ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
............................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบารุง
กิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบารุง
กีฬา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑.๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดสรรเงินค่าบารุง
กิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗
๑.๑.๔ สรุปจานวนนิสิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
(๘ กรกฎ) ณ หอประชุมธารง บัวศรี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามกรอบพัฒนานิสิต
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิต
ของคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
...................................................

๒
รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
............................................................
เริ่มประชุมเวลา

น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิต
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่องค์การนิสิตได้จัดทา ร่างประกาศค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา
๒๕๕๗ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภานิสิตแล้วเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาและ
ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๓
(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๓๙๙/๒๕๕๗
เรื่อง งบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
....................................................................
เพื่อให้การดาเนินงานด้านกิจกรรมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความในข้อ ๒๖
ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ
๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบารุงกีฬา พ.ศ.๒๕๕๓ อาศัยอานาจ
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1062/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดี
และตามความใน ข้อ ๕ (๘) ของคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 106๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง การมอบอานาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทน จึงได้
กาหนด
เรื่อง งบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หน่วยกิจกรรมมี ๔ ประเภท คือ
(๑) องค์การนิสิต
(๒) สภานิสิต
(๓) สโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย
(๔) ชมรมที่จดทะเบียนถูกต้องประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อ ๒ การดาเนินการเกี่ยวกับเงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ให้หน่วยกิจกรรมดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
(๑) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของงบประมาณ
(๒) สร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อมวลนิสิต
(๓) บริหารการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) สามารถตรวจสอบการดาเนินงานด้านกิจกรรมของตนได้
(๕) เพื่อให้การดาเนินงานด้านกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๓ การจัดงบประมาณการรายรับ
(๑) เงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวนนิสิตระดับปริญญาตรี จานวน ๓๕,๗๐๓ คน
อัตราค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ปีละ ๒๐๐ บาท/คน
รวมเป็นเงิน ๗,๑๔๐,๖๐๐.00 บาท
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่าย
(๑) สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนิสิตร้อยละ ๕ จากนิสิตระดับปริญญาตรี
รวมเป็นเงิน ๓๕๗,๐๓๐.00 บาท
/(2) เงินค่าบารุง...

๔
(๒) เงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ๖,๗๘๓,๕๗๐.00 บาท
งบประมาณกลางร้อยละ ๒๐
๑,๓๕๖,๗๑๔.00 บาท
งบดาเนินการร้อยละ ๘๐
๕,๔๒๖,๘๕๖.00 บาท
(๓) งบประมาณดาเนินการกลางของนิสิตระดับปริญญาตรี จัดเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ งบกิจกรรมกลาง ร้อยละ ๖๐
๓,๒๕๖,๑๑๓.๖0 บาท
๓.๒ จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย ร้อยละ ๔๐
๒,๑๗๐,๗๔๒.๔0 บาท
มีรายการดังต่อไปนี้ (อัตรา ๖๐.๘0 บาท/คน)
- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
จานวน ๓,๒๑๗ คน เป็นเงิน ๑๙๕,593.60 บาท
- คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จานวน ๓๒4 คน เป็นเงิน ๑๙,๖99.20 บาท
- คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน ๖๙๑ คน เป็นเงิน ๔๒,๐๑2.๘0 บาท
- คณะแพทยศาสตร์
จานวน ๒๖๑ คน เป็นเงิน ๑๕,๘68.80 บาท
- คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
จานวน ๑,๖๐๐ คน เป็นเงิน ๙๗,280.00 บาท
- คณะเภสัชศาสตร์
จานวน ๓๔4 คน เป็นเงิน ๒๐,๙15.20 บาท
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน ๕,๘๕๘ คน เป็นเงิน ๓๕๖,๑๖๖.๔0 บาท
- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จานวน ๕,๔๒6 คน เป็นเงิน ๓๒๙,900.80 บาท
- คณะโลจิสติกส์
จานวน ๒,๐๐4 คน เป็นเงิน ๑๒๑,๘43.20 บาท
- คณะวิทยาการสารสนเทศ
จานวน ๑,๔๖๑ คน เป็นเงิน ๘๘,๘28.80 บาท
- คณะวิทยาศาสตร์
จานวน ๑,๘๔๖ คน เป็นเงิน ๑๑๒,๒36.80 บาท
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จานวน ๑,๐๗2 คน เป็นเงิน ๖๕,๑77.60 บาท
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน ๓,๑๖๒ คน เป็นเงิน ๑๙๒,๒49.60 บาท
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
จานวน ๑,๘๑1 คน เป็นเงิน ๑๑๐,๑๐8.80 บาท
- คณะศึกษาศาสตร์
จานวน ๓,๒๗๓ คน เป็นเงิน ๑๙8,998.40 บาท
- คณะสหเวชศาสตร์
จานวน ๖๘5 คน เป็นเงิน ๔๑,๖48.00 บาท
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน ๑,๓๒7 คน เป็นเงิน ๘๐,๖81.60 บาท
- วิทยาลัยนานาชาติ
จานวน ๑,๓๔๑ คน เป็นเงิน ๘๑,๕๓2.๘0 บาท
- วิทยาเขตสระแก้วได้จัดสรรให้กับวิทยาเขตโดยตรง (โดยตัดจานวนนิสิตวิทยาเขตสระแก้วออก)
- วิทยาเขตจันทบุรีได้จัดสรรให้กับวิทยาเขตโดยตรง (โดยตัดจานวนนิสิตวิทยาเขตจันทบุรีออก)
(๔) งบประมาณดาเนินกิจกรรมกลางทั้งหมด
งบกิจกรรมกลางร้อยละ ๖๐ ของนิสิตระดับปริญญาตรี
๓,๒๕๖,๑๑๓.๖0 บาท
ข้อ ๕ รายจ่ายงบดาเนินกิจกรรม รวมทั้งสิ้น
๓,๒๕๖,๑๑๓.๖0 บาท
งบดาเนินกิจกรรมกลาง รวม ๑๖ โครงการ รวม ๑,๕๔๖,๖๑๒.๖๐ บาท
๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมส่วนกลาง
91,๖๑๒.๖0 บาท
๕.๒ ค่าเชื้อเพลิงในการเดินทางของโครงการกิจกรรม
50,๐๐๐.00 บาท
๕.๓ โครงการจัดทาหนังสือต้อนรับน้องใหม่
๒๕๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๔ โครงการทาบุญศูนย์กิจกรรมนิสิต
๓๕,๐๐๐.00 บาท
/5.5 โครงการ...

๕
๕.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๖๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๖ โครงการเตรียมความพร้อมกิจกรรม จุดประกายเทาทอง
๔๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๗ โครงการขายของเพื่อน้อง
ไม่ขอรับงบประมาณ
๕.๘ โครงการรับขวัญน้องใหม่ สู่บ้านเทาทอง
๑๕๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๙ โครงการเปิดบ้านเฟรชชี่สู่โลกกิจกรรม
๒๐๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๐ โครงการคุรุวันทา สักการะปูชนีย์
๒๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๑ โครงการโหวดชื่อรุ่น
๓๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๒ โครงการปฏิญาณตน เกียรติแห่งบูรพา
๑๒๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๓ โครงการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภานิสิต
๒๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๔ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
๒๐๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๕ โครงการปิดโลกกิจกรรม
๕๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๖ โครงการเลือกตั้งองค์การนิสิต และ สภานิสิต
๓๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๗ องค์การนิสิต จานวน 3 โครงการ รวม 89,240.00 บาท
๕.๑๗.๑ โครงการพิจารณางบประมาณ
๙,๒๔๐.00 บาท
๕.๑๗.๒ โครงการพัฒนาสานักงานและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ องค์การนิสิต ๓๕,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๗.๓ โครงการพัฒนาสารสนเทศ สานักงาน องค์การนิสิต
๔๕,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๘ สภานิสิต จานวน 8 โครงการ รวม 1๗๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๘.๑ โครงการ โครงการสัมมนาสภาเทาทองครั้งที่ ๘
๗7,0๐๐.00 บาท
๕.๑๘.๒ โครงการ ขายของเพื่อน้อง
ไม่ขอรับงบประมาณ
๕.๑๘.๓ โครงการ โครงการพัฒนาสานักงาน
๔๔,๕๐๐.00 บาท
๕.๑๘.๔ โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ฯและจัดซื้อหมึกพิมพ์สานักงาน
๑๑,๔๐๐.00 บาท
๕.๑๘.๕ โครงการศึกษาดูงานรัฐสภาและองค์การสหประชาชาติ
๔,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๘.๖ โครงการสภานิสิตพบชมรมกิจกรรม
๒,๒๕๐.00 บาท
๕.๑๘.7 โครงการสภานิสิตสัญจร
12,1๐๐.00 บาท
๕.๑๘.8 โครงการสัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ๑๘,๗๕๐.00 บาท
๕.๑๙ ชมรมฝุายวิชาการ จานวน ๑๒ ชมรม รวม ๒๙๐,๒๕๔.00 บาท
๕.๑๙.๑ ชมรม BUU NEWS รวม ๔๕,๗๐0.00 บาท
ก. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวมืออาชีพ”
๒๐,๗๐๐.00 บาท
ข. โครงการอบรมการเขียนสคริปต์และตัดต่อ
๒๕,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๙.๒ ชมรมจิตวิทยา รวม ๙,๓๑๔.00 บาท
ก. โครงการไซเบอร์ ไซโคโลจี้
๙,๓๑๔.00 บาท
๕.๑๙.๓ ชมรม Excellence Youth รวม ๔๐,๐๐๐.00 บาท
ก. โครงการ Youth Beyond ครั้งที่ ๒
๑๐,๐๐๐.00 บาท
ข. โครงการ Excellent Youth ก้าวแรกสู่ความสาเร็จ
๓๐,๐๐๐.00 บาท

/๕.๑๙.4 ชมรม...

