รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว
๒. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
๓. ดร. สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ประธาน
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
๔. นางพรทิพย์ มั่งคั่ง
(แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
๕. นางวธัญญา ลุนชัยภา
(แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
๖. อาจารย์พิจิตรา ปฏิพัตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์
๘. อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
๙. นางจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
(แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร
๑๐. อาจารย์ชานน ชลวัฒนะ
รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๑๑. ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
๑๒. อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
รองคณบดีกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๓. อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๔. นายอัฐพร โสวัตร์
(แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๕. นางจีระพร พรหมโลก
(แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๖. อาจารย์ปริยา นุพาสันต์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
๑๗. ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและชุมชนสัมพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์

๒
๑๘. ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ
๑๙. อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ
๒๐. ดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน์
๒๑. อาจารย์มะลิวัลย์ คุตะโค
๒๒. ดร.ณัฐพล ชมแสง
๒๓. อาจารย์สุมิตร คุณเจตน์
๒๔. นางสาวภิญโญ เปี่ยมประสาทพร
๒๕. นายธนเดช วัฒนไชย

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
๑. ดร. เอกวิทย์ โทปุรินทร์
๒. อาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦาชา
๓. อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน
๔. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
๒. นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์
๓. นางสาวเสาวนีย์ คาละออ
๔. นางปรัชรัศม์ มาศจรัสพัฒน์
๕. นายแมน แสงอุทัย
๖. นายมานพ น้าทรัพย์
๗. นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
๘. นางสาวสุดาพิม สาระกุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ
คณะดนตรีและการแสดง
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี
(แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
กองกิจการนิสิต

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต
กองกิจการนิสิต
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกิจการนิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต

๓
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) ๒๐๐๙
ด้วยสานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ของโรค
ไข้หวัดใหญ่ปี ๒๕๕๗ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่
ชนิด A (H1N1) ๒๐๐๙ จานวนมากกว่า ๓ ปี ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันอย่างชัดเจน เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทราบ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษากาหนด
มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) ๒๐๐๙ โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษาในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง อัน
เป็นความพร้อมในการดูแลป้องกันใส่ใจคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๒ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ๒๕๕๗ (NISPA)
สานักงาน ป.ป.ส. ได้กาหนดนาเข้าข้อมูลผลการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทางเว็บไซต์ http://nispa.nccd.go.th เพื่อประโยชน์ในการกากับติดตาม
ขับเคลื่อนแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณา
คุณภาพการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือเกณฑ์ในนักเรียนชั้น ป.๔ ถึง ป.๖ และเกณฑ์ในระดับอุดมศึกษา
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดตอบแบบรายงานผล
การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งสามารถโหลดแบบรายงานทาง
เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/แวดวงอุดมศึกษา/แบบรายงานผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาและส่งไปที่กลุ่ม
ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายในวันที่ ๑๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของน้องใหม่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเตรียมการป้องกันปัญหาและ
สนับสนุน ส่งเสริมและแนะนากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิต นักศึกษา โดยใช้ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
แนวการดาเนินงานต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๔ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ประกอบกับการพนันเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาที่ขยายวงกว้างสู่นิสิต นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ออกประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและ

๔
แก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดได้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษา ขยายผลการดาเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เพิ่มความ
สามัคคี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือสอดแทรกไปในกิจกรรมปกติที่
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการและขอให้แจ้งผลการดาเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่แนบไปที่สานักส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การ
บริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ควบคุมอานาจการ
ปกครองประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมานั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามประกาศและคาสั่งของ คสช. กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนด
แนวทางและมาตรการภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงขอความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ถือเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๗ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัด
ชลบุรี
เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันมีความแตกแยกทางความคิด
ทางการเมืองของประชาชน เป็นผลให้ประชาชนทั่วไปไม่มีความสุขและไม่ปลอดภัย คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาควบคุมบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ประเทศสามารถเดินหน้า
ต่อไป ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดและสามารถก้าวต่อไปตามเจตนารมณ์ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จังหวัดชลบุรี จึงกาหนดแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัด
ชลบุรีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยเร็ว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
๑.๑.๘ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนิสิตทุน ๘ กรกฎ
ด้วยกองกิจการนิสิตได้ดาเนินการจัดสรรทุนโดยใช้รายชื่อนิสิตที่จัดลาดับไว้
แล้วในการดาเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๙ เรื่อง ข้อเสนอแนะในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคาร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการ
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๑๐ เรื่อง ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีหนังสือถึงสานักงานราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวังขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทาน

๕
ปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
นั้น ได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการนี้ ซึ่งทรงกาหนดจะเสด็จ ฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ และวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๑๑ เรื่อง ร่างประกาศค่าบารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบารุงกีฬา ปีการศึกษา
๒๕๕๗
ด้วยองค์การนิสิตได้จัดทา ร่างประกาศค่าบารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบารุงกีฬา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภานิสิตแล้วเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณา
และประกาศใช้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๑๒ เรื่อง การดูแลกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ต่อต้าน คสช.
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษาให้ดูแลนิสิตนักศึกษาอย่างใกล้ชิด หากพบนิสิตนักศึกษาที่มีพฤติกรรมต่อต้าน คสช. ซึ่งอาจ
เข้าข่ายการละเมิดประกาศ คสช. ได้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์และนโยบายของ
คสช. ที่ชัดเจนโดยอาศัยหลักเหตุผลนาไปสู่การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และไม่เข้าร่วมการชุมนุมสร้าง
ความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือแนะนาให้นิสิตนักศึกษาใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการเสนอแนะความคิดเพื่อ
นาไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างเป็นระบบต่อไป
๑.๑.๑๓ มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้ง ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ เป็นผู้รักษาการ
แทนผู้ช่วยอธิการบดี โดยรับผิดชอบด้านการพัฒนานิสิต
๑.๒ นางสาวภิญโญ เปี่ยมประสาทพร ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑.๒.๑ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดนิสิตเข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๗
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้กาหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบ ๕๙ ปี ในวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีพิธีเปิดงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ
หอประชุมธารง บัวศรี เพื่อให้มีนิสิตจากทุกส่วนงานเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติ
บัตรนิสิตดีเด่น จึงได้ขอความร่วมมือจัดนิสิตเข้าร่วมพิธีโดยให้ส่งแบบตอบรับไปยังกองกิจการนิสิตภายในวัน
ศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีคณะและวิทยาลัยตอบรับและส่งนิสิตเข้าร่วมงาน
ตามเอกสารตารางสรุปจานวนนิสิตแจกในที่ประชุม
๑.๓ นายธนเดช วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
ตามที่องค์การนิสิตได้จัดทา ร่างประกาศค่าบารุงกิจกรรมนิสติ และค่าบารุงกีฬา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภานิสิตแล้วเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณา
และประกาศใช้ต่อไปนั้น ขอให้คณะ/วิทยาลัย ส่งโครงการรองรับงบประมาณเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิตในครั้งต่อไป โดยกาหนดส่งโครงการก่อนวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๖
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ประธานได้นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ
การประชุม
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๒๓ จาก “ผู้รักษาการอธิการบดี” แก้ไขเป็น “ผู้รักษาการแทน
อธิการบดี”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รูปแบบ กาหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดงานวันปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ที่หอประชุมธารง
บัวศรีเป็นประจาทุกปี และในแต่ละปีก็จะมีปัญหาในเรื่องของจานวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นจนสถานที่ใช้จัด
กิจกรรมไม่สามารถรองรับนิสิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัด
กิจกรรมให้กับนิสิตได้มีข้อเสนอแนวทางและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาสถานที่ รูปแบบกิจกรรมและกาหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้เหมาะสม

