
วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมความเลิศนักศึกษาที่มีความสามารถพเิศษดีเด่น

- ด้านกีฬา สนับสนุน ต่อยอด ฝึกฝน งานกีฬา

- ด้านวัฒนธรรม (นาฏศิลป)์ เวทกีารแสดงต่างๆ งานกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายอย่างถูกระเบยีบ ภายใน มรอ./หอประชุม นักศึกษาทกุคน

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมระเบยีบวินัยนักศึกษา ภายใน มรอ./หอประชุม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะกรรมหอพกันักศึกษา 09:00 - 10:00 น. หอ้งประชุม กพน. คณะกรรมการหอพกันักศึกษาทั้งหมด หวัหน้างานบริการฯ

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ   17:00 - 18:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษาหอพกัทั้งหมด คณะกรรมการหอพกันักศึกษา

กิจกรรมประกวดหนุ่มสาวชาวหอ 18:00 - 20:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษาหอพกัทั้งหมด คณะกรรมการหอพกันักศึกษา

พธิีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2560

งานเปดิโลกกิจกรรมนักศึกษา ปกีารศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 08:00 - 12:00 น. คณะ/วิทยาลัย ก าหนด ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะ/วิทยาลัย

19-21 กรกฎาคม 60 06:30 น. เปน็ต้นไป ตามระบุ นักศึกษาใหม่ทกุคน
งานอนามัยและพยาบาล / ชมรม

 To be number one

24 กรกฎาคม - 31 
สิงหาคม 2560

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 16:00 - 18:00 น. มรอ. นักศึกษาใหม่ ชั้นปทีี่ 1 งานวินัยและปอ้งกัน

24 กรกฎาคม 2560 เปดิภาคเรียนที่ 1/2560

28 กรกฎาคม 2560 13:00 - 17:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

ปฏทินิกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปกีารศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1 / 2560

โครงการเฝ้าระวังปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดภายใน
สถานศึกษา

นักศึกษาโควต้าพเิศษ

ตลอดปกีารศึกษา

18 กรกฎาคม 2560

17 กรกฎาคม 2560

08:00 - 17:00 น. นักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2560
งานวินัยและปอ้งกัน / งาน

กิจกรรมนักศึกษา / งานกีฬา
หอประชุม มรอ.

งานวินัยและปอ้งกัน

พธิีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ์              
 บดินทรเทพยวรางกูร

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ ปฏิทินกจิกรรม กพน. ปีการศึกษา 2560  หน้า 1 / 6



วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

1 สิงหาคม 2560 กิจกรรมเดิน - วิง่ประเพณี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 05:00 - 09:00 น. เส้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาชั้นปทีี่1 /อาจารย/์เจ้าหน้าที่ งานกีฬา

2 สิงหาคม 2560 ประชุมนักศึกษา กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 13:00 น. เปน็ต้นไป หอประชุม มรอ. นศ.กยศ./กรอ. หวัหน้างานแนะแนวสนเทศฯ

9 สิงหาคม 2560 สัมภาษณ์นักศึกษา กยศ./กรอ.ป ี2560 13:00 น. เปน็ต้นไป หอประชุม มรอ. คณะกรรมการฯ /นศ.กยศ.-กรอ. หวัหน้างานแนะแนวสนเทศฯ

พธิีถวายพระพรวันแม่แหง่ชาติ ป ี2560
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์

เก่า
งานกิจกรรมนักศึกษา

การเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู ป ี2560 ผู้ปกครองและนักศึกษา มรอ. งานวินัยและปอ้งกัน

16 สิงหาคม 2560 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าเดือน สิงหาคม 2560 13:00 - 17:00 น. หอ้ง Home Room นักศึกษา มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษา

19 สิงหาคม 2560 กิจกรรมท าบญุหอพกันักศึกษา 09:00 - 11:00 น. หอพกันักศึกษา นักศึกาหอพกัทั้งหมด คณะกรรมการหอพกันักศึกษา

23 สิงหาคม 2560 กิจกรรมชมรมกีฬา คร้ังที่ 1 13:00 - 16:00 น. ชมรมก าหนด นักศึกษา มรอ. งานกีฬา

24 สิงหาคม 2560 พธิีไหว้ครู ประจ าปกีารศึกษา 2560 (ภาคปกติ) 16:00 - 20:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

