กิจกรรมที่นกั ศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 3 (2 ปหลังอนุปริญญา) ตองเขารวม
1. กิจกรรมบังคับ ของกองพัฒนานักศึกษา / องคการนักศึกษา / สภานักศึกษา / สโมสรนักศึกษา เปนผูจัด
วัน เดือน ป
โครงการ
สถานที่
ผูรับผิดชอบ
1 มิถุนายน 2553
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
กองพัฒนานักศึกษา
12 มิถุนายน 2553
ขึ้นเขาตังกวน (เฉพาะชั้นปที่ 1)
เสนทางเกาเสง – เขาตังกวน
องคการนักศึกษา
15 มิถุนายน 2553
วันราชภัฏ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
กองพัฒนานักศึกษา
17 มิถุนายน 2553
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บายศรี
ลานคณะมนุษยฯ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
14 – 17 มิถุนายน 2553 ฝกนองรองเพลง เวลา 16.30 – 18.30 น.
หนาคณะตางๆ
สโมสรนักศึกษา 7 คณะ
(เฉพาะชั้นปที่ 1)
18 – 20 มิถุนายน 2553 งดกิจกรรมนองป 1 ทุกอยาง
21 - 22 มิถุนายน 2553 ฝกนองรองเพลงรวม เวลา16.30 – 18.30 น.
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
องคการนักศึกษา
23 มิถุนายน 2553
ฝกซอมพิธีไหวครู เวลา 15.00 – 17.00 น.
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
องคการนักศึกษา
องคการนักศึกษา
- หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
24 มิถุนายน 2553
- พิธีไหวครู (07.30 – 12.00 น.)
องคการนักศึกษา
- เดินรณรงคตอตานยาเสพติด (13.00 –14.00 น.) - รอบนอกมหาวิทยาลัยฯ
องคการนักศึกษา
- บริเวณคณะตางๆ
- พัฒนามหาวิทยาลัย (14.00 – 16.00 น.)
25 มิถุนายน 2553
คณะเทคโนโลยีการเกษตร บายศรี
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร บายศรี
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
26 มิถุนายน 2553
ประกวดดาว – เดือน คณะศิลปกรรมศาสตร
หอประชุม 2 (โรงอาหารเกา)
คณะศิลปกรรมศาสตร
27 มิถุนายน 2553
กีฬาภายในคณะศิลปกรรมศาสตร
สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร
28 มิถุนายน 2553
คณะวิทยาการจัดการ บายศรี
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บายศรี
อาคารคณะวิทยาศาสตรและ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
28 – 30 มิถุนายน 2553 กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 กรกฎาคม 2553
นักศึกษาทุกชั้นปเลือกชมรม
หอประชุม 1
องคการนักศึกษา
2 กรกฎาคม 2553
ประกวดดาว – เดือน คณะครุศาสตร
หอประชุม 1
คณะครุศาสตร
3 กรกฎาคม 2553
คณะครุศาสตร บายศรี
อาคารคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
5 – 9 กรกฎาคม 2553
กีฬาภายในคณะวิทยาการจัดการ
สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะวิทยาการจัดการ
10 กรกฎาคม 2553
ประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาการจัดการ
หอประชุม 1
คณะวิทยาการจัดการ
12 – 16 กรกฎาคม 2553 กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 กรกฎาคม 2553
ประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาศาสตรฯ
หอประชุม 1
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
19 – 24 กรกฎาคม 2553 กีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
24 กรกฎาคม 2553
ประกวดดาว – เดือน คณะเทคโนโลยีการเกษ
หอประชุม 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตร
วัน เดือน ป
2 – 3 สิงหาคม 2553
4 สิงหาคม 2553
5 สิงหาคม 2553
6 สิงหาคม 2553
7 สิงหาคม 2553
12 สิงหาคม 2553
24 – 26 สิงหาคม 2553

