
เดือน/ปี วนัที่ กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 1-30 ด าเนินการผ่อนผันฯ เพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจบัได้สลากแดง) ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ฝส.

18 - 28 นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยมืเงินกองทุนกยศ.(รายใหม่และ

รายเกา่ยา้ยสถานศึกษา) ยื่นค าขอกู้ผ่านระบบ DSL 

และส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย ระยะที่ 1

ระบบ DSL 

และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

18 เมย.-9 มิย. เขา้ร่วมการแขง่ขนัฟุตบอลศึกษา 

Chang U-Champion Cup 2022

มทร.ธัญบุรี ฝก.

26-28 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม "RMUTT Youth Start-Up 2022" 

(สร้างแรงบันดาลใจ)

หอประชุม มทร.ธัญบุรี/

ห้องเมธาวี

UBI/ฝน.

30 เมย.- 1 พค. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (กจิกรรมที่ 1) ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ฝพ.

 1-31 ด าเนินการผ่อนผันฯ เพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจบัได้สลากแดง) ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ฝส.

2 - 12 ผู้กู้ยมืรายเกา่ต่อเนือ่งในมหาวิทยาลัย ส่งแบบค าขอกู้ยมื ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ฝส.

4 จดัต้ังโต๊ะหมูป่ระดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พร้อมเคร่ืองสักการะ 

และจดัโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนือ่งในวันฉตัรมงคล

ชั้น 1 อาคารส านักงาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ฝธ.

9 งานตรวจ ATK ให้กบันักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝอ.

12 งานบริจาคโลหิตร่วมกบัโรงพยาบาลศิริราช ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

และห้องประชุมวิกตอเรีย

ฝอ.

12-15 โครงการสัมมนาเครือขา่ยกองพัฒนานักศึกษา 9 มทร. และ

โครงการสัมมนาเชิงปฏัติการสภานักศึกษา 9 มทร.

มทร.รัตนโกสินทร์

และ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ฝพ.

25 กจิกรรมเปิดโลกอาชีพ (Career Opening Activities) หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝน.

25-31 โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

คร้ังที่ 12

มทร.ศรีวิชัย จงัหวัดสงขลา ฝพ.

มิถนุายน 

2565

 1-30 ผู้กู้ยมืรายใหม่และรายเกา่ยา้ยสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้

กู้ยมืจดัท าสัญญาและแบบยนืยนัการเบิกเงิน ผ่านระบบ 

DSL และส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย

ระบบ DSL 

และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

 1-30 มหาวิทยาลัยตรวจสัญญาและแบบยนืยนัการเบิกเงิน 

พร้อมส่งให้ธนาคาร

ระบบ DSL 

และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

 1-30 เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารการขอผ่อนผัน

การเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1

ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th

ฝส.

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 

2565

เมษายน

2565



เดือน/ปี วนัที่ กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

มิถนุายน 

2565

1-30 จดัต้ังโต๊ะหมูป่ระดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี พร้อมเคร่ืองสักการะ 

และจดัโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ชั้น 1 อาคารส านักงาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ฝธ.

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา

 พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ฝธ.+ฝพ.

3-5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา (กจิกรรมที่ 2) โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท 

จ.สระบุรี

ฝพ.

7 - 20 นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยมืเงินกองทุนกยศ.(รายใหม่และ

รายเกา่ยา้ยสถานศึกษา) ยื่นค าขอกู้ผ่านระบบ DSL 

และส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2

ระบบ DSL 

และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

9-11 โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา รอยลั ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท 

แอนด์ สปา จ.นครนายก

ฝพ.

13-14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษาจดักจิกรรม

ปฐมนิเทศ และกจิกรรมรับน้องสร้างสรรค์

ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ฝพ.

15-18 กฬีาเชื่อความสัมพันธ์ 6 สถาบัน มศว.องครักษ์ จ.นครนายก ฝก.

16-17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อญัเชิญตรา

มหาวิทยาลัยและสุดยอดพิธีกร

ห้องประชุมวิกตอเรีย

ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

ฝพ.

17-19 การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2565 หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝอ.

22-25 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/่ประชุมผู้ปกครอง หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝน.

26 เปิดประชุมสมัยสามัญสภานักศึกษา คร้ังที่ 1/2565 ห้องประชุมมังคลอบุล ฝพ.

กรกฎาคม

2565

1 - 5 ผู้กู้ยมืรายเกา่ต่อเนือ่งในมหาวิทยาลัย ยนืยนัการเบิกเงิน

ผ่านระบบ DSL และส่งให้มหาวิทยาลัย 

กลุ่มเปิดเทอมแบบปกติ

ระบบ DSL 

และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

 1-31 ผู้กู้ยมืรายใหม่และรายเกา่ยา้ยสถานศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้

กู้ยมืจดัท าสัญญาและแบบยนืยนัการเบิกเงิน ผ่านระบบ 

DSL และส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย

ระบบ DSL 

และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

 1-31 มหาวิทยาลัยตรวจสัญญาและแบบยนืยนัการเบิกเงิน 

พร้อมส่งให้ธนาคาร

ระบบ DSL 

และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

 1-31 เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารการขอผ่อนผัน

การเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1

ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th

ฝส.

