
ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม
กําหนดการจัด

กิจกรรม
เวลา สถานที่
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ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม
หมายเหตุ

1 จิตอาสาแยกขยะวันพุธ ทุกวันพุธ ภาคเรียน

ละ 10 ครั้ง

17.00 น. ลานแอโรบิค อาคาร

อเนกประสงค

ไมจํากัด 2 นิสิตจิตอาสา ใหนําขยะรีไซเคิลมา 100 ชิ้น

2 จิตอาสาแยกขยะวันอาทิตย ทุกวันอาทิตย 08.00 น. โรงอาหาร หนาหอพัก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 ไมจํากัด ชม. นิสิตจิตอาสา สมัครครั้งเดียว ทําไดตลอด

หลักสูตร

3 ปนจักรยานเก็บขยะ ทุกวันเสาร 08.00 น. จุดยืม - คืน จักรยาน 

ใกลทารถเมลขางหอพัก

นิสิต มน.

50 3 นิสิตจิตอาสา นําอุปกรณและถุงใสขยะมาเอง

4 จิตอาสาเตานมเทียม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 50 24 นิสิตจิตอาสา ใชอุปกรณของตนเอง

5 จิตอาสาเย็บถุงใสอุปกรณคนไข ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 100 18 นิสิตจิตอาสา ใชอุปกรณของตนเอง

6 จิตอาสาทําแมส ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามนัดหมาย ทําที่พักของตนเอง 200 18 นิสิตจิตอาสา ใชอุปกรณของตนเอง

7 จิตอาสาเย็บผาปดตามเด็กทารก ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามนัดหมาย ทําที่พักของตนเอง 100 18 นิสิตจิตอาสา ใชอุปกรณของตนเอง

8 จิตอาสาถักหมวกไหมพรมเพื่อ

ผูปวยมะเร็ง

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 100 24 นิสิตจิตอาสา ใชอุปกรณของตนเอง

9 จิตอาสาทําปลอกหุมมือผูปวยวิกฤต ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 100 24 นิสิตจิตอาสา ใชอุปกรณของตนเอง

10 จิตอาสาสมุดทํามือ ทุกวันพฤหัสที่ 1-3 

ของเดือน

17.30 น. อาคารอเนกประสงค 60 3 นิสิตจิตอาสา ใชอุปกรณของตนเอง

11 จิตอาสาเขียนชื่อบนหมวกกันน็อค ทุกวันจันทรที่ 1 

และ 3 ของเดือน

17.30 น. อาคารอเนกประสงค ไมจํากัด 1 นิสิตจิตอาสา เตรียมหมวกกันน็อคมาดวย

ปฏิทินกิจกรรมจิตอาสา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ และรับสมัครผาน เฟสบุค กลุมเครือขายนิสิตจิตอาสา มน.
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12 จิตอาสารับบริจาคปฏิทินเพื่อคน

ตาบอด

มกราคม 65 ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 20 24 กองกิจการนิสิต รวบรวมและนําปฏิทินไป

บริจาค

13 จิตอาสาชวยงานสํานักงาน จันทร - ศุกร เวลาราชการ กองกิจการนิสิต 10 ไมจํากัด ชม. กองกิจการนิสิต ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมายในแตละครั้ง

14 จิตอาสาผลิตสือ ทุกวัน ไมจํากัด รับงานไปทํา 30 36 กองกิจการนิสิต มีความสามารถดานงานก

ราฟค

15 นิสิตจิตอาสาชวยงานรับปริญญาฯ ชวงพิธี

พระราชทาน

ปริญญาบัตรฯ

ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 100 - 200 ตามจริง กองกิจการนิสิต ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมายในแตละครั้ง

16 จิตอาสาบริจาคโลหิต จันทร - ศุกร เวลาราชการ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไมจํากัด 6 กองกิจการนิสิต

17 จิตอาสาชวยงานแอโรบิค จันทร-ศุกร 17.30-19.00น. ลานแอโรบิค อาคาร

อเนกประสงค

1 1.5 งานกิจกรรมฯ

กองกิจการนิสิต

เปดหองเครื่องเสียงและจด

บันทึกผูใชบริการเตนแอโร

บิคดานซเพื่อสุขภาพ

18 นอมรําลึกพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศ (วันคลายวัน

สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 50-100 ตามจริง งานกิจกรรมฯ