โครงการ
ซอมรองเพลงงานวัฒนธรรมสัมพันธ (กลุมยอย)
เวลา 16.30 – 19.00 น.
ซอมรวมรองเพลงงานวัฒนธรรมสัมพันธ
เวลา 16.30 – 19.00 น.
ซอมรวมรองเพลงงานวัฒนธรรมสัมพันธ
เวลา 15.00 – 19.00 น.
ซอมใหญรวมนองรองเพลงงานวัฒนธรรม
สัมพันธ เวลา 16.30 – 19.00 น.
รองเพลงพิธีเปดงานวัฒนธรรมสัมพันธ
- รองเพลงเทิดพระเกียรติวันแมแหงชาติ
- เดินเทิดพระเกียรติวันแมแหงชาติ
กีฬาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สถานที่
สถานที่คณะเปนผูกําหนด

ผูรับผิดชอบ
คณะทุกคณะ

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

สภานักศึกษา

สนามกีฬา (เกา)

สภานักศึกษา

สนามกีฬา (เกา)

สภานักศึกษา

สนามกีฬา (เกา)
สนามกีฬา (เกา)
สนามกีฬา (เกา)
สนามกีฬา + โรงยิมฯ

สภานักศึกษา
สภานักศึกษา
องคการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะครุศาสตร

30 สิงหาคม – 4 กันยายน กีฬาภายในคณะครุศาสตร
2553
3 ธันวาคม 2553
ทําดีเพื่อพอหลวง

สนามกีฬา + โรงยิม

12 – 14 , 17 – 22 , 24 –
25 มกราคม 2554

การแขงขันกีฬาระหวางคณะ

สนามกีฬา – โรงยิมฯ

31 มกราคม 2554

พิธีเปดกีฬาระหวางคณะ

สนามกีฬา (ใหม)

บริเวณคณะ 7 คณะ

องคการนักศึกษา /
สโมสรนักศึกษา
องคการนักศึกษา /
สภานักศึกษา /
สโมสรนักศึกษา
องคการนักศึกษา /
สภานักศึกษา /
สโมสรนักศึกษา

2. กิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิต (บังคับเลือก) ที่กองพัฒนานักศึกษา
วัน เดือน ป
โครงการ
30 กรกฎาคม 2553
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม
- คณะวิทยาการจัดการ (08.30 – 10.30 น.)
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
- คณะศิลปกรรมศาสตร (10.30 – 11.30 น.)
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(13.00 – 15.00 น.)
1 สิงหาคม 2553
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(08.30 – 10.30 น.)
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(10.30 – 11.30 น.)
- คณะครุศาสตร (13.00 – 15.00 น.)
2 กันยายน 2553
ฉลาดรัก (สําหรับนักศึกษาป 1)

เปนผูจัด ดังนี้
สถานที่
ผูรับผิดชอบ
ระเบียงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ กองพัฒนานักศึกษา

ระเบียงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ กองพัฒนานักศึกษา

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

3. กิจกรรมเลือกเสรีที่องคการนักศึกษา / สภานักศึกษา เปนผูจัด ไมนอยกวา 3 กิจกรรม เชน
วัน เดือน ป
โครงการ
สถานที่
22 กรกฎาคม 2553
สมโภชเทียนพรรษา
อาคารสํานักงานกิจการนักศึกษา
ประกวดดาว – เดือน คณะมนุษยศาสตรฯ
หอประชุม 1
23 กรกฎาคม 2553

อาคารสํานักงานกิจการนักศึกษา
หอประชุม 1

17 กันยายน 2553
17 พฤศจิกายน 2553
18 พฤศจิกายน 2553
5 ธันวาคม 2553

ถวายเทียนพรรษา
ประกวดดาว – เดือน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัย
สมโภชองคกฐิน
ทอดกฐินสามัคคี
จุดเทียนชัยถวายพระพระ (วันพอแหงชาติ)

3 กุมภาพันธ 2554

วันมาฆบูชา (เวียนเทียน)

วัดชัยมงคล

หอประชุม 1
อาคารสํานักงานกิจการนักศึกษา
สํานักปฏิบัติธรรมเขาหลง จ.สงขลา
สนามติณสูลานนท

