
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ประจ าปีการศึกษา 2556 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ที่ปรึกษาโครงการ 
ผู้จัดท าและ
ประสานงาน 

 25-26  พ.ค. 56 กิจกรรมน้องใหมสู่่รั้วมอดินแดง มหาวิทยาลยัขอนแก่น - - 
 29-31  พ.ค. 56 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น - - 
 27 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มข.  ปีการศึกษา 

2556 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น - - 

 28 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ  ปีการศึกษา 
2556 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

 3-4  มิ.ย. 56 ประเพณีร้องเพลงร่วมสถาบัน (เชยีร์กลาง) มหาวิทยาลยัขอนแก่น - นางสาวอรสา  จลุมา 
 5 มิ.ย. 56 รับน้องสตูดโิอ ช้ันปีท่ี 2  นางสาวอรสา  จลุมา 
 3 มิ.ย. 56 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2556 ทุกคณะ - นางสาวอรสา  จลุมา 
 9 มิ.ย. 56 - รวมช่อกัลปพฤกษ์,ไหว้เจ้าพ่อมอดินแดง 

(เช้า) 
- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  (บ่าย) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- - 

    มิ.ย. 56 ตักบาตรน้องใหม่  (ปลูกต้นกัลปพฤกษ์และ
กิจกรรมบริจาคโลหติ) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น - - 

  3-23   มิ.ย. 56 กิจกรรมเชียร์น้องใหม ่ สโมสรนักศึกษา ผศ.เขมโชต ,ผศ.อรรถ , 
อ.ชวนะพล 

นางสาวอรสา  จลุมา 

  15  มิ.ย. 56 กิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่ (ลอดซุ้ม) ช้ันปีท่ี 2  นางสาวอรสา  จลุมา 
  13  มิ.ย. 56 - พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย 08.30 – 12.00 

น. 
- พิธีไหว้ครู บายศรสีู่ขวัญ ครอบครู และ
ศิลป์แต้ม 13.00 - 17.00 น. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะ+ชั้นปีท่ี 3 

ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

  22 มิ.ย. 56 โครงการเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม สโมสรนักศึกษา ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 
 1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 
56 

รับสมคัรและสมัภาษณ์นักศึกษาเข้ารับ
ทุนการศึกษา  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  นางสาวอรสา  จลุมา 

28 มิ.ย.- 26 ก.ค. 
56 

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสถาปัตย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ผศ.เขมโชต ,ผศ.อรรถ , 
อ.ชวนะพล 

นางสาวอรสา  จลุมา 

 29 มิ.ย.-  6 ก.ค. 
56 

กีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ  ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น+
สโมสรนักศึกษาคณะ 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

6  ก.ค. 56 ราตรมีอดินแดง ( KKU Sport night) มหาวิทยาลยัขอนแก่น+
สโมสรนักศึกษา 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

14  ก.ค. 56 กิจกรรมท าบญุสมิและบ าเพ็ญประโยชน์
รอบคณะฯ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา+ช้ันปี
ที่ 2 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

29 ก.ค. -2 ส.ค. 
56 

สอบกลางภาค ทุกคณะ - งานบริการการศึกษา 



3-4 ส.ค. 56 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ประจ าปีการศึกษา 2556 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา+ช้ันปี
ที่ 2 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

9 ส.ค. 56 ราตรยีินดีน้องใหม่ (Tect Night) ช้ันปีท่ี 2 ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 
20 ส.ค. 56 กิจกรรมบริจาคโลหติเฉลิมพระเกยีรติฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

 15-31  ส.ค. 56 กิจกรรมรณรงค์จราจร  การแต่งกาย  ฯลฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา+
สโมสรนักศึกษาคณะ 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

 31  ส.ค. 56 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ถาปดั-ทันตะ-
สัตวแพทย ์

สโมสรนักศึกษา ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

 13-17   ส.ค. 56 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะสถาปัตย์ 
(กีฬาอาจารย-์บุคลากร-นักศึกษา) 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา+
สโมสรนักศึกษาคณะ 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

18 ส.ค. 56 ถวายพานพุ่ม วันวิทยาศาสตร ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา+
สโมสรนักศึกษาคณะ 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

