
ลําดับ

ที่
กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ ผูรับผิดชอบ

1 ประเพณีรับนองรถไฟ 20 - 21 สถานีรถไฟหัวลําโพง - สถานีรถไฟเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมคณะเศรษฐศาสตร  23 (14.30 - 16.30 น.) สํานักทะเบียนฯ สโมฯ

3 วันประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม พบผูบริหาร 

คณาจารย และอาจารยที่ปรึกษา

23 (08.00 - 12.00 น.) หองประชุมใหญคณะฯ

หนวยพัฒนาฯ

4 ECON CMU Pre College 24 - 26 คณะเศรษฐศาสตร หนวยพัฒนาฯ

5 สอบวัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ (CMU E-Pro) 27 (14.45 - 16.00 น.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาควิชาภาษาอังกฤษ

6 Econ Relationship  29 - 30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม สโมฯ

7 รับนองรวม (กิจกรรมจิตอาสา) 31 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

8 กิจกรรมของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 หอพักในมหาวิทยาลัย สํานักงานหอพักฯ

9 แนะนําการลงทะเบียน การเรียนการสอน เรียนรูผานกิจกรรม 2 หองประชุมใหญคณะฯ งานบริการฯ

10 นักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 2 - 3  - สํานักทะเบียนฯ

11 เปดโลกกิจกรรม 2561 และ รับขวัญลูกชาง มช. 61 4 สนามกีฬากลาง มช.และบริเวณโดยรอบ สโมฯ

12 รับแบบคําขอ เอกสาร สัมภาษณ กยศ.รายใหม  6- 10 หองหนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หนวยพัฒนาฯ

13 รับใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 (ทุกทุน)  6 - 17 หองหนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หนวยพัฒนาฯ

14 วันเปดภาคเรียนที่  1/2561 6 -

15 เลือกชมรม 11 คณะเศรษฐศาสตร สโมฯ

16 ซอมกีฬา / การแขงขันกีฬานองใหม (CMU Freshmen's Game)  13 ส.ค. - 21 ก.ย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม สโมฯ

พิธีไหวครู และรับขวัญนองใหม 16

-          มหาวิทยาลัยเชียงใหม (07.30 – 09.30 น.) หอประชุม มช. ส.มช.

-          คณะฯ (09.00 – 12.00 น.) หองประชุมใหญคณะฯ สโมฯ

18 สอนนองรองเพลงเชียร, สอนนองบูม  17 ส.ค. - 5 ก.ย. หองประชุมใหญ, คณะเศรษฐศาสตร สโมฯ

19 สัมภาษณนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะฯ ประจําป

การศึกษา 2561 (ทุกทุน)

 20 - 24 คณะเศรษฐศาสตร หนวยพัฒนาฯ

20 ชําระคาธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1/2561  20 - 24  - สํานักทะเบียนฯ

21 CMU Smart City 22 หองประชุมใหญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

22 ประเพณีนํานักศึกษาใหมขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 8 วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ สโมฯ

23 ประเพณีขันโตกเศรษฐศาสตร 12 คณะเศรษฐศาสตร สโมฯ

24 ECON talk (ติววิชาการ) 15 คณะเศรษฐศาสตร สโมฯ

25 5 Facs 22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม สโมฯ 5 คณะสาย

สังคมศาสตร

26 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  1 - 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม งานบริการฯ

27 คายอาสา  13 - 15 อยูระหวางการติดตอสถานที่ สโมฯ

28 เทศกาลดนตรีสานสัมพันธ Econ - Entaneer ครั้งที่ 4 23 ลานสังคีต สโมฯ 2 คณะ

29 คายวิชาการ  27 - 28 อยูระหวางการติดตอสถานที่ สโมฯ

30 ประกวดดาว-เดือน มช. 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม สโมฯ

31 งดจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย (กิจกรรมสโมฯ) 12 - 23 กองพัฒนาฯ

32 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/61  26 พ.ย. - 11 ธ.ค. มหาวิทยาลัยเชียงใหม งานบริการฯ

33 คาย Economics Social Responsibility # 4 : นศ.ทุน-กยศ.

รับใชสังคม

17 - 21 โรงเรียนแมโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม หนวยพัฒนาฯ

เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561

ติดตามขาวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : page : Econstu.cmu หรือ www.econ.cmu.ac.th/econstu
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  ปฎิทินการดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 รหัส 61...)

หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  คณะเศรษฐศาสตร

ประจําภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561
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