แผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2556
วัน / เดือน / ป
กิจกรรม
1-3 พฤษภาคม โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 8 มหาวิทยาลัย
2556
ราชภัฏภาคเหนือ
พฤษภาคม
2556

โครงการคารวะบูรพคณาจารย คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2556

4 มิถุนายน
2556

โครงการพบผูปกครองของนักศึกษาชั้นปที่ 1
ประจําปการศึกษา 2556

5-6 มิถุนายน
2556

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2556

7 มิถุนายน
กิจกรรมปลูกแฝกตามแนวพระราชดําริ
2556
10-30 มิถุนายน โครงการรับนองใหมและประชุมเชียร
2556

12 มิถุนายน
2556

โครงการพัฒนาภูมิทัศนคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

26 มิถุนายน
2556

กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวัน
ตอตานยาเสพติด

27 มิถุนายน
2556

โครงการไหวครูของนักศึกษาภาคปกติ
- พิธีมอบทุนการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร ป
การศึกษา 2556
- กิจกรรม พิธีมอบเข็ม ไทด นักศึกษาใหม
- กิจกรรม พิธีบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม
โครงการประกวด To Be No. 1 idol

10 กรกฎาคม
2556
10 กรกฎาคม
2556

กิจกรรม ชมรมกิจกรรม (ครั้งที่ 1/2556)

เวลา /สถานที่
08.00 – 16.00 น.
หองประชุม ครม.
อาคาร ICIT
09.00 – 12.00 น.
บริเวณชั้น 1 อาคาร
ICIT

ผูเขารวมกิจกรรม
1. สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
1. คณาจารยและเจาหนาที่ของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. คณาจารยอาวุโสของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13.00 – 17.00 น. 1. ผูปกครองของนักศึกษาชั้นปที่ 1
หองสิริราชภัฏ ชั้น 9 2. คณาจารยของคณะวิทยาศาสตร
อาคารภูมิราชภัฏ
และเทคโนโลยี
3. สโมสรนักศึกษา
07.00 – 17.00 น. 1. นักศึกษาชั้นปที่ 1
หองสิริราชภัฏ ชั้น 9 2. คณาจารยและเจาหนาทีข่ อง
อาคารภูมิราชภัฏ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สโมสรนักศึกษา
08.00 – 12.00 น. 1. นักศึกษาชั้นปที่ 1
พื้นที่ลํารางทุงกะโล 2. สโมสรนักศึกษา
16.30 - 18.00 น.
1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคน
ภายในมหาวิทยาลัย 2. คณาจารยและเจาหนาที่ของ
คณะวิทยาศาสตรฯ
3. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
08.00 – 17.00 น. 1. นักศึกษาชั้นปที่ 1
คณะวิทยาศาสตรและ 2. คณาจารยและเจาหนาที่ของ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรฯ
3. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
08.00 – 12.00 น. 1. นักศึกษาทุกชั้นป
สนามกีฬาพระยาพิชัย 2. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ดาบหัก
08.00 – 16.00 น. 1. นักศึกษาทุกชั้นป
หอประชุม
2. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

13.00 – 17.00 น. 1. นักศึกษาชั้นปที่ 1
หอประชุม
2. นักศึกษาพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัย
13.00 – 16.00 น. 1. นักศึกษาสังกัดชมรมทุกคน
สถานที่ที่ชมรมกําหนด

วัน / เดือน / ป
กิจกรรม
13-14
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
กรกฎาคม 2556 นักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ปการศึกษา 2556

14 กรกฎาคม
2556

17 กรกฎาคม
2556
17 กรกฎาคม
2556

24 กรกฎาคม
2556
1 สิงหาคม
2556

4 สิงหาคม
2556

4 สิงหาคม
2556

7 สิงหาคม
2556
7 สิงหาคม
2556
12 สิงหาคม
2556

เวลา /สถานที่
07.00 – 20.00 น.
วัดพระแทนศิลาอาสน
ต. ทุงยั้ง อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา
09.00 – 12.00 น.
เนื่องในวันเขาพรรษา ประจําป 2556
วัดพระแทนศิลาอาสน
ต. ทุงยั้ง อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา
13.00 – 16.00 น.
ประจําปการศึกษา 2556 (สวนกลาง)
ศาลาพระพุทธ
อุตรมงคล
กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ (ครั้งที่ 1/2556) 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ที่สโมสร
นักศึกษาของคณะ
กําหนด
กิจกรรม ชมรมกีฬา (ครั้งที่ 1/2556)
13.00 – 16.00 น.
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
06.00 – 22.00 น.
- โครงการ การประชุมวิชาการและนําเสนอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลงานทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนา
อุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
- วิ่งประเพณี / นิทรรศการ / ตักบาตร /
ตลาดนัด ฯลฯ
- การประกวด Freshy1 2013
โครงการขึ้นดอย-ยกพระ สักการะพระแทน
05.00 – 12.00 น.
ศิลาอาสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ และวัดพระ
แทนศิลาอาสน
โครงการบายศรีสูขวัญนองใหม
17.00 – 21.00 น.
หอประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา
13.00 – 15.00 น.
มหาราชินี
หอประชุม
มหาวิทยาลัย
โครงการอบรมพัฒนาจิต ปลุกความคิด เขาใจ
13.00 – 16.30 น.
เอดส
หองสิริราชภัฏ ชั้น 9
ทําบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 07.00 – 20.00 น.
12 สิงหามหาราชินี
ศาลาประชาคม

