
ปฏิทินกจิกรรมองค์การนักศกึษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 

โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
ลำดับ 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เวลาที่จัดกิจกรรม 

 
สถานที ่

ค่าหน่วยกิจ/ด้าน
กิจกรรม 

กิจกรรม ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
1 ค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งท่ี 18  : UBU Student Farm เกษตรอาสาพัฒนา 24 -31 พ.ค.64 09.00-16.00 น. บริเวณ UBU Farm Student 

ม.อุบลฯ 
 ไม่เกิน 16 นก. 

/บำเพ็ญฯ 
2 ประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี

งบประมาณ 2564 งวดที่ 2 
สโมสรนักศึกษา  

ม.อุบลฯ 
28 พ.ค.64 
25 มิ.ย.64 
30 ก.ค.64 
27 ส.ค.64 
24 ก.ย.64 

17.00-20.00 น. ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  
ม.อุบลฯ 

1 นก.ต่อครั้ง 
/คุณลักษณะฯ 

3 กิจกรรม UBU GIVE BLOOD SAVE LIFE  สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

พ.ค.64 
มิ.ย.64 
ก.ค.64 
ส.ค.64 
ก.ย.64 
ต.ค.64 
พ.ย.64 
ธ.ค.64 

09.30-15.30 น. โรงพยาบาล ม.อุบลฯ และคณะ/
หน่วยงานต่างๆภายใน ม.อุบลฯ 

  ไม่เกิน 2 นก.
ต่อครั้ง/บำเพ็ญฯ 

4 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จดุเกิดเหตุ (รอบที่ 1) ชมรมอาสากู้ชีพฯ 1 พ.ค.-30 ก.ย.64 24 ช่ัวโมง ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
โดยรอบ 

ตามจำนวน
ช่ัวโมงการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

5 กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาร่วมสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

2 มิ.ย.64 09.00-12.00 น. ภายใน ม.อุบลฯ 1 นก. 
/บำเพ็ญฯ 
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ลำดับ 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เวลาที่จัดกิจกรรม 

 
สถานที ่

ค่าหน่วยกิจ/ด้าน
กิจกรรม 

6 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ภาคเช้า : ระดับมหาวิทยาลัย (แบบออนไลน์) 
ภาคบ่าย : ระดับคณะ  (แบบออนไลน์) 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาร่วมสโมสร
นักศึกษาทุกคณะ 

9 มิ.ย.64 08.30-11.00 น. แบบออนไลน ์
 

1 นก./
มหาวิทยาลยั 
1 นก./คณะ 

/คุณลักษณะฯ 
7 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) 
สำนักงานพัฒนา

นักศึกษา 
9 มิ.ย.64 16.30-18.30 น. แบบออนไลน ์ 0.5 นก. 

/คุณลักษณะฯ 
8 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

: UBU 2021 First Meetup  (แบบออนไลน์) 
สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ 10 มิ.ย.64 09.00-16.00 น. แบบออนไลน ์

 
  ไม่เกิน 2 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

9 กิจกรรม ม.อุบลร่วมใจ ผลิตลูกบอลยางสำหรับผู้ป่วยโรคไต Rubber tech UBU 10 มิ.ย.-30 ก.ย. 64 
 

13.00-17.00 น. ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  
โรงอาหารกลาง ตลาดนัด ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 10 นก. 
/บำเพ็ญฯ 

10 กิจกรรม UBU Healthy Bodies Challenge  สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

1-15 มิ.ย.64 
1-15 ก.ค.64 
1-15 ส.ค.64 
1-15 ก.ย.64 

ช่วงที่ 1 
 06.00-08.00 น. 

ช่วงที่ 2  
17.00-19.00 น. 