 1-31 รับเอกสารการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงาน

ตัวเขา้ฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ฝส.



เดือน/ปี วนัที่ กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

กรกฎาคม

2565

1-31 จดัต้ังโต๊ะหมูป่ระดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พร้อมเคร่ืองสักการะ 

และจดัโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ชั้น 1 อาคารส านักงาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ฝธ.

1 กค.-25 สค. โครงการประกวด RMUTT THE IDOL 

"หนึง่คณะหนึง่นวัตกรรมเพื่อชุมชน"

ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ฝพ.

7 โครงการไหว้ครู หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝพ.

7 จบัสลากแบ่งสายและแถลงขา่ววอลเลยบ์อลอดุมศึกษา 

"เอสโคล่าวอลเลยบ์อลยนูิเวอร์ซิต้ี แชมป์เปีย้นชิบ 2022"

สวส.ชั้น 5 มทร.ธัญบุรี ฝก.

8 โครงการท าบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ลานอนันต์รังสรรค์ ฝพ.

8 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ปี 1 (รอบเกบ็ตก) หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝอ.

9-18 จดัการแขง่ขนัและเขา้ร่วมการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล

อดุมศึกษา "เอสโคล่าวอลเลยบ์อลยนูิเวอร์ซิต้ี 

แชมป์เปีย้นชิบ 2022"

มทร.ธัญบุรี ฝก.

12 โครงการแห่เทียนพรรษา วัดหว่านบุญ จ.ปทุมธานี ฝพ.

19-20 โครงการเปิดโลกกจิกรรม หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝพ.

22 โครงการประกวดผลงาน RMUTT Young Startup 2022 ห้องสโมสรนักศึกษา คณะ

เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน

ฝน. + UBI

26 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว

หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝธ.+ฝพ.

กค.-สค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้วาทศิลป์ 

และแขง่ขนัโต้วาที

ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ฝพ.

กค.-ธค. กจิกรรมการประกวดออกแบบมาสคอต โลโก ้

และค าขวัญประจ าการแขง่ขนักฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 38

กองพัฒนานักศึกษา ฝพ.

ขบัเคล่ือนศิษยเ์กา่ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

(Up-skill,  Re-skill และ  New-skill)

มทร.ธัญบุรี ฝศส.

มหาวิทยาลัยฯ พบศิษยเ์กา่   คิดและแบ่งปัน ร่วมพัฒนา 

มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี ฝศส.



เดือน/ปี วนัที่ กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1-4 รับเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ฝส.

1-31 จดัต้ังโต๊ะหมูป่ระดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง พร้อมเคร่ืองสักการะ และจดัโต๊ะลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคล

ชั้น 1 อาคารส านักงาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ฝธ.

 1-31 ผู้กู้ยมืรายใหม่และรายเกา่ยา้ยสถานศึกษา ที่ได้รับอนุมัติ

ให้กู้ยมืจดัท าสัญญาและแบบยนืยนัการเบิกเงิน 

ผ่านระบบ DSL และส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัย

ระบบ DSL 

และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

 1-31 มหาวิทยาลัยตรวจสัญญาและแบบยนืยนัการเบิกเงิน 

พร้อมส่งให้ธนาคาร

ระบบ DSL 

และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

 1-31 รับเอกสารการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงาน

ตัวเขา้ฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ฝส.

6 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบ 2 กองพัฒนานักศึกษา ฝน.

10 ผู้กู้ยมืรายเกา่ต่อเนือ่งในมหาวิทยาลัย ยนืยนัการเบิกเงิน

ผ่านระบบ DSL และส่งให้มหาวิทยาลัย 

กลุ่มเปิดเทอมแบบอาเซ่ียน

ระบบ DSL และฝ่าย

สวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

10-11 แขง่ขนัทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝธ.+ฝพ.

11 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ

 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝธ.+ฝพ.

11 สานต่อพระปณิธาน ท าความดี ด้วยหัวใจตามรอยพ่อ 

คร้ังที่ 1

ศูนยก์ารเรียนรู้ศาสตร์

พระราชา

นางธิดารัตน์ 

โสดา/ 

องค์การ นศ.

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกบั

เพื่อช่วยเรียนส าหรับนักศึกษาพิการ

ห้องประชุมวิกตอเรีย 

มทร.ธัญบุรี

ฝน.

20-31 เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารการขอผ่อนผัน

การเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2

ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th

ฝส.

22-25 การตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝอ.

25-26 โครงการสัมมนาและสร้างเครือขา่ยครูอาจารย์

แนะแนว

หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝน.

29 การตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 (ศูนยรั์งสิต) มทร.ธัญบุรี (ศูนยรั์งสิต) ฝอ.

บริจาคโลหิต ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

และห้องประชุมวิกตอเรีย

ฝอ.

สิงหาคม 

2565



เดือน/ปี วนัที่ กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

กนัยายน

2565

 1-30 เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสารการขอผ่อนผันการ

เกณฑ์ทหาร รอบที่ 2

ผ่านทาง 

www.sdmilitary.rmutt.ac.th

ฝส.

