ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2560
วันที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

พัฒนา หน่วย
ด้าน กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มิถุนายน June
พ.ค.-มิ.ย.60 เรียนปรับพื้นนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ
8 มิ.ย.60 ประกาศรายชือ่ นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
พักหอพัก
11 มิ.ย.60 นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
รายงานตัวเข้าหอพัก
12-16 มิ.ย.60 เรียนปรับพื้นนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มทร.อีสาน
www.rmuti.ac.th
หมวดข่าวบริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
อาคาร 35

13 มิ.ย.60 ประกาศรายชือ่ นักศึกษาหอพัก

www.rmuti.ac.th
หมวดข่าวบริการนักศึกษา

15-17 มิ.ย.60 โครงการอบรมสัมมนาผู้นาองค์กรนักศึกษา มทร.อีสาน
19 มิ.ย.60 นักศึกษาเก่า (ทุกคณะ) พักหอพักต่อรายงานตัวเข้าหอพัก
19 มิ.ย.60 นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายงานตัวเข้าหอพัก
19 มิ.ย.60 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
19 มิ.ย.60 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (13.30 น. เป็นต้นไป)
20 มิ.ย.60 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและนักศึกษาใหม่
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม รายงานตัวเข้าหอพัก
20 มิ.ย.60 โครงการวิทย์ ศิลป์ สร้างคุณธรรมนาชีวติ
20-22 มิ.ย.60 โครงการปรับพื้นฐานการเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
21 มิ.ย.60 นักศึกษาใหม่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ รายงานตัวเข้าหอพัก
21 มิ.ย.60 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรม
วิชาชีพ (บ่าย)
21 มิ.ย.60 โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
21-22 มิ.ย.60 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
22 มิ.ย.60 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Sciences – Arts
ประจาปีการศึกษา 2560
22 มิ.ย.60 โครงการสู่อ้อมกอดสาเภาฟ้า คณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรมที่ 1 มอบตัวเป็นศิษย์และสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง BA
23 มิ.ย.60 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
24 มิ.ย.60 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ
24 มิ.ย.60 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมสร้างทักษะชีวิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
24 มิ.ย.60 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

AD

4
หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษา

AD

3

AD

3

บังคับ
เลือก
AD

4
3

อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2
อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2
หอพักนักศึกษา
อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2
หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง
หอพักนักศึกษา

AD

3

บังคับ
เลือก
AD

4

HD

4

HD

4

บังคับ
นศ.ใหม่

4

บังคับ
เลือก
บังคับ
เลือก

4

4
4
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อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2
อาคาร 35
ห้องตะโกราย 1 และ 3
อาคาร 5
อาคาร 34 และอาคาร
อเนกประสงค์
อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2
หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง
หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง
อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2
หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง

คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา
แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา
แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา
แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
1

25 มิ.ย.60 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
26 มิ.ย.60 เปิดภาคการศึกษา 1/2560

AD

4

อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2
มทร.อีสาน

26-30 มิ.ย.60 โครงการพี่ส่งน้องเข้าห้องเรียน “วิศวะ ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 3” HD

3

มทร.อีสาน

คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา

26 มิ.ย.-18 ก.ค.60 โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “วิศวะ ราชมงคล
อีสาน ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 3”
26 มิ.ย.-18 ก.ค.60 โครงการรับน้องประชุมเชียร์
26 มิ.ย.-29 ส.ค.60 ประกาศจัดตั้งและต่ออายุชมรม

HD

4

มทร.อีสาน

HD
-

4
-

26 มิ.ย.-10 ต.ค.60 โครงการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ

MD

3

มทร.อีสาน
อาคาร 23
กองพัฒนานักศึกษา
มทร.อีสาน

27-29 มิ.ย.60 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก

AD

2

หอพักนักศึกษา

CD

3

วัดมาบมะค่า จ.นครราชสีมา

PD

4

อาคาร 5 อาคาร 14
อาคาร 22
หอพักนักศึกษา
มทร.อีสาน

HD

3

มิ.ย.60 โครงการจิตอาสาพัฒนาและนาแสงเสียงสู่วัดวาอาราม

PD

4

อาคารอเนกประสงค์
(หน้าโรงยิม)
มทร.อีสาน

มิ.ย.60 โครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

PD

4

มทร.อีสาน

มิ.ย.60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ LMS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สาหรับนักศึกษา

