ปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

เวลา
สถานที่
ภาคเรียนที่ 1 / 2560

โครงการส่งเสริมความเลิศนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดีเด่น
- ด้านกีฬา
ตลอดปีการศึกษา - ด้านวัฒนธรรม (นาฏศิลป์)
กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายอย่างถูกระเบียบ
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมระเบียบวินัยนักศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศคณะกรรมหอพักนักศึกษา
17 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรมประกวดหนุ่มสาวชาวหอ
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
18 กรกฎาคม 2560 งานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
19-21 กรกฎาคม 60

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
สถานศึกษา

24 กรกฎาคม - 31
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
สิงหาคม 2560
24 กรกฎาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ์
28 กรกฎาคม 2560
บดินทรเทพยวรางกูร

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษาโควต้าพิเศษ

งานกีฬา
งานกิจกรรมนักศึกษา

09:00 - 10:00 น.
17:00 - 18:00 น.
18:00 - 20:00 น.

สนับสนุน ต่อยอด ฝึกฝน
เวทีการแสดงต่างๆ
ภายใน มรอ./หอประชุม
ภายใน มรอ./หอประชุม
ห้องประชุม กพน.
หอประชุม มรอ.
หอประชุม มรอ.

นักศึกษาทุกคน
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
คณะกรรมการหอพักนักศึกษาทั้งหมด
นักศึกษาหอพักทั้งหมด
นักศึกษาหอพักทั้งหมด

08:00 - 17:00 น.

หอประชุม มรอ.

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

งานวินัยและป้องกัน / งาน
กิจกรรมนักศึกษา / งานกีฬา

08:00 - 12:00 น.

คณะ/วิทยาลัย กาหนด

ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

คณะ/วิทยาลัย

06:30 น. เป็นต้นไป

ตามระบุ

นักศึกษาใหม่ทกุ คน

งานอนามัยและพยาบาล / ชมรม
To be number one

16:00 - 18:00 น.

มรอ.

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

งานวินัยและป้องกัน

13:00 - 17:00 น.

หอประชุม มรอ.

นักศึกษา มรอ.

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานวินัยและป้องกัน
หัวหน้างานบริการฯ
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
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กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
1 สิงหาคม 2560 กิจกรรมเดิน - วิง่ ประเพณี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
2 สิงหาคม 2560 ประชุมนักศึกษา กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560
9 สิงหาคม 2560 สัมภาษณ์นักศึกษา กยศ./กรอ.ปี 2560
11 สิงหาคม 2560
16 สิงหาคม 2560
19 สิงหาคม 2560
23 สิงหาคม 2560
24 สิงหาคม 2560

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
การเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู ปี 2560
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาเดือน สิงหาคม 2560
กิจกรรมทาบุญหอพักนักศึกษา
กิจกรรมชมรมกีฬา ครัง้ ที่ 1
พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)

เวลา
05:00 - 09:00 น.
13:00 น. เป็นต้นไป
13:00 น. เป็นต้นไป
16:00 - 20:00 น.
13:00 - 17:00 น.
09:00 - 11:00 น.
13:00 - 16:00 น.
16:00 - 20:00 น.

26 สิงหาคม 2560 โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2560 05:00 - 12:00 น.

สถานที่
เส้นทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หอประชุม มรอ.
หอประชุม มรอ.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาชั้นปีที่1 /อาจารย์/เจ้าหน้าที่
นศ.กยศ./กรอ.
คณะกรรมการฯ /นศ.กยศ.-กรอ.

ผู้รับผิดชอบ
งานกีฬา
หัวหน้างานแนะแนวสนเทศฯ
หัวหน้างานแนะแนวสนเทศฯ

หอประชุม มรอ.

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์
เก่า

งานกิจกรรมนักศึกษา

ห้อง Home Room
หอพักนักศึกษา

ผู้ปกครองและนักศึกษา มรอ.
นักศึกษา มรอ.
นักศึกาหอพักทั้งหมด

งานวินัยและป้องกัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา

ชมรมกาหนด
หอประชุม มรอ.

นักศึกษา มรอ.
นักศึกษา มรอ.

งานกีฬา
งานกิจกรรมนักศึกษา

ลานพระยาพิชัยดาบหักและวัดพระ
แท่นศิลอาสน์

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

งานกีฬา

30 สิงหาคม 2560 ทาสัญญา นศ. กยศ./กรอ.ปี 2560

09:00 น. เป็นต้นไป

หอประชุม มรอ.