ภายใน ม.อุบลฯ ไม่เกิน 20 นก. 
/กีฬาฯ 

11 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การจัดทำรายงานประเมินผล
โครงการ” 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

มิ.ย.-ส.ค.64 
 

08.30-16.30 น. ภายใน ม.อุบลฯ 0.5 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

12 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต For 
Food 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาร่วมกับสโมสร

นักศึกษา ม.อุบลฯ 

ทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห ์

 18,25 มิ.ย.64 
2,9,16,23,30 ก.ค.64 
 6,13,20,27 ส.ค.64 

11.00-13.00 น. โรงอาหารกลาง 2 
ม.อุบลฯ 

0.5 นก.ต่อครั้ง 
/คุณลักษณะฯ 

กิจกรรม ภาคการศึกษาต้น 
13 กิจกรรมอาสาสมัคร สร้างฝัน ปันยิ้ม ครั้งท่ี 8 ชมรมอาสาสมัคร  

ม.อุบลฯ 
26-27 มิ.ย.64 08.00-16.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

ธาตุ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
ไม่เกิน 4 นก. 

/บำเพ็ญ 
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ลำดับ 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เวลาที่จัดกิจกรรม 

 
สถานที ่

ค่าหน่วยกิจ/ด้าน
กิจกรรม 

14 พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู ่ขวัญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปีการศึกษา 2564 
 

สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ 1 ก.ค.64 09.00-11.00 น. ภาคเช้า : ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 
ม.อุบลฯ 

ภาคบ่าย : คณะต้นสังกัด 

1 นก. 
/ศิลปวัฒนธรรม 

15 กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา (สภา
นักศึกษา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
ทุกคณะ)  

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสภา
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

2 ก.ค.64 08.00-17.00 น. แบบออนไลน ์ 0.5 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

16 กิจกรรมน้อมจิตทำบญุ อาคารสถานพยาบาล (หลังเกา่) สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ 5 ก.ค.64 07.00-12.00 น. อาคารสถานพยาบาลหลังเก่า 
ม.อุบลฯ 

1 นก.  
/คุณธรรม 

17 กิจกรรมการแข่งขัน UBU BASKETBALL 3x3 15st ชมรมบาสเกตบอล 5-9 ก.ค.64 17.00-22.00 น. ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  
ม.อุบลฯ 

 ไม่เกิน 4 นก. 
/กีฬาฯ 

18 กิจกรรมฟตุซอล ม.อุบลฯ หนองอเีจมส์ คัพ ชมรมฟุตซอล 12-18 ก.ค.64 08.00-21.00 น. สนามฟุตซอลสเีขียวหนองอีเจมส์  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 6 นก. 
/กีฬาฯ 

19 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเสรมิทักษะ-ป้องกันและหนีไฟ ชมรมอาสากู้ชีพฯ 17 ก.ค.64 08.30-16.30 น. ศูนย์กีฬาอเนกประสงค ์
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 2 นก. 
/บำเพ็ญฯ 

20 กิจกรรมอบรมกีฬา ASTG ครั้งท่ี 4  ชมรมUBU BB GUN 
CLUB 

17-18 ก.ค.64 
 

07.30-16.30 น. ชมรม UBU BB GUN CLUB  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 4 นก. 
/กีฬาฯ 

21 กิจกรรมสร้างเสรมิจิตสำนึกการขบัขี่ปลอดภัยและสอบใบขับข่ี
สำหรับนักศึกษา ม.อุบลฯ ประจำปี 2564 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

รุ่นที่ 1 
17-18 ก.ค. 64 

รุ่นที่ 2  
14-15 ส.ค.64 

09.00-16.30 น. อาคารเรยีนรวม 5 ม.อุบลฯและ
สำนักงานขนส่งจังหวัด

อุบลราชธาน ี

ไม่เกิน 2 นก. 
/คุณธรรมฯ 

22 กิจกรรม My Power Magic รุ่นที ่1 - รุ่นที่ 3 สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

