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1 ช่วงงดจัดกจิกรรม ๑๕ วัน กอ่นสอบปลายภาค 

ภาคต้น/๖๑
๑๖-๓๐

2 สอบปลายภาค ภาคต้น/๖๑  ๑ - ๑๑
3 สอบกลางภาค ภาคปลาย ปกีารศึกษา ๒๕๖๑  ๒ - ๑๐
4 ช่วงงดจัดกจิกรรม ๑๕ วัน กอ่นสอบปลายภาค

ปลาย/๖๑
๑๙ ๓

5 สอบปลายภาค ภาคปลาย/๖๑  ๔ - ๑๒
6 งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรฯ ๓๐-๓๑
7 ก าหนดการรับบริจาคโลหติ ประจ าป ี๒๕๖1 - 

๒๕๖2
๑๘ ๑๕ ๑๗ ๑๔ ๒๑ ๒๕ ๑๕ ๑๙

๘ โครงการใหก้ารปรึกษาสัญจร   1-28
๙ โครงการวันชาวหอพัก  10 - 15

๑๐ โครงการรวมพลังจิตอาสารักมหาวิทยาลัยบรูพา ณ
 พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยบรูพา และสนามกฬีา
เชาวน ์มณีวงษ์

๑๕

๑๑ โครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยสู่สากล 16 - 19
๑๒ BUU NIGHT EAT FINAL EXAM  6 - 7  1 - 2
๑๓ โครงการศึกษาดูงานผู้น านสิิต(องค์การนสิิต สภา

นสิิต และนายกสโมสรนสิิต)
19 - 21

๑๔ โครงการสร้างเสริมเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ
แกนน านสิิตด้านการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติด ณ หอ้งสัมมนากองกจิการนสิิตและ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 19 - 21

๑๕ โครงการปจัฉิมนเิทศนสิิตกูย้ืมเงินกองทุนเงินให้
กูย้ืมเพื่อการศึกษา ปกีารศึกษา 2561

๒๐

แผนปฏบิัตงิานประจ า และแผนปฏบิัตงิานตามยทุธศาสตร์ (Action Plan for Strategic Activities) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระยะเวลาการด าเนินงาน
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๑๖ โครงการใหค้วามรู้ความเข้าใจการบริจาคโลหติ 
ใหก้บันสิิต และบคุลากรของมหาวิทยาลัยบรูพา

๑๗ ๑๔ ๒๑ ๒๕ ๑๕ ๑๙

๑๗ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

๑๘ โครงการสอนเสริมส าหรับนสิิตพิการ
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑

๑๙ โครงการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจแกน่สิิต ๒๔ ๑๔

๒๐ โครงการแนะแนวอาชีพเทรนใหม่ ๑๐ ๒๒
๒๑ โครงการทอดผ้าปา่เพื่อระดมทุนจัดต้ังกอง

ทุนการศึกษา
๒๔

๒๒ โครงการทุนการศึกษาสัมพันธ์ และบ าเพ็ญ
ประโยชน์

๑๘, ๒๑

๒๓ โครงการเข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อดุมศึกษา คร้ังที่ 19  ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
บรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์

๐๒-พ.ค.

๒๔ โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ คร้ังที่ ๒๒  7 - 13
๒๕ โครงการนสิิตจิตอาสามหาวิทยาลัยบรูพา     รุ่นที่

 ๔
๑๖

เร่ิม ๗ มค. ๖๒ ไปถึง ๒๙ ส.ค. ๖๒ (จัดทุกวัน จ.-พฤ.)
เว้นวันหยุดนกัขัตฤกษแ์ละงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัรฯ
เร่ิม ๗ ก.พ. ถึง ๒๖ เม.ย. ๖๒

ทุกวันพฤ.-ศ.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
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๒๖ โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT)การปฏบิติังานผ่านการเรียนรู้เครือข่ายสังคม
ออนไลน ์(ผู้น านสิิต และผู้ปฏบิติัหนา้ที่ด้าน
กจิกรรมนสิิต) ณ หอ้งประชุมกองกจิการนสิิต ๒๑๘
  และส านกัคอมพิวเตอร์

๒๗ โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการปี
การศึกษา ๒๕๖๑

๒๘ โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
เลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๑๒

๒๙ โครงการมอบทุนและขอบคุณนกักจิกรรมประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอ้งสัมมนากองกจิการนสิิต 
๒๑๑

๑๔

๓๐ โครงการมหกรรมจัดหางานส าหรับนสิิตที่จะส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2561

๑๔

๓๑ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑
๓๒ โครงการอบรมอคัคีภยั ๑๖
๓๓ โครงการแนะแนวศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ใหแ้ก่

นสิิต ศิษย์เกา่และบคุคลทั่วไป ประจ าปกีารศึกษา 
๒๕๖๑

๒๘

๓๔ โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านยิม 
"รักชาติ" ส าหรับนสิิต

 29 - 30

๓๕ โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบหุร่ีตามกฎหมาย  15 - 17
๓๖ ณ ภายในมหาวิทยาลัยบรูพา
๓๗ โครงการสัมมนากจิกรรมนสิิต ประจ าปกีารศึกษา 

๒๕๖๒
๕

๓๘ โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบัการเงิน การพัสดุ 27

๑๒ ม.ีค.-๔ เม.ย.
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๓๙ และงานสารบรรณ กบันสิิตและบคุลากรด้านฝ่าย
กจิการนสิิตและบคุลากร

๔๐ โครงการใหค้วามรู้ด้านการจัดท าแผนและประกนั
คุณภาพการศึกษาส าหรับนสิิตและบคุลากร

27

๔๑ โครงการรณรงค์เกีย่วกบัจราจรส าหรับนสิิตและ
บคุลากร  ณ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยบรูพาและ
ชุมชนโดยรอบ

●

๔๒ โครงการจัดต้ังศูนย์นสิิตด้วยจิตอาสา “เราท าความ
ดีหวัใจ”

 1 - 30

๔๓ โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากจิกรรมนสิิต ม.
บรูพา

๑๓

๔๔ โครงการอบรมผู้น ากจิกรรมรับนอ้งใหมแ่ละประชุม
เชียร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562

 21 - 22

๔๕ โครงการพัฒนาวินยันสิิต มหาวิทยาลัยบรูพา ● ●

๔๖ โครงการแรกพบนสิิตหอพัก ๖
๔๗ โครงการเตรียมความพร้อมผู้น านสิิตหอพัก ปี

การศึกษา 2562
 5 - 7

๔๘ โครงการเตรียมความพร้อมบคุลากรและผู้น านสิิต
หอพัก

1

๔๙ โครงการท าบญุหอพัก ๘
๕๐ โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบัการวิเคราะหพ์ฤติกรรม

นสิิตที่ประสบปญัหาทางด้านจิตใจ
๑๑

๕๑ โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัและเชิดชูราชวงศ์

๒๘

๕๒ และเชิดชูราชวงศ์
๕๓ โครงการปฐมนเิทศนสิิตใหมร่ะดับปริญญาตรี 10
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๕๔ โครงการปฐมนเิทศนสิิตพิการและพัฒนาศักยภาพ
บคุลากรที่เกีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการในมหาวิทยาลัย

๒๕

๕๕ โครงการปฐมนเิทศนสิิตกูย้ืมเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพื่อการศึกษา ประเภทผู้กูร้ายใหม ่และผู้กูร้ายเกา่
ที่เปล่ียนสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2562

๒๒

๕๖ โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอดุมศึกษา คร้ังที่ 44 ก าหนดจัดขึน้ในเดือนกนัยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เนือ่งด้วย สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จร่วมในงาน