AD

3

มทร.อีสาน

บังคับ
HD

4
3

มทร.อีสาน
รอบเมือง นครราชสีมา

3-31 ก.ค.60 โครงการแต่งกายดี มีวินัย ไร้อบายมุข
4 ก.ค.60 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
5 ก.ค.60 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

MD

3

AD

2

6 ก.ค.60 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
7-10 ก.ค.60 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมภิ าคลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 6

บังคับ
เลือก
บังคับ
เลือก
HD

4

อาคารคณะบริหารธุรกิจ
อาคาร 8 ชั้น 1
อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2
มทร.อีสาน

4

มทร.อีสาน

กองพัฒนานักศึกษา

3

อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2

อาคารคณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา

27 มิ.ย.60
28 มิ.ย.60
29 มิ.ย.60

- นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
- นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์และ
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
30 มิ.ย.60 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย
มิ.ย.-ก.ค. 60 โครงการต้อนรับน้องใหม่ คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม
มิ.ย.60 โครงการพี่และครูร่วมดูแลน้อง
มิ.ย.60 เรียนปรับพื้นนักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม
มิ.ย.60 โครงการ Challenge Day ปีการศึกษา 2560

แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
แผนกงานกีฬานักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานวิชาการ

กรกฎาคม July
1 ก.ค.60 โครงการก้าวแรกสู่ มทร อีสาน
3-4 ก.ค.60 โครงการน้องใหม่ชมเมือง

12 ก.ค. 60 โครงการสู่อ้อมกอดสาเภาฟ้า
กิจกรรมที่ 2 การประกวดดาว-เดือนและดาวเทียม
คณะบริหารธุรกิจ
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องค์การนักศึกษา
แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพยาบาล
แผนกงานกองทุน
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

2

14 ก.ค.60 โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยโครงการพระราชดาริฯ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
15 ก.ค.60 โครงการทาบุญหอพักและ Welcome Party
17 ก.ค.-2 ส.ค. 60 โครงการสาเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา 2560
19 ก.ค.60 โครงการประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
19-20 ก.ค.60 พิธีไหว้ครู
20 ก.ค.60 โครงการประชุมสภานักศึกษา มทร.อีสาน สมัยสามัญ
ครั้งที่ 1/2560
21 ก.ค.60 โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล ราชมงคลอีสาน

PD

4

ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

CD และ
HD
HD

3

หอพักนักศึกษา

HD

3

บังคับ

3

AD

4

CD

3

21 ก.ค.60 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
บังคับ
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
เลือก
22 ก.ค.60 โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ หอพักนักศึกษา AD

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

4

แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ
และอาคารอเนกประสงค์
(โรงยิม)
อาคาร 35
คณะวิทยาศาสตร์
ห้องตะโกราย 2
และศิลปศาสตร์
หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง แผนกงานกิจกรรม
นักศึกษา/องค์การนักศึกษา
ห้องประชุมแคแสด
สภานักศึกษา มทร.อีสาน
มทร.อีสาน
วัดโตนด ต.หนองระเวียง
แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
จ.นครราชสีมา
และวัฒนธรรม
มทร.อีสาน
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

5

หอพักนักศึกษา

5

HD

3

26 ก.ค.60 โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2560

MD

4

26 ก.ค.60 โครงการบริหารร่วมใจ ทาความดีเพื่อพ่อ

PD

4

26 ก.ค.60
5 ส.ค.60
26 ก.ค.60
10 ส.ค.60
ก.ค.60

HD

3

HD

3

แผนกงานบริการหอพัก
นักศึกษา
อาคาร 35
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องตะโกราย 2
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มทร.อีสาน
แผนกงานพยาบาลและ
การประกันสุขภาพ
อาคารคณะบริหารธุรกิจและ คณะบริหารธุรกิจ
บริเวณรอบมหาวิทยาลัย
มทร.อีสาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มทร.อีสาน
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

-

-

มทร.อีสาน

CD

3

มทร.อีสาน

1 ส.ค.60 เปิดอนุสรณ์สถาน อ. ดร.วทัญญู ณ ถลาง
5-6 ส.ค.60 โครงการกีฬา Sci- Arts สานสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 8

