รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว
๒. ดร. เอกวิทย์ โทปุรินทร์
๓. ดร.ธินิกานต์ ประไกรวัน
๔. อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ประธาน
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร
๕. อาจารย์พิมลพรรณ เลิศล้า
(แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ
คณะดนตรีและการแสดง
๖. อาจารย์ชลธิชา จันทคีรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์
๘. อาจารย์ภัทราพร สร้อยทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๙. นายกชกร ผดุงรัชดากิจ
(แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิจัยและ
ชุมชนสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์
๑๐. นางจีระพร พรหมโลก
(แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๑. ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
๑๒. อาจารย์อธิตา อ่อนเอือน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๓. อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
๑๔. นายอัฐพร โสวัตร์
(แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๕. นางวธัญญา ลุนชัยภา
(แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
๑๖. นายกัณฑวัชร ถาชัย
(แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
๑๘. ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

๒
๑๙. อาจารย์พิจิตรา ปฏิพัตร
๒๐. อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์
๒๑. ดร.ณัฐพล ชมแสง
๒๒. อาจารย์ภัทราพร ทองนิ่ม
๒๓. อาจารย์มะลิวัลย์ คุตะโค
๒๔. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
๒๕. ดร. สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
๒๖. อาจารย์พิชญา ชิโนดม
๒๗. ดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน์
๒๘. นางสาวภิญโญ เปี่ยมประสาทพร
๒๙. นายธนเดช วัฒนไชย
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
๒. อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

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

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี
(แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
(แทน) รองประธานโครงการจัดตังคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์
ผู้อ้านวยการกองกิจการนิสิต
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
กองกิจการนิสิต

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต
หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต

๓
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๒ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ
ตามคาสัง่ ที่ ๐๑๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๓ มหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้ง คณะกรรมฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ งานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การเตรียมงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ
จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
- การปฏิบัติหน้าที่
๑) จัดแถวนิสิตประจาจุดตามแผนที่รับและส่งเสด็จฯ ตามวันทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดให้มา
ปฏิบัติหน้าที่ ดังเอกสารเส้นทางรับและส่งเสด็จฯ ที่แนบ
๒) บุคลากรและนิสิตที่มารับและส่งเสด็จฯ ให้ยืนบนทางเดินบาทวิถี (ฟุตบาท)
เว้นช่วงบริเวณที่มีต้นไม้/พุ่มไม้
๓) นัดหมายเวลาตั้งแถว วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รับเสด็จช่วงเช้า พร้อมกัน ณ จุดที่ตั้ง
เวลา ๐๘.๐๐ น.
ส่งเสด็จช่วงบ่าย พร้อมกัน ณ จุดที่ตั้ง
เวลา ๑๕.๓๐ น.
๔) นัดหมายเวลาตั้งแถว วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รับเสด็จช่วงเช้า พร้อมกัน ณ จุดที่ตั้ง
เวลา ๐๘.๐๐ น.
และส่งเสด็จ พร้อมกัน ณ จุดทีต่ ั้ง
เวลา ๑๐.๓๐ น.
๕) นิสิตหญิงแต่งกายในชุดพิธีการ กระโปรงยาวคลุมเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดา
(รองเท้าคัทชู) และรวบผมให้เรียบร้อย
๖) นิสิตชายแต่งกายในชุดพิธีการ เสื้อแขนยาว กางเกงทรงสุภาพ
ผูกเนคไทน์มหาวิทยาลัยบูรพา หากผมยาวให้รวบผม ให้เรียบร้อย
๗) บุคลากรทุกคนแต่งกายในชุดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา (ชุดปกติขาว)
๘) มหาวิทยาลัยได้จดั เตรียมเสื้อคลุมกันฝนสีขาวใสให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าทีท่ ุกคนๆ ละ ๑ ตัว
และไม่อนุญาตให้ผู้มาปฏิบัตหิ น้าที่รับและส่งเสด็จฯ กางร่ม สวมหมวก สวมเสื้อคลุม
ขณะปฏิบัติหน้าที่
- การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารบุคลากรและนิสิตปฏิบตั ิหน้าที่ในฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ
๑) มหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิเงินค่าอาหารบุคลากรและนิสิตปฏิบัตหิ น้าที่ในฝ่ายจัดแถวรับ
และส่งเสด็จฯ คนละ ๗๕ บาท/คน/วัน โดยขอความร่วมมืองดเว้นการใช้กล่องโฟม
บรรจุอาหาร ๑๐๐ %
๒) กาหนดวันมารับเงินค่าอาหารฯ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ชั้น ๒
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยขอให้ท่านนาใบสาคัญรับเงินพร้อมแบบลงลายมือชื่อ
ผู้มาปฏิบัติหน้าที่รับและส่งเสด็จฯ มาประกอบการเบิกจ่ายเงิน
๓) กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบและพบว่ามีผู้มาปฏิบัติหน้าที่ลงลายมือชื่อซ้าหรือ
ลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนตามจานวนที่เบิกจ่ายเงินไป คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ จะต้องคืนเงินค่าอาหาร จานวน ๗๕ บาท/ ๑ ลายมือชื่อ อนึ่ง
โปรดแจ้ง ให้ผู้มาปฏิบัติหน้าที่ลงลายมือชื่อด้วยปากกาสีน้าเงินหรือสีด้า เท่านัน

