
ปฏิทินกิจกรรมงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ภาคเรียนที่ 1/2558 – ภาคเรียนที่ 1/2559 

 
ที ่ วัน เวลา โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ สถานะ 
ภาคเรียนที่ 1/2558 (งบประมาณ 2558) 
1 23 ก.ค. 58 06.00-18.00 น. โครงการเตรียมความ

พร้อมค่ายกล้าดอก
แก้ว ตอน เพ(ร)าะ
กล้า 

สโมสรนิสิต 6,000 ด าเนินแล้ว 

2 30 ก.ค. 58 06.00-20.00 น. โครงการค่ายกล้า
ดอกแก้ว 

สโมสรนิสิต 20,000 ด าเนินแล้ว 

3 1-3 ส.ค. 58 ตลอดวัน โครงการเข้าร่วม
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
Beginning Camp  

สโมสรนิสิต - ยกเลิก
โครงการ 

4 5 ส.ค. 58 08.00-16.30 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ คณะ
มนุษยศาสตร์ 

ธีรนัย 40,000 ด าเนินแล้ว 

5 5-25 ส.ค. 58 17.00-20.00 น. โครงการรับน้อง
ประชุมเชียร์ 

สโมสรนิสิต 22,000 ด าเนินแล้ว 

6 6 ส.ค. 58 05.00-09.00 น. โครงการถวายราช
สักการะพระบรมรา
ชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

สโมสรนิสิต 6,000 ด าเนินแล้ว 

7 6 ส.ค. 58 13.00-06.30 น. กิจกรรมปฏิบัติสมาธิ
ส าหรับเยาวชน 

วรวิทย์ 5,000 ด าเนินแล้ว 

8 20 ส.ค. 58 07.00-12.00 น. โครงการเข้าร่วม
โครงการไหว้ครู
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สโมสรนิสิต 5,000 ด าเนินแล้ว 

9 22 ส.ค. 58 08.00-12.00 โครงการเข้าร่วม
โครงการเปิดโลก
กิจกรรมและ Freshy 
Night 

สโมสรนิสิต 7,000 ด าเนินแล้ว 



ที ่ วัน เวลา โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ สถานะ 
10 27 ส.ค. 58 07.00-12.00 น. โครงการไหว้ครูคณะ

มนุษยศาสตร์ 
สโมสรนิสิต 5,000 ด าเนินแล้ว 

11 30 ส.ค.-4 
ก.ย. 

17.00-20.00 น. ซ้อมกิจกรรม Power 
Cheer 

สโมสรนิสิต - ก าลัง
ด าเนินงาน 

12 3 ก.ย. 58 16.00-22.00 น. โครงการประกวด
ดาวเดือนและ
ดาวเทียมคณะ
มนุษยศาสตร์ 

สโมสรนิสิต 7,000 ขออนุมัติ 

13 5 ก.ย. 58 17.00 น. โครงการเข้าร่วม
โครงการ Power 
Cheer 

สโมสรนิสิต 3,280 ขออนุมัติ 

14 12 ก.ย. 58 08.30-15.00 น. กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สังคม 

วรวิทย์ 8,000 ขออนุมัติ 

โครงการปันน  าใจให้
ผู้ขาดแคลน 

สโมสรนิสิต 3,000 ขออนุมัติ 

15   โครงการแนะแนว
สัญจร 

สโมสรนิสิต 17,000 ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1/2558 (งบประมาณ 2559) 
16 30 ต.ค. 58 10.00-12.00 น. กิจกรรมท าบุญคณะ

มนุษยศาสตร์ 
วรวิทย์ 20,000  

17 ธ.ค. 58 ตลอดวัน กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติมิ่งขวัญประชา 

วรวิทย์ 2,000  

18 ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมบน
เว็บไซต์ 

วรวิทย์ -  

19 ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กิจกรรมเข้าร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