ผูเขารวมกิจกรรม
1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคน
2. คณาจารยและเจาหนาที่ของ
คณะวิทยาศาสตรฯ
3. นักศึกษาพี่เลี้ยง
1. นักศึกษาใหมทุกคน
2. คณาจารยและเจาหนาที่ของ
คณะวิทยาศาสตรฯ
3. นักศึกษาพี่เลี้ยง
1. นักศึกษาที่สนใจ

1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทุกชั้นป

1. นักศึกษาสังกัดชมรมกีฬาทุกคน
1. นักศึกษาทุกชั้นป
2. คณาจารยและเจาหนาทีค่ ณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. นักศึกษาทุกชั้นป
2. คณาจารยและเจาหนาทีค่ ณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. นักศึกษาทุกชั้นป
2. คณาจารยและเจาหนาทีค่ ณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. นักศึกษาชั้นปที่ 2 ทุกคน

1. นักศึกษาทุกชั้นป
1. นักศึกษาชั้นปที่ 2 ทุกคน

วัน / เดือน / ป
กิจกรรม
18-20 สิงหาคม โครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวน
2556
ภูมิภาค ประจําปการศึกษา 2556

เวลา /สถานที่
08.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
08.00 – 18.00 น.
สนามกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย

ผูเขารวมกิจกรรม
1. นักศึกษาทุกชั้นป
2. คณาจารยและเจาหนาที่ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. นักศึกษาทุกชั้นป
2. คณาจารยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

13.00 – 15.00 น.
สถานที่ที่สโมสร
นักศึกษาของคณะ
กําหนด
28 สิงหาคม กิจกรรม ชมรมกีฬา (ครั้งที่ 2/2556)
13.00 – 16.00 น.
2556
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
4 กันยายน
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
13.00 – 16.00 น.
2556
ใหม ครั้งที่ 1
หอประชุม
มหาวิทยาลัย
11 กันยายน กิจกรรม ชมรมกิจกรรม (ครั้งที่ 2/2556)
13.00 – 16.00 น.
2556
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
18 กันยายน กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ (ครั้งที่ 3/2556) 13.00 – 15.00 น.
2556
สถานที่ที่สโมสร
นักศึกษาของคณะ
กําหนด
18 กันยายน โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
13.00 – 16.00 น.
2556
ใหม ครั้งที่ 2
หอประชุม
มหาวิทยาลัย
25 กันยายน กิจกรรม ชมรมกีฬา (ครั้งที่ 3/2556)
13.00 – 16.00 น.
2556
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
19-22 ตุลาคม โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยทัศนของ
08.00– 20.00 น.
2556
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป
ณ อยุธยา ชลบุรี
การศึกษา 2556
ระยอง
ตุลาคม 2556 โครงการอดเปรี้ยวไวกินหวาน
08.00 – 16.00 น.
หอประชุม
มหาวิทยาลัย
6 พฤศจิกายน กิจกรรม ชมรมกิจกรรม (ครั้งที่ 3/2556)
13.00 – 16.00 น.
2556
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
13 พฤศจิกายน สืบสานประเพณีลอยกระทง
13.00 – 22.00 น.
2556
หนาอาคารภูมิราชภัฏ
20 พฤศจิกายน กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ (ครั้งที่ 4/2556) 13.00 – 15.00 น.
2556
สโมสรนักศึกษา

1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทุกชั้นป

19-24 สิงหาคม โครงการแขงขันกีฬาหางนกยูงส 2013
2556
- 19 – 22 สิงหาคม 2556 การแขงขันกีฬา
- 23 สิงหาคม 2556 พิธีเปดการแขงขัน
- 24 สิงหาคม 2556 พิธีปดการแขงขัน
21 สิงหาคม กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ (ครั้งที่ 2/2556)
2556

1. นักศึกษาสังกัดชมรมกีฬาทุกคน
1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคน

1. นักศึกษาสังกัดชมรมทุกคน
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทุกชั้นป

1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคน

1. นักศึกษาสังกัดชมรมกีฬาทุกคน
1. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
2. อาจารยที่ปรึกษาสโมสร
นักศึกษา
1. นักศึกษาทุกชั้นป

1. นักศึกษาสังกัดชมรมทุกคน
1. นักศึกษาชั้นปที่ 3 ทุกคน
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทุกชั้นป

วัน / เดือน / ป
กิจกรรม
20 พฤศจิกายน โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
2556
ใหม ครั้งที่ 3