15 โครงการราชมงคลธัญบุรีน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี ฝพ.

15 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนือ่งในวันราชมงคลน้อมเกล้า หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝธ.

15 พิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

"ราชมงคลสรรเสริญ" พุทธศักราช 2565

หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝธ.

15 สานต่อพระปณิธาน ท าความดี ด้วยหัวใจตามรอยพ่อ 

คร้ังที่ 2

ศูนยก์ารเรียนรู้ศาสตร์

พระราชา

นางธิดารัตน์ 

โสดา/ 

องค์การ นศ.

3-5 รับเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2 ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ฝส.

12 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หอประชุมราชมงคลธัญบุรี ฝพ.

12 สานต่อพระปณิธาน ท าความดี ด้วยหัวใจตามรอยพ่อ 

คร้ังที่ 3

ศูนยก์ารเรียนรู้ศาสตร์

พระราชา

นางธิดารัตน์ 

โสดา/ 

องค์การ นศ.

25 น านักศึกษาวิชาทหารรายงานตัวเขา้รับการฝึกวิชาทหาร 

ประจ าปีการศึกษา 2565

ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร 

โรงเรียนรักษาดินแดน

ฝส.

ตค.-พย. กฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 48 

(รอบคัดเลือก กลุ่มภาคกลาง)

อยู่ระหว่างเลือกเจา้ภาพ ฝก.

พฤศจกิายน

2565

6-8 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ลานอนันต์รังสรรค์ ฝพ.

25 สานต่อพระปณิธาน ท าความดี ด้วยหัวใจตามรอยพ่อ 

คร้ังที่ 4

ศูนยก์ารเรียนรู้ศาสตร์

พระราชา

นางธิดารัตน์ 

โสดา/ 

องค์การ นศ.

28 พย.-9 ธค. ผู้กู้ยมืรายเกา่ต่อเนือ่งในมหาวิทยาลัย ยนืยนัการเบิกเงิน

ผ่านระบบ DSL และส่งให้มหาวิทยาลัย

ระบบ DSL 

และฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา

ฝส.

ธันวาคม

2565

2 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝธ.+ฝพ.

2 สานต่อพระปณิธาน ท าความดี ด้วยหัวใจตามรอยพ่อ 

คร้ังที่ 5

ศูนยก์ารเรียนรู้ศาสตร์

พระราชา

นางธิดารัตน์ 

โสดา/ 

องค์การ นศ.

7-24 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาบัวน้ าเงินเกมส์ สนามกฬีา มทร.ธัญบุรี ฝก.+ ฝพ.

โครงการยกยอ่งศิษยเ์กา่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบุรี ประจ าปีการศึกษา 2564

มทร.ธัญบุรี ฝศส.

ตุลาคม

2565



เดือน/ปี วนัที่ กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

18 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนามหาวิทยาลัย หอประชุม มทร.ธัญบุรี ฝธ.

18 สานต่อพระปณิธาน ท าความดี ด้วยหัวใจตามรอยพ่อ 

คร้ังที่ 6

ศูนยก์ารเรียนรู้ศาสตร์

พระราชา

นางธิดารัตน์ 

โสดา/ 

องค์การ นศ.

21-30 กฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 48 

(รอบมหกรรม)

มรภ.อดุรธานี จ.อดุรธานี ฝก.

กมุภาพันธ์

2566

6-10 โครงการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลเกมส์ คร้ังที่ 38 (ส่วนงานกจิกรรมนักศึกษา)

มทร.ศรีวิชัย จงัหวัดสงขลา ฝพ.

6-10 กฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย

คร้ังที่ 37

มทร.ศรีวิชัย ฝก.

14 ราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ กพน ฝน.

22-23 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการ

บริหารองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566

มทร.ธัญบุรี ฝพ.

27 สานต่อพระปณิธาน ท าความดี ด้วยหัวใจตามรอยพ่อ 

คร้ังที่ 7

ศูนยก์ารเรียนรู้ศาสตร์

พระราชา

นางธิดารัตน์ 

โสดา/ 

องค์การ นศ.

มีนาคม

2566

31 สานต่อพระปณิธาน ท าความดี ด้วยหัวใจตามรอยพ่อ 

คร้ังที่ 8

ศูนยก์ารเรียนรู้ศาสตร์

พระราชา

นางธิดารัตน์ 

โสดา/ 

องค์การ นศ.

เมษายน

2566

1-30 จดัต้ังโต๊ะหมูป่ระดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุารี พร้อมเคร่ืองสักการะ 

และจดัโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ชั้น 1 อาคารส านักงาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ฝธ.

6 ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย สงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ฝธ.

พฤษภาคม

2566

4 จดัต้ังโต๊ะหมูป่ระดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พร้อมเคร่ืองสักการะ 

และจดัโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนือ่งในวันฉตัรมงคล

ชั้น 1 อาคารส านักงาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ฝธ.

หมายเหตุ

- คลินิกก าลังใจ (เสาร์ที่ 2 และที่ 4)

:  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนสิงหาคม 2565

- แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

- สนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา

มกราคม

2566