กองพัฒนานักศึกษา

ผูรับผิดชอบ
องคการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
องคการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องคการนักศึกษา
องคการนักศึกษา
องคการนักศึกษา
องคการนักศึกษา /
สภานักศึกษา
องคการนักศึกษา /
สภานักศึกษา

4. กิจกรรมเลือกเสรีที่สโมสรนักศึกษา เปนผูจ ัด ไมนอยกวา 2 กิจกรรม เชน
วัน เดือน ป
โครงการ
สถานที่
7 - 11 มิถุนายน 2553
นองพี่ปาริฉัตรสัมพันธ เวลา 16.30 - 18.30 น. หนาคณะตางๆ
3 กรกฎาคม 2553
เทคโนโลยีการเกษตรปลูกปา
ยังไมระบุสถานที่
18 – 22 ตุลาคม 2553
ออกคายคณะครุศาสตร
ยังไมระบุสถานที่
24 ตุลาคม 2553
วิทยาศาสตรสัญจร
ยังไมระบุสถานที่
20 – 21 พฤศจิกายน
2553
8 มกราคม 2554
15 กุมภาพันธ 2554

งานลอยกระทง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันเด็กแหงชาติ
บายศรีดาว – เดือน

หนาหอประชุม 1
หอประชุม 1

5. กิจกรรมที่ชมรม เปนผูจัด ไมนอยกวา 1 กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
สโมสรนักศึกษา 7 คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สโมสรนักศึกษา 7 คณะ
สโมสรนักศึกษา 7 คณะ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กิจกรรมที่นกั ศึกษาชั้นปที่ 2 ,3 ตองเขารวม
1. กิจกรรมบังคับ ของกองพัฒนานักศึกษา / องคการนักศึกษา / สภานักศึกษา / สโมสรนักศึกษา เปนผูจัด
วัน เดือน ป
โครงการ
สถานที่
ผูรับผิดชอบ
10 มิถุนายน 2553
ประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 2, 3
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
กองพัฒนานักศึกษา
18 – 20 มิถุนายน 2553 งดกิจกรรมนองป 1 ทุกอยาง
27 มิถุนายน 2553
กีฬาภายในคณะศิลปกรรมศาสตร
สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร
28 – 30 มิถุนายน 2553 กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 กรกฎาคม 2553
นักศึกษาทุกชั้นปเลือกชมรม
หอประชุม 1
องคการนักศึกษา
5 – 9 กรกฎาคม 2553
กีฬาภายในคณะวิทยาการจัดการ
สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะวิทยาการจัดการ
12 – 16 กรกฎาคม 2553 กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
19 – 24 กรกฎาคม 2553 กีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
24 – 26 สิงหาคม 2553 กีฬาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สนามกีฬา + โรงยิมฯ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
30 สิงหาคม - 4 กันยายน กีฬาภายในคณะครุศาสตร
สนามกีฬา + โรงยิม
คณะครุศาสตร
2553
3 ธันวาคม 2553
ทําดีเพื่อพอหลวง
บริเวณคณะ 7 คณะ
องคการนักศึกษา /
สโมสรนักศึกษา
12 – 14 , 17 – 22 , 24 – การแขงขันกีฬาระหวางคณะ
สนามกีฬา – โรงยิมฯ
องคการนักศึกษา /
25 มกราคม 2554
สภานักศึกษา /
สโมสรนักศึกษา
31 มกราคม 2554
พิธีเปดกีฬาระหวางคณะ
สนามกีฬา (ใหม)
องคการนักศึกษา /
สภานักศึกษา /
สโมสรนักศึกษา
2. กิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิต (บังคับเลือก) ที่กองพัฒนานักศึกษา
วัน เดือน ป
โครงการ
25 พฤศจิกายน 2553
ธรรมะบันเทิง
16 ธันวาคม 2553
ประชาธิปไตยกับการเมืองไทย

เปนผูจัด
สถานที่
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

ผูรับผิดชอบ
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

3. กิจกรรมเลือกเสรี ที่องคการนักศึกษา / สภานักศึกษา เปนผูจัด ไมนอยกวา 3 กิจกรรม ดังนี้
วัน เดือน ป
โครงการ
สถานที่
22 กรกฎาคม 2553
สมโภชเทียนพรรษา
อาคารสํานักงานกิจการนักศึกษา
ประกวดดาว – เดือน คณะมนุษยศาสตรฯ
หอประชุม 1
23 กรกฎาคม 2553