HD

4

คุรุสัมนาคาร
อาคารอเนกประสงค์

11 ส.ค.60 โครงการเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ

CD

3

มทร.อีสาน

-

-

มทร.อีสาน

บังคับ
เลือก
AD
AD

4

มทร.อีสาน

3

มทร.อีสาน
มทร.อีสาน

AD

3

มทร.อีสาน

HD

3

มทร.อีสาน

24 ก.ค.-6 ส.ค.60 โครงการสานสัมพันธ์ Sports Gear 2017

โครงการประกวดดาว-เดือน วิศวะ ราชมงคลอีสาน
ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า สะอาดถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย
ก.ค. 60 โครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งศิลปวัฒนธรรม

แผนกงานสวัสดิการ
นักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

สิงหาคม August

21-25 ส.ค.60 สอบกลางภาคการศึกษา 1/2560
30 ส.ค.60 โครงการเปิดโลกกิจกรรม
31 ส.ค.60-31 ม.ค.61 กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ชมรม
ส.ค.- ก.ย. 60 โครงการพี่ติวน้องก่อนสอบ ครั้งที่ 5
ส.ค. 60 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ส.ค.60 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้องและพี่วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
ครั้งที่ 1
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มทร.อีสาน
คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์
แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
แผนกงานกิจกรรม
นักศึกษา/องค์การนักศึกษา
แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

3

ส.ค.60 โครงการปลูกจิตสานึกนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพอาสา
พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม
ส.ค.60 โครงการสานสัมพันธ์ยืนนานผ่านอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง

PD

4

CD

มทร.อีสาน

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

มทร.อีสาน

แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม

สนามกีฬา มทร.อีสาน
โรงยิม
อาคาร 23
กองพัฒนานักศึกษา
มทร.อีสาน

คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

มทร.อีสาน

อาคาร 8
ห้องพยาบาล
มทร.อีสาน

งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
แผนกงานพยาบาลและ
การประกันสุขภาพ
แผนกงานกีฬานักศึกษา

กันยายน September
24 ก.ย.60 โครงการ A&D Sports Night

HD

4

AD

3

ก.ย.60 โครงการส่งเสริมนักศึกษาทางานระหว่างเรียน
ก.ย.60 โครงการค่ายพัฒนาผู้นาคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัย
นวัตกรรมวิชาชีพ

ตุลาคม October
16 ต.ค.60 โครงการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
16-20 ต.ค.60 สอบปลายภาคการศึกษา 1/2560

มทร.อีสาน

23 ต.ค.60 วันสิ้นภาคการศึกษา 1/2560

มทร.อีสาน

25 ต.ค.60 โครงการเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.อีสาน
31 ต.ค.60 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ต.ค.60 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก
ต.ค.60 กิจกรรมชมรมออกค่าย/เยีย่ มค่าย

PD

5-10

มทร.อีสาน

แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา

HD
บังคับ
เลือก
บังคับ
เลือก
บังคับ
เลือก
บังคับ
เลือก
-

3
4

อาคาร 35 ห้องตะโกราย 2
มทร.อีสาน

4

มทร.อีสาน

4

มทร.อีสาน

4

มทร.อีสาน

คณะบริหารธุรกิจ
องค์การนักศึกษา/
แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

-

มทร.อีสาน

-

-

มทร.อีสาน

HD

3

มทร.อีสาน

PD

4

มทร.อีสาน
มทร.อีสาน

พ.ย.60 โครงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา
HD
"ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 35
พ.ย.60 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 35 HD

8

มทร.อีสาน

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กองพัฒนานักศึกษา
แผนกงานพยาบาลและ
การประกันสุขภาพ
แผนกงานกีฬานักศึกษา

