
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ด้าน........................................ 

๑. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ๔ – ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กิจกรรมบังคับ 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

๒. โครงการท าบุญคณะและกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๓. โครงการประกวด ดาว–เดือน (FRESHY NIGHT) ครั้งที่ ๗ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ 
๔. โครงการรักกันมั่น วันต้อนรับวัยใสอย่างสร้างสรรค์ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ 
๕. โครงการคัดเลือกและฝึกซ้อมนักกีฬาประจ าปี ๒๕๕๙ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา พัฒนาสุขภาพ 
๖. โครงการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์และร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ 
๗. โครงการซุ้มรับปริญญารุ่นพี่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๘. โครงการกีฬาสมานฉันท์สามัคคี ค.มท. ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา พัฒนาสุขภาพ 
๙. โครงการสู่อ้อมกอดสื่อสารมวลชน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

๑๐. โครงการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
– ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

สโมสรนักศึกษา กิจกรรมบังคับเลือก 

๑๑. โครงการ PETROLEUM  TRADITIONAL GAME ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา พัฒนาสุขภาพ 
๑๒. โครงการครุศาสตร์ร่วมใจ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๑๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ 
๑๔. โครงการเปตองสานสัมพันธ์ IED. ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา พัฒนาสุขภาพ 
๑๕. โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๑๖. โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์ - ครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 
สโมสรนักศึกษา พัฒนาสุขภาพ 



๑๗. โครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ - ครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พัฒนาสุขภาพ 

๑๘. โครงการการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตาลโตนด ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

๑๙. โครงการปลูกจิตส านึกสาธารณะ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กิจกรรมบังคับเลือก 
ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

๒๐. โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์พ่ีและน้อง ค.อท. ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา พัฒนาสุขภาพ 
๒๑. โครงการกีฬาสมานฉันท์ ค.อก. ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา พัฒนาสุขภาพ 
๒๒. โครงการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง Music Of The King 2017 ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ 
๒๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๒๔. โครงการอบรมศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๒๕. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กิจกรรมบังคับ 
๒๖. โครงการถ่ายทอดความรู้จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๒๗. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๒๘. โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และงานรดน้ าด าหัว ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๒๙. โครงการฝึกอบรมพิธีการทางศาสนาและผู้น าในศาสนพิธี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๓๐. โครงการครุศาสตร์ฯ เรียนรู้โครงการพระราชด าริตามรอยพระบาทพ่อ

หลวง 
๖ – ๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 