๔
๑.๑.๒ เรื่อง การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกับกองพระราชพิธีเพื่อ
เตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งการส่งใบปริญญาให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้พระราชทานให้แก่บัณฑิตนันให้ใช้การยื่นใส่พระหัตถ์
พระองค์ท่าน เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับบาดเจ็บต้องใส่เกราะอ่อน
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บดังกล่าว
ให้คณะแจ้งให้บัณฑิตช่วยกรอกแบบสอบถามข้อมูลภาวะการมีงานท้าเพื่อเก็บเป็นข้อมูล
การมีงานท้าของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว ในส่วนเรื่องของค่าอาหารนิสิตที่ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดแถวรับและส่ง
เสด็จฯ ให้คณะ/วิทยาลัย จัดพิมพ์พร้อมลงลายมือชื่อในแบบค่าอาหารมาเบิกเงินในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ พร้อมรับเสือกันฝนไปแจกให้นิสิตด้วย
๑.๒ ดร. เอกวิทย์ โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
การบันทึกข้อมูลบัณฑิตที่เข้าร่วมฝึกซ้อมนัน จะแจกเอกสารรายชื่อบัณฑิตที่มีบาร์โค้ดก้ากับ
ให้กับคณะ/วิทยาลัยให้บัณฑิตลงชื่อท้ายเอกสารที่มีบาร์โค้ดก้ากับทุกคนที่มารายงานตัวและมาฝึกซ้อมจากนัน
ฝ่ายไอทีจะสแกนข้อมูลแจ้งฝ่ายจัดปริญญาบัตร ซึ่งจะท้าให้ทราบได้ว่าบัณฑิตคนใดไม่มารายงานตัวและฝึกซ้อม
โดยวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นันจะเป็นการสแกนเก็บข้อมูลการรายงานตัวบัณฑิตและจะมีการสแกน
เก็บข้อมูลอีกครังในการฝึกซ้อมรวมที่หอประชุมธ้ารง บัวศรี เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลว่าบัณฑิตได้ท้าการเข้า
ร่วมการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว
๑.๓ นายธนเดช วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
วันที่ ๒๑,๒๒,๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การนิสิตจะจัดการแข่งขันกีฬา
เทา-ทองเกมส์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต จะจัดกิจกรรมโครงการ
การปฐมพยาบาลเบืองต้นและการฟื้นคืนชีพ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคาร
ศูนย์กิจกรรมนิสิต โดยมีวิทยากรจากส้านักงานยุวกาชาดมาบรรยายอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การนิสิตจะจัดการเลือกตังคณะกรรมกาบริหารองค์การนิสิต
และสภานิสิต ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารโภชนาคาร
๑.๔ อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน
กีฬาสานสัมพันธ์หกเกลียวเกมส์ โดยมีคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมจ้านวน ๖ คณะ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้จัดกิจกรรมนิสิตจิต
อาสาปลูกป่าชายเลน ณ พืนที่ปลูกป่าชายเลน ต้าบลคลองต้าหรุ ชลบุรี โดยมีนิสิตเข้าร่วม ๘๕ คน
๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๖๐๒ อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการ

๕
ป้องกันตัวเองขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดขึนเป็นครังที่ ๓ และได้น้าไปไว้ในส่วนของยุทธศาสตร์ของคณะ
เรียบร้อยแล้ว
๑.๖ ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์
สหเวชสัมพันธ์ ครังที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิตเทคนิคการแพทย์
ร่วมกับ ๑๓ สถาบันทั่วประเทศ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัลอันดับสองจากการ
แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
๑.๗ นายอัฐพร โสวัตร์ (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดกิจกรรม Buu House. โดยบูรณาการการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาด้านสื่อสารมวลชนทางกีฬา จิตวิทยาการให้ค้าปรึกษาการกีฬาและ
วิทยาศาสตร์การออกก้าลังกายและกีฬา ในการให้บริการวิชาการแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมกันแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครังที่ ๔๒
๑.๘ อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการ
สารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการเปิดบ้าน ซึ่งได้น้า
ผลงานการพัฒนาซอฟท์แวร์ของนิสิตมาน้าเสนอหลายระบบที่จะท้าโดยระบบที่ใกล้แล้วเสร็จนันจะเป็นระบบ
การเช็คชื่อที่สามารถพัฒนาน้าไปใช้ร่วมกับระบบอื่นๆ ได้อีก หากคณะใดสนใจ คณะวิทยาการสารสนเทศ
ยินดีน้าเสนอระบบดังกล่าวให้ทราบได้
๑.๙ นายกัณฑวัชร ถาชัย (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อย
โอกาส ณ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง ซึ่งมีนักเรียนจ้านวน ๕๐๐ คน โดยเป็นเด็กชาวเขาที่ได้รับการอุปการะจากหลวงพ่อ
หากท่านใดหรือหน่วยงานใดประสงค์จะร่วมท้าบุญข้าวสาร อาหารแห้งหรือบริจาคเป็นเงิน สามารถติดต่อได้ที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ส้านักงานศิลปกรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน Young artist talent ครังที่ ๖
ขึน ซึ่งโดยปกติจะจัด ณ บ้านด้าของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี แต่เนื่องจากอาจารย์ได้เสียชีวิตลงจึงจัดงานดังกล่าว
ขึนภายนอกเป็นครังแรก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคัดเลือกนิสิตชุดแรก ๗๕ คนจากทั่วประเทศและคัดให้
เหลือ ๑๐ คน เพื่อไปฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งตอนนีสามารถชมผลงานทางศิลปะได้ที่หอศิลปะ นิทัศน์คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

