
ปฏิทินกจิกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
วัน/เดือน/ปี เวลา (น.) กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ศุกร์  
29 มิ.ย. 61 

08.00-12.00 ประชุมรับทราบแนวทาง                    
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่  
ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561 

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2, 
กรรมการองค์การนักศึกษา, 
ประธานนกัศึกษาทกุหลักสูตร,  
หัวหน้าหมู่เรียนชั้นปีที่ 2, 
ตัวแทนผู้น าเชียร์ชั้นปีที ่2  

กองพัฒนานักศึกษา ห้องประชุมสุวัจน ์2 อาคาร 
31 ชั้น 3 

13.00-16.30 โครงการอบรมผู้น าสร้างสรรค์ 
(แนวปฏบิัติที่ดีในการจัดกจิกรรม
ให้กับน้องอยา่งมีความสุข) 

กรรมการองค์การนักศึกษา, 
ประธานนกัศึกษาทกุหลักสูตร,  
หัวหน้าหมู่เรียนชั้นปีที่ 2, 
ตัวแทนผู้น าเชียร์ชั้นปีที ่2 

กองพัฒนานักศึกษา ห้องประชุมสุวัจน ์3 อาคาร 
31 ชั้น 8 

เสาร ์
30 มิ.ย. 61 

08.00-16.30 โครงการอบรมผู้น าสร้างสรรค์ 
(กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น) 

กรรมการองค์การนักศึกษา, 
ประธานนกัศึกษาทกุหลักสูตร,  
หัวหน้าหมู่เรียนชั้นปีที่ 2, 
ตัวแทนผู้น าเชียร์ชั้นปีที ่2 

กองพัฒนานักศึกษา 
ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 ฯ 

ห้องประชุมสุวัจน ์3 อาคาร 
31 ชั้น 8 

จันทร ์
2 ก.ค. 61 

08.00-16.30 ปฐมนิเทศรวม นักศึกษาชั้นปีที ่1,3 เข้าใหม่         
ทุกคณะ 

กองพัฒนานักศึกษา ห้องประชุมใหม ่

อังคาร 
3 ก.ค. 61 

08.00-12.00 ปฐมนิเทศคณะ นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 34 ชั้น 3 
(โรงยิมเนเซ่ียม) 

13.00-16.30 ปฐมนิเทศหลักสูตร นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  หลักสูตรทุกหลักสูตร                         
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

ตามหลักสูตรก าหนด 

พุธ 
4 ก.ค. 61 

08.00-12.00 แนะน าการใช้ห้องสมุด 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หอประชุมอนุสรณ์ 70 ป ี

13.00-17.00 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา/หลกัสูตร ตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

พฤหัสบด-ีศุกร์ 
5-6 ก.ค. 61 

08.00-12.00 กิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตร 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  หลักสูตร ตามหลักสูตรก าหนด 

13.00-17.00 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา/หลกัสูตร ตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

จันทร ์
9 ก.ค. 61 

09.00-12.00 กิจกรรมทางวิชาการของคณะ 
(ปรับพื้นฐาน) 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  คณะวิทยาศาสตร์ ตามคณะก าหนด 

13.00-17.00 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา/หลกัสูตร ตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

อังคาร 
10 ก.ค. 61 

09.00-12.00 กิจกรรมทางวิชาการของคณะ 
(ปรับพื้นฐาน) 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  คณะวิทยาศาสตร์ ตามคณะก าหนด 

13.00-17.00 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา/หลกัสูตร ตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

พุธ 
11 ก.ค. 61 

09.00-12.00 กิจกรรมทางวิชาการของคณะ 
(ปรับพื้นฐาน) 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  คณะวิทยาศาสตร์ ตามคณะก าหนด 

13.00-17.00 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา/หลกัสูตร ตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

พฤหัสบด ี
12 ก.ค. 61 

08.00-16.30 กิจกรรมน าชมราชภัฏจีโอปาร์คและ
สวนเกษตร 100 ไร่ 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