๖
๕.๑๙.๔ ชมรมพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ (
) รวม ๙,๓๖๐.00 บาท
ก. โครงการ สายสัมพันธ์น้องพี่ MSSC
๒,๓๕๕.00 บาท
ข. โครงการ ติวแคลคูลัส ๑
๗,๐๐๕.00 บาท
๕.๑๙.๕ ชมรม Film Society รวม ๔๔,๘๗๐.00 บาท
ก. โครงการ Run Director Run (GTH)
๑๐,๒๐๐.00 บาท
ข. โครงการ เทศกาลหนังกลางมอ
๓๐,๕๐๐.00 บาท
ค. โครงการ Film Maker
๔,๑๗๐.00 บาท
๕.๑๙.๖ ชมรมจุลชีววิทยา รวม ๑๑,๓๐๐.00 บาท
ก. โครงการค่ายจุลชีววิทยาเคลื่อนที่
๑๑,๓๐๐.00 บาท
๕.๑๙.๗ ชมรมรักษาดินแดน รวม ๓๑,๗๘๐.00 บาท
ก. โครงการ วิชาทหารชวนรู้
๑๑,๗๘๐.00 บาท
ข. โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะนักศึกษาวิชาทหาร ที่พร้อมถึง
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒๐,๐๐๐.00 บาท
ค. โครงการ รับ-ส่งนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไม่ขอรับ
งบประมาณ
๕.๑๙.๘ ชมรม Navigator รวม ๔,๐๐๐.00 บาท
ก. โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง
๔,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๙.๙ ชมรมภาพถ่ายบูรพา รวม ๓๓,๓๒๕.00 บาท
ก. โครงการ เสริมศักยภาพการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน สู่มืออาชีพ ๑๖,๐๐๐.00 บาท
ข. โครงการ ประกวดภาพถ่ายมนต์เสน่ห์แห่งบูรพา
๑๗,๓๒๕.00 บาท
๕.๑๙.๑๐ ชมรม กยศ. มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๕,๐๐๕.00 บาท
ก. โครงการ อบรม กยศ.
๕,๐๐๕.00 บาท
๕.๑๙.๑๑ ชมรมนวัตกรรม รวม ๓๗,๖๐๐.00 บาท
ก. โครงการ เผยแพร่ความรู้วิชาการด้าน “นวัตกรรมหุ่นยนต์ ๒๒,๖๐๐.00 บาท
ข. โครงการ แข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไท ๑๕,๐๐๐.00 บาท
๕.๑๙.๑๒ ชมรมสันติวัฒนธรรม รวม ๑๘,๐๐๐.00 บาท
ก. โครงการ ทางออกแห่งความไม่เข้าใจ
๑๘,๐๐๐.00 บาท
๕.๒๐ ชมรมฝุายศิลปวัฒนธรรม จานวน ๑๓ ชมรม รวม ๖๔๑,๙๙๙.00 บาท
๕.๒๐.๑ ชมรมคริสเตียน รวม ๗๓,๓๐๐.00 บาท
ก. โครงการ คริสต์มาสนี้เพื่อคุณ
๗,๐๐๐.00 บาท
ข. โครงการ มินิเชิร์ช
๒๔,๕๐๐.00 บาท
ค. โครงการ คอนเสิร์ตเปิดบ้านคริสเตียน
๑๐,๐๐๐.00 บาท
ง. โครงการ ค่าย Retreat สิ้นปี
๙,๘๐๐.00 บาท
จ. โครงการ Care
๒๒,๐๐๐.00 บาท

/๕.๒๐.2 ชมรม...

๗
๕.๒๐.๒ ชมรมคาทอลิก รวม ๓๕,๐๒๐.00 บาท
ก. โครงการ คืนสู่เหย้า ชาวเทิดมารีย์
ข. โครงการ Six Senses
ค. โครงการ ศาสนสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ๓ ศาสนา
ง. โครงการ มิสซาเปิดและปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๗
จ. โครงการ มิสซาเปิดและปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗
๕.๒๐.๓ ชมรมดนตรีไทย รวม ๘๑,๓๑๗.00 บาท
ก. โครงการ โหมโรง ปฐมดุริยางค์
ข. โครงการ ไหว้ครู ครอบครู ดนตรี-นาฏศิลป์
ค. โครงการ ดนตรีไทยเพื่อน้อง
ง. โครงการ ดุริยนฤมิตร ๖๐ ปี ชมรมดนตรีไทย
จ. โครงการ บูรณะเครื่องดนตรี
๕.๒๐.๔ ชมรมมุสลิม รวม ๕๗,๒๒๕.00 บาท
ก. โครงการ สัมมนานิสิตสู่วิถีอิสลามในสังคม
ข. โครงการ ศรัทธาใต้ฟูาเดียวกัน
ค. โครงการ เปิดโลกมุสลิม
ง. โครงการ ปันความรู้สู่น้องกาพร้า ครั้งที่ ๔
จ. โครงการ อบรมจริยธรรมอิสลาม ครั้งที่ ๖
๕.๒๐.๕ ชมรม WE LOVE MUSIC รวม ๔๗,๑๐๐.00 บาท
ก. โครงการ สอนดนตรี เล่นฟรี เล่นเป็น
ข. โครงการ WE LOVE MUSIC : WE LOVE Concert
๕.๒๐.๖ ชมรม Star Dance & Acting รวม ๖๐,๐๘๕.00 บาท
ก. โครงการ Cover Dance for Star
ข. โครงการ อบรมการแสดง
๕.๒๐.๗ ชมรมรักรักษ์ไทย รวม ๒๑,๘๕๐.00 บาท
ก. โครงการ ประกวดเรียงความและคาประพันธ์
ข. โครงการ จุลสารรักษ์ไทย
ค. โครงการ ปลูกฝังความเป็นไทยสู่ใจเยาวชน
๕.๒๐.๘ ชมรมวัฒนธรรมอีสาน รวม ๙๒,๙๐๕.00 บาท
ก. โครงการ บายศรีสู่ขวัญอีสาน
ข. โครงการ ค่ายวัฒนธรรมสัญจรออนซอนอีสาน ครั้งที่ ๑๖
ค. โครงการ ม่วนอีสานสัมพันธ์
ง. โครงการ กินข้าวแลง เบิ่งแยงอีสาน

๑๑,๘๕๐.00 บาท
๗,๕๐๐.00 บาท
๕,๕๕๐.00 บาท
๕,๐๖๐.00 บาท
๕,๐๖๐.00 บาท
๒๐,๐๐๐.00 บาท
๒๒,๓๑๗.00 บาท
๑๕,๐๐๐.00 บาท
๑๒,๐๐๐.00 บาท
๑๒,๐๐๐.00 บาท
๑๐,๔๐๐.00 บาท
๔,๖๕๕.00 บาท
๗,๑๗๐.00 บาท
๑๔,๕๐๐.00 บาท
๒๐,๕๐๐.00 บาท
๓๐,๐๐๐.00 บาท
๑๗,๑๐๐.00 บาท
๔๔,๑๘๐.00 บาท
๑๕,๙๐๕.00 บาท
๙,๘๕๐.00 บาท
๔,๕๐๐.00 บาท
๗,๕๐๐.00 บาท
๒๖,๐๐๐.00 บาท
๓๒,๙๐๕.00 บาท
๑๒,๐๐๐.00 บาท
๒๒,๐๐๐.00 บาท

/๕.20.9 ชมรม...