มติ

รูปแบบการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่นั้น ให้จัดภายในร่มและกระชับเวลาและเนื้อเรื่อง
ซึ่งต้องขอความร่วมมือแต่ละคณะดูแลเรื่องการลงทะเบียน และมอบหมายให้ผู้อานวยการ
กองกิจการนิสิตดูแลฝ่ายปฐมนิเทศ พร้อมทั้งประสานงานห้อง สถานที่จัดปฐมนิเทศของ
คณะ/วิทยาลัย ในส่วนการนาเสนอผู้บริหารขึ้นจอนั้นให้เสนอคณบดีของแต่ละคณะ/วิทยาลัย
เสนอขึ้นจอภาพและจะนาข้อมูลเข้าวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.๒ พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (๘ กรกฎาคม)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้น ในวันที่ ๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึง่ มีกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุขโดยเชิญชวนนิสิตทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมดังกล่าวและ
ไม่มีการแข่งขันในการวิ่งประเพณีในครั้งนี้ แต่ยังคงมีรูปแบบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการวิ่งคงเดิม
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ

พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข

มติ

ประธานที่ประชุมได้หารือกับผู้นานิสิตในส่วนของกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข โดยผู้นา
นิสิตจะเชิญชวนนิสิตภายในคณะเข้าร่วมการวิ่งประเพณีดังกล่าว ซึ่งจะมีเส้นเริ่มสาหรับการ
ปล่อยตัวโดยผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย)
มหาวิทยาลัยบูรพาและเส้นชัยเหมือนในทุกปีเพียงแต่ไม่มีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัล

๗

๓.๓ รูปแบบใบรับรองกิจกรรมนิสิต (ทรานสคริปต์กิจกรรม)
ตามที่สานักคอมพิวเตอร์ได้นาเสนอระบบการบันทึกโครงการกิจกรรม วิธีบันทึกและ
การพิมพ์ใบรับรองกิจกรรมนิสิตให้กับคณะกรรมการฯ ทราบรายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในที่ประชุมได้เสนอให้ทบทวนข้อความภายในวงเล็บภายใต้
ชื่อผู้บริหารลงนามนั้น กองกิจการนิสิตได้ประสานให้สานักคอมพิวเตอร์แก้ไขข้อความตามแบบใบรับรอง
การศึกษานิสิตเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบและพิจารณาวิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลใบรับรองกิจกรรม
(ทรานสคริปต์กิจกรรม)
มติ

หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตได้แจ้งในที่ประชุมในส่วนการปรับแก้ไขรูปแบบ
ใบรับรองกิจกรรมนิสิต (ทรานสคริปต์กิจกรรม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ประธานได้
แจ้งว่าถ้าระบบสมบูรณ์เรียบร้อยจะมีการประชุมปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่จะต้องใช้
ระบบอีกครั้งและมีการเพิ่มเติมชื่อเอกสารเป็น “Student Activity Transcript”

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนานิสิต
ด้วยในที่ประชุมผู้บริหาร ผู้รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบหมายให้
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี นากรอบการพัฒนานิสิตหารือในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตอีกครั้ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้อง เหมาะสมกับกรอบการพัฒนานิสิต
มติ

ประธานที่ประชุมเสนอให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการที่มาดาเนินงานด้านการพัฒนานิสิตตาม
กรอบการพัฒนานิสิตดังที่อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหารือ
ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตทุกคณะและวิทยาลัย โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานอนุกรรมการดาเนินงานตามกรอบพัฒนานิสิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ”

๘
๔.๒ เรื่อง ร่างประกาศมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา
เตรียมการป้องกันปัญหาและสนับสนุน ส่งเสริมและแนะนากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิต นักศึกษา โดยใช้
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแนวการดาเนินงานนั้น กองกิจการนิสิต จึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพา
มติ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อความดังนี้
หน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๗ จาก “ความภาคภูมิในในสถาบัน” แก้ไขเป็น “ความภาคภูมิใจในสถาบัน”
บรรทัดที่ ๑๓ และ ๑๕ ตัดคาว่า “จัด” หน้าข้อความออก
หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๔ จาก “๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐-๒๑.๓๐ น.” แก้ไขเป็น
“๔ ชั่วโมง ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐-๒๑.๓๐ น.”

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมได้กาหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธาน
กล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(นายแมน แสงอุทัย)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวภิญโญ เปี่ยมประสาทพร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