- ศูนย์วจิัยทางการเกษตร 
100 ไร่ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏนครราชสีมา 
- พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา  



วัน/เดือน/ปี เวลา (น.) กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
ศุกร ์

13 ก.ค. 61 
09.00-12.00 กิจกรรมทางวิชาการของคณะ 

(ปรับพื้นฐาน) 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  คณะวิทยาศาสตร์ ตามคณะก าหนด 

13.00-17.00 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา/หลกัสูตร ตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

จันทร ์
16 ก.ค. 61 

08.00-12.00 อบรมการลงทะเบียน 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ หอประชุมใหม ่
 

13.00-17.00 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา/หลกัสูตร ตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

อังคาร 
17 ก.ค. 61 

08.00-12.00 อบรมการลงทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ห้องคอมพิวเตอร์ตามที่
ส านักส่งเสริมฯ ก าหนด 

13.00-17.00 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา/หลกัสูตร ตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

พุธ 
18 ก.ค. 61 

08.00-12.00 อบรมภาษาอังกฤษ 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ หอประชุมใหม ่
 

13.00-17.00 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา/หลกัสูตร ตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

พฤหัสบด ี
19 ก.ค. 61 

08.00-12.00 อบรมภาษาอังกฤษ 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ รายละเอียดตามที่ส านัก
ส่งเสริมฯ ก าหนด 

13.00-17.00 กิจกรรมพี่พบนอ้ง 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา/หลกัสูตร ตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

ศุกร ์
20 ก.ค. 61 

07.00-12.00 บายศรีสู่ขวัญนอ้งใหม่ นักศึกษาชั้นปีที ่1,3 เข้าใหม่   องค์การบริหารนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา ทั้ง6คณะ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 

13.00-17.00 จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์ นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

เสาร ์
21 ก.ค. 61 

07.00-17.00 อบรมความมีวินยัและคุณธรรม 
จริยธรรม 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  คณะวิทยาศาสตร์ฯ กองร้อยจิตวิทยาที ่2 ค่าย
สุรธรรมพิทักษ ์

จันทร ์
23 ก.ค. 61 

14.30-18.00 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร นักศึกษาชั้นปีที ่1,3 เข้าใหม่   องค์การบริหารนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา ทั้ง6คณะ 

หอประชุมใหม ่

อังคาร 
24 ก.ค. 61 

08.00-12.00 กิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตร 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  หลักสูตร ตามหลักสูตรก าหนด 

13.00-16.30 ตรวจร่างกายน้องใหม/่ 
กิจกรรมรักษ์สุขภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  กองพัฒนานักศึกษา 
ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 ฯ 

หอประชุมอนุสรณ์ 70 ป ี

พฤหัสบด ี
26 ก.ค. 61 

06.00-12.00 พิธีสักการะอนุสาวรีย์ทา้วสุรนาร ี
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1,3 เข้าใหม่   องค์การบริหารนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา ทั้ง6คณะ 

ลานอนุสาวรยั์ท้าวสุรนารี 

15.00-18.00 พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1,3 เข้าใหม่   หอประชุมใหม ่

อังคาร 
31 ก.ค. 61 

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2561 

ศุกร-์อาทิตย ์
17-19 ส.ค.61 

08.00-16.30 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
ประจ าป ี2561 
 

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
และผู้ที่สนใจ 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 24 อาคาร 32 
หอประชุมอนุสรณ์ 70 ป ี

ส.ค. 61 08.00-12.00 พิธีไหว้คร ู
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ตามคณะก าหนด 

พุธ 
29 ส.ค. 61 

13.00-16.00 เปิดตัวการประกวดดาวเดือน 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  คณะวิทยาศาสตร์ฯ โถงด้านล่างอาคาร 32 

เสาร ์
1 ก.ย. 61 

13.00-16.00 การประกวดดาวเดือน 
 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 เข้าใหม ่  คณะวิทยาศาสตร์ฯ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ป ี


