
จ ำนวนศิษย์เก่ำทั้งหมดที่ร่วมกิจกรรม/โครงกำรกับมหำวิทยำลัย 

ปีการศึกษา ชื่อกิจกรรม/โครงการ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จ านวนศิษย์เก่า 
ที่เข้าร่วม (คน) 

2561 1.ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

9 – 10 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมราชนครินทร์ 
ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1 

2.ไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ “ช่ออัญชนัร้อยดวงใจ ขอ
นบไหว้ครูอาจารย์”   

25 ตุลาคม 2561 หอประชุมวไลยอลงกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

11 

3.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความ
พร้อมก่อนการท างาน”    

3 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมราชนครินทร์ 
ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1 

4.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 24 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1 

5.ปันฝันโภชนาการให้น้อง 2 ธันวาคม 2562 ห้องปฏิบัติการ
โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร อาคาร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

หลักสูตรโภชนาการ
และการก าหนด
อาหาร 

1 

6.แลกเปลี่ยนประสบการณ์สาน
สัมพันธ์ Safety VRU 

23 พฤษภาคม 2562 หอประชุมวไลยอลงกรณ์  หลักสูตรอาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัย 

3 

7.คืนสู่เหย้าชาวสิ่งแวดล้อม 20 เมษายน 2562 ห้อง 5103 อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

94 

8.โครงการปัจฉิมนิเทศคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

27 พฤษภาคม 2562 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1 

 

 



ปีการศึกษา ชื่อกิจกรรม/โครงการ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จ านวนศิษย์เก่า 
ที่เข้าร่วม (คน) 

2561 
(ต่อ) 

9.โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ “ครุ
ศาสตร์สัมพนัธ์ สายใยรักต้านยาเสพ
ติด” 2561 

5 กันยายน 2561 โรงยิมเนเซียม 1 คณะครุศาสตร ์ 30 

 10.โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะครุ
ศาสตร ์

5 เมษายน 2562 ห้องประชุม 7202 อาคาร 
7 ครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร ์ 50 

 11.โครงการมุติตาจิต “ร้อยความรักถัก
ทอใจ สานสายใยมุทิตา” ครุศาสตร์ 
2561 

7 กันยายน 2561 ห้องประชุมราชพฤกษ ์ คณะครุศาสตร ์ 10 

 12.พิธีไหว้คร ู“น้อมจิต วันทา บูชาครู” 
ครุศาสตร์ 

13 กันยายน 2561 หอประชุม 80 ปี คณะครุศาสตร ์ 10 

 13.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยั “เจ้าฟ้าเกมส์” 

16 มีนาคม 2562 สนามกีฬากลาง คณะครุศาสตร ์ 50 

 14.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
“ท าบุญคณะครุศาสตร์ ในโอกาสปี
ใหม่” 

16 มกราคม 2562 ลานวฒันธรรม  
คณะครุศาสตร์  

คณะครุศาสตร ์ 10 

 15.สืบทอดประเพณีไทย รดน้ าขอพร
ผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 

18 เมษายน 2561 ลานวฒันธรรม  
คณะครุศาสตร์  

คณะครุศาสตร ์ 10 

 
รวม 

 
283 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปีการศึกษา ชื่อกิจกรรม/โครงการ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม หน่วยงานที่จัด จ านวนศิษย์เก่า 
ที่เข้าร่วม (คน) 

2562 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพศิษย์เก่า 
 

17 พฤศจิกายน 2562 หอประชุม 
วไลยอลงกรณ์ 

กองพัฒนานักศึกษา 100 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้โปรเเกรม Adobe 
Photoshop "  

29 มกราคม 2563 ห้อง MS209 คณะวิทยาการ
จัดการ 

1 

3.ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
ปีการศึกษา 2562 

20 - 21 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 
3 โรงเรียนสาธิต ฝ่าย
ประถมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

4 

4.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ “เตรียมความพร้อม
ก่อนการท างาน”    

5 มีนาคม 2563 ห้องประชุมราชนครินทร์ 
ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1 

5.ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 

17 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์  ชั้น 5 อาคาร
เรียนรวมวิทยาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1 

 
รวม 

 
107 

 

 

 

 

 