๘

๕.๒๐.๙ ชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา รวม ๑๘,๐๐๐.00 บาท
ก. โครงการ นพไหว้สาปูจาบูรพาจารย์ล้านนา
๘,๐๐๐.00 บาท
ข. โครงการ วัฒนธรรมสัญจร ชมศิลปะ เยือนศิลปิน
๑๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๒๐.๑๐ ชมรมสร้างสรรค์ด้วยสองมือ รวม ๒๔,๔๖๕.00 บาท
ก. โครงการ สมุดน้อย ด้วยสองมือ
๕,๐๐๐.00 บาท
ข. โครงการ ข้าวกล่องของฉัน
๖,๕๐๐.00 บาท
ค. โครงการ เสื้อของฉัน
๕,๔๖๕.00 บาท
ง. โครงการ BigMeeting
๗,๕๐๐.00 บาท
๕.๒๐.๑๑ ชมรมนาฏศิลป์ รวม ๒๐,๗๗๕.00 บาท
ก. โครงการ พัฒนาทักษะการแต่งหน้าและทาผม
๗,๗๗๕.00 บาท
ข. โครงการ วัฒนธรรมไร่พรมแดน
๓,๐๐๐.00 บาท
ค. โครงการ พัฒนาทักษะการแสดง
๑๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๒๐.๑๒ ชมรมพุทธศาสน์มหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ รวม ๑๐๔,๒๘๐.00 บาท
ก. โครงการ เวียนเทียนมาฆบูชา
๑๓,๗๐๐.00 บาท
ข. โครงการ เทศกาลรักษาศีล ๘
๑๕,๗๘๐.00 บาท
ค. โครงการ ตักบาตรประจาสัปดาห์
๑๘,๒๘๐.00 บาท
ง. โครงการ บูรพามหาสังฆทาน
๑๒,๗๖๐.00 บาท
จ. โครงการ ตอบปัญหาธรรมะ
๗,๐๗๐.00 บาท
ฉ. โครงการ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
๔,๖๐๐.00 บาท
ช. โครงการ วันพระ
๑๐,๐๙๐.00 บาท
ซ. โครงการ ธรรมะสัญจร
๑๗,๐๐๐.00 บาท
ฌ. โครงการ พัฒนาวัด
๕,๐๐๐.00 บาท
ฎ. โครงการ ทาวัตร
ไม่ขอรับงบประมาณ
ฏ. โครงการ ธรรมะประจาสัปดาห์
ไม่ขอรับงบประมาณ
ฐ. โครงการ ปล่อยปลา
ไม่ขอรับงบประมาณ
๕.๒๐.๑๓ ชมรมภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา รวม ๕,๖๗๗.00 บาท
ก. โครงการ ฝึกอบรมภาษากัมพูชา
๕,๖๗๗.00 บาท
๕.๒๑ ชมรมฝุายบาเพ็ญประโยชน์ จานวน ๗ ชมรม รวม ๕๑๘,๐๐๘.00 บาท
๕.๒๑.๑ ชมรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวิต R&DTC รวม ๗๘,๓๐๐.00 บาท
ก. โครงการ BUU Diamond Mediation camp #๑๐
๒๖,๒๐๐.00 บาท
ข. โครงการ เพชรแท้
๑๙,๒๐๐.00 บาท
ค. โครงการ สัปดาห์ค้นหาเพชร
๓,๗๐๐.00 บาท
ง. โครงการ Pre Final Mediation
๔,๘๐๐.00 บาท
จ. โครงการ D-Med Kids Course
๑๐,๗๐๐.00 บาท
ฉ. โครงการ สานสัมพันธ์แกนหลัก ๕ สถาบัน
๑๓,๗๐๐.00 บาท
/๕.21.2 ชมรม...

๙
๕.๒๑.๒ ชมรม Youth for Neat Step รวม ๔๑,๑๒๕.00 บาท
ก. โครงการ Youth Day วันเยาวชนแห่งชาติ
๑๘,๐๐๐.00 บาท
ข. โครงการ Youth Spirit Camp
๑๐,๐๐๐.00 บาท
ค. โครงการ Spirit Plus Camp
๑๐,๐๐๐.00 บาท
ง. โครงการ Youth Do Good เยาวชนทาดีรอบรั้วมหาวิทยาลัย ๓,๑๒๕.00 บาท
๕.๒๑.๓ ชมรมความฝันสัญจร อาสาพัฒนาเด็ก รวม ๘๕,๒๐๐.00 บาท
ก. โครงการ ของขวัญวันเด็ก
๑๐,๗๐๐.00 บาท
ข. โครงการ Long Fan (ลองฝันสนุกกันยาวๆ)
๘,๖๐๐.00 บาท
ค. โครงการเติมสุข สร้างฝัน
๓๕,๘๐๐.00 บาท
ง. โครงการแบ่งฝัน ปันยิ้ม
๓๐,๑๐๐.00 บาท
๕.๒๑.๔ ชมรมเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ รวม ๓๒,๒๕๐.00 บาท
ก. โครงการ Mind Training
๒๓,๖๐๐.00 บาท
ข. โครงการ Be ready to AEC รุ่น ๓
๘,๖๕๐.00 บาท
๕.๒๑.๕ ชมรมรักษ์ทะเล รวม ๕๕,๘๐๐.00 บาท
ก. โครงการ รักษ์ทะเลร่วมใจปลูกปุาชายเลน
๑๓,๖๒๐.00 บาท
ข. โครงการ เก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน
๗,๐๓๐.00 บาท
ค. โครงการ บูรพาร่วมใจอนุรักษ์ท้องทะเล
๓๕,๑๕๐.00 บาท
๕.๒๑.๖ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๙๘,๗๐๐.00 บาท
ก. โครงการ ค่ายทะเล
๓๕,๙๕๐.00 บาท
ข. โครงการ ค่ายดูนก
๒๓,๖๐๐.00 บาท
ค. โครงการ ค่ายปุา
๒๓,๒๐๐.00 บาท
ง. โครงการ ราลึก ๒๔ ปี สืบ นาคะเสถียร
๑๕,๙๕๐.00 บาท
๕.๒๑.๗ ชมรมอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ รวม ๑๒๖,๖๓๓.00 บาท
ก. โครงการ เพื่อนใหม่อาสาปันน้าใจ ปี ๕๗
๒๔,๗๑๐.00 บาท
ข. โครงการ ค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติ ปี ๕๗
๓๗,๓๐๐.00 บาท
ค. โครงการ ค่ายมีนาอาสาทาความดี ปี ๕๘
๒๑,๖๘๕.00 บาท
ง. โครงการ ค่ายพฤษภาอาสาท้าลมฝน ปี ๕๘
๓๗,๐๔๘.00 บาท
จ. โครงการ ของขวัญนี้ พี่ให้น้อง
๕,๘๙๐.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
๓,๒๕๖,๑๑๓.๖0 บาท
(สามล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์)
ข้อ ๖ ในส่วนงบประมาณค่าบารุงกิจกรรม ถ้ามีความคลาดเคลื่อนในยอดเงินตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้มี
ผลกระทบเงินงบกลางร้อยละ ๒๐ เท่านั้น เพื่อมิให้รายการอื่นๆ ตามประกาศนี้คลาดเคลื่อน
ข้อ ๗ การใช้งบประมาณในข้อ ๕ (๕.๑) สามารถเบิกได้ในโครงการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ตั้งการขอใช้งบประมาณโดย
จะต้อง
มีเหตุอันสมควรจึงจะสามารถเบิกได้ นอกจากนี้ถ้ามีการขอใช้งบประมาณนอกเหนือกรณีดังกล่าวให้องค์การ
นิสิตพิจารณาเป็นกรณีไป
/ข้อ 8 การใช้...

๑๐
ข้อ ๘ การใช้งบประมาณในข้อ ๕ (๕.๒) สามารถเบิกได้ในกรณีค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเช่ารถในการเดินทาง
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์การนิสิต สภานิสิต และชมรม โดยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อองค์การนิสิตพิจารณา
ให้กิจกรรมนั้นๆใช้งบประมาณในส่วนนี้ได้
ข้อ ๙ ในการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแต่ละหน่วยกิจกรรม ให้แต่ละหน่วยกิจกรรมจัดทาเรื่องขอ
อนุญาตใช้งบประมาณต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยผ่านองค์การนิสิตทุกรายการยกเว้น
งบประมาณที่จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หน่วยกิจกรรมต่างๆไม่ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการ ให้หน่วยกิจกรรมทาเรื่องขอ
เลื่อนการจัดกิจกรรมก่อนกาหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการเดิม ถ้าเลยกาหนดการเดิมจะไม่อนุญาต การ
ขออนุญาตเลื่อนต้องขอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยผ่านองค์การนิสิตทุกรายการ ยกเว้น
งบประมาณที่จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย
ข้อ ๑๑ ในกรณีทหี่ น่วยกิจกรรมต่างๆ ไม่ดาเนินกิจกรรมตามประกาศไว้จะทาการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณไว้เป็นอย่างอื่น สาหรับงบประมาณรายจ่ายในส่วนองค์การนิสิต สภานิสิต และชมรม
กิจกรรม ให้หน่วยกิจกรรมดังกล่าวเสนอขอความเห็นจากสภานิสิตโดยผ่านองค์การนิสิต
ข้อ ๑๒ หน่วยกิจกรรมใดมีความประสงค์ไม่จัดกิจกรรมตามประกาศนี้ ให้แจ้งความประสงค์ต่อองค์การนิสิตและ
องค์การนิสิตจะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้หน่วยกิจกรรมที่แจ้งความประสงค์จะจัดกิจกรรม
ข้อ ๑๓ ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามงบประมาณนี้ ให้จัดทาเรื่องขออนุญาตต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย ทั้งนี้ต้องไม่เกินยอดเงินของแต่ละหน่วยกิจกรรมที่ได้รับ
ข้อ ๑๔ ก่อนกาหนดการปิดภาคปลาย ๙๐ วัน ยกเว้นโครงการที่ยังไม่ถึงกาหนดการจัดกิจกรรม ให้องค์การนิสิต
รวบรวมงบประมาณจากโครงการที่ได้รับอนุญาตแล้ว และไม่จัดกิจกรรมหรือโครงการที่มิได้ขออนุญาตจัด
กิจกรรม ไว้เป็นส่วนกลาง แล้วให้หน่วยกิจกรรมยื่นโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อองค์การนิสิต
ซึง่ จะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้หน่วยกิจกรรมที่แจ้งความประสงค์จะจัดกิจกรรมโดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขององค์การนิสิตและเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบารุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