8

มทร.อีสาน

แผนกงานกีฬานักศึกษา

พฤศจิกายน November
พ.ย.-ธ.ค.60 โครงการนักศึกษากับสารเสพติดกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
3 พ.ย.60 โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง
3 พ.ย.60 โครงการประเพณีลอยกระทง
3 พ.ย.60 โครงการ EA อนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง
3 พ.ย.60 โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพสืบสานประเพณีไทย
ประเพณีลอยกระทง
6 พ.ย.60 เปิดภาคการศึกษา 2/2560
9-10 พ.ย.60 โครงการเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน มทร.อีสาน
11-12 พ.ย.60 โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ บัณฑิตใหม่
25 พ.ย.60 โครงการ “คืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย”
29 พ.ย.60 โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2560
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4

พ.ย.60 โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
พ.ย.60 โครงการศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
“คุณค่าของน้า”
พ.ย.-ธ.ค.60 โครงการวิศวะ ราชมงคลอีสาน อาสาฯ ครั้งที่ 2

CD

แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

PD

4

มทร.อีสาน

PD

5

มทร.อีสาน

CD

4

อาคารคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

บังคับ
บังคับ

3
3

มทร.อีสาน
มทร.อีสาน

บังคับ

3

มทร.อีสาน

บังคับ

3

มทร.อีสาน

บังคับ

3

มทร.อีสาน

แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

MD
CD
PD
CD PD
และ HD

2
2
4
6

อาคารคณะบริหารธุรกิจ
หอพักนักศึกษา

ธันวาคม December
20, 23 ธ.ค.60 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสนองพระราชดาริ คณะบริหารธุรกิจ
20, 23 ธ.ค.60 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
20, 23 ธ.ค.60 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม
20, 23 ธ.ค.60 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
20, 23 ธ.ค.60 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
23 ธ.ค.60 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2560
ธ.ค.60 โครงการตักบาตรเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ธ.ค.60 โครงการเปิดหอเชื่อมไมตรีพร้อมสวัสดีปีใหม่

ธ.ค.60 โครงการประกวด Mister & Miss RMUTI and Miss RMUTI
Lady boy 2017
ธ.ค.60 ประชุมสภานักศึกษา มทร.อีสาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560

HD

3

วข.ขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจ
แผนงานบริการหอพัก
นักศึกษา
แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
แผนกงานพัฒนาวินัย
นักศึกษา
แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา

AD

4

วข.ขอนแก่น

สภานักศึกษา มทร.อีสาน

ธ.ค.60 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

AD

3

มทร.อีสาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

มทร.อีสาน

CD

4

มทร.อีสาน

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักงานอธิการบดี

AD

3

มทร.อีสาน

PD

4

มทร.อีสาน

-

-

CD

6

CD

6

บังคับ
เลือก

4

ธ.ค.60 โครงการเทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ
ธ.ค.60 โครงการคนพันธุ์ใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย

มทร.อีสาน
มทร.อีสาน

มกราคม January
8-12 ม.ค.61 สอบกลางภาคการศึกษา 2/2560
18 ม.ค.61 โครงการร่วมจิตน้อมเกล้า วันสถาปนาราชมงคลอีสาน
พ.ศ. 2561
24 ม.ค.61 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ม.ค. 61 โครงการปลูกจิตสานึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม
ม.ค.61 โครงการเป็นเจ้าภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 13
ม.ค.61 โครงการเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 13
ม.ค.61 โครงการ RMUTI SPORTS DAY 2018
ม.ค.61
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มทร.อีสาน

งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
แผนกงานกีฬานักศึกษา
แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
แผนกงานกิจกรรม
นักศึกษา/องค์การนักศึกษา
5

ม.ค. - ก.พ.61 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ

AD

4

อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2

คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะศาสตร์

ม.ค. - ก.พ.61 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ

AD

4

ม.ค. - ก.พ.61 โครงการอนุรักษ์รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”
ม.ค. - ก.พ.61 โครงการทานุบารุงรากวัฒนธรรมและสนองโครงการพระราชดาริ

CD
CD

5
5

อาคาร 35
ห้องตะโกราย 2
อาคารคณะบริหารธุรกิจ
มทร.อีสาน

คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม

7 ก.พ.61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา

HD

5

มทร.อีสาน

9 ก.พ.61 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

บังคับ
นศ.ปี
สุดท้าย

3

มทร.อีสาน

แผนกงานพยาบาลและ
การประกันสุขภาพ
งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

กุมภาพันธ์ February

20-21 ก.พ.61 โครงการการศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมวิถีพุทธ
28 ก.พ.61 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ก.พ.61 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ

AD
AD

2
4

มทร.อีสาน
มทร.อีสาน

ก.พ.61 โครงการตลาดนัดศิลปะและออกแบบอุตสาหกรรม

AD

4

มทร.อีสาน

ก.พ.61 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
ก.พ.61 โครงการเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ
ก.พ.61 โครงการอบรมอาชีพอิสระ

CD
AD

5
3

อาคารคณะบริหารธุรกิจ
มทร.อีสาน

ก.พ.61 โครงการฝึกซ้อมเชียร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีชิงโล่ พระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 50
ก.พ.61 โครงการการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ ครั้งที่ 50
ก.พ.61 โครงการเสริมสร้างการทางานเป็นทีมของผู้นานักศึกษา

HD

3

มทร.อีสาน

บังคับ

5

มทร.อีสาน

HD

3

มทร.อีสาน

ก.พ.61 โครงการปันน้าใจ EA ปี 6

PD

3

มทร.อีสาน

5-9 มี.ค.61 สอบปลายภาคการศึกษา 2/2560

-

-

มทร.อีสาน

12 มี.ค.61 วันสิ้นภาคการศึกษา 2/2560

-

-

มทร.อีสาน

แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
แผนกงานกองทุน
คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
แผนกงานกีฬานักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
แผนกงานกิจกรรม
นักศึกษา/องค์การนักศึกษา
แผนกงานกิจกรรม
นักศึกษา/องค์การนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มีนาคม March

มี.ค.61 โครงการอบรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา
มี.ค.61 โครงการปิดโลกกิจกรรม
มี.ค.61 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทางานให้แก่ศิษย์เก่า

มทร.อีสาน
บังคับ
เลือก
AD

4

มทร.อีสาน

3

มทร.อีสาน

บังคับ
เลือก

4

มทร.อีสาน

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
คณะศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
แผนกงานกิจกรรม
นักศึกษา/องค์การนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมษายน April
4 เม.ย.61 โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
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แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
6

4 เม.ย.61 โครงการวิทย์ ศิลป์ สืบสานอนุรักษ์สงกรานต์ไทย

CD

5

มทร.อีสาน

4 เม.ย.61 โครงการ EA อนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์

บังคับ
เลือก
(CD)
บังคับ
เลือก
(CD)
AD

4

มทร.อีสาน

4

มทร.อีสาน

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

CD

4

AD

4

มทร.อีสาน

งานบริหารงานทั่วไป
กองพัฒนานักศึกษา
แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

พ.ค.61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
พ.ค.61 โครงการวิสาขบูชา วันพุทธศาสนาโลก

AD

4

มทร.อีสาน

แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา

CD

3

พ.ค.61 รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

-

-

มทร.อีสาน

แผนกงานส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา

4 เม.ย.61 โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพสืบสานประเพณีสงกรานต์

เม.ย.61 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษาและผู้สร้างคุณประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
เม.ย.61 โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย
ครั้งที่ 10
เม.ย.61 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

พฤษภาคม May

ไม่สามารถระบุวันได้
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน มทร.อีสาน
นครราชสีมา (รอ สกอ.)
โครงการด้าน Green University
โครงการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคล
โครงการ Open House 2017

มทร.อีสาน
AD

3

มทร.อีสาน
มทร.อีสาน
มทร.อีสาน

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

AD

3

มทร.อีสาน

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมอบรมการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

AD

2

มทร.อีสาน

AD

2

มทร.อีสาน

กิจกรรมอบรมผู้เรียน (Learner Training)

AD

2

มทร.อีสาน

กิจกรรมแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Contest)

AD

2

มทร.อีสาน

กิจกรรมการแข่งขันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

AD

2

มทร.อีสาน

กิจกรรมแข่งขันตอบคาถามจากการชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
(English Movies Contest)
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

AD

2

มทร.อีสาน

AD

3

มทร.อีสาน

ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ช่วงที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ : ** กาหนดการดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **
1. AD = ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. HD = ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
3. PD = ด้านการบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4. MD = ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
5. CD= การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

Rajamangala University of Technology Isan

แผนกงานส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
กองกลาง
แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานวิชาการ
งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
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