รุ่นที่ 1 
17-18 ก.ค.64 

รุ่นที่ 2  
21-22 ส.ค.64 

09.00-16.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ม.อุบลฯ 

 รุ่นละ 4 นก. 
/คุณธรรมฯ 
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ลำดับ 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เวลาที่จัดกิจกรรม 

 
สถานที ่

ค่าหน่วยกิจ/ด้าน
กิจกรรม 

รุ่นที่ 3  
18 ก.ย.64 

23 กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ  (Smart Entrepreneurship)  สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

22-23 ก.ค.64 09.00-16.00 น. ภายใน ม.อุบลฯ ไม่เกิน 4 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

24 ค่ายเยาวชน คนวัฒนธรรม สืบ “ศิลป์” ถ่ิน 4 เผ่า อีสานสัมพันธ์
ครั้งท่ี 15 

ชมรมอีสานสัมพันธ์ 24-26 ก.ค. 64 09.00-22.00 น. บ้านโพนงาม  ตำบลบก อำเภอ
โนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ไม่เกิน 8 นก. 
/ศิลปวัฒนธรรม 

25 กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

28 ก.ค.64 09.00-12.00 น. ชุมชนโดยรอบ ม.อุบลฯ 1 นก. 
/บำเพ็ญฯ 

26 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครบรอบ 31 ปี 
-กิจกรรมตักบาตร 
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
-กิจกรรมบริจาคโลหิต 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

29 ก.ค.64 09.00-16.00 น. ภายใน ม.อุบลฯ  ไม่เกิน 2 นก. 
/บำเพ็ญฯ 

27 กิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งท่ี 1 บุปผา อารัญ สังคีพ ชมรมดนตรีไทย 29 ก.ค.64 09.00-16.00 น. บริเวณสวนสำนักวิทยบริการ 
ม.อุบลฯ 

 ไม่เกิน 2 นก. 
/ศิลปวัฒนธรรม 

28 กิจกรรมวิ่งเก็บขยะ Plogging Run ครั้งท่ี 3 ชมรม UBU Green 
Club 

29-31 ก.ค.64 16.00-20.00 น. รอบ ม.อุบลฯ 1 นก. 
/บำเพ็ญฯ 

29 กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์อดุมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 
พระบรมราชจักรีวงศ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

31 ก.ค.64 07.00-16.30 น. โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ ไม่เกิน 2 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

30 กิจกรรม UBU Thai Performance and Market สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ก.ค.64 
 

08.30-16.30 น. ภายใน ม.อุบลฯ ไม่เกิน 2 นก. 
/ศิลปวัฒนธรรม 
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ลำดับ 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เวลาที่จัดกิจกรรม 

 
สถานที ่

ค่าหน่วยกิจ/ด้าน
กิจกรรม 

31 กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงคส์ร้างเสรมิวินัย
จราจรและความปลอดภัยทางถนน ม.อุบลฯ ปี 2564 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

ก.ค.64 
  

08.30-16.30 น. ม.อุบลฯ ไม่เกิน 2 นก. 
/คุณธรรมฯ 

32 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  
12 สิงหาคม (บริจาคโลหิตและกิจกรรมจติอาสา)  

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

10-13 ส.ค.64 09.00-12.00 น.  ภายใน ม.อุบลฯ  1 นก. 
/บำเพ็ญฯ 

33 กิจกรรมผู้บรหิารพบนักศึกษา สภานักศึกษา ม.อุบลฯ 16 ส.ค.-13 ก.ย.64 
 

17.00-20.00 น. ภายใน ม.อุบลฯ  ไม่เกิน 5 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

34 กิจกรรม UBU FOOTBALL  LEAGUE 2021 ชมรมฟุตบอล 16 ส.ค.- 30 ก.ย.64 08.00-20.00 น. สนามกีฬากลาง ม.อุบลฯ  ไม่เกิน 2 นก. 
/กีฬาฯ 