26 สิงหาคม 2560 โครงการสักการะพระยาพชิัย ไหว้สาพระแทน่ศิลาอาสน์ ป ี2560 05:00 - 12:00 น.
ลานพระยาพชิัยดาบหกัและวัดพระ

แทน่ศิลอาสน์
นักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2560 งานกีฬา

30 สิงหาคม 2560 ท าสัญญา นศ. กยศ./กรอ.ป ี2560 09:00 น. เปน็ต้นไป หอประชุม มรอ. นศ.กยศ.-กรอ. หวัหน้ากลุ่มงานแนะแนวสนเทศฯ

16 สิงหาคม 2560 โครงการบริจาคโลหติ 09:00 - 16:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษา / บคุลากร
งานอนามัยและพยาบาล / ชมรม

 To be number one

3 กันยายน 2560 พธิีไหว้ครู ประจ าปกีารศึกษา 2560 (ภาคพเิศษ) 08:00 - 17:00 น. ภายใน มรอ. นักศึกษาภาคพเิศษทกุคน งานกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมประกวด Freshy Boy & Girl 2017 15:00 - 20:00 น. สนามกีฬา มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

โครงการปลูกจิตส านึกพฒันาการเรียนและบคุลิกภาพ 08:30 - 16:00 น. หอ้งประชุมกองพฒันานักศึกษา นักศึกษาทนุฯ  65 คน หวัหน้างานแนะแนวสนเทศฯ

7 กันยายน 2560 โครงการบรรยายพเิศษ โดย พระมหาสมปอง 13:00 - 16:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษา มรอ.
คณะกรรมการส่งเสริมฯ + กอง

พฒันานักศึกษา

13 กันยายน 2560 โครงการคลองสวย น้ าใส 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

16 กันยายน 2560 กิจกรรมพฒันาหอพกันักศึกษา 08:00 - 11:00 น. หอพกันักศึกษา นักศึกษาหอพกัทั้งหมด คณะกรรมการหอพกันักศึกษา

16:00 - 20:00 น. หอประชุม มรอ.

6 กันยายน 2560

11 สิงหาคม 2560

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ ปฏิทินกจิกรรม กพน. ปีการศึกษา 2560  หน้า 2 / 6



วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

17 กันยายน 2560 กิจกรรมพฒันาหอพกันักศึกษา 08:00 - 11:00 น. หอพกันักศึกษา นักศึกษาหอพกัทั้งหมด คณะกรรมการหอพกันักศึกษา

20 กันยายน 2560 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าเดือน กันยายน 2560 13:00 - 17:00 น. หอ้ง Home Room นักศึกษา มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษา

27 กันยายน 2560 กิจกรรมชมรมกีฬา คร้ังที่ 2 13:00 - 16:00 น. ชมรมก าหนด นักศึกษา มรอ. งานกีฬา

กิจกรรมเต้นแอโรบคิ

กิจกรรมออกก าลังกายลดพงุ

4 ตุลาคม 2560 กิจกรรมองค์การนักศึกษา คร้ังที่ 1 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

11 ตุลาคม 2560 กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา คร้ังที่ 2 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

13 ตุลาคม 2560 พธิีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช08:00 - 10:00 น. ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นักศึกษา มรอ./อาจารย/์เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักศึกษา

18 ตุลาคม 2560 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 13:00 - 17:00 น. หอ้ง Home Room นักศึกษา มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษา

23 ตุลาคม 2560 พธิีวางพวงมาลาวันปยิมหาราช ป ี2560 07:00 - 09:00 น. ลานเอนกประสงค์ริมน่าน
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์

เก่า มรอ.
งานกิจกรรมนักศึกษา

25 ตุลาคม 2560 กิจกรรมชมรมกีฬา คร้ังที่ 3 13:00 - 16:00 น. ชมรมก าหนด นักศึกษา มรอ. งานกีฬา

 ตุลาคม 2560 อบรมขับขีป่ลอดภยัร่วมใจเคารพกฎจราจร 08:00 - 17:00 น. ภายใน มรอ./หอประชุม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา งานวินัยและปอ้งกัน

3 พฤศจิกายน 2560 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 16:00 - 20:00 น. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

8 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา คร้ังที่ 3 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

6-10 พฤศจิกายน 60 โครงการเยีย่มบา้นนักศึกษา ป ี2560 08:00 - 17:00 น. บา้นนักศึกษาตามกลุ่มเปา้หมาย คณะผู้ตรวจเยีย่ม หวัหน้างานแนะแนวสนเทศฯ