บุญมา ไทยก้าว
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สาเนาถูกต้อง
(นายธนเดช วัฒนไชย)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

๑๑
๑.๑.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งบประมาณค่าบารุงกีฬา ระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่องค์การนิสิตได้จัดทา ร่างประกาศค่าบารุงกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยผ่านการเห็นชอบจากสภานิสิตแล้วเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาและประกาศใช้เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

(สาเนา)

๑๒
(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๓๙๘/๒๕๕๗
เรื่อง งบประมาณค่าบารุงกีฬา ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
....................................................................
เพื่อให้การดาเนินงานด้านกิจกรรมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความในข้อ ๒๖
ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ
๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบารุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอานาจตาม
คาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1062/๒๕๕7 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดีและตามความใน ข้อ ๕ (๘) ของคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 106๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗
เรื่อง การมอบอานาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
จึงได้กาหนด เรื่อง งบประมาณค่าบารุงกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หน่วยกิจกรรมมี ๔ ประเภท คือ
(๑) องค์การนิสิต
(๒) สภานิสิต
(๓) สโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย
(๔) ชมรมที่จดทะเบียนถูกต้องประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อ ๒ การดาเนินการเกี่ยวกับเงินค่าบารุงกีฬา ให้หน่วยกิจกรรมดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
(๑) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของงบประมาณ
(๒) สร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อมวลนิสิต
(๓) บริหารการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) สามารถตรวจสอบการดาเนินงานด้านกิจกรรมของตนได้
(๕) เพื่อให้การดาเนินงานด้านกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยกิจกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๓ การจัดงบประมาณการรายรับ
(๑) เงินค่าบารุงกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวนนิสิตระดับปริญญาตรี จานวน ๓๕,๗๐๓ คน
อัตราค่าบารุงกีฬา ปีละ ๑๐๐ บาท/คน
รวมเป็นเงิน ๓,๕๗๐,๓๐๐.00 บาท
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่าย
๔.๑ สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนิสิตร้อยละ ๕ จากนิสิตระดับปริญญาตรี
รวมเป็นเงิน ๑๗๘,๕๑๕.00 บาท
/๔.๒ เงินค่าบารุง…

๑๓
๔.๒ เงินค่าบารุงกีฬา ระดับปริญญาตรี ๓,๓๙๑,๗๘๕.00 บาท
งบประมาณกลางร้อยละ ๒๐
๖๗๘,๓๕๗.00 บาท
งบดาเนินการร้อยละ ๘๐
๒,๗๑๓,๔๒๘.00 บาท
๔.๓ งบประมาณดาเนินการกลางของนิสิตระดับปริญญาตรี จัดเป็น ๒ ส่วน คือ
๔.๓.๑ จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย ร้อยละ ๔๐
๑,๐๘๕,๓๗๑.๒0 บาท
มีรายการดังต่อไปนี้ (อัตรา ๓๐.๔ บาท/คน)
ก. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จานวน ๓,๒๑๗ คน เป็นเงิน ๙๗,796.80 บาท
ข. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จานวน ๓๒4 คน เป็นเงิน ๙,๘49.60 บาท
ค. คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน ๖๙๑ คน เป็นเงิน ๒๑,๐๐6.๔0 บาท
ฆ. คณะแพทยศาสตร์
จานวน ๒๖๑ คน เป็นเงิน ๗,๙34.40 บาท
ง. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
จานวน ๑,๖๐๐ คน เป็นเงิน ๔๘,๖40.00 บาท
จ. คณะเภสัชศาสตร์
จานวน ๓๔4 คน เป็นเงิน ๑๐,๔57.60 บาท
ฉ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๕,๘๕๘ คน เป็นเงิน ๑๗๘,๐๘๓.๒0 บาท
ช. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จานวน ๕,๔๒6 คน เป็นเงิน ๑๖๔,๙50.40 บาท
ซ. คณะโลจิสติกส์
จานวน ๒,๐๐4 คน เป็นเงิน ๖๐,๙21.60 บาท
ฌ. คณะวิทยาการสารสนเทศ
จานวน ๑,๔๖๑ คน เป็นเงิน ๔๔,๔14.๔0 บาท
ญ. คณะวิทยาศาสตร์
จานวน ๑,๘๔๖ คน เป็นเงิน ๕๖,๑18.๔0 บาท
ฎ. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จานวน ๑,๐๗2 คน เป็นเงิน ๓๒,๕88.80 บาท
ฏ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน ๓,๑๖๒ คน เป็นเงิน ๙๖,๑24.๘0 บาท
ฐ. คณะศิลปกรรมศาสตร์
จานวน ๑,๘๑1 คน เป็นเงิน ๕๕,๐๕4.40 บาท
ฑ. คณะศึกษาศาสตร์
จานวน ๓,๒๗๓ คน เป็นเงิน ๙๙,499.๒0 บาท
ฒ. คณะสหเวชศาสตร์
จานวน ๖๘5 คน เป็นเงิน ๒๐,๘2๔.00 บาท
ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน ๑,๓๒๗ คน เป็นเงิน ๔๐,๓40.80 บาท
ด. วิทยาลัยนานาชาติ
จานวน ๑,๓๔๑ คน เป็นเงิน ๔๐,๗๖6.๔0 บาท
ต. วิทยาเขตสระแก้วได้จัดสรรให้กับวิทยาเขตโดยตรง (โดยตัดจานวนนิสิตวิทยาเขตสระแก้วออก)
ถ. วิทยาเขตจันทบุรีได้จัดสรรให้กับวิทยาเขตโดยตรง (โดยตัดจานวนนิสิตวิทยาเขตจันทบุรีออก)
๔.๓.๒ งบกิจกรรมกลาง ร้อยละ ๖๐
๑,๖๒๘,๐๕๖.๘0 บาท
ข้อ ๕ รายจ่ายงบดาเนินกิจกรรมส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น
๑,070,441.80 บาท
๕.๑ งบประมาณกิจกรรมกลาง
๓๖๐,๔๔๑.๘0 บาท
๕.๒ งบประมาณค่าน้ามัน
๑๐๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๓ โครงการอบรมปฐมพยาบาล
๓๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๔ โครงการแข่งขันกีฬาเฟรชชี่
๒๐๐,๐๐๐.00 บาท