35 กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย 18-19 ส.ค. 64 15.00-21.00 น. โรงละครคณะศลิปศาสตร์  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 4 นก. 
/ศิลปวัฒนธรรม 

36 กิจกรรมผู้นำนักศึกษา ม.อุบลฯ รว่มใจ โตไปไมโ่กง สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาร่วมสภา
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

20 ส.ค.64 
 

09.00-16.00 น. ภายใน ม.อุบลฯ ไม่เกิน 2 นก. 
/คุณธรรมฯ 

37 กิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพญ็ประโยชน ์ ชมรมอาสาพัฒนาและ
บำเพ็ญประโยชน์ 

21-22 ส.ค.64 08.00-17.00 น. สวนสาธารณะหนองอีเจม 
ม.อุบลฯ 

 ไม่เกิน 4 นก. 
/บำเพ็ญฯ 

38 กิจกรรม Swimming Instruction 5th ชมรมว่ายน้ำ 24 ส.ค.- 5 ก.ย.64 17.00-20.00 น. สระว่ายน้ำยอดเศรณ ี
ม.อุบลฯ 

 ไม่เกิน 13 นก. 
/กีฬาฯ 

39 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์การนกัศึกษา  สโมสรนักศึกษา  
ม.อุบลฯ 

26-28 ส.ค.64 
 

08.30-16.30 น. ม.มหาสารคาม /ม.ขอนแก่น / 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

สกลนคร /ม.นครพนม 

ไม่เกิน 6 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

40 กิจกรรมพัฒนาทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

 27 ส.ค.64 
 

16.00-20.00 น. ภายใน ม.อุบลฯ 1 นก. 
/คุณลักษณะฯ 



6 
 

 
ลำดับ 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เวลาที่จัดกิจกรรม 

 
สถานที ่

ค่าหน่วยกิจ/ด้าน
กิจกรรม 

41 กิจกรรม องค์การนักศึกษา E-Sports League 2021 
 

สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ 1-2 ก.ย.64 09.00-18.00 น. สำนักวิทยบริการ  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 4 นก. 
/กีฬาฯ 

42 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ Startup รุ่นใหม่ ครั้งท่ี 1 ชมรม Young Startup 
Club UBU 

4-5 ก.ย.64 09.00-16.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 4 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

43 การแข่งขันกีฬา “องค์การนักศึกษา Badminton UBU 2021” สโมสรนักศึกษาม.อุบลฯ 11-12 ก.ย.64 09.00-18.00 น. ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 4 นก. 
/กีฬาฯ 

44 การแข่งขันกีฬา “องค์การนักศึกษา เทเบิลเทนนสิ UBU 2021” สโมสรนักศึกษาม.อุบลฯ 11-12 ก.ย.64 
 

09.00-18.00 น. ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 4 นก. 
/กีฬาฯ 

45 กิจกรรม UBU Board Game Festival 2021 ชมรมบรดิจ์หมาก
กระดานและครอสเวริ์ด 

11-12 ก.ย.64 
 

09.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 4 นก. 
/กีฬาฯ 

46 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน UBU BUDDY สโมสรนักศึกษาม.อุบลฯ ช่วงที่ 1 ก่อนกลาง
ภาค ก.ค. 64 

ช่วงที่ 2 ก่อนสอบ
ปลายภาค ก.ย.64 

17.00-20.00 น. อาคารเรยีนรวม CLB 5 
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 4 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

47 ค่ายพิราบขาว ครั้งท่ี 18 ชมรมพิราบขาว 15 ต.ค.–3 พ.ย.64 08.00-15.00 น. ภายใน ม.อุบลฯ ไม่เกิน 20 นก. 
/บำเพ็ญ 

48 ค่ายม.อุบลวิชาการ ครั้งที่ 25 ชมรมวิชาการ 20-30 ต.ค.64 05.30-21.30 น. ภายใน ม.อุบลฯ  ไม่เกิน 19 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