นศ.กยศ.-กรอ.

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวสนเทศฯ

16 สิงหาคม 2560 โครงการบริจาคโลหิต

09:00 - 16:00 น.

หอประชุม มรอ.

นักศึกษา / บุคลากร

งานอนามัยและพยาบาล / ชมรม
To be number one

3 กันยายน 2560 พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ)
กิจกรรมประกวด Freshy Boy & Girl 2017
6 กันยายน 2560
โครงการปลูกจิตสานึกพัฒนาการเรียนและบุคลิกภาพ

08:00 - 17:00 น.
15:00 - 20:00 น.
08:30 - 16:00 น.

ภายใน มรอ.
สนามกีฬา มรอ.
ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาภาคพิเศษทุกคน
นักศึกษา มรอ.
นักศึกษาทุนฯ 65 คน

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวสนเทศฯ

7 กันยายน 2560 โครงการบรรยายพิเศษ โดย พระมหาสมปอง

13:00 - 16:00 น.

หอประชุม มรอ.

นักศึกษา มรอ.

คณะกรรมการส่งเสริมฯ + กอง
พัฒนานักศึกษา

13 กันยายน 2560 โครงการคลองสวย น้าใส
16 กันยายน 2560 กิจกรรมพัฒนาหอพักนักศึกษา

13:00 - 16:00 น.
08:00 - 11:00 น.

มรอ.
หอพักนักศึกษา

นักศึกษา มรอ.
นักศึกษาหอพักทั้งหมด

งานกิจกรรมนักศึกษา
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
17 กันยายน 2560 กิจกรรมพัฒนาหอพักนักศึกษา
08:00 - 11:00 น.
หอพักนักศึกษา
นักศึกษาหอพักทั้งหมด
20 กันยายน 2560 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาเดือน กันยายน 2560
13:00 - 17:00 น.
ห้อง Home Room
นักศึกษา มรอ.
27 กันยายน 2560 กิจกรรมชมรมกีฬา ครัง้ ที่ 2
13:00 - 16:00 น.
ชมรมกาหนด
นักศึกษา มรอ.
กิจกรรมเต้นแอโรบิค
กันยายน 2560
08:00 - 17:00 น. สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ นักศึกษา มรอ./อาจารย์/เจ้าหน้าที่
กิจกรรมออกกาลังกายลดพุง
4 ตุลาคม 2560 กิจกรรมองค์การนักศึกษา ครัง้ ที่ 1
13:00 - 16:00 น.
มรอ.
นักศึกษา มรอ.
11 ตุลาคม 2560 กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา ครัง้ ที่ 2
13:00 - 16:00 น.
มรอ.
นักศึกษา มรอ.
13 ตุลาคม 2560 พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช08:00 - 10:00 น.
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
นักศึกษา มรอ./อาจารย์/เจ้าหน้าที่
18 ตุลาคม 2560 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาเดือน ตุลาคม 2560
13:00 - 17:00 น.
ห้อง Home Room
นักศึกษา มรอ.
23 ตุลาคม 2560 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ปี 2560
25 ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560
3 พฤศจิกายน 2560
8 พฤศจิกายน 2560
6-10 พฤศจิกายน 60
6-11 พฤศจิกายน 60
15 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 60

กิจกรรมชมรมกีฬา ครัง้ ที่ 3
อบรมขับขีป่ ลอดภัยร่วมใจเคารพกฎจราจร
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา ครัง้ ที่ 3
โครงการเยีย่ มบ้านนักศึกษา ปี 2560
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "หางนกยูงเกมส์" 2017
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมชมรมกีฬา ครัง้ ที่ 4
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 45 (คัดเลือก)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2560
4 ธันวาคม 2560
การเชิดชูเกียรติพอ่ ดีเด่น-ลูกกตัญญู ปี 2560

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานกีฬา
งานกีฬา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์
เก่า มรอ.

งานกิจกรรมนักศึกษา

มรอ.
บ้านนักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย
สนามกีฬา มรอ.
ห้อง Home Room

นักศึกษา มรอ.
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
นักศึกษา มรอ.
นักศึกษา มรอ.
คณะผู้ตรวจเยีย่ ม
นักศึกษา มรอ./อาจารย์/เจ้าหน้าที่
นักศึกษา มรอ.