17 กันยายน 2553
17 พฤศจิกายน 2553
18 พฤศจิกายน 2553
3 – 5 ธันวาคม 2553

ถวายเทียนพรรษา
ประกวดดาว – เดือน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัย
สมโภชองคกฐิน
ทอดกฐินสามัคคี
ตนกลาปาริฉัตร

5 ธันวาคม 2553

จุดเทียนชัยถวายพระพระ (วันพอแหงชาติ)

3 กุมภาพันธ 2554

วันมาฆบูชา (เวียนเทียน)

ผูรับผิดชอบ
องคการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
อาคารสํานักงานกิจการนักศึกษา
องคการนักศึกษา
หอประชุม 1
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
หอประชุม 1
องคการนักศึกษา
อาคารสํานักงานกิจการนักศึกษา
องคการนักศึกษา
สํานักปฏิบัติธรรมเขาหลง จ.สงขลา องคการนักศึกษา
อาคารสํานักงานกิจการนักศึกษา
องคการนักศึกษา /
สภานักศึกษา
สนามติณสูลานนท
องคการนักศึกษา /
สภานักศึกษา
วัดชัยมงคล
องคการนักศึกษา /
สภานักศึกษา

4. กิจกรรมเลือกเสรีที่สโมสรนักศึกษา เปนผูจ ัด ไมนอยกวา 2 กิจกรรม เชน
วัน เดือน ป
โครงการ
สถานที่
25 มิถุนายน 2553
คณะเทคโนโลยีการเกษตร บายศรี
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร บายศรี
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร
26 มิถุนายน 2553
ประกวดดาว – เดือน คณะศิลปกรรมศาสตร
หอประชุม 2 (โรงอาหารเกา)
28 มิถุนายน 2553
คณะวิทยาการจัดการ บายศรี
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บายศรี
อาคารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2 กรกฎาคม 2553
ประกวดดาว – เดือน คณะครุศาสตร
หอประชุม 1
3 กรกฎาคม 2553
คณะครุศาสตร บายศรี
อาคารคณะครุศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตรปลูกปา
ยังไมระบุสถานที่
10 กรกฎาคม 2553
ประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาการจัดการ
หอประชุม 1
17 กรกฎาคม 2553
ประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาศาสตรฯ
หอประชุม 1
23 กรกฎาคม 2553
18 – 22 ตุลาคม 2553

ประกวดดาว – เดือน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ออกคายคณะครุศาสตร

หอประชุม 1
ยังไมระบุสถานที่

ผูรับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร

วัน เดือน ป
24 ตุลาคม 2553

โครงการ
วิทยาศาสตรสัญจร

สถานที่
ยังไมระบุสถานที่

20 – 21 พฤศจิกายน
2553
8 มกราคม 2554

งานลอยกระทง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันเด็กแหงชาติ

หนาหอประชุม 1

15 กุมภาพันธ 2554

บายดาว – เดือน

หอประชุม 1

ผูรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
องคการนักศึกษา
องคการนักศึกษา /
สภานักศึกษา /
สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

5. กิจกรรมที่ชมรม เปนผูจัด ไมนอยกวา 1 กิจกรรม

กิจกรรมที่นกั ศึกษาชั้นปที่ 4 , 5 ตองเขารวม
1. กิจกรรมสงเสริมทักษะ (บังคับเลือก) กองพัฒนานักศึกษา เปนผูจัด
วัน เดือน ป
โครงการ
สถานที่
26 สิงหาคม 2553
พัฒนาบุคลิกภาพกอนสําเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 1) หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
23 ธันวาคม 2553
พัฒนาบุคลิกภาพกอนสําเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 2) หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
7 มีนาคม 2554
ปจฉิมนิเทศนักศึกษา และการเตรียมตัวเขาสูงาน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

ผูรับผิดชอบ
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

