ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ระยะเวลา
๗-๙ มิ.ย. ๖๐
๙ มิ.ย. ๖๐
๑๒ มิ.ย. ๖๐
๑๕ มิ.ย. ๖๐

กิจกรรม
โครงการพี่เทคอาสา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๖๐
การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

ศูนย์ฝึก นศท.

นักศึกษาที่สนใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ตัวแทนนักศึกษา

หอประชุมจันทน์ผา

นักศึกษาใหม่ ๖๐

กองพัฒนานักศึกษา

ชมรม
TO BE NUMBER ONE

๑๙–๒๖ มิ.ย. ๖๐ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ฯ
๑๗ ก.ค. ๖๐ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
๖ ก.ค. ๖๐
โครงการประเพณีถวายเทียนจานาพรรษา

หอประชุมจันทน์ผา

นักศึกษาใหม่ ๖๐

วัดกาดเมฆ

ผู้นานักศึกษา

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

หอประชุมจันทน์ผา

ชมรม
TO BE NUMBER
ONE
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

หอประชุมใหญ่

นักศึกษาทุกชั้นปี

กองพัฒนานักศึกษา

ผู้กู้รายเก่าไม่ย้าย
สถานศึกษา

หอประชุมจันทน์ผา

นักศึกษาชั้นปีที่๑-๒

หอประชุมใหญ่

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

สนามกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง

นักศึกษาทุกชั้นปี

ห้องประชุมโอฬารรัตน์

ชมรม
TO BE NUMBER ONE

หอประชุมจันทน์ผา

นักศึกษาทุกชั้นปี

หอประชุมจันทน์ผา

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒

หอประชุมจันทน์ผา
โครงการเปิดโลกกิจกรรม
หอประชุมจันทน์ผา
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ค่านิยม ๑๒ ประการ
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (๓๐ ต.ค. – ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐)
มหาวิทยาลัย
๑๙ ๑๘-๒๒ ธ.ค.๖๐ โครงการแข่งขันกีฬาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐
ราชภัฏ ลาปาง
“เขลางค์นครเกมส์”

นักศึกษาทุกชั้นปี

๖

ประจาปี ๒๕๖๐
๗

๑๒-๑๖ ก.ค.๖๐ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

๘
๙
๑๐

๒๕ ก.ค. ๖๐
๒๗ ก.ค. ๖๐
๗-๙ ส.ค. ๖๐

พิธีทาบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนม์รัชกาลที่ ๑๐
พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ส่งเอกสารแบบคายืนยันการขอกู้ยืมเงินฯ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

๑๑
๑๒

๑๑ ส.ค. ๖๐
๒๓ ส.ค.๖๐

๑๓

๓๐ ส.ค. ๖๐

พิธีทาบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา
โครงการ “ราชภัฏลาปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร”กิจกรรมอบรมงานวินัยจราจรนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
พิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๔

๒-๓ ก.ย. ๖๐

๑๕

๑๒-๑๔ ก.ย. ๖๐

๑๖

๒๐ ก.ย. ๖๐

๑๗
๑๘

๑๑ ต.ค. ๖๐
๑๘ ต.ค. ๖๐

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานและการสร้าง
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
โครงการบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๔
โครงการมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏลาปางมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
(ปีงบประมาณ ๖๑)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
นักศึกษาทุกชั้นปี

ที่
๒๐

ระยะเวลา

กิจกรรม

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

ธ.ค. ๖๐

โครงการ “ราชภัฏลาปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร”กิจกรรมรณรงค์ ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

นักศึกษาชมรม RVP
และประชาชนทั่วไป

๒๑
๒๒

๘ ม.ค. ๖๑
๑๑ ม.ค. ๖๑

โรงยิมเนเซียม

นศ./บุคลากร

กองพัฒนานักศึกษา
ลานเอนกประสงค์

ผู้นานักศึกษาและ
บุคลากร กพน.
ผู้นานักศึกษา

จังหวัดลาปาง

ผู้นานักศึกษา

สนามกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ตัวแทนนักกีฬา
มหาวิทยาลัย

หอประชุมจันทน์ผา

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ผู้นานักศึกษา

โครงการ LPRU สุขภาพดีชีวีมีสุข
ทาบุญกองพัฒนานักศึกษา

๒๓
๑๓ ม.ค. ๖๑ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑
๒๔ ๑๙-๒๑ ม.ค. ๖๑ โครงการบาเพ็ญประโยชน์บัณฑิตจิตอาสา
๒๕ ๒๒-๓๑ ม.ค.๖๑ โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕
(รอบมหกรรม)
๒๖
ม.ค. ๖๑
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติดและ
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
๒๗
ม.ค. ๖๑
โครงการค่ายอาสาผู้นานักศึกษา ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ
๒๘

๕-๑๐ ก.พ. ๖๑

๒๙

๗ ก.พ. ๖๑

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

โครงการแข่งขันกีฬากาสะลองเกมส์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ

๑๔ ก.พ. ๖๑ พิธีทาบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ
๒๑-๒๓ ก.พ.๖๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นา
๓-๔ มี.ค.๖๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านประกัน
คุณภาพนักศึกษา
มี.ค. ๖๑
โครงการกีฬาอุดมศึกษาลาปาง
มี.ค. ๖๑
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ผู้ที่กาลังสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เม.ย. ๖๑
โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
(พัฒนาบุคลิกภาพในการทางาน)
เม.ย. ๖๑
โครงการ “ราชภัฏลาปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร”กิจกรรมรณรงค์ ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์
เม.ย. ๖๑
โครงการสัมมนาและกีฬาผู้นานักศึกษา ๘ ราชภัฏ

ภาคเหนือ

สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย

นักศึกษาทุกชันปี
้

หน่วยเลือกตั้งทุกคณะ

นักศึกษาทุกชันปี
้

ลานเอนกประสงค์

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒

ห้องประชุมโอฬารโรจน์

ผู้นานักศึกษา

ห้องประชุมโอฬารโรจน์

ผู้นานักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตัวแทนนักกีฬา

หอประชุมจันทน์ผา

นักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา

หอประชุมจันทน์ผา

นักศึกษา
ชั้นปีที่ ๔-๕

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง

นักศึกษาชมรม RVP
และประชาชนทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

ผู้นานักศึกษา