งานกีฬา
งานวินัยและป้องกัน
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวสนเทศฯ
งานกีฬา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ชมรมกาหนด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษา มรอ.
นักกีฬาตัวแทน มรอ.

งานกีฬา
งานกีฬา

สนามกีฬา มรอ.
สนามกีฬา มรอ.

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า มรอ.

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานวินัยและป้องกัน

07:00 - 09:00 น.

ลานเอนกประสงค์ริมน่าน

13:00 - 16:00 น.
08:00 - 17:00 น.
16:00 - 20:00 น.
13:00 - 16:00 น.
08:00 - 17:00 น.
08:00 - 17:00 น.
13:00 - 17:00 น.
13:00 - 16:00 น.
08:00 - 17:00 น.

ชมรมกาหนด
ภายใน มรอ./หอประชุม

16:00 - 20:00 น.

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ปกครองและนักศึกษา มรอ.
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วัน/เดือน/ปี
5 ธันวาคม 2560
6 ธันวาคม 2560
13 ธันวาคม 2560
17-22 ธันวาคม 60
20 ธันวาคม 2560

กิจกรรม

เวลา
08:00 - 10:00 น.
13:00 น. เป็นต้นไป
13:00 - 16:00 น.
08:00 - 17:00 น.
13:00 - 17:00 น.

สถานที่
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
หอประชุม มรอ.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
นศ.ชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวสนเทศฯ

มรอ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ห้อง Home Room

นักศึกษา มรอ.
นักกีฬาตัวแทน มรอ.
นักศึกษา มรอ.

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกีฬา
อาจารย์ที่ปรึกษา

09:00 - 16:00 น.

หอประชุม มรอ.

นักศึกษา / บุคลากร

งานอนามัยและพยาบาล / ชมรม
To be number one

คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปี 2560
อบรมมารยาทและส่งเสริมบุคลิกภาพ

13:00 - 16:00 น.
08:00 - 16:00 น.

ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา
ห้องประชุมสิริราชภัฏ

นักศึกษาตัวแทนในแต่ละคณะ.
ผู้นานักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย

งานวินัยและป้องกัน
งานวินัยและป้องกัน

พิธีปจั ฉิมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 1/2560

08:00 - 16:00 น.

หอประชุม มรอ.

นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

งานวินัยและป้องกัน / งานแนะ
แนวสนเทศและทุนการศึกษา

นศ.กยศ./กรอ.
อาจารย์ที่ปรึกษาตามคาสั่ง

หัวหน้างานแนะแนวสนเทศฯ
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวสนเทศฯ

นักศึกษา มรอ.
นักกีฬาตัวแทน มรอ.

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกีฬา

นักศึกษา มรอ.
นักศึกษาหอพักทั้งหมด

งานกิจกรรมนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา

นักศึกษา มรอ.
ผู้นา นศ. มรภ.ภาคเหนือ
นักศึกษาภาคพิเศษ

งานกีฬา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกีฬา

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา ครัง้ ที่ 4
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครัง้ ที่ 30
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาเดือน ธันวาคม 2560

20 ธันวาคม 2560 โครงการบริจาคโลหิต

ธันวาคม 2560

ภาคเรียนที่ 2 / 2560
3 มกราคม 2561 ประชุมนักศึกษา กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2560
13:00 น. เป็นต้นไป
หอประชุม มรอ.
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
13:00 น. เป็นต้นไป
หอประชุม มรอ.
10 มกราคม 2561
กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา ครัง้ ที่ 5
13:00 - 16:00 น.
มรอ.
12-22 มกราคม 61 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 45 (มหกรรม) 08:00 - 17:00 น.
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
13 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
08:00 - 12:00 น.
ภายใน มรอ.
17 มกราคม 2561 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาเดือน มกราคม 2561
13:00 - 17:00 น.
ห้อง Home Room
20 มกราคม 2561 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างหอพักนักศึกษา
08:00 - 12:00 น.
สนามกีฬาหอพัก
24 มกราคม 2561 กิจกรรมชมรมกีฬา ครัง้ ที่ 5
13:00 - 16:00 น.
ชมรมกาหนด
ค่ายผู้นานักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิน่ 8 มรภ.ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มกราคม 61
การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ 3 ศูนย์
08:00 - 17:00 น. สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
7 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมองค์การนักศึกษา ครัง้ ที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2561
17 กุมภาพันธ์ 2561
21 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
7 มีนาคม 2561
14 มีนาคม 2561
17 มีนาคม 2561
21 มีนาคม 2561
มีนาคม 61
มีนาคม - พฤษภาคม
2561
4 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561
18 เมษายน 2561
เมษายน 2561
2 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 2561

โครงการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาพสเติดในสถานศึกษา
"การประกวดตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL 2017"
กิจกรรมพัฒนาหอพักนักศึกษา
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมชมรมกีฬา ครัง้ ที่ 6
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา ครัง้ ที่ 6
กิจกรรมอาลาหอพักนักศึกษา
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาเดือน มีนาคม 2561
โครงการสัมมนาผู้นานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
กิจกรรมเต้นแอโรบิค
กิจกรรมออกกาลังกายลดพุง
กิจกรรมกีฬาหอพัก
กิจกรรมองค์การนักศึกษา ครัง้ ที่ 3
กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา ครัง้ ที่ 7
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาเดือน เมษายน 2561
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561
กิจกรรมองค์การนักศึกษา ครัง้ ที่ 4
กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา ครัง้ ที่ 8
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาเดือน พฤษภาคม 2561

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เวลา
13:00 - 16:00 น.

สถานที่
มรอ.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา มรอ.

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักศึกษา

13:00 - 16:00 น.

หอประชุม มรอ.

นักศึกษา มรอ.

งานอนามัยและพยาบาล / ชมรม
To be number one

08:00 - 11:00 น.
13:00 - 17:00 น.
13:00 - 17:00 น.
13:00 - 16:00 น.
13:00 - 16:00 น.
17:00 - 20:00 น.
13:00 - 17:00 น.

บริเวณหอพัก
ห้อง Home Room
ชมรมกาหนด

นักศึกษาหอพักทั้งหมด
นักศึกษา มรอ.
นักศึกษาชมรมกีฬา

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
งานกีฬา

มรอ.
มรอ.
หอประชุม มรอ.
ห้อง Home Room

นักศึกษา มรอ.
นักศึกษา มรอ.
นักศึกษาหอพักทั้งหมด
นักศึกษา มรอ.

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

ผู้นา นศ. มรภ.ภาคเหนือ

งานกิจกรรมนักศึกษา

17:00 - 18:00 น.
13:00 - 16:00 น.
13:00 - 16:00 น.
13:00 - 17:00 น.
07:30 - 10:30 น.
08:00 - 16:00 น.
13:00 - 16:00 น.
13:00 - 16:00 น.
13:00 - 17:00 น.

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ นักศึกษา มรอ./อาจารย์/เจ้าหน้าที่
หอพักนักศึกษา

นักศึกษาหอพักทั้งหมด

มรอ.
มรอ.
ห้อง Home Room
หอประชุม มรอ.

นักศึกษา มรอ.
นักศึกษา มรอ.
นักศึกษา มรอ.
บุคลกร
นักศึกษา มรอ.

ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
มรอ.
มรอ.
ห้อง Home Room

นักศึกษา มรอ.
นักศึกษา มรอ.
นักศึกษา มรอ.

งานกีฬา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
งานอนามัยและพยาบาล
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
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วัน/เดือน/ปี
พฤษภาคม 2561

กิจกรรม
พิธีปจั ฉิมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 2/2560

เวลา

สถานที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

08:00 - 12:00 น.

หอประชุม มรอ.

นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

งานวินัยและป้องกัน / งานแนะ
แนวสนเทศและทุนการศึกษา

รอกาหนด

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
ผู้นานักศึกษา / บุคลากร กพน.

กองพัฒนานักศึกษา

หอประชุม มรอ.

นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

งานวินัยและป้องกัน / งานแนะ
แนวสนเทศและทุนการศึกษา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2560
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ประจาปี 256108:00 - 20:00 น.
กรกฎาคม 2561 พิธีปจั ฉิมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 3/2560

08:00 - 12:00 น.

ปรับปรุงซ่อมแซม บารุงรักษา อุปกรณ์การออกกาลังกาย สนามกีฬา 08:00 - 17:00 น. สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์

หมายเหตุ

งานกีฬา

กาหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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