ปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
เดือน/ปี

วันที่

กิจกรรม

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย. 61 พย.61-กพ.62 คัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัยฯ
11-16 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 46 (รอบคัดเลือก)
15-16 จัดตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มทร.ธัญบุรี
มรภ.นครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธค.61

มค.62

กพ.62

ฝพ.
ฝก.
ฝน.

3-4

สัมมนาและสร้างเครือข่ายครูแนะแนว

ร.ร.ภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ ฝน.
จ.นครราชสีมา

4

ทาบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจาปี 2561
โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

ชั้น 1 สอ. และหอประชุม
มทร.ธัญบุรี

ฝธ.

8-15
3
7
9-11

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
แข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (บัวน้าเงินเกมส์) ครัง้ ที่ 26
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 1
จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุน่ ที่ 1/2562

บ่อบาบัด
มทร.ธัญบุรี
ห้อง Seminar 4-1 สวส.
บ่อบาบัด
ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

กพน.
ฝก.
ฝบ.
กพน.
ฝอ.

9-21
10

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 46 (รอบมหกรรม)
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาพิการ

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ฝก.
ห้องมังคลอุบล มหาวิทยาลัย ฝน.

15
17-18
18

ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหาร ภายใน มทร.ธัญบุรี ครัง้ ที่ 4
จัดตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ

โรงอาหาร มทร.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บ่อบาบัด

ฝอ.
ฝน.
กพน.

23-25
1-5
2-10
7
11

จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 2
เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 19
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35
จัดอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง”
บริจาคโลหิต

จ.เชียงราย
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
มทร.รัตนโกสินทร์
หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

ฝบ.
ฝธ.
ฝก.
ฝส.
ฝอ.

12-14

จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
จ.นครนายก

ฝพ.

13
14
16
18

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
เดินการกุศล
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา กิจกรรมที่ 1

ห้องประชุมสงธนาพิทักษ์
คณะ/วิทยาลัย
มทร.ธ และบึงพระราม 9
ห้องประชุมวิกตอเรีย

ฝก.
ฝก./สภานักศึกษา
กพน.
ฝน.

19-21
20
21-22

ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุน่ ที่ 2/2562
จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพของนักศึกษา กิจกรรมที่ 2 จัดงาน "ราชมงคล
ธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ'62"

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
บ่อบาบัด
หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ฝอ.
กพน.
ฝน.

มีค.62

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
4-5
6-8
7
14-15
29

เมย.62

ผู้รับผิดชอบ

กพน.

จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุน่ ที่ 3/2562
อบรมผู้นานักศึกษา และผู้นาเชียร์ในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 1

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
โรงแรม จันทรารีสอร์ท

ฝอ.
ฝพ.

จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุน่ ที่ 3/2562
อบรมผู้ตัดสินกีฬา
ศึกษาดูงานส่งเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ของนักศึกษาพิการ

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

ฝอ.
ฝก.
ฝน.

ร่วมงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครัง้ ที่ 11
จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
สัมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา

มทร.ตะวันออก

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ยังไม่กาหนด

ฝก.
กพน.
ฝก.

ปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
เดือน/ปี

วันที่

กิจกรรม

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย
ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเศรษกิจและเยาวชนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิต มทร.ธัญบุรี
ทางการเกษตร

ฝธ.
ฝน.

4-6
22-24

ประชุมสัมมนาเพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา

มทร.ธัญบุรี
จ.ชลบุรี

ฝธ.
ฝน.

25-27

สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา
คัดเลือกผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ฯ และสุดยอดพิธีกร

ภายนอกมหาวิทยาลัย
มทร.ธัญบุรี

ฝก.
ฝก./องค์การนักศึกษา

1-5

พค.62

11

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
พิธีเฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก
ประชุมสมัยสามัญสภานักศึกษา 1/2562
มหาวิทยาลัยฯ พบศิษย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี
ห้องประชุมมังคลอุบล
Innovation and
Knowleade Center

กพน.
มหาวิทยาลัย
ฝก./สภานักศึกษา
ฝน.

21 - 24

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมส่งแบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. พร้อมเอกสารแนบ
ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
สำหรับนักศึกษำใหม่ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กำลังศึกษำอยู่ แต่ยังไม่เคยทำสัญญำ นักศึกษา
กู้กับมหำวิทยำลัย
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

27 - 31

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมส่งแบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. พร้อมเอกสารแนบ
ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
สำหรับนักศึกษำใหม่ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กำลังศึกษำอยู่ แต่ยังไม่เคยทำสัญญำ นักศึกษา
กู้กับมหำวิทยำลัย
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

29-31

รอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นานักศึกษาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 1 (อบรมผู้นานักศึกษา เพื่อเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์)

ฝน.

มิย.62
1-3
3-7

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ครัง้ ที่ 1
นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืม
สำหรับนักศึกษำใหม่ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กำลังศึกษำอยู่ แต่ยังไม่เคยทำสัญญำกับ
มหำวิทยำลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย

หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

กพน.
ฝอ.
ฝส.