/5.5 โครงการ…

๑๔
๕.๕ โครงการแข่งขันผู้นาเชียร์ กองเชียร์และอเมริกันเชียร์
๗๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๖ โครงการกีฬาผู้นานิสิต
๔๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๗ โครงการกีฬาเทา-ทอง เกมส์
๒๐๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๘ โครงการกีฬาประเพณี ๓ วิทยาเขต
๗๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๙ ชมรมฝุายกีฬาและนันทนาการ จานวน ๑๖ ชมรม รวม ๕๕๗,๖๑๕.00 บาท
๕.๙.๑ ชมรมกรีฑา รวม ๕๖,๐๑๕.00 บาท
ก. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
๙,๐๐๐.00 บาท
ข. โครงการแข่งขันกรีฑาบางแสนเจ้าลมกรดครั้งที่ ๘
๔๗,๐๑๕.00 บาท
๕.๙.๒ ชมรมแบดมินตัน รวม ๕๒,๐๕๐.00 บาท
ก. โครงการอบรมสมรรถภาพและทักษะการกีฬา
๑๐,๕๕๐.00 บาท
ข. โครงการพัฒนาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
๒๙,๐๐๐.00 บาท
ค. โครงการ BUU Badminton Open
๖,๓๔๐.00 บาท
ง. โครงการ Badminton for Fun
๖,๑๖๐.00 บาท
๕.๙.๓ ชมรม Fit and Firm รวม ๑๒,๐๐๐.00 บาท
ก. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
๑๒,๐๐๐.00 บาท
๕.๙.๔ ชมรมกีฬาคาราเต้โด รวม ๑๗,๖๐๐.00 บาท
ก. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาคาราเต้โดขั้นพื้นฐาน
๗,๒๐๐.00 บาท
ข. โครงการออกกาลังกายด้วยกีฬาคาราเต้โดเพื่อส่งเสริมสุขภาพนิสิต ๑๐,๔๐๐.00 บาท
๕.๙.๕ ชมรมกีฬาดาบไทย รวม ๒๒,๗๐๐.00 บาท
ก. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาดาบไทย
๑๑,๗๕๐.00 บาท
ข. โครงการค่ายอบรมกีฬาดาบไทยเพื่อสุขภาพ
๑๐,๙๕๐.00 บาท
๕.๙.๖ ชมรมเซปักตะกร้อ รวม ๖๓,๒๘๐.00 บาท
ก. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “บูรพาคัพ”
๑๘,๒๐๐.00 บาท
ข. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
๒๒,๓๘๐.00 บาท
ค. โครงการจัดแข่งขัน บางแสนโอเพ่น ครั้งที่ ๖
๒๒,๗๐๐.00 บาท
๕.๙.๗ ชมรมเทควันโด รวม ๒๐,๖๐๐.00 บาท
ก. โครงการจัดอบรมความรู้พื้นฐานกีฬาเทควันโด
๗,๖๐๐.00 บาท
ข. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
๑๓,๐๐๐.00 บาท
๕.๙.๘ ชมรมเทนนิส รวม ๖๑,๗๐๐.00 บาท
ก. โครงการจัดแข่งขันเทนนิส Bangsean Open
๒๕,๐๐๐.00 บาท
ข. โครงการพัฒนาและจัดซื้ออุปกรณ์
๑๐,๕๐๐.00 บาท
ค. โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน PTT U-Team Invitation
๘,๔๐๐.00 บาท
ง. โครงการ ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาเทนนิส
๑๗,๘๐๐.00 บาท
๕.๙.๙ ชมรมบาสเกตบอล รวม ๔๗,๒๐๐.00 บาท
ก. โครงการจัดการแข่งขัน FIBA ๓๓ ครัง้ ที่ ๓
๘,๙๐๐.00 บาท
/ข. โครงการอบ.…

๑๕

ข้อ ๖
ข้อ ๗
ข้อ ๘
ข้อ ๙

ข. โครงการอบรมผู้ตัดสิน
๕,๓๐๐.00 บาท
ค. โครงการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล ECC
๓๓,๐๐๐.00 บาท
๕.๙.๑๐ ชมรมยูโดและยูยิตสู รวม ๔๐,๑๙๐.00 บาท
ก. โครงการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู บูรพาโอเพ่น ครั้งที่ ๑ ๔๐,๑๙๐.00 บาท
๕.๙.๑๑ ชมรมรักบี้ฟุตบอล รวม ๔๙,๒๘๐.00 บาท
ก. โครงการเข้าร่วมแข่งขันรักบี้ ๗ คน ชิงชนะเลิศภูมิภาค ๒๐,๕๐๐.00 บาท
ข. โครงการเข้าร่วมแข่งขันรักบี้ ๑๕ คน ชิงชนะเลิศภูมิภาค ๑๓,๗๐๐.00 บาท
ค. โครงการเข้าร่วมแข่งขันรักบี้ ๗ คน ลาดกระบังโอเพ่น
๗,๘๖๐.00 บาท
ง. โครงการอบรม “It is rugby”
๗,๒๒๐.00 บาท
๕.๙.๑๒ ชมรมดาบสากล รวม ๒๒,๐๐๐.00 บาท
ก. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
๒๒,๐๐๐.00 บาท
๕.๙.๑๓ ชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล รวม ๔๘,๐๐๐.00 บาท
ก. โครงการแข่งขัน ซอฟท์บอล Bangsean Open
๒๘,๐๐๐.00 บาท
ข. โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
๒๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๙.๑๔ ชมรมผู้นาเชียร์ รวม ๒๐,๐๐๐.00 บาท
ก. โครงการสานสัมพันธ์ผู้นาเชียร์มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๐,๐๐๐.00 บาท
๕.๙.๑๕ ชมรมเทเบิลเทนนิส รวม ๑๓,๐๐๐.00 บาท
ก. โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสสาหรับนักกีฬา
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖
๑๓,๐๐๐.00 บาท
๕.๙.๑๖ ชมรมวอลเลย์บอล รวม ๑๒,๐๐๐.00 บาท
ก. โครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
Valleyball Beach Champion ครั้งที่ ๓
๑๒,๐๐๐.00 บาท
รวมทั้งสิ้น ๑,๖๒๘,๐๕๖.๘0 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันห้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)
ในส่วนงบประมาณค่าบารุงกีฬา ถ้ามีความคลาดเคลื่อนในยอดเงินตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้มีผลกระทบ
เงินงบกลางร้อยละ ๒๐ เท่านั้น เพื่อมิให้รายการอื่นๆตามประกาศนี้คลาดเคลื่อน
การใช้งบประมาณในข้อ ๕ (๕.๑) สามารถเบิกได้ในโครงการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ตั้งการขอใช้งบประมาณ
โดยจะต้องมีเหตุอันสมควรจึงจะสามารถเบิกได้ นอกจากนี้ถ้ามีการขอใช้งบประมาณนอกเหนือกรณี
ดังกล่าวให้องค์การนิสิตพิจารณาเป็นกรณีไป
การใช้งบประมาณในข้อ ๕ (๕.๒) สามารถเบิกได้ในกรณีค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเช่ารถในการเดินทาง
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์การนิสิต สภานิสิต และชมรม โดยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อองค์การนิสิตพิจารณา
ให้กิจกรรมนั้นๆใช้งบประมาณในส่วนนี้ได้
ในการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแต่ละหน่วยกิจกรรม ให้แต่ละหน่วยกิจกรรมจัดทาเรื่องขอ
อนุญาตใช้งบประมาณต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยผ่านองค์การนิสิตทุกรายการยกเว้น
งบประมาณที่จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย

/ข้อ 10 ในกรณี…

๑๖
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หน่วยกิจกรรมต่างๆไม่ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการ ให้หน่วยกิจกรรมทา
เรื่องขอเลื่อนการจัดกิจกรรมก่อนกาหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการเดิม ถ้าเลยกาหนดการเดิมจะไม่
อนุญาต การขออนุญาตเลื่อนขอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยผ่านองค์การนิสิตทุก
รายการ ยกเว้นงบประมาณที่จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย
ข้อ ๑๑ ในกรณีทหี่ น่วยกิจกรรมต่างๆ ไม่ดาเนินกิจกรรมตามประกาศไว้จะทาการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณไว้เป็นอย่างอื่น สาหรับงบประมาณรายจ่ายในส่วนองค์การนิสิต สภานิสิต และชมรม
กิจกรรม ให้หน่วยกิจกรรมดังกล่าวเสนอขอความเห็นจากสภานิสิตโดยผ่านองค์การนิสิต
ข้อ ๑๒ หน่วยกิจกรรมใดมีความประสงค์ไม่จัดกิจกรรมตามประกาศนี้ ให้แจ้งความประสงค์ต่อองค์การนิสิต
และองค์การนิสิตจะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้หน่วยกิจกรรมที่แจ้งความประสงค์จะจัดกิจกรรม
ข้อ ๑๓ ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามงบประมาณนี้ ให้จัดทาเรื่องขออนุญาตต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย ทั้งนี้ต้องไม่เกินยอดเงินของแต่ละหน่วยกิจกรรมที่ได้รับ
ข้อ ๑๔ ก่อนกาหนดการปิดภาคปลาย ๙๐ วัน ยกเว้นโครงการที่ยังไม่ถึงกาหนดการจัดกิจกรรม ให้องค์การนิสิต
รวบรวมงบประมาณจากโครงการที่ได้รับอนุญาตแล้ว และไม่จัดกิจกรรมหรือโครงการที่มิได้ขออนุญาต
จัดกิจกรรม ไว้เป็นส่วนกลาง แล้วให้หน่วยกิจกรรมยื่นโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อองค์การนิสิต
ซึง่ จะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้หน่วยกิจกรรมที่แจ้งความประสงค์จะจัดกิจกรรมโดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าบารุงกีฬา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขององค์การนิสิตและเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยเงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบารุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

บุญมา ไทยก้าว
บุญมา ไทยก้าว
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สาเนาถูกต้อง
(นายธนเดช วัฒนไชย)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

๑๗
๑.๑.๓ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดสรรเงินค่าบารุง
กิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่องค์การนิสิตได้จัดทา ร่างประกาศการจัดสรรเงินค่าบารุง
กิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภานิสิตแล้วเสนอให้
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาและประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑๘
(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๔๐๐/๒๕๕๗

