
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
   ๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (หน้าที่ ๒) 
    ๑.๑.๑.  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการกระทิงแดง U-Project ปี ๓ 
    ๑.๑.๒  ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อ ประวัติเด็กและเยาวชนดีเด่น 
 ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ (หน้าที่ ๓-๑๒) 
 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 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.  เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการกระทิงแดง U-Project ปี ๓ 

   ตามท่ี บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จ ากัด ได้เข้ามาน าเสนอกิจกรรมโครงการ 
กระทิงแดง U-Project ปี ๓ เพ่ือเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมการประกวดโครงการชิงเงินรางวัล
และถ้วยพระราชทาน ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ๑.๑.๒  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อ ประวัติเด็กและเยาวชนดีเด่น 

   ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอให้สถานศึกษาพิจารณาเสนอ
ชื่อ ประวัติเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ตาม
หลักเกณฑ์คัดเลือกฯ ประเภทละ ๑ คนนั้น จึงขอเชิญชวนทุกคณะและวิทยาลัยร่วมพิจารณาส่งข้อมูลดังนิสิต
ดังข้างต้น ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีรายละเอียด
กิจกรรมตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

 

 

 

ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 

 

มติ 

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๘ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี               ประธาน 
๒. ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์   ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. อาจารย์ธินิกานต์  ประไกรวัน   ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๔. อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 
        รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
๖. อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง   รองคณบดีฝ่ายกจิการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๗. นางจีระพร  พรหมโลก    (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่า และภาคีชุมชน
        สัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๙. นายธัช  ขันธประสิทธิ์  (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ

 นิติศาสตร์ 
๑๐. นายธเนษฐ คงเมือง  (แทน) ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์  
๑๑. นายกิจจา ลายระยะพงษ์   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๒. อาจารย์ปริยา  ปะบุญเรือง   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
        คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธ์   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
        คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๔. นายสถาพร  จันทรพฤกษา   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
        คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๕. ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๖. นางพรทิพย์   มั่งค่ัง    (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 



๔ 

 

๑๗. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์  
๑๘. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๙. อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอัญมณี 
๒๐. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี  (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยี 
        ทางทะเล 
๒๑. นายสุทิน  ไชยฤกษ์    (แทน) ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒๒. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม   ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๒๓. ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ 
        เทคโนโลยีการเกษตร 
๒๔. อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์   (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
        และบริหารธุรกิจ 
๒๕. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒๖. นายธนเดช  วัฒนไชย   หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
        กองกิจการนิสิต 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัต ิ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
๒. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์                          หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิรุฬห์  ศรีบริรักษ์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔. อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์ 
        แผนไทยอภัยภูเบศร 
๕. อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 
        คณะดนตรีและการแสดง 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต 
๒. นางสาวศศิพร  เมธีกุล    (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 
 



๕ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๕๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

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 
   ๑.๑.๓ เรื่อง การจัดงานวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

   ด้วยองค์การนิสิตได้ประสงค์จะจัดกิจกรรมโครงการไหว้ครูขึ้นในวันที่ ๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีให้สวมชุดครุยวิทยฐานะ ซึ่งในปีการศึกษานี้จะมีพิธี
การในช่วงเช้าเท่านั้น และในวันเดียวกันนี้เอง กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยในช่วงบ่ายโดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ท่ีปลอดภัยและมีขบวนรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเคลื่อน
ไปรอบมหาวิทยาลัยไปสิ้นสุดและปิดงานบริเวณหน้าหอประชุมธ ารง บัวศรี จึงขอเชิญชวนแต่ละคณะและ
วิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังข้างต้น  
 ๑.๒  ดร. เอกวิทย์  โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  กิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในห้วงของการเปิดกิจกรรมมาจันถึงปัจจุบันนั้น  
หน่วยกิจกรรมแต่ละหน่วยปล่อยน้องกลับที่พักตามเวลา ๒๑.๓๐ น. ในส่วนของการฝึกซ้อมผู้น าเชียร์นั้นมีการ
ฝึกซ้อมจนถึงเวลา ๒๒.๓๐ น. ยังไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ 

 ๑.๓ ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่า และภาคีชุมชนสัมพันธ์คณะ
เภสัชศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
โครงการแรกพบ ณ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



๖ 

 

  วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการหมอยา
เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการเภสัชอาสา ปลูกป่าชาย
เลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ต าบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี 
  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องเทา-ทอง ๑ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง 

  วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรนิสิตและคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการ
ท าบุญคณะเภสัชศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและผลิตยา คณะเภสัชศาสตร์ 
  วันที่ ๒๑-๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเภสัชศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุม
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (APPS) ครั้งที่ ๑๔ ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น
โครงการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ทั่วภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก 

 ๑.๔  อาจารย์ชลธิชา  จันทคีรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการการสัมมนา
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น ๖๕ คน 

  วันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาผู้น านิสิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๐ 
คน 

  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์วันนัด
พบผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๘๙ คน 

  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีนิสิตใหม่ทั้งสิ้น ๑๗๑ คน 

  วันที่ ๘-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมใจมั่นสู่ NU ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีกิจกรรมรักษ์ชายหาดและรณรงค์ต่อต้านการดื่มแอลกอฮอล์ 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๙๐ คน 

 ๑.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ 
  วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Open House โรงเรียน
แพทย์ จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 



๗ 

 

  วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าบุญตักบาตรโรงพยาบาล ครบรอบ ๓๑ ปี 
  วันที่ ๑-๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดงานวิชาการแพทย์บูรพา ครบรอบ ๑๓ ปี 
 ๑.๖ อาจารย์ปริยา  ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะ
วิทยาศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายนภสินธุ์ ช านาญ นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้
ลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งได้สิ้นสุดการเป็นนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 

 ๑.๗ นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธ์ (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ
วิทยาการสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๗-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ/คุณภาพนิสิตตามอัตลักษณ์ของคณะ กิจกรรมค่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับเตรียมความ
พร้อมนิสิตใหม่ ณ ห้อง SD๕๐๖, SD๔๑๓-๔๑๔, SD๔๑๖, SD๕๑๒ อาคารสิรินธร เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. 
  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
และไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง KA๕๐๐ 

  วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดโครงการ Informatics 

Beginning#๒๐๑๕ เวลา ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลน
เฉลิมพระเกียรติ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ พื้นที่ป่าชายเลนอ่างศิลา 

  วันที่ ๑๐-๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดโครงการเชื่อมสัมพันธ์
เชียร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคาร ๕๐ 
ปี ศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ 
  นิสิตชื่อนายธ ารง สุเนตร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ไป
ปฏิบัติงานรายวิชาสหกิจศึกษาร่วมกับทีมที่พัฒนาซอฟต์แวร์ ในการแข่งขันการประกวด Thailand Startup 

Camp ๒๐๑๕ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

 ๑.๘ ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๒,๒๙ สิงหาคม และวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัด
กิจกรรมโครงการนิสิตศิลปศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม สุขภาพและคุณธรรม 

  วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑.๙ นางพรทิพย์   ม่ังคั่ง (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ แจง้ให้ท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์จะจัดกิจกรรมพิธีคุรุบูชา ไหว้ครูและมอบ
รางวัลศิษย์เก่าต้นแบบ ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี 



๘ 

 

 ๑.๑๐ นางจีระพร  พรหมโลก (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ ๒ และ ๓ ผู้เข้าอบรม จ านวน ๒๐๐ คน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Qs๒-๑๐๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑.๑๑ นายธัช  ขันธประสิทธิ์ (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต
คณะในภาพรวมและในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะจัดปฐมนิเทศนิสิตที่เรียนเสาร์-อาทิตย์อีกครั้ง 

  วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต 

  วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของ
คณะและจัดมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่น นิสิตเรียนดีและนักกิจกรรมที่ท าคุณประโยชน์ให้กับคณะ ณ ศูนย์
ปฏิบัติการเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะจัดกิจกรรมโครงการ Buu Drug War Project. ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจะจัดแบ่งกิจกรรมเป็น 
๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๙ คน และได้รับการตอบรับอย่างดีมีผู้เข้าร่วมสมัคร
แข่งขันประมาณ ๖๐๐ คน และกิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งโดยมีผู้สมัครเข้าประกวดแล้ว
จ านวน ๑๘ คนจากทุกคณะ/วิทยาลัย 

 ๑.๑๒ อาจารย์จีรศักดิ์ รัตนะวงษ์ (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้จัด
พิธีไหว้ครูและพิธีมอบผ้าพันคอสัญลักษณ์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้สร้างความอบอุ่น
ระหว่างนิสิต ครูอาจารย์ รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
 ๑.๑๓ อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอัญมณี แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 
  วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดกิจกรรมจันทบุรีแฟมิลี่ เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และนิสิตชั้นปีที่ ๑ 

  วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เข้าร่วมโรงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านเกาะแมว อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
  วันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พานิสิตเข้าร่วมชมงานแสดงอัญมณี ซึ่งมีผลงานแสดง
จากงานวิจัยอาจารย์ภิญทอง  ทองนพคุณ 

  วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญของวิทยาเขตจันทบุรี 



๙ 

 

 ๑.๑๔ ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานเกษตรบูรพา ซึ่งจะเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกิจกรรมมีการด านาและเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงและได้เรียนเชิญท่านประธานใน
ที่ประชุมเข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว 
 ๑.๑๕ อาจารย์ภัทราพร  สร้อยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการวันแรกพบ ละลาย
พฤติกรรมและสอนน้องร้องเพลง 
  วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการจับสายเทค 

  วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิสิตเทศนิสิตใหม่ 
  วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการปฐมนิสิตเทศนิสิตใหม่ของคณะ 

  วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการภูมิศาสตร์สักการะ 

  วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมล่าชื่อส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ภูมิสารสนเทศ 

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
  วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยดวงใจสานสายใยถิ่นเทางาม 

  วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดกิจกรรม GI Show เพ่ือน้อง 
  วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รับน้องใหม่ ๔ คณะ ภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และโลจิสติกส์   
  วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมพ่ีปี ๔ พบน้องใหม่ 
  วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมพ่ีปี ๓ พบน้องใหม่ 
  วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมพ่ีปี ๒ พบน้องใหม่ 
  วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์รับน้องใหม่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเฟรชชี ่
  วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าร่วมกิจกรรมศักดิ์ศรีแห่งบูรพา 
  วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมพิเศษเปิดบ้าน POL-LAW 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 ๑.๑๖ นางสาวศศิพร  เมธีกุล (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ขอเชิญรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี
และเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิต เข้าประชุมและด าเนินการสัมภาษณ์นิสิตผู้ขอกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๑๘ กองกิจการ
นิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและส่งใบตอบรับเข้าประชุมไปยังกลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิตภายใน
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคาร
ศูนย์กิจกรรมนิสิต ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย/โครงการจัดตั้ง) 
ด าเนินการในขั้นตอนการรับเอกสารแบบความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและรวบรวม
ส่งให้กองกิจการนิสิตด าเนินการต่อไป 

  การประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช าระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ , ๒ และ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ โดยจะใช้กรอบค่าใช้จ่ายของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเป็นการค่าใช้จ่าย 

 ๑.๑๗ นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๗ สิงหาคม-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ประกาศรับ
สมัครเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  วันที่ ๒๖ สิงหาคม-๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ประกาศรับ
สมัครเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทยเพ่ือนักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออก ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ และทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต จัดให้บริการรับบริจาคโลหิต  
ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
  วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตจะจัดกิจกรรมโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตพิการและประชุมผู้ปกครองนิสิต 
   วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตจะจัดกิจกรรมโครงการ
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้องส าหรับนิสิต ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือทราบ 
  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
 

มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้ 
   หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๕ จาก “นางสาวชนัญชิดา ปาณะวงค์”  
       แก้ไขเป็น “อาจารย์ธัญลักษณ์ สุนารัตน์” 
   หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๑๘ จาก “กลุ่มงานบริการ กองกิจการนิสิต” แก้ไขเป็น  
       “กลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต” 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ สรุปผลการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ตามท่ีกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และจะน าวิดีโอที่ถ่ายทอดในวันงานขึ้นเว็บไซต์กองกิจการนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถรับชม
ย้อนหลังได้ ซึ่งผลการประเมินการจัดโครงการตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ เรื่อง พิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์ขอส่งโครงการรองรับงบประมาณค่าบ 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 ๗๙,๐๐๐ บาท 
 



๑๒ 

 

มติ  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบโครงการรองรับงบประมาณค่าบ ารุงกีฬา ประจ าปี 
  การศึกษา ๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐ บาท  
  โดยให้แจงรายการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการกีฬาต้อนรับลมหนาวชาววิศวะ ประจ าปี 
  การศึกษา ๒๕๕๘ และส่งให้หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต เพ่ือประกาศใช้ 
  ต่อไป  
    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

  -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่  ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธานได้

กล่าวปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  (นายแมน   แสงอุทัย)       (นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร) 
ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

 
 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 

 

มติ  

    



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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