 24-25 ส.ค. 56 กิจกรรมปรับปรุงภมูิทัศน์โรงเรียน/สอน
ศิลปะเพื่อน้องผูด้้อยโอกาส 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา+ช้ันปี
ที่ 4 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

23 ก.ย. -10 ต.ค.
56 

สอบปลายภาค ทุกคณะ - งานบริการการศึกษา 

11 ต.ค. 56 ปิดภาคเรียน ทุกคณะ - - 
14 ต.ค. 56 เปิดภาคเรียน ทุกคณะ - - 
     ต.ค. 56 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์

และแลกเปลีย่นนักศึกษา(นักศึกษาที่มี
ผลงานดเีด่น) 

 ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

     ต.ค. 56 จัดนิทรรศการในงาน สถาปนิกอีสาน 56 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 
29 พ.ย. 56 กีฬาระหว่างคณะ ( 1 พ.ย. พิธีเปิดกีฬา มี

ขบวนพาเหรดทุกคณะ) 
มหาวิทยาลยั +สโมสร
นักศึกษาคณะ 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

29 พ.ย. 56 การประกวดกองเชียร์และประกวดผู้น า
เชียร์ระหว่างคณะ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น+
สโมสรนักศึกษาคณะ 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา จลุมา 

6  พ.ย. 56 ประเพณีงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จุลมา 
5  ธ.ค. 56 กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น+
สโมสรนักศึกษาคณะ 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

13-16  ธ.ค. 56 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น+
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

21-25.ธ.ค. 56 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ 
มข.สู่ความเป็นสากล ครั้งท่ี 11 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น+
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ 

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา จลุมา 

     ธ.ค. 56 สอบกลางภาคปลาย 2/2556 ทุกคณะ - งานบริการการศึกษา 
6-12 ม.ค. 57 ละครคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ช้ันปีท่ี 4 อ.ดร.จันทนีย์ จริัณธนัฐ 

อ.ชวนะพล  น่วมสวัสดิ ์
นางสาวอรสา  จลุมา 

11-22  ม.ค. 57 กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
41 

คณะสถาปัตยกรรมฯ คณบด ี นางสาวอรสา  จลุมา 



23-26 ม.ค. 57 จัดนิทรรศการในงานเอ็กซโป 50 ปี มข. ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 
26 ม.ค. 57 งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งท่ี 11 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 
27 ม.ค. 57 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคก์าร

นักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มข. 
(ล่วงหน้า) 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

30 ม.ค. 57 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคก์าร
นักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มข. 
(ท่ัวไป) 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

31 ม.ค. 57 อบรมวิชาชีพนักศึกษาสู่อาเซียน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 
นางสาวกนิษฐา ประนม 

15 ก.พ. 57 กิจกรรมที่เทศบาลนครขอนแก่น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.เขมโชต  ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 
21 ก.พ. 57 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2556 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

21 ก.พ. 57 โครงการพี่พบน้อง อ.ดร.สญัชัย สันตเิวส ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 
2   ก.พ. 57 กิจกรรม Bye Nior สโมสรนักศึกษา อาจารย์ชวนะพล น่วม

สวัสดิ ์
นางสาวอรสา  จลุมา 

13-23  มี.ค. 57 ค่ายอาสาพัฒนาสถาปัตยกรรมเพือ่ชุมชน   
ครั้งท่ี 16 

ช้ันปีท่ี 4 อ.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

28 เม.ย.- 5 พ.ค.
57 

จัดนิทรรศการ ในงานสถาปนิก 57           
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 

1-28 เม.ย. 57 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูส้ถาปนิกและ
วัฒนธรรมสู่อาเซียน ณ ประเทศสงิคโปร์ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ นางสาวอรสา  จลุมา 
นางสาวกนิษฐา ประนม 

    ก.ค. 57 สัมมนาสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปี 2557 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.เขมโชต ,ผศ.อรรถ , 
อ.ชวนะพล 

นางสาวอรสา  จลุมา 

 
 
 

                                                                              ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มข.  
 
 

หมายเหตุ      ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 