เรื่อง การจัดสรรเงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
----------------------

เพื่อให้การดาเนินงานด้านกิจกรรมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความในข้อ ๒๖
ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ
๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิตและค่าบารุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอานาจตาม
คาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1062/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดี และตามความใน ข้อ ๕ (๘) ของคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 106๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอานาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ชว่ ยอธิการบดี ปฏิบัติการแทน จึง
ได้กาหนด เรื่อง การจัดสรรเงินค่าบารุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไว้
ดังต่อไปนี้
๑. ค่าบารุงกิจกรรมนิสิต จัดสรรให้แก่คณะ/วิทยาลัย ดังนี้
จัดสรรให้แก่คณะ/วิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๔๐ และจัดสรรแก่กิจกรรมส่วนกลางในอัตรา
ร้อยละ ๖๐ ของยอดเงินรวมทั้งหมดของงบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิตของทุกชั้นปี ภายหลังจากหักสมทบ
เข้ากองทุนส่งเสริมกิจการนิสิตร้อยละ ๕ และหักงบกลางร้อยละ ๒๐ แล้ว
๒. ได้รับจัดสรรเงินที่จัดสรรแก่คณะ/วิทยาลัยต่างๆ ตามเกณฑ์ข้อ ๑ มีดังนี้
๒.๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๙๕,593.60 บาท
๒.๒ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๙,๖99.20 บาท
๒.๓ คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๒,๐๑2.๘0 บาท
๒.๔ คณะแพทยศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๕,๘68.80 บาท
๒.๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๙๗,280.00 บาท
๒.๖ คณะเภสัชศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐,๙15.20 บาท
๒.๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๕๖,๑๖๖.๔0 บาท
๒.๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๒๙,900.80 บาท
๒.๙ คณะโลจิสติกส์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๒๑,๘43.20 บาท
๒.๑๐ คณะวิทยาการสารสนเทศ
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๘,๘28.80 บาท
๒.๑๑ คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๑๒,๒36.80 บาท
๒.๑๒ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๕,๑77.60 บาท
๒.๑๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๙๒,๒49.60 บาท
๒.๑๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๑๐,๑๐8.80 บาท
๒.๑๕ คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๙8,998.40 บาท
๒.๑๖ คณะสหเวชศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๑,๖48.00 บาท
๒.๑๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๐,๖81.60 บาท
๒.๑๘ วิทยาลัยนานาชาติ
ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๑,๕๓2.๘0 บาท

/การจัดทา...

๑๙
การจัดทาคาขอใช้งบประมาณในส่วนของคณะ/วิทยาลัย
ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย จัดทาโครงการนาเสนอต่อคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อจัดทาเป็นประกาศต่อไป และจะไม่มีการ
เวียนเรื่องเพื่อขออนุมัติโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต (เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๖) และขอใช้รูปแบบการเขียนโครงการของกองกิจการนิสิต ที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้
ลักษณะโครงการควรเป็นโครงการที่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในแผนงานใดแผนงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- แผนงานด้านบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
- แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
- แผนงานด้านวิชาการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

บุญมา ไทยก้าว
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สาเนาถูกต้อง

(นายธนเดช วัฒนไชย)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

๒๐
๑.๑.๔ สรุปจานวนนิสิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
(๘ กรกฎ) ณ หอประชุมธารง บัวศรี
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นทุกปี ในวันที่
๘ กรกฎาคม โดยมีกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข ในภาคเช้า กิจกรรมตักบาตรและงานพิธีภายในหอประชุมธารง
บัวศรี เพื่อให้มีนิสิตจากทุกส่วนงานเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น โดยมี
คณะ/วิทยาลัยจัดนิสิตเข้าร่วมพิธีจานวนดังนี้

๒๑

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ตารางสรุปจานวนนิสติ ทีเ่ ข้าร่วมงาน
พิธเี ปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (8 กรกฎ) ประจาปี 2557
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี
คณะ/วิทยาลัย
จานวน
ส่งแบบตอบรับ
เข้าร่วมพิธี
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ ว
20
10
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
5
8
คณะพยาบาลศาสตร์
20
29
คณะแพทยศาสตร์
10
10
คณะภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
2
คณะเภสัชศาสตร์
6
34
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
12
คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
50
7
คณะโลจิสติกส์
6
7
คณะวิทยาการสารสนเทศ
30
9
คณะวิทยาศาสตร์
30
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
20
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
4
คณะศิลปกรรมศาสตร์
20
23
คณะศึกษาศาสตร์
10
15
คณะสหเวชศาสตร์
24
11
คณะสาธารณสุขศาสตร์
20
11
วิทยาลัยนานาชาติ
100
78
องค์การนิสิต
10
9
สภานิสิต
10
8
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2
2
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
1
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
7
5
คณะดนตรีและการแสดง
40
8
รวมจานวนนิสติ (แบบตอบรับ)
460
รวมจานวนนิสติ เข้าร่วมพิธี
318
จานวนนิสติ รับทุนการศึกษา
8
รวมทัง้ สิน้
460
326

๒๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
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
รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
๔. นางพรทิพย์ มั่งคั่ง
(แทน) รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
๕. นางวธัญญา ลุนชัยภา
(แทน) รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
๖. อาจารย์พิจิตรา ปฏิพัตร
ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร
รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์
๘. อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล
รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
๙. นางจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
(แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร
๑๐. อาจารย์ชานน ชลวัฒนะ
รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๑๑. ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
๑๒. อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
รองคณบดีกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๓. อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์
๑๔. นายอัฐพร โสวัตร์
(แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๒๓
๑๕. นางจีระพร พรหมโลก
๑๖. อาจารย์ปริยา นุพาสันต์
๑๗. ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
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

(แทน) รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิต วิจัยและชุมชนสัมพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์
รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝุายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ
คณะดนตรีและการแสดง
หัวหน้าฝุายกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี
(แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
กองกิจการนิสิต

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
ประธานคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หัวหน้าฝุายกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

รองประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต
กองกิจการนิสิต
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต

๒๔
๔. นางปรัชรัศม์ มาศจรัสพัฒน์
๕. นายแมน แสงอุทัย
๖. นายมานพ น้าทรัพย์
๗. นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์
๘. นางสาวสุดาพิม สาระกุล

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกิจการนิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธานการ
ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) ๒๐๐๙
ด้วยสานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ของโรค
ไข้หวัดใหญ่ปี ๒๕๕๗ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พบผู้ปุวยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่
ชนิด A (H1N1) ๒๐๐๙ จานวนมากกว่า ๓ ปี ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ทราบ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษากาหนดมาตรการในการ
เฝูาระวังและปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) ๒๐๐๙ โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์โรค
ไข้หวัดใหญ่ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษาในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง อันเป็นความพร้อมในการดูแล
ปูองกันใส่ใจคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๒ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ๒๕๕๗ (NISPA)
สานักงาน ป.ป.ส. ได้กาหนดนาเข้าข้อมูลผลการดาเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทางเว็บไซต์ http://nispa.nccd.go.th เพื่อประโยชน์ในการกากับติดตาม
ขับเคลื่อนแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ
การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือเกณฑ์ในนักเรียนชั้น ป.๔ ถึง ป.๖ และเกณฑ์ในระดับอุดมศึกษา ในการนี้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดตอบแบบรายงานผลการดาเนินการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งสามารถโหลดแบบรายงานทางเว็บไซต์
http://www.mua.go.th/แวดวงอุดมศึกษา/แบบรายงานผลการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาและส่งไปที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้
ประสบการณ์กับชุมชน สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๒๕
๑.๑.๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของน้องใหม่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเตรียมการปูองกันปัญหาและ
สนับสนุน ส่งเสริมและแนะนากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิต นักศึกษา โดยใช้ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นแนวการดาเนินงาน
ต่อไป (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 การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดได้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา
ขยายผลการดาเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เพิ่มความสามัคคี เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือสอดแทรกไปในกิจกรรมปกติที่สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการและ
ขอให้แจ้งผลการดาเนินกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่แนบไปที่สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การ
บริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ควบคุมอานาจการปกครอง
ประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมานั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามประกาศและคาสั่งของ คสช. กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดแนวทางและ
มาตรการภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่ง ถือเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๗ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดชลบุรี
เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันมีความแตกแยกทางความคิดทางการ
เมืองของประชาชน เป็นผลให้ประชาชนทั่วไปไม่มีความสุขและไม่ปลอดภัย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้เข้ามาควบคุมบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไป ประชาชนทุกหมู่
เหล่ามีความสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการสร้างความปรองดอง

