รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและหัวหน้าฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม
๓. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. ดร. สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
๖. นางวธัญญา ลุนชัยภา
(แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
๗. อาจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. อาจารย์พิจิตรา ปฏิพัตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์
๑๐. อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
๑๑. อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร
๑๒. อาจารย์ชานน ชลวัฒนะ
รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๑๓. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
(แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
๑๔. ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
๑๕. อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๖. ว่าที่ร้อยตรีจิรเมธ จุลวิเชียร
(แทน) ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๑๗. ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและชุมชนสัมพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์

๑๘. อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์
๑๙. ดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน์
๒๐. อาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦาชา
๒๑. ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
๒๒. ดร.นิตยา ไชยเนตร
๒๓. อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ
๒๔. ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ
๒๕. อาจารย์มะลิวัลย์ คุตะโค
๒๖. ดร. เมธินี จามกระโทก
๒๗. ดร. ณัฐพล ชมแสง
๒๘. นางสาวภิญโญ เปี่ยมประสาทพร
๒๙. นายธนเดช วัฒนไชย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
๒. นายวีรภัทร พุกกะมาน
๒. นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
๓. นางสุชาดา อาศัยสุข
๔. นายแมน แสงอุทัย
๕. นายมานพ น้าทรัพย์
๖. นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
๗. นางสาวสุดาพิม สาระกุล

ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์
หัวหน้าฝ่ายบาเพ็ญประโยชน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และวิชาชีพคณะดนตรีและการแสดง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
กองกิจการนิสิต

(แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ
(แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต
กองกิจการนิสิต
หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑..๑.๑ เรื่อง ผลการเลือกตั้งองค์การนิสิตและสมาชิกสภานิสิต โดยมีผู้ลงรับสมัครรับเลือกตั้ง
ด้วยกันทั้งสิ้น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มเรารักบูรพา กลุ่มพลังบูรพาและกลุ่มอธิปศรีบูรพา ซึ่งกลุ่มนิสิตที่ได้รับการ
เลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุด คือ กลุ่มเรารักบูรพา และอยู่ในระหว่างการดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
องค์การนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑.๑.๒ เรื่อง ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านกิจการนิสิต จากที่กองกิจการนิสิตได้มีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารงานด้านกิจการนิสิตถึงทุกคณะและวิทยาลัยนั้น ได้มีคณะและ
วิทยาลัยแจ้งกลับมาจานวน ๑๕ คณะ ๑ วิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗) และขอให้
หน่วยงานที่ยังไม่แจ้งรีบดาเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวให้กองกิจการนิสิตโดยเร็ว
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมประชุม EAMSC
(East Asian Medical Student’s Conference) ครั้งที่ ๒๓ ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ประเทศเกาหลีใต้จานวน ๒ คน
คือ นายชนะพงศ์ เลิศปัญญาวัฒนากุลและนายมนฉัต โลหะ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๓
วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมทาโครงการส่งเสริม
สุขภาพ (IFMSA-the 1st) ระยะที่ ๓ ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ ๖
เกลียวเกมส์ ครั้งที่ ๓ ณ สนามกีฬากลางเชาว์ มณีวงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และตัวแทนนิสิตได้เข้า
ร่วมงานกีฬาไม้เรียวเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้รับรางวัล มิสไม้เรียวเกมส์จากกิจกรรมดังกล่าวด้วย
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมีนิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาเข้าร่วมงาน จานวน
๘๐๐ คนและในวันเดียวกันนี้ในช่วงเย็นได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่ ดร. ชฏิล นักดนตรีดุษฎิบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการสอนนาฎสังคีต คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑.๔ อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยนานาชาติได้จัดงาน greating day พิธีมอบหมวก
ให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาและในช่วงเย็นจัดงานบายเนีย ปาร์ตี้ ณ วิทยาลัยนานาชาติ

๑.๕ ดร.จักรพันธ์ นาน่วม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการดนตรี
ไทยสัญจรเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านคลองผักขม ตาบลท่ากะบาก อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการค่าย
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา ในชีวิตประจาวัน ณ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
ตาบลทัพไทย อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเลือกตั้งนายก
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนิสิตได้แก่ นายอดิเทพ จูเจริญ
นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาการบริหารทั่วไป
๑.๖ อาจารย์ชานน ชลวัฒนะ รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ สโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วม
กิจกรรมปลูกปะการังเทียม ในโครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี
ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ สโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้จัดโครงการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตของคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้มีคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มใหม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนกลุ่มปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้จัดโครงการปัจฉิม
นิเทศให้แก่นิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้อง UAD-๒๐๑ หอประชุมธารง บัวศรี
๑.๗ อาจารย์พิจิตรา ปฏิพัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตชั้น
ปีที่ ๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์การสมัครงานและแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเข้าทางานในแต่ละสถาบัน
๑.๘ ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ SIA Games ครั้งที่ ๓ ขึ้นซึ่งเป็นการแข่งขัน
กีฬาฮาเฮและกีฬาสากล
๑.๙ อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ ๒ ได้
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเวชกรรมไทยประยุกต์ โดยฝึกทักษะการซักประวัติ การตรวจร่างกายและวาง
แผนการรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีและวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๗ จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