6-11 พฤศจิกายน 60 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "หางนกยูงเกมส์" 2017 08:00 - 17:00 น. สนามกีฬา มรอ. นักศึกษา มรอ./อาจารย/์เจ้าหน้าที่ งานกีฬา

15 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 13:00 - 17:00 น. หอ้ง Home Room นักศึกษา มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษา

22 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมชมรมกีฬา คร้ังที่ 4 13:00 - 16:00 น. ชมรมก าหนด นักศึกษา มรอ. งานกีฬา

 พฤศจิกายน 60 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 45 (คัดเลือก) 08:00 - 17:00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักกีฬาตัวแทน มรอ. งานกีฬา

กิจกรรมวันพอ่แหง่ชาติ ป ี2560 สนามกีฬา มรอ. คณาจารย์ เจา้หน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

การเชิดชูเกียรติพอ่ดีเด่น-ลูกกตัญญู ป ี2560 สนามกีฬา มรอ. ผู้ปกครองและนักศึกษา มรอ. งานวินัยและปอ้งกัน

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิต์

4 ธันวาคม 2560 16:00 - 20:00 น.

08:00 - 17:00 น. กันยายน 2560 นักศึกษา มรอ./อาจารย/์เจ้าหน้าที่ งานกีฬา

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ ปฏิทินกจิกรรม กพน. ปีการศึกษา 2560  หน้า 3 / 6



วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

5 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันพอ่แหง่ชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ 08:00 - 10:00 น. ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา

6 ธันวาคม 2560 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปสุีดทา้ย 13:00 น. เปน็ต้นไป หอประชุม มรอ. นศ.ชั้นปสุีดทา้ยก่อนจบการศึกษา หวัหน้างานแนะแนวสนเทศฯ

13 ธันวาคม 2560 กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา คร้ังที่ 4 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

17-22 ธันวาคม 60 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ คร้ังที่ 30 08:00 - 17:00 น. มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง นักกีฬาตัวแทน มรอ. งานกีฬา

20 ธันวาคม 2560 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. หอ้ง Home Room นักศึกษา มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษา

20 ธันวาคม 2560 โครงการบริจาคโลหติ 09:00 - 16:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษา / บคุลากร
งานอนามัยและพยาบาล / ชมรม

 To be number one

คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าป ี2560 13:00 - 16:00 น. หอ้งประชุมกองพฒันานักศึกษา นักศึกษาตัวแทนในแต่ละคณะ. งานวินัยและปอ้งกัน

อบรมมารยาทและส่งเสริมบคุลิกภาพ 08:00 - 16:00 น. หอ้งประชุมสิริราชภฏั ผู้น านักศึกษาทกุคณะ/วิทยาลัย งานวินัยและปอ้งกัน

08:00 - 16:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
งานวินัยและปอ้งกัน / งานแนะ
แนวสนเทศและทนุการศึกษา

3 มกราคม 2561 ประชุมนักศึกษา กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2560 13:00 น. เปน็ต้นไป หอประชุม มรอ. นศ.กยศ./กรอ. หวัหน้างานแนะแนวสนเทศฯ

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 13:00 น. เปน็ต้นไป หอประชุม มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษาตามค าส่ัง หวัหน้ากลุ่มงานแนะแนวสนเทศฯ

กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา คร้ังที่ 5 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

12-22 มกราคม 61 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 45 (มหกรรม) 08:00 - 17:00 น. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบรีุ นักกีฬาตัวแทน มรอ. งานกีฬา

13 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ป ี2561 08:00 - 12:00 น. ภายใน มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

17 มกราคม 2561 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าเดือน มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. หอ้ง Home Room นักศึกษา มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษา

20 มกราคม 2561 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างหอพกันักศึกษา 08:00 - 12:00 น. สนามกีฬาหอพกั นักศึกษาหอพกัทั้งหมด คณะกรรมการหอพกันักศึกษา

24 มกราคม 2561 กิจกรรมชมรมกีฬา คร้ังที่ 5 13:00 - 16:00 น. ชมรมก าหนด นักศึกษา มรอ. งานกีฬา

ค่ายผู้น านักศึกษาอาสาพฒันาทอ้งถิน่ 8 มรภ.ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ ผู้น า นศ. มรภ.ภาคเหนือ งานกิจกรรมนักศึกษา

