รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์” 
           แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์” 
  หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๗  จาก “กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗” แก้ไขเป็น “กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘” 
    บรรทัดที่ ๒๓  จาก “เชาว์ ” แก้ไขเป็น “เชาวน์ ” จาก “๗ กรกฎาคม” แก้ไขเป็น 
     “๗ สิงหาคม” 
  หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๖,๗,๑๐,๑๒ จาก “ราชภัฎ” แก้ไขเป็น “ราชภัฏ” 
  หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๒๖  จาก “รัฐศาสตร์บัณฑิต” แก้ไขเป็น “รัฐศาสตรบัณฑิต” 
  หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๑  จาก “ค าลออ” แก้ไขเป็น “ค าละออ”  
    บรรทัดที่ ๙  จาก “๒๕๘” แก้ไขเป็น “๒๕๕๘”  
    บรรทัดที่ ๒๑  จาก “กลุ่มงานบริการนิสิตกองกิจการนิสิต” แก้ไขเป็น “กลุ่มงาน
             บริการ กองกิจการนิสิต” 
    บรรทัดที่ ๒๕  จาก “๒๕๕๙” แก้ไขเป็น “๒๕๕๘” 
  หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๑  จาก “ก็ประสบปัญหากับการท าแผนยุทธศาสตร์” แก้ไขเป็น “ที่ได้
     ส่งแผนมาแล้วนั้นขณะนี้ได้ประสบปัญหาเนื่องจากนักจิตวิทยาได้
     ลาออก ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่เสนอ
     มาได”้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่อง การจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม 

  การจัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรมนั้น จะด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกสารควบคู่ขนาน
ในช่วงของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบข้อมูลรูปแบบระบบทรานสคริปกิจกรรม 
 

มติ  ที่ประชุมทราบ 
  
    
 
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   ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินคงคลังของคณะวิทยาศาสตร์ในการจัดโครงการ
   ตามเสนอในที่ประชุม 
    
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๕.๑ เรื่อง ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  
  ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีค าสั่ง ที่ ๐๙๒๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าแนวทางการจัดระบบ
กลไก ก ากับการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่นั้น ในการนี้จึงขอเสนอผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ รายละเอียดดังเอกสารแจกในที่ประชุม 
 
ประเด็นเสนอ พิจารณา (ร่าง) นโยบายมหาวิทยาลัยบูรพา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และ  
  (ร่าง) แนวทางการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือน าเสนอ  
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 



๑๑ 

 

มติ  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายมหาวิทยาลัยบูรพา  
  (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และ (ร่าง) แนวทางการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจ า 
  ส่วนงาน โดยชื่อประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยบูรพาให้ยึดตาม พรบ. คุ้มครอง  
  สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งคณะท างานจะได้ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการ
  บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
 

 
  ๕.๒ เรื่อง การติดตามผลการประเมินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดจัดงานวันปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ที่สนามกีฬากลาง
เชาวน์  มณีวงษ์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ประธานที่ประชุมฝากให้ติดตามผลการประเมินการ
จัดงานดังกล่าวและน าข้อมูลเสนอรายงานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตในเดือนสิงหาคมเพ่ือให้ทุก
หน่วยงานรับทราบถึงปัญหาและข้อแก้ไขเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดงานในครั้งต่อไปและน าเข้าวาระสืบเนื่อง
ในที่ประชุมครั้งต่อไป 
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่  ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธานได้

กล่าวปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.  
 
 

 

  (นายแมน   แสงอุทัย)       (นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร) 
ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

 
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 

 

มติ     



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ สรุปผลการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่อง พิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตรม์ีความประสงค์ขอส่งโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในการจัดโครงการ ๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรค่าบ ารุงกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๗๙,๖๔๘ บาท 

 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาการขอใช้งบประมาณค่าบ ารุงกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
   จ านวน ๗๙,๖๔๘ บาท 

 
 

มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


