
ตารางที่ 3.4  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2559  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 3R 7C 

30 ก.ค. – 
1 ส.ค. 2559 

โครงการ 
Pre–College 

1. เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมและ 
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนที่ตนเองศึกษาอยู่
ก่อนเปิดภาคปีการศึกษา 
2. เพ่ือให้นักศึกษารับทราบเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย 
รับทราบแนวปฏิบัติของคณะและมหาวิทยาลัยและน าไป
ปฏิบัติตนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดข้ึน 
3. เพ่ือให้นักศึกษารับทราบหน่วยงานที่ปรึกษาและ
แผนกที่ให้ค าแนะน าด้านการศึกษา 
4. เพ่ือให้นักศึกษารับทราบข้อมูลเก่ียวกับวิชาชีพน าไปสู่
การพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 
 
Career & learning skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้) 

13 ส.ค.59 ท าบุญสโมสร   
ต๋ามฮีตตวยฮอย

แวดฮั้ว อก. 

1. เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการท าบุญร่วมกันของ
นักศึกษาในกิจกรรมสโมสร 
3. เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 
 
ทักษะสังคมและสังคมข้าม
วัฒนธรรม  

18 ส.ค.59 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 1. เพ่ือให้นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้แสดงออกถึงความเคารพ       
นบน้อมต่อครูบาอาจารย์ 
2.เพ่ือให้นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความกตัญํูกตเวที          
และตอบแทนพระคุณของครูบาอาจารย์ 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า 

1 ก.ย.59 กิจกรรม
บาสเกตบอล 

อก-วิศวะ 

1.เพ่ือใช้กีฬาบาสเกตบอลและการเชียร์                
เป็นสิ่งสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาท้ังสองคณะ 
2.เพ่ือให้กีฬาบาสเกตบอล ก่อให้เกิด                    
การเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษา 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า 

10 ก.ย.59 กิจกรรมประเพณ ี
รับน้องข้ึนดอย 

1. เป็นกิจกรรมที่สร้างความเป็นสิริมงคล  และก าลังใจ
ให้กับนักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาใหม่มีความอดทน        
มีน้ าใจรู้จักการเสียสละ 
3.เป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Cross-cultural 
understanding (ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) 
Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า 

16 ก.ย.59 กิจกรรมขันโตก
สัมพันธ์ 

1.เป็นส่วนหน่ึงในการสืบทอดประเพณีอันดีงามของ
ภาคเหนือ 
2.เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ 

Cross-cultural 
understanding (ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 3R 7C 

2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายใน
คณะฯ 
3. เพ่ือเป็นการรับขวัญน้องใหม่ให้ได้รับความอบอุ่นจาก
รุ่นพ่ี คณาจารย์ ภายในคณะฯ 

กระบวนทัศน์) 
Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า 

19–23 ก.ย.59 / 
26 - 30 พ.ย.59 / 
14 – 18 พ.ย.59 

และ 21 – 25 พ.ย. 
59 

กิจกรรมพ่ีติวน้อง 1. เพ่ือช่วยท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาใหม่             
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดีข้ึน 
2 . เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง                
รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องและเพ่ือนร่วมคณะ 
3. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้กับ
นักศึกษา 

Critical thinking & problem 
solving (ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ป๎ญหา) 
Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า 

22 ต.ค.59 กิจกรรม 6 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสัมพันธ์ 

1.เพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา    
ทั้ง 6 คณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในการท างาน           
เป็นหมู่คณะ 

Cross-cultural 
understanding (ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) 
Critical thinking & problem 
solving (ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ป๎ญหา) 
Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 

29 ต.ค.59 กิจกรรมอก. – 
รัฐศาสตร์ 

1.เพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา         
ทั้งสองคณะ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในการท างาน      
เป็นหมู่คณะ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาท้ังสองคณะได้ทราบถึงแนวทาง             
ในการท างานที่เชื่อมโยงกันของทั้งสองคณะ 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 

 

 

  



ตารางที่ 3.5 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2559  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 3R 7C 
19-23 
ธ.ค.59 

ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  ได้รับทราบแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
บุคลากร  และนักศึกษาของ                        
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

Critical thinking & problem 
solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ป๎ญหา) 
Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 

8 ม.ค.60 กิจกรรมมินิมาราธอน
อุตสาหกรรมเกษตร 

ครั้งที่ 5 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา 
บุคลากรและผู้ที่เข้าร่วม  
2. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษา และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 
Critical thinking & problem 
solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ป๎ญหา) 
Cross-cultural understanding 
(ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 

14 ม.ค.60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1.เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาใหม่ให้เกิดความรู้สึก  ให้ในภาวะสังคม
ป๎จจุบัน 
2.เป็นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 
Cross-cultural understanding 
(ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
Communications, information 
& media literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทัน
สื่อ) 

14 ม.ค.60 แม่เหียะสัมพันธ์ 1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษา    
ต่างคณะ ประเกอบด้วย คณะอุตสาหกรรม
เกษตร , คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และ           
คณะเกษตรศาสตร์ 
2. เพ่ือท าให้เกิดการประสานงานและท างาน

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 
Communications, information 



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ 3R 7C 
ร่วมกันในกิจกรรมต่างต่อไป 
 

& media literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทัน
สื่อ) 

14 ม.ค.60 รับน้องข้ึนดอยค า 
 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
และบุคลากรภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
2. เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาว
ล้านนาและเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 

18 ก.พ.60 กิจกรรม มช.น้อมร าลึก 
ส านึกองค์ภูมิพล 

กิจกรรมน้ีได้ถูกปรับเปลี่ยนจากกิจกรรม sport 
day and spirit night เป็นกิจกรรมน้อมร าลึก 
ส านึกองค์ภูมิพล 
1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและร าลึกถึง
พระมหากษัตริย์ 
2.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างสัมพันธ์
ของนักศึกษาต่างคณะ 

 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 
Communications, information 
& media literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทัน
สื่อ) 

13 – 17 
ก.พ. 60 

และ 17 – 21 
เม.ย. 60 

กิจกรรมพ่ีติวน้อง 1. เพ่ือช่วยท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดีข้ึน 
2. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ี
กับรุ่นน้องและเพ่ือนร่วมคณะ 
3. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้กับ
นักศึกษา 

Critical thinking & problem 
solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ป๎ญหา) 
Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า 

17 มี.ค.60 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และร่วมใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง

นายกสโมสรและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการรณรงค์ที่         
ท าให้เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองดีใน
มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกการด ารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์
ในระบบประชาธิปไตย 

Critical thinking & problem 
solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ป๎ญหา) 
Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 

18 มี.ค.60 อก.สัมพันธ์ 1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2.เป็นการใช้ชีวิตร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยและ
ปลูกฝ๎งให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในคณะ
และสถาบันของตนเองจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 



 