๑.๑๐ อาจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดงานมนุษย์กับ
สังคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง สมการชีวิต-การเป็นคนดีของสังคม โดยวิทยากร
คือ คุณวรัตดา ภัทโรดม จากรายการ SME ตีแตก
๑.๑๑ ดร.นิตยา ไชยเนตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๓๐ น. ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ได้จัดโครงการประสบการณ์หลั่งไหลจากพี่สู่น้อง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อก้าวเข้าสู่วัยทางาน” และ “การเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัครงาน” โดยมีคุณพรพรรณ ศรีสุธาพรรณ
ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์รุ่นที่ ๑๔ เป็นวิทยากร ณ ห้อง SD ๕๐๖ อาคารสิรินธร
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. สโมสรนิสิตและฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยเชิญศิษย์
เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสาเร็จมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้กาลังจะสาเร็จการศึกษาในหัวข้อ
“ก้าวที่กล้า และ ก้าวที่เป็น”ณ ห้อง IC-๒๐๓ วิทยาลัยนานาชาติ
สโมสรนิสิตและฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอขยายเวลาการจัดโครงการเลือกตั้ง
นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๑๒ ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและชุมชนสัมพันธ์คณะ
เภสัชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต
คณะเภสัชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยผู้ที่ได้รับเลือกคือ นางสาววาสินี ศรีวัฒนะตระกูล นิสิตชั้นปี
ที่ ๓
๑.๑๓ อาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦาชา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการนัดพบแหล่งงาน ณ
ห้องประชุมแคแสด คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยงานจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเข้าร่วมงานประมาณ
๓๐ แห่ง
วันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการเลือกตั้งนายก
สโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง จานวน ๒ ทีมและมีผู้มาใช้สิทธิ์ จานวน ๓๕๒ คน
โดยผู้ได้รับเลือกได้แก่ นางสาววันทนีย์ สาสนศิริ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒
วันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสาวธัญญธร สุนศรี นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ ๓ ได้เป็นตัวแทนนิสิตพยาบาลเขตภาคตะวั นออกและคณะ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีชุมชน ณ
หมู่บ้านหลวงใหม่พัฒนา อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย ในการนี้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมราตรีสีขาวขึ้น ณ อาคาร
โภชนคาร เพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ในโอกาสที่จะสาเร็จการศึกษา