8-10

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นานักศึกษาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 2 (อบรมนักศึกษา Staff เพื่อทาหน้าที่ปฐมนิเทศ)

มทร.ธัญุบรี

ฝน.

10 - 11

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมส่งแบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. พร้อมเอกสารแนบ
สำหรับนักศึกษำใหม่ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กำลังศึกษำอยู่ แต่ยังไม่เคยทำสัญญำกู้
กับมหำวิทยำลัย (กรณีแก้ไข)

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

อบรมผู้นานักศึกษา และผู้นาเชียร์ในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 2

มทร.ธัญบุรี

ฝพ.

12-14

ปฐมนิเทศนักศึกษา
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ห้องประชุมคณะต่าง ๆ

ฝน.
ฝน.

17 - 21

นักศึกษากองทุน กยศ. /กรอ. ส่งแบบฟอร์มคาขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2562 (ผู้กู้
รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)
พร้อมคืนแบบยืนยันจานวนเงินค่าลงทะเบียน
เรียนที่ ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืม

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

22 - 24

บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนผ่านระบบ e-studentloan ให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
กยศ.และกรอ. (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

11

ปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
เดือน/ปี

วันที่

กิจกรรม

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

24

นักศึกษากองทุน กยศ. /กรอ. ส่งแบบฟอร์มคาขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2562 (ผู้กู้
รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) (กรณีแก้ไข)

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

26
27

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กยู้ มื เงินกองทุนกยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (ผู้กรู้ ายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

ทาง www.sd.rmutt.ac.th
หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ฝก./คณะ/องค์การนักศึกษา

28
28

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กยู้ มื เงินกองทุนกยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (ผู้กรู้ ายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

ตักบาตรต้อนรับนักศึกษาใหม่
เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา

ทาง www.sd.rmutt.ac.th
ลานอนันตรังสรรค์
โดมกีฬา

ฝส.
ฝก.
ฝก,

กิจกรรมเฟรชชี่เพื่อค้นหาตัวตนทูตกิจกรรมนักศึกษา (Freshy Day)
กิจกรรมเฟรชชี่เพื่อค้นหาตัวตนทูตกิจกรรมนักศึกษา (Freshy Night)

อาคารยิมเนเซี่ยม
หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ฝก.
ฝก.

1
1-5

บริจาคโลหิต
นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และกรอ.นาส่งใบบันทึกค่าใช้จ่าย, ใบลงทะเบียนเรียน
1/2562 พร้อมเซ็นแบบยืนยันจานวนเงิน ภาคเรียนที่ 1/2562 (สาหรับผู้กู้ยืมที่อายุครบ
20 ปีบริบูรณ์) (รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยเปิดเทอมแบบเดิม)

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝอ.
ฝส.

12
8

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และกรอ.นาแบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
พร้อมเอกสารแนบมาส่ง (รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย/เปิดเทอมแบบเดิม) (สาหรับผู้
กู้ยืมที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

วัดหว่านบุญ
ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝก./องค์การนักศึกษา
ฝส.

18 - 19

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมส่งแบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และเอกสารแนบ +
สัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษำใหม่ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กำลังศึกษำอยู่ แต่ยังไม่
เคยทำสัญญำกู้กับมหำวิทยำลัย (รอบ 2)

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

22

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมส่งแบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และเอกสารแนบ +
สัมภาษณ์ สำหรับนักศึกษำใหม่ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กำลังศึกษำอยู่ แต่ยังไม่
เคยทำสัญญำกู้กับมหำวิทยำลัย (รอบ 2)

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

26

ประกาศรายชื่อผุ้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ประจาปีการศึกษา 2562 (รายใหม่/ ทาง www.sd.rmutt.ac.th
รายเก่าย้ายสถานศึกษา)

26

ทาบุญตักบาตร ถวายเครือ่ งราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ในเนื่องในโอกาสวัน ชั้น 1 สอ. และหอประชุม
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มทร.ธัญบุรี

ฝธ./ฝก.

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ครัง้ ที่ 2
ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2562 สาหรับ
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กาลังศึกษาอยู่ แต่ยังไม่เคยทาสัญญากับ
มหาวิทยาลัย

กพน.
ฝอ.
ฝส.

กค.62

27
31

สค.62
5-8

9

พิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หอประชุม มทร.ธัญบุรี
หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ฝส.

ฝส.

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอุดมศึกษา
รับสัญญากู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารที่ผู้ปกครองมาเซ็นที่ มทร.ธัญบุรี สาหรับนักศึกษาใหม่ชั้น ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กาลังศึกษาอยู่ แต่ยังไม่เคยทาสัญญากับมหาวิทยาลัย
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝก.
ฝส.

รับสัญญากู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารที่ผู้ปกครองมาเซ็นที่ มทร.ธัญบุรี (กรณีแก้ไข)

ฝส.

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
เดือน/ปี

วันที่
9

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ

กพน.

นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และกรอ.นาส่งใบบันทึกค่าใช้จ่าย, ใบลงทะเบียนเรียน
ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
1/2562 พร้อมเซ็นแบบยืนยันจานวนเงิน ภาคเรียนที่ 1/2562 (สาหรับผู้กู้ยืมที่อายุครบ นักศึกษา
20 ปีบริบูรณ์) (รายเก่าในมหาวิทยาลัยเปิดเทอมแบบอาเซี่ยน)
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

19-20
26

จัดตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลา
ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และกรอ.นาแบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
พร้อมเอกสารแนบมาส่ง (รายเก่าในมหาวิทยาลัย/เปิดเทอมแบบอาเซี่ยน) (สาหรับผู้กู้ยืมที่
อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

มหาวิทยาลัยสงขลา
ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝน.
ฝส.

26 - 29

นักศึกษากองทุนรับสัญญากู้ยืมฯ พร้อมเอกสารแนบที่ผู้ปกครองไปเซ็นที่อาเภอ/สานักงาน ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
เขต สาหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กาลังศึกษาอยู่ แต่ยังไม่เคยทาสัญญา นักศึกษา
กับมหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

29-30

จัดตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุรนารี

มหาวิทยาลัยสุรนารี

ฝน.

30

รับสัญญากู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารที่ผู้ปกครองไปเซ็นที่อาเภอ/สานักงานเขต (กรณีแก้ไข)

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

1-3

นักศึกษานาแบบลงทะเบียนเรียน/ยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาค
การศึกษาที่ 1/2562 สาหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กาลังศึกษาอยู่
(เฉพาะผู้ที่เซ็นที่อาเภอ/สานักงานเขต และอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) มาส่ง

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร สวท.

ฝส.

11
15

พย.62
10-11
ธค.62
4

11-20
มค.63
8-10
กพ.63

ผู้รับผิดชอบ
ฝธ./ฝก.

13

ตค.62

สถานที่ดาเนินการ

ทาบุญตักบาตร ถวายเครือ่ งราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ในเนื่องในโอกาสวัน ชั้น 1 สอ. และหอประชุม
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
มทร.ธัญบุรี

13

กย.62

กิจกรรม

พิธีน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันราชมงคลน้อมเกล้า และพิธีมอบรางวัลราช หอประชุม มทร.ธัญบุรี
มงคลสรรเสริญ โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

ฝธ./ฝก./องค์การนักศึกษา

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
ตักบาตรวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

มทร.ธัญบุรี

กพน.
ฝก.

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
มรภ.เพชรบุรี

กพน.
ฝอ.
ฝก.

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
บริจาคโลหิต
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 47 รอบคัดเลือก
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
แข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี (บัวน้าเงินเกมส์) ครัง้ ที่ 27
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทาบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจาปี 2562
โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
ชั้น 1 สอ. และหอประชุม
มทร.ธัญบุรี

ฝก.
กพน.
ฝก./องค์การนักศึกษา
ฝก./ฝธ.
ฝธ.

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2562 ครัง้ ที่ 2

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

กพน.
ฝอ.

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 47 (รอบมหกรรม)
ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุน่ ที่ 1/2563
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 36
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

ม.รังสิต
ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
มทร.ตะวันออก
มทร.ธัญบุรี

ฝก.
ฝอ.
ฝก.
ฝก.

มทร.ธ และบึงพระราม 9

กพน.
กพน

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
เดินการกุศล

ปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
เดือน/ปี

วันที่
10
14
19-21

บริจาคโลหิต
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุน่ ที่ 2/2563

9-11

จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุน่ ที่ 3/2563

มีค.63
เมย.63

ร่วมงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครัง้ ที่ 12
จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ

6-8
พค.63

มิย.63

กค.63

กิจกรรม

6-8
25

สัมนาคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา
ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย
ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุน่ ที่ 3/2564
คัดเลือกผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย ฯ และสุดยอดพิธีกร
จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
คณะ/วิทยาลัย
ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

ฝอ.
ฝก./สภานักศึกษา
ฝอ.

ห้องสงค์ธนาพิทักษ์

กพน.
ฝอ.

มทร.อีสาน

ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
มทร.ธัญบุรี

ฝก.
กพน.
ฝก.
ฝธ.
ฝอ.
ฝก./องค์การนักศึกษา
กพน.

ประชุมสมัยสามัญสภานักศึกษา 1/2563
จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ

ห้องประชุมมังคลอุบล

ฝก./สภานักศึกษา
กพน.

พิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตักบาตรต้อนรับนักศึกษาใหม่
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน

หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ลานอนันตรังสรรค์
มศว.

ฝก./คณะ/องค์การนักศึกษา

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ครัง้ ที่ 1
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ครัง้ ที่ 2

หอประชุม มทร.ธัญบุรี
หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ฝอ.
ฝอ.

หมายเหตุ : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
- แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
- สนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา
1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (จัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์)
- ติดตามผู้สาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(จัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์)

ฝก.
ฝก./กบค.