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพเิศษ 3 ศูนย์ 08:00 - 17:00 น. สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิต์ นักศึกษาภาคพเิศษ งานกีฬา

พธิีปจัฉิมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 1/2560

 ธันวาคม 2560

10 มกราคม 2561

ภาคเรียนที่ 2 / 2560

 มกราคม 61

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ ปฏิทินกจิกรรม กพน. ปีการศึกษา 2560  หน้า 4 / 6



วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

7 กุมภาพนัธ์ 2561 กิจกรรมองค์การนักศึกษา คร้ังที่ 2 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

14 กุมภาพนัธ์ 2561 13:00 - 16:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษา มรอ.
งานอนามัยและพยาบาล / ชมรม

 To be number one

17 กุมภาพนัธ์ 2561 กิจกรรมพฒันาหอพกันักศึกษา 08:00 - 11:00 น. บริเวณหอพกั นักศึกษาหอพกัทั้งหมด คณะกรรมการหอพกันักศึกษา

21 กุมภาพนัธ์ 2561 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. หอ้ง Home Room นักศึกษา มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษา

28 กุมภาพนัธ์ 2561 กิจกรรมชมรมกีฬา คร้ังที่ 6 13:00 - 17:00 น. ชมรมก าหนด นักศึกษาชมรมกีฬา งานกีฬา

7 มีนาคม 2561 กิจกรรม Big Cleaning Day 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

14 มีนาคม 2561 กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา คร้ังที่ 6 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

17 มีนาคม 2561 กิจกรรมอ าลาหอพกันักศึกษา 17:00 - 20:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษาหอพกัทั้งหมด คณะกรรมการหอพกันักศึกษา

21 มีนาคม 2561 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าเดือน มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. หอ้ง Home Room นักศึกษา มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษา

 มีนาคม 61 โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม ผู้น า นศ. มรภ.ภาคเหนือ งานกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมเต้นแอโรบคิ

กิจกรรมออกก าลังกายลดพงุ

กิจกรรมกีฬาหอพกั หอพกันักศึกษา นักศึกษาหอพกัทั้งหมด

4 เมษายน 2561 กิจกรรมองค์การนักศึกษา คร้ังที่ 3 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

11 เมษายน 2561 กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา คร้ังที่ 7 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

18 เมษายน 2561 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าเดือน เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. หอ้ง Home Room นักศึกษา มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ีบคุลากร 07:30 - 10:30 น. หอประชุม มรอ. บคุลกร งานอนามัยและพยาบาล

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ป ี2561 08:00 - 16:00 น. ชั้น 1 อาคารภมูิราชภฏั นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

2 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมองค์การนักศึกษา คร้ังที่ 4 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

9 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมชมรมกิจกรรมนักศึกษา คร้ังที่ 8 13:00 - 16:00 น. มรอ. นักศึกษา มรอ. งานกิจกรรมนักศึกษา

16 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. หอ้ง Home Room นักศึกษา มรอ. อาจารย์ที่ปรึกษา

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิต์ นักศึกษา มรอ./อาจารย/์เจ้าหน้าที่
งานกีฬา

โครงการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขปญัหายาพสเติดในสถานศึกษา 
"การประกวดตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL 2017"

 เมษายน 2561

มีนาคม - พฤษภาคม
 2561

17:00 - 18:00 น.

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ ปฏิทินกจิกรรม กพน. ปีการศึกษา 2560  หน้า 5 / 6



วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
งานวินัยและปอ้งกัน / งานแนะ
แนวสนเทศและทนุการศึกษา

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ประจ าป ี256108:00 - 20:00 น. รอก าหนด
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / 
ผู้น านักศึกษา / บคุลากร กพน.

กองพฒันานักศึกษา

08:00 - 12:00 น. หอประชุม มรอ. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
งานวินัยและปอ้งกัน / งานแนะ
แนวสนเทศและทนุการศึกษา

ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา อุปกรณ์การออกก าลังกาย สนามกีฬา 08:00 - 17:00 น. สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิต์ งานกีฬา

หมายเหตุ ก าหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

พธิีปจัฉิมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 2/2560

พธิีปจัฉิมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 3/2560

 กรกฎาคม 2561

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2560

กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ ปฏิทินกจิกรรม กพน. ปีการศึกษา 2560  หน้า 6 / 6