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์กาหนดจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าคณะ
วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและ
มอบแถบหมวกให้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ ณ ห้องประชุมแคแสด คณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบหมวกแก่
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ ณ ห้องประชุมแคแสด คณะพยาบาลศาสตร์
๑.๑๔ นายธนเดช วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
จากที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตได้แจ้งการจัดโครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต วันที่ ๒-๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ทางองค์การนิสิตแจ้งว่ายังไม่พร้อมเนื่องจากไม่สามารถตัดงบประมาณให้กับ
หน่วยกิจกรรมได้ทัน ซึ่งจะตกลงวันจัดโครงการสัมมนากิจกรรมนิสิตใหม่อีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบในครั้ง
ต่อไป
๑.๑๕ ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาหรับ
นิสิตชั้นปีที่ ๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยมีวิทยากร คุณโหน่ง วงศ์ทนา
ผู้ก่อตั้งนิตยสาร A Day. เป็นผู้บรรยาย
๑.๑๖ อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้น
ปีที่ ๔ และ Informatics Night ภายใต้หัวข้อ “To the Brightes Future with Readiness” โดยได้เชิญคณะ
วิทยากรจากบริษัทเอกชนมาแนะนาเรื่องการสัมภาษณ์งานและการเขียน Resume และมีบริษัทมารับสมัคร
งานในภาคบ่ายและในช่วงเย็นมีการจัดงาน Informatics Night เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ณ อาคาร
โภชนาคาร
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต เพื่อให้นิสิตที่
ปฏิบัติงานสโมสรนิสิตได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๑.๑๗ นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
ให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้กับทุกคณะ วิทยาลัยรวมทั้งวิทยาเขต ณ หอประชุม
ธารง บัวศรี และได้มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังวิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้วด้วย ซึ่งวิทยาเขต
บางแสนได้มีนิสิตเข้าร่วมงานจานวนประมาณ ๒,๓๐๐ คน และได้แจกคู่มือพร้อมจัดส่งไปยังคณะ วิทยาลัย
เพื่อแจกจ่ายให้กับนิสิตที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่หอประชุมได้
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ของบริษัทไทยเอ็มซีในเครือบริษัทมิตซูบิชิ สาขาประเทศไทยให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จานวน ๕ ทุน
ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีนิสิตจากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทไทยเอ็มซีเป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตได้จัดพิธีมอบ
ทุนการศึกษาของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
จานวน ๔๔ ทุนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการของมูลนิธิและผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยบูรพาทาการมอบทุนดังกล่าว
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ให้กับสภากาชาดไทย ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตจะจัดโครงการจัดหางาน
(Job Fair) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต ซึ่งขณะนี้มีบริษัทได้ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตเข้าร่วมงานแล้วกว่า ๕๐ บริษัท
๑.๑๘ อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จากที่คณะโลจิสติกส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งนิสิตได้รับรางวัล Mr. Logistics และ Miss Logistics ชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลด้านวิชาการ คือ ถ้วยรางวัลแฟนพันธ์แท้โลจิสติกส์ รางวัลทางด้านความมีน้าใจ คุณธรรมและ
จริยธรรม คือ ถ้วยรางวัล Spirit ทางด้านกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วอลเลย์บอลและรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ แชร์บอล
๑.๑๙ อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ
คณะดนตรีและการแสดงแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะอาจารย์และนิสิต คณะดนตรีและการแสดงได้ไป
แสดงละครที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง ชิงนาง ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖ และได้มีการเสวนา
ร่วมกับศาตราจารย์กิตติคุณ และ ดร.เจตนา นาควัชระ ซึ่งได้รับคาติชมพอสมควร
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะดนตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตได้นานักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ศึกษาทางด้านเพอฟอร์มและการประพันธ์เพลงเข้าศึกษาดูงานที่คณะดนตรีและการแสดง
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะดนตรีและการแสดงจะ
จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่จะสาเร็จการศึกษาพร้อมกับจัดงานเลี้ยงส่งจากรุ่นน้องให้กับรุ่นพี่
ในช่วงเย็น
๑.๒๐ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกีฬารัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นการจัดกีฬาภายในและในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงคืนสู่เหย้ามีการจับสลากของ
รางวัล
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งเป็น ปีที่ ๗ ได้จัดทาพระพุทธรูปจานวน ๓ รายการ ได้แก่ พระไพรี
พินาศขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว จานวน ๑ องค์และหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว จานวน ๒๐ องค์ ซึ่งเป็นรายการสั่ง
จองและรายการที่ ๓ พระผงไพรีพินาศ จานวน ๕,๐๐๐ องค์โดยเปิดเช่าองค์ละ ๑๕๙ บาทเพื่อสมทบทุนใน
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะในปีต่อไป
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนิสิตขึ้น ซึ่งมี ๒ ทีมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและทีมที่ได้คะแนนสูงสุดได้แก่ ทีมบูรพธการ

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จะทาการเททองหล่อพระ
ไพรีพินาศขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว ณ โรงหล่อพระสามนบางพระในเวลา ๑๓.๑๙ น.
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะจัดงานปัจฉิมนิเทศ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร KA ๕๐๐
๑.๒๑ ว่าที่ร้อยตรีจิรเมธ จุลวิเชียร (แทน) ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิต
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดงานบายเนีย (ส่งพี่)
ณ อาคารโภชนาคาร
วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดงานได้จัดงานกีฬาสี
GI รวมใจสามัคคี ครั้งที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายก
สโมสรนิสิต
๑.๒๒ ดร. ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี แจ้งให้
ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ บริษัท Diamond Prestige ได้จัดรับสมัครงานให้กับนิสิตที่
คณะอัญมณี
วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตคณะอัญมณีได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานด้าน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณะอัญมณี
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะอัญมณีจะจัดงานปัจฉิมนิเทศโดยเชิญวิทยากรจาก
อดีตสถาบัน GIT องค์การมหาชน
คณะอัญมณีได้ประกาศมอบทุนการศึกษานิสิตจานวน ๔ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่
ระหว่างการดาเนินการประกาศในขณะนี้
๑.๒๓ นายวีรภัทร พุกกะมาน (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว แจ้งให้
ที่ประชุมทราบดังนี้
วิทยาเขตสระแก้วกาลังดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ หากได้ผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประธานได้นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๐ จาก “รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์” แก้ไขเป็น
“ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์”

หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๑๒ จาก “ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์” แก้ไขเป็น
“ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์”
หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๒๓ จาก “วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม” แก้ไขเป็น “วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม”
หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑ จาก “พิธีพรราชทาน” แก้ไขเป็น “พิธีพระราชทาน”
บรรทัดที่ ๒๑ จาก “คณะเทคโนโยลีการเกษตร” แก้ไขเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาจานวนนิสิตรับ-ส่งเสด็จในฝ่ายจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ จากคราที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประธานได้หารือร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตในเรื่อง
ของจานวนนิสิตที่เข้าร่วมจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ ซึ่งในปีการศึกษานี้จะแบ่งการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ออกเป็น ๒ วัน คือวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะใดรับวันไหนให้จัดนิสิตเข้ารับ-ส่งเสด็จในวันนั้น
ซึ่งในปีการศึกษานี้จานวนนิสิตที่มาตั้งแถวรับ-ส่งเสด็จ จะมีจานวนมากกว่าในทุกปีและให้ขอความร่วมมือจาก
นิสิตชั้นปี ๒-๔ โดยให้กองกิจการนิสิตจัดทาเป็นประกาศรับสมัครนิสิตและจัดส่งให้แต่ละคณะ วิทยาลัยรับ
สมัครนิสิตเฉพาะหน่วยงานของตน ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขาหาข้อมูลเพิ่มเติมจานวนนิสิตรวม ชั้นปีที่ ๑-๔ ของทุก
คณะและวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการคิดอัตราสัดส่วนนิสิตที่จะรับ-ส่งเสด็จของแต่ละคณะและวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารการประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาจานวนนิสิตแต่ละคณะ/วิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งเสด็จ พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
มติ

ประธานในที่ประชุมได้พิจารณาจานวนนิสิตแต่ละคณะ/วิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการที่
ประชุมและได้จานวนนิสิตแต่ละหน่วยงานที่จะปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งเสด็จดังนี้

จานวนนิสิตทาหน้าที่รับ-ส่งเสด็จ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

คณะ/วิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมสาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะแพทยศาสตร์
คณะโลจิสติกส์
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะอัญมณี
คณะดนตรีและการแสดง
รวมจานวนนิสิต

จานวนนิสิต(คน)
๔๒๕
๒๕๐
๒๕๐
๒๐๐
๔๐๐
๑๘๔
๒๑๘
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๔๘
๓๐๐
๙๐
๔๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๐
๒,๒๒๗
๑,๗๖๘

บัณฑิตเข้ารับวันที่
๑๗ มี.ค. ๕๗
๑๗ มี.ค. ๕๗
๑๗ มี.ค. ๕๗
๑๗ มี.ค. ๕๗
๑๗ มี.ค. ๕๗
๑๗ มี.ค. ๕๗
๑๗ มี.ค. ๕๗
๑๗ มี.ค. ๕๗
๑๗ มี.ค. ๕๗
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ในส่วนนิสิตที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งเสด็จ อนุญาตให้ออกจาก
หอพักได้จนถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้คณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อนิสิตที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับกอง
กิจการนิสิตเพื่อรับทราบและพิจารณาการอยู่หอพักของนิสิต
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ขออนุมัติงบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิตเพื่อใช้ในโครงการ
กีฬาสีจีไอรวมใจสามัคคี ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณค่าบารุง
กิจกรรมนิสิตคงเหลือของคณะ ๕๖,๑๙๘.๔๐ บาท รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการกีฬาสีจีไอรวมใจสามัคคี ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
มติ

คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้งบประมาณค่าบารุงกีฬาที่จัดสรรให้คณะเนื่องจาก เป็นโครงการ
ที่มีลักษณะด้านกีฬาและให้ใช้เท่าที่งบประมาณค่าบารุงกีฬาที่คณะได้รับจัดสรรแล้ว

๔.๒ คณะโลจิสติกส์ขออนุมัติงบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิต เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้ง
สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๓,๐๐๐ บาท จากงบประมาณค่าบารุงกิจกรรม
นิสิตคงเหลือของคณะ ๔๓,๕๗๔.๔๐ บาท รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ จานวน ๓,๐๐๐ บาท
มติ

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบค่าบารุงกิจกรรมนิสิตคณะโลจิสติกส์ จานวน ๓,๐๐๐ บาท
เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การดาเนินงานในฝ่ายถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขณะนี้ได้ดาเนินการนากาหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตขึ้นเวบไซด์ของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมต่อมายังเวบไซด์กองกิจการนิสิต เพื่อประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว โดยหลักการนั้น บัณฑิตที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรช่วงเช้าจะทาการถ่ายภาพช่วงบ่ายและบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่วง
บ่ายจะทาการถ่ายภาพช่วงเช้า พร้อมกันนี้ได้ให้นิสิตคณะทางานทาหนังสือแจ้งผู้บริหารทุกส่วนงานร่วม
ถ่ายภาพกับบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมได้กาหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้ว
ประธานได้กล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น.

(นายแมน แสงอุทัย)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวภิญโญ เปี่ยมประสาทพร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