49 ค่ายเมด็ทรายรวมใจห่วงใยชุมชน ปกีารศึกษา 2564 ชมรมเมด็ทราย 26-29 ต.ค.64 05.30-20.00 น. โรงเรียนบ้านห้วยทม  
จ.อำนาจเจรญิ 

 ไม่เกิน 10 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

50 เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 48   
(รอบมหกรรม) 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

ต.ค.-พ.ย.64 18.00-21.00 น. สนามกีฬากลางและศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 15 นก. 
/กีฬาฯ 



7 
 

 
ลำดับ 

 
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 
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ค่าหน่วยกิจ/ด้าน
กิจกรรม 

51 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จดุเกิดเหตุ (รอบที่ 2) ชมรมอาสากู้ชีพฯ ต.ค.64-พ.ค.65 24 ช่ัวโมง ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
โดยรอบ 

ตามจำนวน
ช่ัวโมงการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

52 ค่ายคอมพิวเตอร์สญัจรเพื่อน้อง ครั้งท่ี 8 ชมรมคอมพิวเตอร์สญัจร 3-6 พ.ย.64 
 

08.00-21.00 น. โรงเรียนปทุมพิทยาคม  
จ.อุบลฯ 

ไม่เกิน 10 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

53 ค่ายสร้างสัมพันธ์ สานสายใย สร้างคนค่ายเพื่อสังคม ครั้งที่ 29 ชมรมข้าวเหนียวปั้นน้อย 3-7 พ.ย.64 
 

09.00-21.00 น. ภายใน ม.อุบลฯ ไม่เกิน 12 นก. 
/บำเพ็ญฯ 

กิจกรรม ภาคการศึกษาปลาย 
54 กิจกรรมสืบสานงานประเพณลีอยกระทง มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี ประจำปี 2564  
สโมสรนักศึกษาม.อุบลฯ 19 พ.ย.64 15.00-22.00 น. สวนสาธารณะ 70 ไร่  

ม.อุบลฯ 
ไม่เกิน 2 นก. 

/ศิลปวัฒนธรรม 
55 กิจกรรม UBU Gallery and Music Festival 2021 

 
สโมสรนักศึกษาม.อุบลฯ 19 พ.ย.64 15.00-22.00 น. สวนสาธารณะ 70 ไร ่

 ม.อุบลฯ 
ไม่เกิน 2 นก. 

/ศิลปวัฒนธรรม 
56 ค่ายสานฝันสมัพันธ์วิชาการ ครั้งท่ี 20 ชมรมสานฝันสัมพันธ์

สัญจร 
19-21 พ.ย. 64 

 
08.30-21.30 น. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 

อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ 
ไม่เกิน 8 นก. 
/คุณลักษณะ 

57 กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการผลิตละครเวทีภาษาอังกฤษ ชมรมละครเวท ี 20-21 พ.ย.64 08.30-16.30 น. คณะศลิปศาสตร์ ม.อุบลฯ ไม่เกิน 4 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

58 กิจกรรมการแข่งขัน UBU BASKETBALL 7x7 1st 
 

ชมรมบาสเกตบอล 22-27 พ.ย.64 17.00-21.00 น. 
 

ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 6 นก. 
/กีฬาฯ 

59 กิจกรรม UBU Ambassador 2021 
 

สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ 28 พ.ย.64 10.00-22.00 น. ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 2 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

60 กิจกรรม UBU S.U. Dancing  สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ 28 พ.ย.64 10.00-22.00 น. ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 2 นก. 
/กีฬาฯ 
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61 กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติวันพ่อแหง่ชาติ 
 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

5 ธ.ค.64 09.00-12.00 น. ชุมชนโดยรอบ ม.อุบลฯ 1 นก. 
/บำเพ็ญฯ 

62 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 48 (รอบ
มหกรรม) 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

8-17 ธ.ค.64 09.00-18.00 น. มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 จ.อุดรธาน ี

