ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจาปี 2555
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เดือนพฤษภาคม
วันที่
กิจกรรม
ศ 11 กิจกรรมวันแรกพบ (ภาคปกติ)
พ 23 กิจกรรมวันแรกพบ (ภาควิจัย)
เดือนมิถนุ ายน ( 25 วันเปิดภาค 1 )
วันที่
กิจกรรม
ส 9 ปฐมนิเทศ มธ.
อ 12 ปฐมนิเทศคณะฯ (ทั้งภาคปกติและภาควิจัย)
ส 23

โครงการวันทัวร์รังสิต
กิจกรรมโต๊ะกลุ่ม
เดือนกรกฎาคม
วันที่
กิจกรรม
6-8 โครงการสัมมนา กนศ.
พฤ 19 โครงการไหว้ครู มธ.
พฤ 26 โครงการไหว้ครูคณะฯ
โครงการมองสังคมผ่านเลนส์ ครัง้ ที่ 3
เสวนาสังคมวิทยาฯ
เดือนสิงหาคม ( ช่วงสอบกลางภาค 1 )
วันที่
กิจกรรม
กีฬาเฟรชชี่เกมส์
กิจกรรมจัดทาซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต
กิจกรรมงาน Soc-Ant Night

สถานที่
มธ. ท่าพระจันทร์
มธ. ศูนย์รังสิต

ผู้รับผิดชอบ
กนศ.
กนศ.

สถานที่
มธ. ท่าพระจันทร์
ตึก SC 4001
และ SC 4020
มธ. ศูนย์รังสิต
หน้าห้อง กนศ.

ผู้รับผิดชอบ
กนศ.
ฝ่ายการนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ประธาน นศ. ปี 2
ประธาน นศ.ปี 2

สถานที่

ยิมเนเซี่ยม
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
สถานที่
ยิมเนเซี่ยม
ท่าพระจันทร์

ผู้รับผิดชอบ
กนศ.
ฝ่ายการนักศึกษา
ประธาน นศ.ปี 1
กนศ.
ฝ่ายการนักศึกษา
กนศ.
ผู้รับผิดชอบ
ประธาน นศ.ปี 1
กนศ.
ประธาน นศ.ปี 1

เดือนกันยายน
วันที่

กิจกรรม
โครงการ Soc-Ant Open House 2012

12-14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตกแต่ง
ภาพด้วยโปรแกรม Photoshop”
19-21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Indesign”
25 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัคร
งาน “เทคนิคการเขียน Resume ”
โครงการมองสังคมผ่านเลนส์ ครัง้ ที่ 4-5
โครงการจัดแสดงนิทรรศการการเรียนรู้
ภาคสนาม ครั้งที่ 1-3
มัชฌิมนิเทศ (ภาคปกติ)
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะ
(กีฬาโต๊ะ)
โครงการทัศนศึกษาชุมชน แหล่งโบราณคดี
โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สังคมวิทยาฯ
– ศิลปศาสตร์
โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม
เดือนตุลาคม ( ช่วงสอบปลายภาค 1 )
วันที่
กิจกรรม
โครงการค่ายภาคสนาม

สถานที่
ยิมเนเซี่ยม 1
ห้องคอมพิวเตอร์
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
ห้องคอมพิวเตอร์
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
ห้องประชุม
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
สนง.พิพิธภัณฑ์ฯ
บอร์ดหน้าสานักงาน
ชั้น 1
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
ยิมเนเซี่ยม

ยิมเนเซี่ยม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ
กนศ.
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายการนักศึกษา
ฝ่ายการนักศึกษา
ฝ่ายการนักศึกษา
ฝ่ายการนักศึกษา
นศ. ในรายวิชาที่
ลงภาคสนาม
ฝ่ายวิชาการ
กนศ.
ประธาน นศ.ปี 2
กนศ.
ฝ่ายการนักศึกษา
กนศ.
ประธาน นศ.ปี 2
ประธาน นศ.ปี 2
ผู้รับผิดชอบ
กนศ.

เดือนพฤศจิกายน
วันที่
กิจกรรม
กิจกรรมงานลอยกระทง
กิจกรรมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย
เดือนมกราคม (ช่วงสอบกลางภาค 2 )
วันที่
กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
โปรแกรม Microsoft Office Excel”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
กราฟฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator”
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มธ. - มก. - มช.มศว. - มข. (5 SOC)
โครงการสังคมวิทยาฯ สู่สังคม (วันสีขาว)
โครงการค่าย pre camp
เดือนกุมภาพันธ์
วันที่
กิจกรรม
โครงการรณรงค์การเลือกตัง้ กนศ.สม.
โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการของ
นักศึกษา (สม.419)
มัชฌิมนิเทศ (ภาควิจัย)
เสวนาสังคมวิทยาฯ
โครงการค่ายเชื่อมความสัมพันธ์สังคมวิทยาฯ
– สังคมสงเคราะห์ฯ (2 soc)
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัคร
งาน “เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์
งาน”

เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่
สระน้าหน้าโดม
ยิมเนเซี่ยม

ผู้รับผิดชอบ
ประธาน นศ.ปี 2
กนศ.

สถานที่
ห้องคอมพิวเตอร์
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
ห้องคอมพิวเตอร์
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
สนามกีฬา
ม.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการนักศึกษา
ฝ่ายการนักศึกษา
กนศ.
กนศ.
ประธาน นศ.ปี 2

สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
หน้าห้อง กนศ.
ฝ่ายการนักศึกษา
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ ฝ่ายวิชาการ

วันที่

กิจกรรม
สถานที่
ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
กิจกรรมงาน Bye’ Nior
โครงการจัดแสดงนิทรรศการการเรียนรู้
บอร์ดหน้าสานักงาน
ภาคสนาม ครั้งที่ 1-2
ชั้น 1
เดือนมีนาคม (ช่วงสอบปลายภาค 2)
วันที่
กิจกรรม
สถานที่
โครงการค่ายภาคสนาม
เดือนเมษายน
วันที่
กิจกรรม
สถานที่
- นักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม
วันที่
กิจกรรม
สถานที่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกัน
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ
คุณภาพกับการจัดทาแผนกิจกรรมนักศึกษา
โครงการสัมมนา กนศ.
หมายเหตุ

ตึกคณะสังคมวิทยาฯ ฝ่ายวิชาการ
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ กนศ.
ยิมเนเซี่ยม
ประธาน นศ.ปี 2
ห้องประชุม
ฝ่ายการนักศึกษา
ตึกคณะสังคมวิทยาฯ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการนักศึกษา
กนศ.
นศ. ในรายวิชาที่
ลงภาคสนาม
ผู้รับผิดชอบ
กนศ.
ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
กนศ.
ฝ่ายการนักศึกษา
กนศ.
ฝ่ายการนักศึกษา

วัน-เวลาและสถานที่จดั กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