๖
๑.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมงานเลียงเรือแจวคืนท่า ศึกษา
คืนถิ่นเพื่อต้อนรับนิสิตการกลับจากฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ณ ลานกิจกรรมนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์โดยมีธีมเป็นงานวัด
การจัดสรรทุนการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ได้จัดสรรทุนหอพัก
ให้กับนิสิตชายด้วย เดิมแต่ละปีจะจัดสรรให้เฉพาะนิสิตหญิง โดยจะจัดสรรทุนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทและให้
น้าใบเสร็จค่าหอพักมาเบิก ซึ่งในปีการศึกษานีคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสรรทุนให้นิสิตแบ่งเป็น ๓ ประเภท
ได้แก่ ทุนส่งเสริมนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนเสริมนิสิตนักกิจกรรมและทุนหอพัก นิสิตจะสามารถขอทุนได้
เพียง ๑ ทุนเท่านัน
๑.๑๑ ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แจ้งให้
ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์
ประชาธิปไตย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้มาสังเกตการณ์จัดงานดังกล่าวเนื่องจากมีบางบอร์ดกิจกรรมคาบ
เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง แต่ได้ท้าความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ
นิสิตชันปีที่ ๔ ซึ่งได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ที่ประสบความส้าเร็จด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้ามาร่วมพูดคุย
แนะน้าและเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ
๑.๑๒ นางจีระพร พรหมโลก (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดการเลือกตัง
คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตชุดใหม่ จัดขึน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๑๓ อาจารย์พิชญา ชิโนดม (แทน) รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการจัดตังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้
ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาการตลาด ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตได้รับรางวัลพิเศษจาก
การแข่งขันดังกล่าวเนื่องจากมีคะแนนใกล้เคียงกับล้าดับที่ ๑-๓
มีนิสิตของโครงการจัดตังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับทุนอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะใน
โครงการทุนส่งน้องเรียน จ้านวน ๒ คน
๑.๑๔ อาจารย์พิมลพรรณ เลิศล้้า (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพคณะดนตรีและ
การแสดง แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
นิสิตคณะดนตรีและการแสดงได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดถ่ายภาพของ ททบ. ๕
จ้านวน ๑ คน

๗
๑.๑๕ นางสาวภิญโญ เปี่ยมประสาทพร ผู้อ้านวยการกองกิจการนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
การถ่ายภาพหมู่บัณฑิตผู้ส้าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้มีการจัดสถานที่ถ่ายภาพไว้
บริเวณอาคารอาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ โดยจะตังสแตนถ่ายภาพจ้านวน ๓ สแตน
เหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งก้าหนดการถ่ายภาพนันจะเป็นไปตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมและจะมีห้องส้านักงานใน
อาคารไว้รับรองผู้บริหาร คณาจารย์ที่มารอถ่ายภาพพร้อมบัณฑิต ในส่วนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนันจะท้าการ
ถ่ายภาพเพียงครังเดียวและจะใช้วิธีการตกแต่งภาพน้าภาพผู้บริหารใส่ในภาพของบัณฑิตแต่ละชุด
๑.๑๖ นายโกมินทร์ ขันธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ
นิสิตบูรพาจากบริษัท ไอเอ็มซี จ้านวน ๖ ทุนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์จ้านวน ๔
คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้านวน ๑ คน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ้านวน ๑ คน ซึ่งก้าลัง
ด้าเนินการท้าหนังสือเชิญผู้บริหารคณะเข้าร่วมงาน
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต จะจัดรับบริจาคโลหิต ระหว่าง
เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
๑.๑๗ อาจารย์ภัทราพร สร้อยทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แจ้งให้
ที่ประชุมทราบดังนี้
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสากล
๗ ชนิด กีฬาฮาเฮ ๔ ชนิด โดยเริ่มตังแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ประเด็นเสนอ

เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๘
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประธานได้น้าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครังที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ
การประชุม
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครังที่ ๑/๒๕๕๘

มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี
หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๓ จาก “ศิลปะศาสตร์” แก้ไขเป็น “ศิลปศาสตร์”
หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๔ จาก “โดยมรสถาบัน” แก้ไขเป็น “โดยมีสถาบัน”
บรรทัดที่ ๑๔ จาก “คณะพยาบาล” แก้ไขเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์”
บรรทัดที่ ๓๑ จาก “ดนตรีมนสวน” แก้ไขเป็น “ดนตรีในสวน”
หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๘ จาก “ค่ายฝึกคุเมา” แก้ไขเป็น “ค่ายฝึกครูเมา”

๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครังที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ให้มีการน้าเรื่องการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าที่ประชุมใน
ครังถัดไป ความทราบแล้วนัน จึงมีการน้ารายละเอียดการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
และพิจารณา ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานและก้าหนดการให้พิจารณา ๒ แบบ ตามเอกสารแจกในที่ประชุมได้แก่
แบบที่ ๑ จะใช้เหมือนวิธีการเดิมและปฐมนิเทศรวมใช้เวลาครึ่งวันซึ่งจะใช้สถานที่ทุกพืนที่ใน
การจัดงานและอีกสองวันรุ่งขึนจะเป็นการปฐมนิเทศของคณะ
แบบที่ ๒ ลักษณะการปฐมนิเทศรวมจะใช้เวลาครึ่งวัน ๔ ช่วง(๒ วัน) และจะใช้สถานที่
เฉพาะ หอประชุมธ้ารง บัวศรีเท่านันและหลังจากนันจะเป็นการปฐมนิเทศคณะ
ซึ่งเนือหาในการให้ความรู้จะถูกตัดบางส่วนให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดงาน
และอาจจะท้าเป็นข้อมูลใส่แฟลชไดร้แจกให้นิสิตและน้าข้อมูลขึนไว้ที่เว็บไซต์
กองกิจการนิสิต
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาการจัดรูปแบบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่วันที่ ๗-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยประธานที่ประชุมให้หลักการระหว่างช่วงเช้าวันที่ ๗ สิงหาคม อาจจะจัดปฐมนิเทศ
ของคณะก่อนแล้วจึงปฐมนิเทศรวมในช่วงเย็นและคณะใดที่จะใช้ช่วงเวลาวันที่ ๘-๙
จัดปฐมนิเทศของคณะได้และจะประกาศการปฐมนิเทศไว้ ๓ วัน ซึ่งการจัดงานปฐมนิเทศ
นิสิตรวมให้ใช้สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ เป็นสถานที่จัดงานช่วงเวลาที่ใช้จัดงานจะ
คล้ายการจัดงานรับขวัญน้องใหม่และท้าแผนอพยพนิสิตหากเกิดฝนตก ส่วนข้อมูลและ
เนือหาเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนัน ให้จัดท้าข้อมูลที่ส้าคัญใส่แฟลชไดรฟ์แจกให้นิสิตและให้
กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตท้าร่างก้าหนดการใช้ห้อง/สถานที่เหมือนปีที่แล้วและ
น้าเข้าพิจารณาในที่ประชุมครังต่อไป ซึ่งจะน้าเสนอรูปแบบการปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม่ให้
คณะกรรมการบริหารทราบต่อไป และกรรมการที่ประชุมเสนอให้เพิ่มหัวข้อการให้ความรู้
แก่นิสิตใหม่ในส่วนของทุนการศึกษา ทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. หอพักนิสิต ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพจิต เพลงประจ้ามหาวิทยาลัยและภาพแผนผังมหาวิทยาลัย

๑๐
๓.๒ เรื่อง การด้าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต
ตามทีผ่ ู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายฯ ครังที่ ๑๐/๒๕๕๗ ให้มีการท้าหนังสือลงนามโดย ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามเพื่อขอ
แผนปฏิบัติการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีก้าหนดส่งภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นัน มีคณะ
แพทยศาสตร์ได้ส่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวตามเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอ

เพื่อทราบและด้าเนินการต่อไป

มติ

ประธานที่ประชุมเสนอหลักการให้แต่ละหน่วยงานของแต่ละกลุ่มสายวิชาใน
คณะกรรมการด้าเนินงานด้านวิธีพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต จัดท้าแผน/โครงการ/
กิจกรรม เป็นแผนปฏิบัติการเช่นคณะแพทยศาสตร์และจะได้พิจารณาร่วมกันในวาระ
ต่อไป

