
งานเครือข่ายดา้นสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๑ 

 

กำหนดการงานเครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๙ “เมืองดอกบัวเกมส์” 

ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 

๑. กำหนดการกิจกรรมทักษะทางวิชาการของนักศึกษา 
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม หมายเหตุ 
เวลา ๐๕.๐๐-๑๑.๐๐ น. -แต่ละมหาวิทยาลัยฯ ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. -ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาฯ พร้อมกัน ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี 
(สนามทุ่งศรีเมือง) 

สักการะเพื่อความ 
เป็นศิริมงคล 

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. -ทุกมหาวิทยาลัยเดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พักผ่อนตามอัธยาศยั 

 -พร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ ่ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนาและสร้าง
เสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ห้องประชุมชั้น ๖ 

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมใหญช่ั้น ๖  นักศึกษา ณ ห้องประชุม
ใหญ่  ส่วนคณาจารย์ ณ 
ห้องรับรองช้ัน ๖ 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. - การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ และการประชุมคณาจารย์เครือข่ายฯ   

 รายละเอียดดังนี้  

  ๑. ทักษะทางด้านวิชาการ การประกวดนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา รายงานตัว ณ ห้องจัด
แข่งขัน 

       -การแข่งขันทักษะด้านการวิจัยกลุ่มด้านอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

ห้อง๕๓.๓๐๗ 

       -การแข่งขันทักษะด้านการวิจัยกลุ่มส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ห้อง ๕๓.๔๐๗ 

   ๒.การประกวดสุนทรพจน์ ผู้นำการพูดให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ เวทีห้อง
ประชุมใหญ่ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ 

เวทหี้องประชุมชั้น ๖ 

   ๓.กิจกรรมประชุมคณาจารย์ เครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ 

ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ 

เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.   ๔. การประกวดผลงานนักศึกษาที่ส่งประกวดแบบออนไลน์ ประกอบด้วย ๔ 
กิจกรรม คือ 
     ๔.๑ การประกวดผลงานนวัตกรรมทางสาธารณสุข 
     ๔.๒ การประกวดโครงการบริการวิชาการ 
     ๔.๓ การประกวดแอโรบิคแดนซ์ 
     ๔.๔ การประกวดการแสดงวัฒนธรรมประจำจังหวัด 

คณะกรรมการตดัสิน
ผลงาน มาจากทุก
มหาวิทยาลยัๆละ ๒ คน 
สถานท่ีถ่ายทอดผลงาน
คือ ห้อง ๕๓.๓๐๑ 
ห้อง ๕๓.๓๐๒ 
ห้อง ๕๓.๓๐๓ 
ห้อง ๕๓.๓๐๔ 



งานเครือข่ายดา้นสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๒ 

 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม หมายเหตุ 
เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. กิจกรรมการสานสัมพันธ์นักศึกษา เครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุข

ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมใหญช่ั้น ๖  

ห้องประชุมชั้น ๖ 

เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงรับรอง ณ หอประชุมไพรพะยอม 
-รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (การแต่งกาย ธีมวัฒนธรรมพื้นเมืองประจำ
จังหวัด) 

 

เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๑๐ น. - การแสดงเปิดงาน โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี  

เวลา ๑๘.๑๐-๑๘.๓๐ น. - คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับ 
- พิธีเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

เวลา ๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. - มอบของรางวัลและเกียรติบัตรด้านการเรียนดี และคุณธรรมจริยธรรม   

 - มอบรางวัลการประกวดทักษะผลงานวิชาการของนักศึกษา 
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และประธานเครือข่ายฯ 

 

เวลา ๑๙.๐๐-๑๙.๑๕ น. - พิธีมอบธงเครือข่ายฯ ให้กับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพปีต่อไป 
- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ทุกมหาวิทยาลัย ถ่ายภาพร่วมกัน 

 

เวลา ๑๙.๑๕-๑๙.๓๐ น. - แต่ละมหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึก  มหาวิทยาลยัแตล่ะแห่ง
ได้จัดเตรียมมาเอง 

เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. - ชมการแสดงจากวงดนตรีจากสาขาดนตรี UBRU Brand มรภ.อุบลราชธานี  

เวลา ๒๐.๓๐น. - พิธีปิด / ทุกท่านเดินทางกลับที่พัก  

 
๒. กำหนดการพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ของคณะผู้บริหาร เครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุขศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๖ อาคาร
สาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ 
 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม หมายเหตุ 
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. - คณบดี หรือผู้แทนคณบดีทุกสถาบัน เดินทางถึงห้องประชุมใหญ่ชั้น ๖   

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น. - อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เดินทางถึงห้องประชุม เพ่ือเป็น
ประธานและสักขีพยานต่อการลงนามความร่วมมือ  

 

เวลา ๐๙.๑๐-๐๙.๒๐ น. - คณบดี กล่าวรายงานต่อประธาน เพ่ือแสดงถึงความเป็นมาในการลงนามความ
ร่วมมือเครือข่ายฯ ฉบับที่ ๒ 

 

เวลา ๐๙.๒๐-๐๙.๓๐ น. - อธิการบดี ฯ กล่าวเปิดการลงนามความร่วมมือฯ   

เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. - คณบดีทุกสถาบัน พร้อมกันบนเวที และร่วมลงนามในเอกสาร (MOU)  

เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. - ประธานพิธี คณบดี และคณาจารย์ทุกท่าน ถ่ายภาพร่วมกัน   



งานเครือข่ายดา้นสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๓ 

 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม หมายเหตุ 
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. - การประชุมคณบดีฯ ในการเลือกตั้งประธานเครือข่ายคนใหม่ ณ ห้องประชุม 

๑ ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ 

 

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. -คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับประธาน
เครือข่ายคนใหม่/ทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน 

 

เวลา ๑๒.๐๐ น. -แต่ละมหาวิทยาลัยฯ เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  

*** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
การแต่งกาย 

๑. กิจกรรมการพิธีลงนามความร่วมมือ คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แต่งกายชุดสูทสากล 
    ส่วนนักศึกษา แต่งกายด้วยชดุนักศึกษา 
๒. กิจกรรมงานเลี้ยงรับรอง การแต่งกายด้วยผา้ไทย-ผ้าพืน้เมือง ของแต่ละจังหวัด 

 