๒๖
สมานฉันท์เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดและสามารถก้าวต่อไปตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) จังหวัดชลบุรี จึงกาหนดแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนภารกิจในการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยเร็ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๘ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนิสิตทุน ๘ กรกฎ
ด้วยกองกิจการนิสิตได้ดาเนินการจัดสรรทุนโดยใช้รายชื่อนิสิตที่จัดลาดับไว้แล้ว
ในการดาเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๙ เรื่อง ข้อเสนอแนะในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๑๐ เรื่อง ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีหนังสือถึงสานักงานราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวังขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น ได้นา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝุาละอองธุลีพระบาทแล้ว 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 โดยผ่านการเห็นชอบจากสภานิสิตแล้วเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาและ
ประกาศใช้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๑.๑.๑๒ เรื่อง การดูแลกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ต่อต้าน คสช.
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษาให้ดูแลนิสิตนักศึกษาอย่างใกล้ชิด หากพบนิสิตนักศึกษาที่มีพฤติกรรมต่อต้าน คสช. ซึ่งอาจเข้า
ข่ายการละเมิดประกาศ คสช. ได้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์และนโยบายของ คสช. ที่
ชัดเจนโดยอาศัยหลักเหตุผลนาไปสู่การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และไม่เข้าร่วมการชุมนุมสร้างความวุ่นวายใน
บ้านเมือง หรือแนะนาให้นิสิตนักศึกษาใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการเสนอแนะความคิดเพื่อนาไปสู่กระบวนการ
แก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างเป็นระบบต่อไป

๒๗
๑.๑.๑๓ มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้ง ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ เป็นผู้รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี โดยรับผิดชอบด้านการพัฒนานิสิต
๑.๒ นางสาวภิญโญ เปี่ยมประสาทพร ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑.๒.๑ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดนิสิตเข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ประจาปี ๒๕๕๗
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้กาหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ
๕๙ ปี ในวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีพิธีเปิดงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมธารง
บัวศรี เพื่อให้มีนิสิตจากทุกส่วนงานเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น จึงได้
ขอความร่วมมือจัดนิสิตเข้าร่วมพิธีโดยให้ส่งแบบตอบรับไปยังกองกิจการนิสิตภายในวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีคณะและวิทยาลัยตอบรับและส่งนิสิตเข้าร่วมงานตามเอกสารตารางสรุป
จานวนนิสิตแจกในที่ประชุม
๑.๓ นายธนเดช วัฒนไชย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ตามที่องค์การนิสิตได้จัดทา ร่างประกาศค่าบารุงกิจกรรมนิสติ และค่าบารุงกีฬา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภานิสิตแล้วเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาและ
ประกาศใช้ต่อไปนั้น ขอให้คณะ/วิทยาลัย ส่งโครงการรองรับงบประมาณเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการ
นิสิตในครั้งต่อไป โดยกาหนดส่งโครงการก่อนวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ประธานได้นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต 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 “ผู้รักษาการแทนอธิการบดี”

๒๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รูปแบบ กาหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดงานวันปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ที่หอประชุมธารง บัวศรี
เป็นประจาทุกปี และในแต่ละปีก็จะมีปัญหาในเรื่องของจานวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นจนสถานที่ใช้จัดกิจกรรมไม่
สามารถรองรับนิสิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมให้กับนิสิตได้
มีข้อเสนอแนวทางและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาสถานที่ รูปแบบกิจกรรมและกาหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้เหมาะสม

มติ

รูปแบบการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่นั้น ให้จัดภายในร่มและกระชับเวลาและเนื้อเรื่อง
ซึ่งต้องขอความร่วมมือแต่ละคณะดูแลเรื่องการลงทะเบียน และมอบหมายให้ผู้อานวยการ
กองกิจการนิสิตดูแลฝุายปฐมนิเทศ 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 มีกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุขโดยเชิญชวนนิสิตทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมดังกล่าวและไม่มีการ
แข่งขันในการวิ่งประเพณีในครั้งนี้ แต่ยังคงมีรูปแบบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการวิ่งคงเดิม (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ

พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข

มติ

ประธานที่ประชุมได้หารือกับผู้นานิสิตในส่วนของกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข โดยผู้นา
นิสิตจะเชิญชวนนิสิตภายในคณะเข้าร่วมการวิ่งประเพณีดังกล่าว ซึ่งจะมีเส้นเริ่มสาหรับการ
ปล่อยตัวโดยผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย)
มหาวิทยาลัยบูรพาและเส้นชัยเหมือนในทุกปีเพียงแต่ไม่มีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัล

๒๙
๓.๓ รูปแบบใบรับรองกิจกรรมนิสิต (ทรานสคริปต์กิจกรรม)
ตามที่สานักคอมพิวเตอร์ได้นาเสนอระบบการบันทึกโครงการกิจกรรม วิธีบันทึกและ
การพิมพ์ใบรับรองกิจกรรมนิสิตให้กับคณะกรรมการฯ ทราบรายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในที่ประชุมได้เสนอให้ทบทวนข้อความภายในวงเล็บภายใต้ชื่อ
ผู้บริหารลงนามนั้น กองกิจการนิสิตได้ประสานให้สานักคอมพิวเตอร์แก้ไขข้อความตามแบบใบรับรองการศึกษา
นิสิตเรียบร้อยแล้ว (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 นากรอบการพัฒนานิสิตหารือในที่ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตอีกครั้ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้อง เหมาะสมกับกรอบการพัฒนานิสิต
มติ

ประธานที่ประชุมเสนอให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการที่มาดาเนินงานด้านการพัฒนานิสิตตาม
กรอบการพัฒนานิสิตดังที่อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตหารือ
ร่วมกับรองคณบดีฝุายกิจการนิสิตทุกคณะและวิทยาลัย โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานอนุกรรมการดาเนินงานตามกรอบพัฒนานิสิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ”

๓๐
๔.๒ เรื่อง ร่างประกาศมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา
เตรียมการปูองกันปัญหาและสนับสนุน ส่งเสริมและแนะนากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิต นักศึกษา โดยใช้
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแนวการดาเนินงานนั้น กองกิจการนิสิต จึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพา
มติ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อความดังนี้
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.”

๓๑
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้กาหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธานกล่าว
ปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(นายแมน แสงอุทัย)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวภิญโญ เปี่ยมประสาทพร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
มติ

๓๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดงานวันปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ที่หอประชุมธารง บัวศรี
เป็นประจาทุกปี โดยมีรูปแบบการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้จัดภายในร่มและกระชับเวลาและเนื้อเรื่อง ซึ่งต้อง
ขอความร่วมมือแต่ละคณะดูแลเรื่องการลงทะเบียนและมอบหมายให้ผู้อานวยการกองกิจการนิสิตดูแลฝุาย
ปฐมนิเทศ พร้อมทั้งประสานงานห้อง สถานที่จัดปฐมนิเทศของคณะ/วิทยาลัย ในส่วนการแนะนาผู้บริหารนั้นให้
เสนอคณบดีของแต่ละคณะ/วิทยาลัยขึ้นจอภาพ
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณาสถานทีแ่ ละกาหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้เหมาะสม

๓๓
๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามกรอบพัฒนานิสิต
ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการที่มาดาเนินงานด้านการพัฒนานิสิต
ตามกรอบการพัฒนานิสิตดังที่อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิตหารือร่วมกับรองคณบดีฝุาย
กิจการนิสิตทุกคณะและวิทยาลัย โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน
คณะกรรมการดาเนินงานตามกรอบพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ” ซึ่งกองกิจการนิสิตได้เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านวิธีการพัฒนา
นิสิตและกิจกรรม ดังนี้

๓๔
(สาเนา)

(สาเนา)

คาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่
/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านวิธีการพัฒนานิสิตและกิจกรรม
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ สภม. ๐๐๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษ ที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
เพื่อให้ได้มา ซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้ง ๓ ด้าน นามาประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ และ ๓.๒ และเพื่อตอบสนอง
อัตลักษ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ” อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา
๓๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านวิธีการพัฒนานิสิตและกิจกรรม
๑. รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์
๒. ผู้ชว่ ยคณบดีฝุายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
๓. รองคณบดีฝุายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการสารสนเทศ
๔. รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
๕. รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
๖. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวชุติมันต์ จันทร์เมือง)
๗. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวพัชรวดี พูลสาราญ)
๗. นายแมน แสงอุทัย
๘. นายมานพ น้าทรัพย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดาเนินงานด้านวิธีการพัฒนานิสิตและกิจกรรม ทาหน้าที่เก็บข้อมูล กาหนด
เปูาหมาย และกาหนดชนิดของข้อมูล ให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

สมพล พงศ์ไทย
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย)
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