๓.๓ เรื่อง การจัดท้าระบบทรานสคริปกิจกรรม
ตามที่ ดร. เอกวิทย์ โทปุรินทร์ แจ้งที่ประชุมฝ่ายกิจการนิสิตครังที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่าได้น้าระบบการเก็บข้อมูลทดลองใช้ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อได้ข้อมูล
แล้วจะน้ามาเข้าสู่ระบบทังข้อมูลที่มาจากการสแกนบาร์โค้ดและข้อมูลการบันทึกด้วยมือและให้นิสิตพกบัตร
ประจ้าตัวนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากจะต้องใช้การสแกนบาร์โค้ดจากบัตรนิสิตและในการใช้ระบบ
ภายในอนาคตจะต้องมีการอบรมให้กับทุกคณะ/วิทยาลัยเพื่อใช้ข้อมูลระบบพืนฐานเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันคณะ/
วิทยาลัย บางหน่วยงานได้จัดท้าระบบทรานสคริปกิจกรรมบ้างแล้วและอาจจะต้องท้าแยกจากกองกิจการนิสิต
ไปก่อนเนื่องจากลักษณะของกิจกรรมแต่ละคณะ/วิทยาลัยที่มีความแตกต่างกันอยู่ ซึ่งการพัฒนาระบบนี
จะต้องขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับทางคณะในรายละเอียดและวิธีการต่อไป ประธานในที่ประชุมจึง
เสนอแนะให้น้าตัวอย่างรูปแบบทรานสคริปของคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศมาแสดงให้
เป็นตัวอย่างในที่ประชุมทราบเพื่อเป็นแนวทางร่วมกัน
ประเด็นเสนอ

เพื่อทราบข้อมูลความคืบหน้าการจัดท้าระบบทรานสคริปกิจกรรม

มติ

อาจารย์อธิตา อ่อนเอือน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ได้น้าเสนอระบบสารสนเทศตามเอกสารประกอบในที่ประชุม ซึ่งเป็นระบบ
ที่ท้าให้กับคณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน ประธานในที่ประชุมเสนอให้คณะศึกษาศาสตร์
น้าตัวอย่างทรานสคริปกิจกรรมเข้าที่ประชุมครังถัดไปเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
รูปแบบร่วมกันอีกครัง

๑๑
๓.๔ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดท้าระบบกรอกข้อมูลงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต
ตามที่ ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จากการน้าเสนอระบบแล้วขอความกรุณาคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูลลงระบบด้วย เพื่อเป็นการทดลองระบบ
ไปพร้อมๆ กับการใช้งานจริงและจะได้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานได้ หลังจากนันทางกองกิจการ
นิสิตจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานออกมาสรุปทุก ๓ เดือนและจะน้ามาแจ้งเป็นภาพรวมให้
คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ซึ่งขณะนีได้มีหน่วยงานท้าการบันทึกข้อมูลลงในระบบแล้วรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอ

เพื่อทราบและติดตามข้อมูลงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม
หรือทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิต ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของแต่ละหน่วยงาน

มติ

ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งให้คณะ/วิทยาลัย
กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัญหาการใช้งานระบบและจะได้พัฒนาระบบต่อไป
ประธานที่ประชุมเสนอให้พิมพ์รายงานสรุปข้อมูลรวมเข้าที่ประชุมในครังต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร ได้ขอความเห็นในที่ประชุมในเรื่อง
เกณฑ์ความดี เนื่องจากนิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้เข้าเรียนชันคลินิก ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะเคร่งครัดในเรื่องวินัย
การเข้าเรียนของนิสิตได้สอบถามคณะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนวินัยของนิสิตหรือไม่
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่าการตัดคะแนนของนิสิตนันให้แต่ละคณะเป็นผู้จัดตัง
คณะกรรมการพิจารณาการตัดคะแนนวินัยและความประพฤติของนิสิต ซึ่งจะมีคณะกรรมการวินัยชุดใหญ่
ร่วมกันพิจารณาอีกครัง

ที่ประชุมได้ก้าหนดประชุมครังต่อไป วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธานได้
กล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.
นายแมน แสงอุทัย
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวภิญโญ เปี่ยมประสาทพร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

