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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เรื่อง  ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

----------------------------------------- 
 ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวดที่ 10 ข้อ 35.5 นักศึกษาต้องท ากิจกรรมครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๗๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายงานและมอบอ านาจ 
ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  เพ่ือให้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย  

    1.1  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ หน่วยชั่วโมง 
1 กรกฎาคม 2561 เรียนรู้ชีวิต...ด้วยกิจกรรมนักศึกษา 

“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561” 
5 

7 กรกฏาคม 2561 สานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ 6 
8,12 กรกฎาคม 2561 ฝึกซ้อมและร่วมพิธีไหว้ครู 3 
8,12 กรกฎาคม 2561 ฝึกซ้อมและร่วมพิธีอัญเชิญพระลัญจกร 3 
14 กรกฎาคม 2561 พ่ีน้องสุขสันต์ พร้อมใจกันข้ึนเขาตังกวน 4 
26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

2 

มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โตไปไม่โกง   2 
กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์  5 
กุมภาพันธ์  – มีนาคม 
2562 

กีฬาปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 10 

มีนาคม 2562 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1 
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    1.2  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ หน่วยชั่วโมง 
3 กรกฎาคม 2561 ประชุมประจ าปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 1 
ธันวาคม 2561 เด็กไทยนยุคดิจิทัล กับอนาคตแรงงานไทยในยุค 4.0 3 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2562 

กีฬาปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 10 

มีนาคม 2562 เลือกตั้ งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1 

    1.3  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
   

วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ หน่วยชั่วโมง 
4 กรกฎาคม 2561 ประชุมประจ าปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 1 
มกราคม 2562 เลือกสถานประกอบการอย่างไรให้ส่งผลส าเร็จในอาชีพ 2 
มีนาคม 2562 เลือกตั้ งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปี

การศึกษา 2562 
1 

1.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
  

วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ หน่วยชั่วโมง 
5 กรกฎาคม 2561 ประชุมประจ าปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 1 
22 สิงหาคม 2561 รู้หลักประกันสังคม 2 
มีนาคม 2561 พัฒนานักศึกษาสู่เส้นทางอาชีพ  5 
มีนาคม 2562 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปี

การศึกษา 2562 (นักศึกษาอยู่ระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาให้ก าหนดเป็นกิจกรรมเลือก) 

1 

2. กิจกรรมบังคับระดับคณะ 

เป็นไปตามประกาศของคณะ  

3. กิจกรรมเลือก 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ หน่วยชั่วโมง 
24 กรกฎาคม 2561 พิธีสมโภชเทียนพรรษา 1 
25 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายเทียนพรรษา 2 
26 กรกฎาคม 2561 พิธีตักบาตรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพ
ยวรางกรู 

1 

28 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา รชักาลที่ 10 

2 

10 สิงหาคม 2561 วันพัฒนาสงขลา 2 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ หน่วยชั่วโมง 
12 สิงหาคม 2561 จุดเทียนชัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2 
กันยายน 2561 ต้นกล้า สภาปาริฉัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 10 
ตุลาคม 2561 ประเพณีวันสารท และของหรอย 3 
18 ตุลาคม 2561 พิธีสมโภชทอดกฐินสามัคคี 1 
19 ตุลาคม 2561 พิธีทอดกฐินสามัคคี 3 
22 พฤศจิกายน 
2561 

ประเพณีลอยกระทง 3 

19 มกราคม 2562 ดาวเดือนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 5 
มกราคม 2561 เยาวชนไทยหัวใจสีขาว  5 
พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้น านักศึกษาสู่ยุค 4.0 3 

4. กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ (เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ) /  
กิจกรรมเครือข่ายจิตอาสา 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ หน่วยชั่วโมง 
26 กรกฎาคม 2561 จิตอาสา “ร่วมใจ รักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย” 3 
28 กรกฎาคม 2561 จิตอาสา “ยาใจ ผู้ป่วย” 3 
28 กรกฎาคม 2561 จิตอาสา “เป็นเพื่อนน้อง บ้านสงขลา” ครั้งที่ 1 3 
28 กรกฎาคม 2561 จิตอาสา“ร่วมใจ รักษาความสะอาดชายหาดสงขลา” 2 
สิงหาคม 2561 จิตอาสา “ดุจลูกหลาน เยี่ยมบ้านพักคนชรา” 3 
สิงหาคม 2561 จิตอาสา “นันทนาการสร้างสรรค์” ครั้งที่ 1 3 
กันยายน 2561 จิตอาสา “เป็นเพื่อนน้อง บ้านสงขลา” ครั้งที่ 2 3 
กันยายน 2561 จิตอาสา “นันทนาการสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2 3 
เดือนละ 1 ครั้ง จิตอาสา “อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป” 3 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จิตอาสา “ปลูกป่าชายเลน คืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ” 3 
ตลอดปีการศึกษา จิตอาสา “ร่วมใจ รักษาความสะอาดชุมชน” 3 
ตลอดปีการศึกษา จิตอาสา “วินัยจราจรในมหาวิทยาลัย” 1 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง จิตอาสา “บริจาคโลหิต” 2 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จิตอาสา “แกนน าสุขภาพดูแลปฐมพยาบาลภายใน

มหาวิทยาลัย” 
6 

ภาคเรียนละ 3 ครั้ง จิตอาสา “ส ารวจลูกน้ ายุงลาย เพ่ือมหาวิทยาลัยปลอด
โรคไข้เลือดออก” 

2 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จิตอาสา “เยี่ยมบ้าน…ธารน้ าใจ” 3 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จิตอาสา “ตุ๊กตา เพ่ือน้อง” 3 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จิตอาสา “ความรู้เก่า เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ และ

สร้างสีสันให้โรงเรียน” 
6 
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 2.  กรณีนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ปฏิบัติดังนี้ 
2.1  กรณีกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ  

ในปีการศึกษาถัดไป 
2.2  กรณีกิจกรรมเลือก หรือกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ  

ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะจัดขึ้นได้ตลอดหลักสูตร 

3.  กิจกรรมจิตอาสาส าหรับนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมได้จากกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะจัดขึ้น  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

 
(นางสาวจิรภา  คงเขียว) 

รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 