 ไม่เกิน 15 นก. 
/กีฬาฯ 

63 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
ประจำปีการศึกษา 2563  

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

ธ.ค.64 15.00-18.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ม.อุบลฯ 

1 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

64 พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

ธ.ค.64 05.00-13.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ                          
พระชนมพรรษา ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 2 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

65 กิจกรรมจติอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ประจำปี 2565 
 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ม.อุบลฯ 

11-18 ม.ค.65 09.00-17.00 น. วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธาน ี ไม่เกิน 3 นก.ต่อ
วัน /บำเพ็ญฯ 

66 การแข่งขันกีฬาสานสมัพันธ์กันเกราเกมส์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ  16 ม.ค.-14 ก.พ.65 08.00-20.00 น.  สนามกีฬา ม.อุบลฯ ไม่เกิน 28 นก. 
/กีฬาฯ 

(ตามที่เข้าร่วมการ
แข่งขันจริง) 

67 กิจกรรม UBU Job and Education Fair  2022  
 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

27-28 ม.ค.65 
 

08.30-16.30 น. แบบออนไลน ์  ไม่เกิน 2 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

68 กิจกรรมอบรมการช่วยเหลือชีวิตจากการจมน้ำ ครั้งท่ี 2 ชมรมว่ายน้ำ 31 ม.ค.- 1 ก.พ. 65 07.30-16.00 น. สระว่ายน้ำยอดเศรณ ี
ม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 3 นก. 
/กีฬาฯ 
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69 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูด้้วยระบบดิจิตอล  สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

ครั้งท่ี 1 ม.ค.65 
ครั้งท่ี 2 ก.พ.65 
ครั้งท่ี 3 มี.ค.65 
ครั้งท่ี 4 เม.ย.65 

08.30-16.30 น. แบบออนไลน ์ 1 นก.ต่อครั้ง 
/คุณลักษณะฯ 

70 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบรหิารกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุกคณะ) 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

4 ก.พ.64 08.00-17.00 น. แบบออนไลน ์ 0.5 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

71 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญผะเหวด  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ 7 ก.พ.65 07.30-16.00 น. สวนสาธารณะ 70 ไร่  
ม.อุบลฯ 

 ไม่เกิน 2 นก. 
/ศิลปวัฒนธรรม 

72 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการทำงาน สำหรับนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย  

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

24 ก.พ.65 
 

08.30-16.30 น. แบบออนไลน ์  ไม่เกิน 2 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

73 กิจกรรมเชิดชูเกียรติพลเมืองดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปีการศึกษา 2564 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาม.อุบลฯ 

25 ก.พ.65 17.00-20.00 น. อาคารกิจกรรมนักศึกษา  
ม.อุบลฯ 

1 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

74 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

28 ก.พ.65 
 

09.00-11.00 น. แบบออนไลน ์ 0.5 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

75 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 

สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา 

3 ม.ีค.65 
 

08.30-12.00 น. แบบออนไลน ์ 1 นก. 
/คุณลักษณะฯ 

กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 
76 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์การนกัศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
สโมสรนักศึกษาม.อุบลฯ 22-25 ม.ีค.65 08.30-16.30 น. ภาคกลางและภาคตะวันออก  ไม่เกิน 8 นก. 

/คุณลักษณะฯ 
77 ค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งท่ี 19 ชมรมเกษตรอาสา 26-28 มี.ค.65 09.00-20.00 น ภายใน ม.อุบลฯ 

 
 ไม่เกิน 6 นก. 

/บำเพ็ญฯ 
78 ค่ายผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 สโมสรนักศึกษาม.อุบลฯ 29-30 ม.ีค.65 08.30-16.30 น. โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ ไม่เกิน 4 นก. 

/คุณลักษณะฯ 
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หมายเหตุ  : การให้ค่าหน่วยกจิกรรมตามระยะเวลาที่เข้าร่วมจริง 


