
 
 
 
 

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
เดือน กรกฎาคม 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
16-17 ก.ค. 59 การอบรมผู้น านักศึกษา เดอะรีสอร์ท สวนผึ้ง องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 
23-24 ก.ค. 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หอประชุมรัตนพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา,องค์การนักศึกษา, 

องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 
25-29 ก.ค. 59 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ห้องสุพจน์,สาขาวิชา องค์การนักศึกษาคณะวิทย์,สาขาวิชา 
 

เดือน สิงหาคม 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

10 ส.ค. 59 กิจกรรมสานสัมพันธ์ (ประกวดดาวเดือน) ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ จ.ราชบุรี/มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย,องค์การนักศึกษา 

13 ส.ค. 59 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัย,องค์การนักศึกษา, 
องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

17 ส.ค. 59 รับสมัครและรายงานตัวรับสมัครและรายงาน
ตัวนักศึกษาวิชาทหาร 

ลานใต้ตึกอ านวยการ มหาวิทยาลัย 

31 ส.ค. 59 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ หอประชุมรัตนพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา,องค์การนักศึกษา, 
องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

 
เดือน กันยายน 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

22 ก.ย. 59 พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ (ช่วงเช้า) 
และเลือกชมรม (ช่วงบ่าย) 

ประชุมรัตนพฤกษ์ องค์การนักศึกษา,องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

5-9 ก.ย. 59 กีฬาภายในคณะ (นอกรอบ) โรงยิมนิเซียม,สนามกีฬา องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

10 ก.ย. 59 Science night ประชุมรัตนพฤกษ์ องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

 

เดือน ตุลาคม 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3 ต.ค. 59 ท าบุญตักบาตรคณะวิทย์ ประจ าปี 2559 ลานไม้แดง องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

5 ต.ค. 59 ประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา 

23 ต.ค. 59 วันปิยมหาราช  กองพัฒนานักศึกษา 

24 ต.ค. 59- 
20 ม.ค. 60 

ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจ าการ 

กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

ต.ค. 59 กีฬาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 47 ดอกคูณเกมส์ สนามกีฬามหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา,องค์การนักศึกษา, 
องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

 



 
เดือน พฤศจิกายน 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

7-11 พ.ย. 59 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก) 

สนามกีฬา ม.กาญจนบุรี กองพัฒนานักศึกษา 

พ.ย. 59 ออกค่ายจิตอาสาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ศาสนสถาน จ.ราชบุรี องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

14 พ.ย. 59 ลอยกระทง วัดจอมบึง องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

พ.ย. 59 กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ า มหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษา,องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

พ.ย. 59 กิจกรรมบริจาคโลหิต หอประชุมราชพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา 
 

เดือน ธันวาคม 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

5 ธ.ค. 59 วันพ่อแห่งชาติ จ.ราชบุรี/มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา,องค์การนักศึกษา, 
องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

 
เดือน มกราคม 2560 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
12-22 ม.ค. 60 การแข่งขันกีฬามหาลัยแห่งชาติประเทศไทย

ครั้งที่ 44 (รอบมหกรรม) 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
 จ.นครราชศรีมา 

กองพัฒนานักศึกษา 

14-15 ม.ค. 60 จอมบึงมาราธอน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
  ม.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพ  รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 

 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
28 ก.พ. – 
3 มี.ค 60 

กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ 
 ครั้งที่ 39 “เฟื่องฟ้าเกมส์” 

ม.ราชภัฏนครปฐม กองพัฒนานักศึกษา,องค์การนักศึกษา 

ก.พ. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

 องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

 

เดือน มีนาคม 2560 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 มี.ค. 60 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 
21 มี.ค. 60 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

(ล่วงหน้า) 
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง กองพัฒนานักศึกษา 

28 มี.ค. 60 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา หอประชุมรัตนพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา,องค์การนักศึกษา, 
องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

 มี.ค. 60 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางการ 
คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

 องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 

 

เดือน เมษายน 2560 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม/โครงการ สถานที่จัดกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

เม.ย. 60 ประเพณีสงกรานต์ ส านักศิลป์และวัฒนธรรม ส านักศิลปะฯ,กองพัฒนานักศึกษา,องค์การ
นักศึกษา,องค์การนักศึกษาคณะวิทย์ 



 