เวลา /สถานที่
13.00 – 16.00 น.
หอประชุม
มหาวิทยาลัย
27 พฤศจิกายน กิจกรรม ชมรมกีฬา (ครั้งที่ 4/2556)
13.00 – 16.00 น.
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
2556
4 ธันวาคม
พิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
13.00 – 15.00 น.
หอประชุม
2556
มหาวิทยาลัย
5 ธันวาม 2556 กิจกรรมวันพอแหงชาติ
07.00 – 20.00 น.
ศาลาประชาคม
สนามกีฬาพระยาพิชัย
ดาบหัก
11 ธันวาคม กิจกรรม ชมรมกิจกรรม (ครั้งที่ 4/2556)
13.00 – 16.00 น.
2556
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
16-20 ธันวาคม กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 26
08.00 18.00 น.
2556
“ลับแลเกมส”
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
18 ธันวาคม กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ (ครั้งที่ 5/2556) 13.00 – 16.00 น.
2556
สถานที่ที่สโมสร
นักศึกษาของคณะ
กําหนด
25 ธันวาคม กิจกรรม ชมรมกีฬา (ครั้งที่ 5/2556)
13.00 – 16.00 น.
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
2556
11 ธันวาคม กิจกรรม ชมรมกิจกรรม (ครั้งที่ 4/2556)
13.00 – 16.00 น.
2556
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
16-20 ธันวาคม กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 26
08.00 18.00 น.
2556
“ลับแลเกมส”
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
18 ธันวาคม กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ (ครั้งที่ 5/2556) 13.00 – 16.00 น.
2556
สถานที่ที่สโมสร
นักศึกษาของคณะ
25 ธันวาคม กิจกรรม ชมรมกีฬา (ครั้งที่ 5/2556)
13.00 – 16.00 น.
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
2556
5-15 มกราคม การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 42
08.00 – 18.00 น.
2557
“สุพรรณบุรีเกมส”
จังหวัดสุพรรณบุรี
11 มกราคม กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557
08.00 – 16.00 น.
2557
อาคารภูมิราชภัฏ
14-22 มกราคม การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
08.00 – 18.00 น.
2557
ครั้งที่ 41
(รอบมหกรรม)
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูเขารวมกิจกรรม
1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคน

1. นักศึกษาสังกัดชมรมกีฬาทุกคน
1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคน
2. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคน
2. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

1. นักศึกษาสังกัดชมรมทุกคน
1. นักศึกษาทุกชั้นป
2. อาจารย เจาหนาที่
3. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทุกชั้นป

1. นักศึกษาสังกัดชมรมกีฬาทุกคน
1. นักศึกษาสังกัดชมรมทุกคน
1. นักศึกษาทุกชั้นป
2. อาจารย เจาหนาที่
3. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทุกชั้นป
1. นักศึกษาสังกัดชมรมกีฬาทุกคน
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ
ตัวแทนจังหวัด
1. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ
ตัวแทนมหาวิทยาลัย

วัน / เดือน / ป
กิจกรรม
15 มกราคม กิจกรรม ชมรมกิจกรรม (ครั้งที่ 5/2556)
2557
15-19 มกราคม โครงการ คายอาสาพัฒนา คณะวิทยาศาสตร
2557
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

22 มกราคม
2557

29 มกราคม
2557
8 กุมภาพันธ
2557

10-14
กุมภาพันธ
2557
14 กุมภาพันธ
2557
7-8 มีนาคม
2557
18 พฤษภาคม
2557

เวลา /สถานที่
ผูเขารวมกิจกรรม
13.00 – 16.00 น. 1. นักศึกษาสังกัดชมรมทุกคน
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
08.00 – 20.00 น. 1. นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรฯ
ที่สนใจ
ณ จังหวัดนาน
2. อาจารยที่ปรึกษาสโมสร
นักศึกษา
3. ชาวบาน
กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ (ครั้งที่ 6/2556) 13.00 – 16.00 น. 1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทุกชั้นป
สถานที่ที่สโมสร
นักศึกษาของคณะ
กําหนด
กิจกรรม ชมรมกีฬา (ครั้งที่ 6/2556)
13.00 – 16.00 น. 1. นักศึกษาสังกัดชมรมกีฬาทุกคน
สถานที่ที่ชมรมกําหนด
โครงการ สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นลานนา
07.00 – 22.00 น. 1. นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรฯ
สัมพันธ ครั้งที่ 8
1. สระวายน้ํา
ทุกชั้นป
เฉลิมราชภัฏ
2. คณาจารยและเจาหนาที่
2. โรงยิมเนเซี่ยม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นิทรรศการสรุปผลงานนักศึกษา ปการศึกษา
13.00 – 16.00 น. 1. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
2556
ลานชั้น 1
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาคารภูมิราชภัฏ
มหกรรมรณรงคเรื่องโรคเอดสเนื่องในวันวาเลน 08.00 – 16.00 น. 1. นักศึกษาทุกชั้นป
ไทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
อุตรดิตถ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คายเปดโลกทัศนนักศึกษากับการพัฒนาผูนํา
07.00 – 22.00 น. 1. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกําหนด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภาค
08.00 – 12.00 น. 1. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน
เรียนที่ 3/2556
หอประชุม
ภาคเรียนที่ 3/2556
มหาวิทยาลัย

