
ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 – 2563
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ล ำดับที่ รำยกำร ก ำหนดกำร ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกำยน 2562

1 โครงการส่งเข้ารว่มการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The.Sun Games” 

รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ศูนย์รังสิต)    

1 - 7 พฤศจิกายน 2562 งานกีฬา

2 โครงการกฬีาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ณ สนามกีฬาภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลพระนคร

21 - 30 พฤศจิกายน 2562 งานกีฬา

ธันวำคม 2562

3 โครงการอบรมนักศกึษา “รูเ้ท่าทันแอลกอฮอล์”     

ณ หอประชุม D-Hall (ศูนย์เทเวศร์)

24 ธันวาคม 2562 งานส่งเสริม

ศักยภาพฯ

มกรำคม 2563

4 โครงการส่งเข้ารว่มการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games”

รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์     

(ศูนย์รังสิต)    

10 - 19 มกราคม 2563 งานกีฬา

5 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อการท างานกับ

สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 

คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พาณิชยการพระนคร)

23 มกราคม 2563 งานแนะแนวฯ

6 โครงการอบรมให้ความรูด้้านการคุม้ครองผู้บริโภค 

และสิทธิของผู้บริโภค ณ ห้องประชุมโชติเวช         

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์(ศนูย์โชติเวช)

24 มกราคม 2563 งานกิจกรรมฯ

7 กิจกรรมจิตอาสาให้เลือดให้ชีวิต กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ณ หอประชุม D-Hall (ศูนย์เทเวศร์)

มกราคม 2563 งานแนะแนวฯ



ล ำดับที่ รำยกำร ก ำหนดกำร ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกำยน 2562

8 โครงการส่งเข้ารว่มการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลัย    

ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 

“ตะวันออกเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี 

1 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 งานกีฬา

มีนำคม 2563

9 โครงการพัฒนานักศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

มีนาคม 2563 งานส่งเสริม

ศักยภาพฯ

10 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น าในการ

ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 

16 - 21 มีนาคม 2563 งานกิจกรรมฯ

เมษำยน – พฤษภำคม 2563

11 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ       

เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพ

การศึกษา 9 ราชมงคล ณ มหาวิทยาเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก จ. ชลบุรี

28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563 งานกิจกรรมฯ

12 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ

นักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”    

(การศกึษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)

เมษายน - พฤษภาคม 2563 งานส่งเสริม

ศักยภาพฯ

13 พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวาย   

พระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิม      

พระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา    

42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563 งานกิจกรรมฯ

14 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2563

10 – 12 มิถุนายน 2563 งานสวัสดิการฯ

มิถุนำยน 2563

ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 – 2563
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร



ล ำดับที่ รำยกำร ก ำหนดกำร ผู้รับผิดชอบ

มิถุนำยน 2563

15 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา “I Love RMUTP” 16 มิถุนายน 2563 งานแนะแนวฯ

16 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะ

ชีวิตนักศึกษา

17 มิถุนายน 2563 งานกิจกรรมฯ

17 คัดเลือก “ทุนอดิศร อวบแก้ว โฆวินทะ” ส าหรับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

งานสวัสดิการฯ

18 คัดเลือก “ทุนโครงการว่าที่ครไูทย” ส าหรับนักศึกษา

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม

งานสวัสดิการฯ

19 ประชุมสมัยสามัญสภานักศกึษา              

ประจ าปกีารศึกษา 2563

มิถุนายน 2563 งานกิจกรรมฯ

กรกฎำคม 2563

20 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (TCAS รอบ 4 และ

รอบ 5)

4 กรกฎาคม 2563 งานสวัสดิการฯ

21 พิธีไหว้ครูและงานเปิดโลกกิจกรรม 

ประจ าปกีารศึกษา 2563

16 กรกฎาคม 2563 งานกิจกรรมฯ

22 คัดเลือก “ทุนสโมสรโรตารี ่กรุงเทพ” เวียนทุกคณะ งานสวัสดิการฯ

23 พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวาย   

พระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิม      

พระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 

พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี          

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

28 กรกฎาคม 2563 งานกิจกรรมฯ

ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 – 2563
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร



ล ำดับที่ รำยกำร ก ำหนดกำร ผู้รับผิดชอบ

สิงหำคม - กันยำยน 2563
24 คัดเลือก “ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม” นักศึกษาทัง้ 9 คณะ งานสวัสดิการฯ

25 คัดเลือก “ทุนเทสโก้ โลตัส” ส าหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งานสวัสดิการฯ

26 พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวาย   

พระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิม

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม              

พระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนี              

พันปีหลวง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

12 สิงหาคม 2563 งานกิจกรรมฯ

ตุลำคม 2563
27 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

พระบรมราชานสุาวรียพ์ระบาทสมเด็จ         

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 

ณ  ลานพระบรมรูปทรงม้า

23 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมฯ

28 คัดเลือก “ทุนไทยพาณิชย”์ นักศึกษาทัง้ 9 คณะ งานสวัสดิการฯ

29 คัดเลือก “ทุนทาคาฮาช”ิ ส าหรับนักศึกษา

- คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานสวัสดิการฯ

ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 – 2563
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ตุลำคม 2563

30 คัดเลือก “ทุนมูลนิธิอายโินะโมะโต๊ะ” ส าหรับนักศึกษา

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

- คณะบริหารธุรกิจ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานสวัสดิการฯ



ล ำดับที่ รำยกำร ก ำหนดกำร ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกำยน 2563 - มกรำคม 2564
31 คัดเลือก “ทุนทิสโก้” นักศึกษาทัง้ 9 คณะ งานสวัสดิการฯ

ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 – 2563
กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร


