
 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม/โครงการ สถานท่ีจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

เดือน กรกฎาคม 

๖-๗ ก.ค. ๖๐ อบรมความเปนผูนํา ๖๐ บานแสนสุข แกงกระจาน กองพัฒนานักศึกษา 

๑๖-๑๗ ก.ค. ๖๐ การอบรมผูนํานักการอบรมผูนํานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร ๖๐ 

บานพักเข่ือนศรีนครินทร 

จังหวัดกาญจนบุรี 

องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒๓-๒๔ ก.ค. ๖๐ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐  

หอประชุมรัตนพฤกษ กองพัฒนานักศึกษา,องคการ

นักศึกษา,องคการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

๒๕ ก.ค. ๖๐ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

หองประชุมสุพจนมิเถาวัลย องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๒๖-๒๗ ก.ค. ๖๐ เตรียมความพรอมนักศึกษาใหม คณะ/สาขา คณะ/สาขา 

เดือน สิงหาคม 

๑ ส.ค. ๖๐ วันเปดเรียน ๑/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบาน

จอมบึง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบาน

จอมบึง 

๑ -๒ ส.ค. ๖๐ - สงแบบคําขอกูยืม  

พรอมสัมภาษณ(รายใหม) 

กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

๙ ส.ค ๖๐ ประชุมหัวหนาหมูเรียน ชั้นป ๒-๔ หองสุพจน มิเถาวัลย กองพัฒนานักศึกษา 

๑๒ ส.ค ๖๐ วันแมแหงชาติ จ.ราชบุร/ีมหาวิทยาลัย องคการนักศึกษาและ 

องคการนักศึกษาคณะ 

๑๘ ส.ค ๖๐ รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชา

ทหาร ชั้นปท่ี ๔-๕ 

ลานใตตึกอํานวยการ กองพัฒนานักศึกษา 

๑๙ ส.ค. ๖๐ สานสัมพันธพ่ีนอง ประกวดดาว-เดือน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ณ เวทีเชิงเขา องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๒๓ ส.ค. ๖๐ กิจกรรมรณรงคขับข่ีปลอดภัย 

สวมหมวกนิรภัย 

ลานหนาอาคารบัณฑิต

วิทยาลัย 

กองพัฒนานักศึกษา 

๓๐ ส.ค ๖๐ กิจกรรมตอนรับนองใหมสานสัมพันธพ่ี

นอง Freshy Day 

หอประชุมรัตนพฤกษ กองพัฒนานักศึกษา,องคการ

นักศึกษา 

 



 

 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม/โครงการ สถานท่ีจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

เดือน กันยายน 

๔-๙ ก.ย. ๖๐ กีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สนามกีฬามหาวิทยาลัยราช

ภัฎหมูบานจอมบึง 

องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๓ ก.ย. ๖๐ ทําพานไหวครู หอประชุมเกา องคการนักศึกษา 

๑๔ ก.ย ๖๐ -พิธีไหวครู  และมอบทุนการศึกษา ป

การศึกษา ๒๕๖๐ (ชวงเชา) 

-กิจกรรมเปดโลกกิจกรรม(เลือกชมรม) 

หอประชุมรัตนพฤกษ องคการนักศึกษา,องคการ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

เดือน ตุลาคม 

๑๔ ต.ค. ๖๐ กิจกรรมออกคายจิตอาเพ่ือทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ศาสนสถานในเขต 

อ.จอมบึง จ.ราชบรุี 

องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ต.ค ๖๐ กิจกรรมเทิดไทถวายในหลวงรัชกาลท่ี ๙   

ต.ค ๖๐ กิจกรรมทําบุญคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ลานวัฒนธรรมไมแดง องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๒๓ ต.ค ๕๙ วันปยมหาราช ท่ีวาการอําเภอจอมบึง กองพัฒนานักศึกษา 

เดือน พฤศจิกายน 

พ.ย ๖๐ กิจกรรมปนเขาเขาถํ้าจอมพล ปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบาน

จอมบึงและถํ้าจอมพล 

คณะกรรมการสงเสริม

กิจกรรมมหาวิทยาลัยและ

องคการทุกคณะ 

๓ พ.ย ๖๐ กิจกรรมวันลอยกระทง วัดจอมบึง องคการนักศึกษา 

๑๘ พ.ย. ๖๐ อบรมใหความรูทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา 

หองประชุมดุสิตา อาคารศูนย

วิทยาศาสตรฯ 

องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑๕  พ.ย ๖๐ – 

๑๕ ม.ค. ๖๐ 

ยื่นผอนการตรวจเลือกรับราชการทหารกอง

ประจําการ(ผอนผันทหาร) 

กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

พ.ย ๖๐ แขงขันกีฬามหาลัยแหงชาติประเทศไทย 

ครั้งท่ี๔๔ (รอบคัดเลือก) 

มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 

พ.ย ๖๐ กีฬาสัมพันธภายใน ครั้ง ๔๘  

“ดอกคูณเกมส” 

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราช

ภัฏหมูบานจอมบึง 

กองพัฒนานักศึกษาและ

องคการนักศึกษา 

 

 

 

 



 

 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม/โครงการ สถานท่ีจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

เดือน ธันวาคม 

๕ ธ.ค. ๖๑ วันพอแหงชาติ มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ 

เดือน มกราคม ๒๕๖๑ 

ม.ค. ๖๑ วันเปดภาคเรียน ๒/๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ 

๑๓-๑๔ ม.ค ๖๑ สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งท่ี ๓๓  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบาน

จอมบึง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบาน

จอมบึง 

๑๗ ม.ค. ๖๑ อบรมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและ

ทางปญญา ใหแกนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ 

หองประชุมสุพจน มิเถาวัลย องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒๒–๓๑  

ม.ค. ๖๑ 

แขงขันกีฬามหาลัยแหงชาติประเทศไทย 

ครั้งท่ี๔๔ (รอบมหกรรม) 

มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 

เดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๑๔ ก.พ. ๖๑ อบรมคุณธรรมจริยธรรม หอประชุมรัตนพฤกษ กองพัฒนานักศึกษาและ

องคการนักศึกษา 

๑๗ ก.พ. ๖๑ อบรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา 

ชั้นปท่ี ๔ 

หองประชุมดุสิตา อาคารศูนย

วิทยาศาสตรฯ 

องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/

รองคณบดีฝายกิจกรรม

นักศึกษา 

ก.พ ๖๑ กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ 

ครั้งท่ี ๔๐  

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูจอมบึง กองพัฒนานักศึกษา,องคการ

นักศึกษา 

เดือน มีนาคม  ๒๕๖๑ 

๒๑ มี.ค ๖๑ กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบาน

จอมบึง 

๒๑ มี.ค ๖๑ อบรมทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

ใหแกนักศึกษา ชั้นปท่ี ๒ 

หองประชุมสุพจน มิเถาวัลย องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/

รองคณบดีฝายกิจกรรม

นักศึกษา 

๒๘ มี.ค ๖๑ เลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา หอประชุมรัตนพฤกษ กองพัฒนานักศึกษา,องคการ

นักศึกษา,องคการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 

 



 

 

 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม/โครงการ สถานท่ีจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

เดือน เมษายน  ๒๕๖๑ 

      เม.ย ๖๑ ประเพณีสงกรานต สํานักศิลปและวัฒนธรรม สํานักศิลปะฯ,กองพัฒนา

นักศึกษา,องคการฯ,องคการ

คณะฯ 

๔ เม.ย.๖๑ อบรมทักษะการใชคอมพิวเตอรสําหรับ

การทํางานวิชาชีพ ใหแกนักศึกษา 

ชั้นปท่ี ๑ 

หองคอมพิวเตอร ชั้น ๒ อาคาร

ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/

รองคณบดีฝายกิจกรรม

นักศึกษา 

เดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

๖-๑๐ พ.ค. ๖๑ สัมภาษณนักศึกษาผูท่ีประสงคจะขอกูยืม

เงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ปการศึกษา 

๒๕๖๑ 

หองประชุมซอนางชั้น ๒  

กองพัฒนาศึกษา 

กองพัฒนาศึกษา 

เดือน มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๑ 
อบรมผูนํานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จังหวัดราชบุรี 

องคการนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/

รองคณบดีฝายกิจกรรม

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