กองกิจการนิสิต

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย

19 รวมกิจกรรมนอมรําลึก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

5 ธันวาคม ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 50-100 ตามจริง งานกิจกรรมฯ

กองกิจการนิสิต

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย

ปฏิทินกิจกรรมจิตอาสา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ และรับสมัครผาน เฟสบุค กลุมเครือขายนิสิตจิตอาสา มน.
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20 รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง

12 สิงหาคม ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 50-100 ตามจริง งานกิจกรรมฯ

กองกิจการนิสิต

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย

21
บริจาคโลหิต CP Blood 

Donation Day

ยังไมกําหนด

ชวงเวลา

ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย ไมกําจัดจํานวน ตามจริง งานกิจกรรมฯ

กองกิจการนิสิต

แจงวิธีการเทียบ ชั่วโมง

ภายหลัง

22 จิตอาสาเก็บขยะ วันสําคัญ วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา

09.00 น. อาคารอเนกประสงค 300 3 งานกิจกรรมฯ

กองกิจการนิสิต

เก็บขยะหรือปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมาย

23 จิตอาสาพัฒนาวัดและสถานที่

สาธารณะ

วันหยุดราชการ

เดือนละ 1 ครั้ง

ตามนัดหมาย วัดและสถานที่สาธารณะ 10-20 ตามจริง งานกิจกรรมฯ

กองกิจการนิสิต

กิจกรรม 5 ส และทําความ

สะอาดสถานที่

24 โครงการ NU RUN มีนาคม 2565 ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 50-100 ตามจริง งานศิษยเกา 

กองกิจการนิสิต

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมายในแตละครั้ง

25 โครงการศิษยเกาดีเดน ชวงพิธี

พระราชทาน

ปริญญาบัตรฯ

ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 20-30

ตามจริง

งานศิษยเกา 

กองกิจการนิสิต

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมายในแตละครั้ง

26 โครงการถวายบังคมลา สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช
วันฝกซอมยอยและ

ฝกซอมใหญ พิธี

พระราชทาน

ปริญญาบัตร

ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 50-100 ตามจริง งานศิษยเกา 

กองกิจการนิสิต

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมายในแตละครั้ง

ประชาสัมพันธ และรับสมัครผาน เฟสบุค กลุมเครือขายนิสิตจิตอาสา มน.

ปฏิทินกิจกรรมจิตอาสา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปการศึกษา 2564
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27 จิตอาสาแยกขยะในหอพัก ทุกวันอาทิตย 08.00 น. หอพักนิสิต อาคาร 1-15 40 2 หนวยหอพัก

กองกิจการนิสิต

รับเฉพาะนิสิตหอพัก  

มหาวิทยาลัยนเรศวร

28 จิตอาสาชวยงานหอพัก 

(กรรมการหอพัก)

สิงหาคม 64 - 

มีนาคม 65

ตามนัดหมาย หอพักนิสิต อาคาร 1-15 300 40 หนวยหอพัก

กองกิจการนิสิต

รับเฉพาะนิสิตหอพัก  

มหาวิทยาลัยนเรศวร

29 จิตอาสาชวยนองป 1 ขนของเขาหอ มิถุนายน 2564 08.00 - 16.00 

น.

หอพักนิสิต อาคาร 1-15 400 24 หนวยหอพัก

กองกิจการนิสิต

ชวยเหลือนิสิตขนของเขา

หอพักนิสิต มน.

30 จิตอาสาพระนเรศวร ชวยเหลือ

ผูปวยใน รพ.มน.

จันทร - ศุกร 07.00 น. โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

30 ตามจริง รพ.มน. แจงวิธีการเทียบ ชั่วโมง

ภายหลัง

ปฏิทินกิจกรรมจิตอาสา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ และรับสมัครผาน เฟสบุค กลุมเครือขายนิสิตจิตอาสา มน.
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