ธีรนัย 6,000  

20 ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กิจกรรมกองทุน
สวัสดิการนิสิตและ
การจ้างงานนิสิต 

ธีรนัย 10,000  



ที ่ วัน เวลา โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ สถานะ 
21 ตลอด

ปีงบประมาณ 
 กิจกรรมภูมิข้อมูล

ศิษย์เก่าสุวรรณ
ภิงคาร 

ณัฏฐพัชร์ -  

22 ตลอด
ปีงบประมาณ 

 กิจกรรมแนะน าน้อง
พร้อมให้ค าปรึกษา 

ธีรนัย -  

23 ต.ค. 58  โครงการเข้าร่วม 
Freshy Night 

สโมสรนิสิต 5,000  

24 พ.ย. 58  กิจกรรมเข้าร่วม
โครงการลอยกระทง
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สโมสรนิสิต 22,000  

25 พ.ย. 58  กิจกรรมเลี ยงอ าลา
ช่อแก้ว 

สโมสรนิสิต 7,000  

26 20 ธ.ค. 58  กิจกรรมแสดงความ
ยินดีกับพ่ีบัณฑิต 

สโมสรนิสิต 8,000  

ภาคเรียนที่ 2/2558 (งบประมาณ 2559) 
27 ม.ค. 59  กิจกรรมสุวรรณ

ภิงคารสัญจร 
ณัฏฐพัชร์ 10,000  

28 เม.ย. 59  กิจกรรมรดน  าขอพร
ผู้บริหารและอาจารย์
อาวุโส 

วรวิทย์ 10,000  

29 เม.ย. 59  โครงการสืบรุ่น
สุวรรณภิงคารสืบ
สานมนุษยศาสตร์ 
(มอบตุ้งติ งคณะฯ) 

สโมสรนิสิต 15,000  

30 เม.ย. 59  กิจกรรมนิสิต
เกียรติยศ 

ธีรนัย 25,000  

31 พ.ค. 59  กิจกรรมอบรมผู้น า
นิสิต 

ธีรนัย 58,000  

32 ภาคเรียนที่ 
2/2558 

 กิจกรรมเลือกตั งผู้น า
นิสิต 

ธีรนัย -  

33 ภาคเรียนที่ 
2/2558 

 กิจกรรมให้ความรู้
เพ่ือใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

ธีรนัย 30,000  



ที ่ วัน เวลา โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ สถานะ 
34 มิ.ย. 59  กิจกรรมพัฒนา

บุคลิกภาพผู้น านิสิต 
ธีรนัย 20,000  

35 ก.ค. 59  กิจกรรมน าความรู้สู่
ผู้ปกครอง 

ธีรนัย 8,000  

ภาคเรียนที่ 1/2559 (งบประมาณ 2559) สโมสรนิสิตชุดใหม่ 
36 ก.ค. 59  โครงการเตรียมความ

พร้อมค่ายคณะ
มนุษยศาสตร์ 

สโมสรนิสิต 5,000  

37 ก.ค. 59  โครงการค่ายคณะ
มนุษยศาสตร์ (กล้า
ดอกแก้ว) 

สโมสรนิสิต 24,000  

38 ส.ค. 59  โครงการเข้าร่วม
โครงการไหว้ครู
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สโมสรนิสิต 3,000  

39 ส.ค. 59  โครงการไหว้ครูคณะ
มนุษยศาสตร์ 

สโมสรนิสิต 5,000  

40 ส.ค. 59  โครงการถวายราช
สักการะพระบรมราช
นุสาวรีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

สโมสรนิสิต 5,000  

41 ส.ค. 59  โครงการประกวด
ดาวเดือนและ
ดาวเทียมคณะ
มนุษยศาสตร์ 

สโมสรนิสิต 7,000  

42 ส.ค. 59  โครงการรับน้อง
ประชุมเชียร์ 

สโมสรนิสิต 20,000  

43 ส.ค. 59  กิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม ่

ธีรนัย 40,000  

 