๓๕
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อทราบและพิจารณา

๓๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิต
ของคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่องค์การนิสิตได้จัดทาประกาศงบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ และกองกิจการนิสิตประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการ
นิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยส่งโครงการเพื่อรองรับ
งบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ไปยังกองกิจการนิสิตเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนิสิตในครั้ง
ต่อไปภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีคณะ/วิทยาลัย ส่งโครงการเพื่อรองรับงบประมาณดังนี้

๓๗
โครงการของคณะ/วิทยาลัยที่เสนอเพื่อรองรับงบประมาณ ค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะ/โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
๔.๑.๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๑๙๕,๕๙๓.๖๐
(๑) โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
(๒) โครงการ walk rally
(๓) โครงการน้อมราลึกพระคุณบูรพาจารย์
(๔) โครงการเปิดบ้านเฟรชชี่สู่โลกกิจกรรม
(๕) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง
(๖) โครงการพี่ติวน้องเตรียมพร้อมสู่การสอบ
(๗) โครงการพลิกฟื้น คืนปุาชายเลน
(๘) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต
(๙) โครงการประดับเข็มเกียรติยศ
(๑๐) โครงการ BBS Jump Start
รวม
คงเหลือ
๔.๑.๒ คณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร
(๑) โครงการผูกสายสัมพันธ์น้องพี่

๑๙,๖๙๙.๒๐
รวม
คงเหลือ

๔.๑.๓ คณะพยาบาลศาสตร์

๔๒,๐๑๒.๘๐

(๑) โครงการ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ NU ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

รวม
คงเหลือ
๔.๑.๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓๕๖,๑๖๖.๔๐

(๑) โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

(๒) โครงการทาบุญประจาปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบประมาณที่ขอ
ใช้ (บาท)
๑๕๔,๒๙๐
๑๘,๗๐๐
๓,๕๐๐
๓๖,๕๐๐
๗,๖๐๐
๖,๐๐๐
๒,๘๐๐
๖,๙๐๐
๒,๐๐๐
๓๕,๒๐๐
๓๕,๐๕๐
๑๕๔,๒๙๐
๔๑,๓๔๓.๖๐

หมายเหตุ











๑๙,๖๙๐
๑๙,๖๙๐
๑๙,๖๙๐
๙.๒๐
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๑
๗,๐๑๒.๘๐
๓๕๕,๕๘๐
๑๐,๗๐๐
๑๖,๘๐๐





๓๘
คณะ/โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)

งบประมาณที่ขอ
ใช้ (บาท)

หมายเหตุ


๔.๑.๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)



(๓) โครงการพิธีเปิดเชียร์

๕,๗๕๐

(๔) โครงการ HU-SO CHEER ๕๗
(๕) โครงการ walk rally คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๖) โครงการสานสัมพันธ์ชั้นปี
(๗) โครงการปิดเชียร์
(๘) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
(๙) โครงการค่ายฝึกอบรมผู้นานิสิต ครั้งที่ ๑
(๑๐) โครงการแบ่งปันน้าใจ จากใจพี่สู่น้อง

๙๔,๑๕๐
๑๗,๑๕๐
๓๖,๖๕๐
๑๐,๒๕๐
๑๒,๐๐๐
๒๔,๕๐๐
๓๒,๗๕๐

(๑๑) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
(๑๒) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต พิชิตยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑

๘,๖๕๐
๓๑,๐๐๐




(๑๓) โครงการศึกษารอยวัฒนธรรมในศาสนสถาน
(๑๔) โครงการสัมมนาสรุปรับน้องประชุมเชียร์

๑๕,๒๓๐
๔๐,๐๐๐
๓๕๕,๕๘๐
๕๘๖.๔๐




รวม
คงเหลือ
๔.๑.๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(๑) โครงการ Kung Fu เพื่อน้อง

๓๒๙,๙๐๐.๘๐






๓๒๙,๙๐๐
๒๕,๘๐๐



(๒) โครงการ Wonderful of BUU (รถรางมหาสนุก) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๓) โครงการกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๔๑,๒๐๐
๑๕๑,๗๐๐




(๔) โครงการ Remenber Me (จะได้ไม่ลืมกัน)

๓๑.๒๐๐

(๕) โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๘๐,๐๐๐
๓๒๙,๙๐๐
.๘๐

รวม
คงเหลือ



๓๙
คณะ/โครงการ
๔.๑.๖ คณะศิลปกรรมศาสตร์
(๑) โครงการแบกะดิน ครั้งที่ ๖
(๒) โครงการ First Fresh ครั้งที่ ๖
(๓) โครงการรับน้องประชุมเชียร์
(๔) โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต
(๕) โครงการเทศกาลศิลปะการละครนิพนธ์
(๖) โครงการนาฏศิลป์นิพนธ์

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
๑๑๐,๑๐๘.๘๐

รวม
คงเหลือ
๔.๑.๗ คณะวิทยาศาสตร์
๑๑๒,๒๓๖.๘๐
(๑) โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์
(๒) โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
(๓) โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์
(๔) โครงการ Science-Night
รวม
คงเหลือ
๔.๑.๘ คณะวิทยาการสารสนเทศ

๘๘,๘๒๘.๘๐

(๑) โครงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ

(๒) โครงการเชื่อมสัมพันธ์เชียร์คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๓) โครงการสานสัมพันธ์ชาว วก. และวัฒนธรรม ASEAN ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗
(๔) โครงการ Informatics Beginning #2014
รวม
คงเหลือ

งบประมาณที่ขอ
ใช้ (บาท)
๑๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๑๐๘.๘๐
๑๐๘,๙๐๐
๒๖,๐๐๐
๔๕,๔๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๗,๕๐๐
๑๐๘,๙๐๐
๓,๓๓๖.๘๐

หมายเหตุ






๑๓๔,๑๒๒.๕๐
๕๐,๐๐๐



๑๙,๗๐๐
๓๐,๐๐๐




๓๔,๔๒๒.๕๐
๑๓๔,๑๒๒.๕๐
-๔๕,๒๙๓.๗๐

๔๐
คณะ/โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
๔.๑.๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๖๕,๑๗๗.๖๐
(๑) โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจน้องใหม่ก่อนการเรียนฯ
(๒) โครงการสืบสานประเพณีวิ่งเขาสามมุขคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
(๓) โครงการสืบสานประเพณีวิ่งเขาเขียวคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
(๔) โครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
รวม
คงเหลือ

งบประมาณที่ขอ
ใช้ (บาท)
๖๕,๑๐๐
๑๘,๑๐๐
๘,๕๐๐
๒๗,๕๐๐
๑๑,๐๐๐
๖๕,๑๐๐
๗๗.๖๐

๔.๑.๑๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙๒,๒๔๙.๖๐
(๑) โครงการกลุ่มสัมพันธ์สายใยเพื่อน้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๒) โครงการรับน้อง ๕ ภาควิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๓) โครงการวิ่งบูชาสักการะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๔) โครงการกิจกรรมกอดคิด-ซิทอัฟ ๒๕๕๗
(๕) โครงการพัฒนาชายหาดบางแสน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รวม
คงเหลือ

๑๙๒,๐๐๐
๖๔,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๙๒,๐๐๐
๒๔๙.๖๐

๔.๑.๑๑ คณะศึกษาศาสตร์
๑๙๘,๙๙๘.๔๐
(๑) โครงการกิจกรรมเพื่อน้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๒) โครงการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
(๓) โครงการกีฬาประเพณีครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ (ไม้เรียวเกมส์)
(๔) โครงการกีฬาศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘
(๕) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูสู่ชุมชน
รวม
คงเหลือ

๑๔๒,๐๑๕
๑๖,๙๐๐
๘,๐๐๐
๕๐,๗๕๐
๒๒,๓๖๕
๔๔,๐๐๐
๑๔๒,๐๑๕
๕๖,๙๘๓.๔๐

หมายเหตุ


















๔๑
คณะ/โครงการ
๔.๑.๑๒ คณะสหเวชศาสตร์
(๑) โครงการ Meet and Greet ครั้งที่ ๕
(๒) โครงการกิจกรรมเพื่อน้องประชุมเชียร์
(๓) โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)
๔๑,๖๔๘

รวม
คงเหลือ
๔.๑.๑๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์
(๑) โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

๘๐,๖๘๑.๖๐
รวม
คงเหลือ

๔.๑.๑๔ วิทยาลัยนานาชาติ
๘๑,๕๓๒.๘๐
(๑) โครงการรับน้องใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
รวม
คงเหลือ

งบประมาณที่ขอ
ใช้ (บาท)
๔๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๔๑,๐๐๐
๖๔๘

หมายเหตุ

๘๐,๖๘๑
๘๐,๖๘๑
๘๐,๖๘๑
.๖๐

๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑,๕๓๒.๘๐

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาโครงการรองรับงบประมาณค่าบารุงกิจกรรมนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ของคณะ/วิทยาลัย
มติ











๔๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมได้กาหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่..............เดือน....................... พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา...................น.
เลิกประชุม............................................น.

