ปฎิทินโครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

พฤศจิกายน 2556
1
2
3

4
5

11-14 พย. 2556

กองพัฒนานักศึกษา
โดย งานกีฬา

วันเสารที่ 16 พย. 56 คณะครุศาสตร
วันพุธที่ 20 พย. 56 ศิลปะและวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา
โดย ศูนยเวชศึกษา
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองพัฒนานักศึกษา
23-24 พย. 2556
โดย งานกีฬา
กองพัฒนานักศึกษา
วันพุธที่ 27 พย. 56
โดยศูนยเวชศึกษา
โดยงานแนะแนวฯ

ฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตานยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

/
/

เซปกตะกรอเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4

ศิลปะและวัฒนธรรม

1. อบรมดานการปลูกฝงความมีวินัย

นักศึกษา จํานวน 200 คน

หองประชุมอาทิตยกําลังเอก

นักศึกษา บุคลากร และ
ลานอเนกประสงคหนาตึกอุตฯ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 500 คน

/

1. อบรมทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 ครั้งที่ 2
จํานวน 4 หมูเรียน

รวมกับ UBI
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

/

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
1. อบรมดานการปลูกฝงความมีวินัย
1. อบรมทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 ครั้งที่ 1
จํานวน 4 หมูเรียน

2. การเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณงาน
3. อบรม จากจุดเริ่มตนสูความสําเร็จของน้ําพริก
เมืองเลย (กิจการน้ําพริกคุณไท)

นักศึกษา บุคลากร และ
ลานอเนกประสงคหนาตึกอุตฯ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 500 คน

/

/

นักศึกษา จํานวน 200 คน
/ นักศึกษา จํานวน 200 คน
นักศึกษา จํานวน 200 คน

/
/

หองประชุมอาทิตยกําลังเอก
หองประชุมอาทิตยกําลังเอก
หองเรียนรวมชั้น2อาคาร8ชั้น

หมายเหตุ

ลําดับ
วัน/เดือน/ป
หนวยงาน/
ที่
ผูรับผิดชอบ
6 วันเสารที่ 30 พย. 56 คณะครุศาสตร

กิจกรรม
โครงการคณิตศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 11

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6
/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
7

วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

ธันวาคม 2556
วันพุธที่ 4 ธค. 56 ศิลปะและวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

1.กิจกรรมวันพอ

/

1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ “วันพอแหงชาติ”
และกิจกรรมชาเลนจเดย

/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ลานอเนกประสงคหนาตึกอุตฯ
ทั่วไป จํานวน 2,000 คน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8
9

กิจกรรมอบรมทักษะการปองกันโรคเอดสนักศึกษา
ทุกชั้นป (วันเอดสโลก)
ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัย แขงขันกีฬาภายในนักศึกษาภาคปกติ
วันศุกรที่ 6 ธค. 56 ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน ศูนยการศึกษา ม.ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน

วันพฤหัสบดี 5 ธค. 56 กองพัฒนานักศึกษา

6-12 ธค. 2556

กองพัฒนานักศึกษา

โครงการคายราชภัฏ (อีสาน) อาสาพัฒนาทองถิ่น

11

16-22 ธค. 2556

กองพัฒนานักศึกษา

แขงขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37

12

วันพุธที่ 11 ธค. 56 ศิลปะและวัฒนธรรม

10

นักศึกษา บุคลากร จํานวน
1,000 คน

/

นักศึกษา บุคลากร จํานวน
2,000 คน
ผูนํานักศึกษา มร.ทั้ง 10 แหง
และประชาชน

/
/

นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่
จํานวน 1,000 คน

/

อบรมดานการปลูกฝงความมีวินัย

/

อบรมดานการปลูกฝงความมีวินัย
อบรมทักษะอาชีพนักศึกษาผูสนใจทุกชั้นป ครั้งที่ 1 /

/

ลานหนาอาคารวิชญาการ
ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน
มรภ.นครราชสีมา
มรภ.อุบลราชธานี

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 วันพุธที่ 18 ธค. 56 ศิลปะและวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร

นักศึกษา บุคลากร จํานวน 200คน หองประชุมอาทิตยกําลังเอก

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

วันพุธที่ 18 ธค. 56

14 วันพฤหัสบดี 19 ธค. 56
15

วันศุกร 20 ธค. 56

16

วันพุธที่ 25 ธค. 56

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองพัฒนานักศึกษา รวมกับ
UBI
กองพัฒนานักศึกษา โดย
งานกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม

หัวขอ จากภูสูงสูเมืองอีกความสําเร็จของ
คาเดเมียเมืองเลย (กิจการไรวิมุตติสุข)
ประกวดวงดนตรีไทย-สากล รอบคัดเลือก
อบรมความรูดานสุขภาพ ครั้งที่ 1

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

มะ

/
/
/

วันพฤหัสบดี 26 ธค. กองพัฒนานักศึกษา โดย
56
งานกิจกรรม

18

วันศุกรท2ี่ 7 ธค. 56

กองพัฒนานักศึกษา โดย
ศูนยเวชศึกษา

ประกวดรองเพลง รอบคัดเลือก
อบรมทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 ครั้งที่ 3
จํานวน 4 หมูเรียน

สถานที่
จัดกิจกรรม

นักศึกษา บุคลากร จํานวน 200
คน

หองเรียนรวมชั้น2อาคาร8ชั้น

นักศึกษา บุคลากร จํานวน 500
คน
นักศึกษา บุคลากร จํานวน 200

หอประชุมขุมทองวิไล

คน

หองอักษรเสือ ชั้น 5

นักศึกษา บุคลากร จํานวน 500
คน

หอประชุมขุมทองวิไล

นักศึกษา
คน

หองประชุมอาทิตยกําลังเอก

/

ศิลปะและวัฒนธรรม
อบรมดานการปลูกฝงความมีวินัย
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

/
/

จํานวน 200

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

มกราคม 2557
4-19 มค. 2557

กิจกรรม

ฟุตบอลเยาวชนวันเด็กแหงชาติตานสิ่งเสพติด
(รอบคัดเลือก-ชิงชนะเลิศ)

19
20

กองพัฒนานักศึกษา
อบรมความรูดานสุขภาพ ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 8 มค. 57 กองพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฟุตบอล 7 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตาน
สิ่งเสพติด
21 8 มค. -19 กพ. 2557 กองพัฒนานักศึกษา

22

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

วันพุธที่ 8 มค. 57 ศิลปะและวัฒนธรรม

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

/
/

นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป จํานวน 2,000 คน
สนามกีฬาทุงขุมทอง
คน
หองอักษรเสือ ชั้น 5

/

นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป จํานวน 2,000 คน
สนามกีฬาทุงขุมทอง

/

อบรมดานการปลูกฝงความมีวินัย

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันเสารที่ 11 มค. 57
23
กองพัฒนานักศึกษา
24 วันเสารที่ 11 มค. 57 คณะครุศาสตร
14-22 มค. 2557
25
กองพัฒนานักศึกษา
26

วันพุธที่ 15 มค. 57 กองพัฒนานักศึกษา

วันเด็กแหงชาติ ป 2557

โครงการ งานวันเด็กแหงชาติ
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้ง
ที่ 41 รอบมหกรรม
1. ศึกษาดูงานเชิงประจักษฯ (ดานกายภาพบําบัด)
โรงพยาบาลเลย

/
/

นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป จํานวน 2,000 คน
ลานหนาอาคารวิชญาการ

/

มหาวิทยาลัยขอนแกน

/ นักศึกษา จํานวน 50 คน

โรงพยาบาลเลย

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

วันพุธที่ 15 มค. 57 กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม
2. แนะแนวศึกษาตอ
3. อบรมกระบวนการผลิตมะมวงดองและมะมวง
แชอิ่ม (กิจการมะมวงแชอิ่มชิมเลย)
4.อบบรมแกนนําปองกันยาเสพติดผูสนใจทุกชั้นป
5. LRU Got Talent รอบคัดเลือก

ประเภทกิจกรรม
กลุมเปาหมาย/
1 2 3 4 5 6
จํานวน
/ นักศึกษาที่จบการศึกษา
/
/

นักศึกษา จํานวน 200 คน
นักศึกษา จํานวน 200 คน
นักศึกษา บุคลากร จํานวน
1,000 คน

/

สถานที่
จัดกิจกรรม
หองเรียนรวมชั้น2อาคาร8ชั้น
หองเรียนรวมชั้น2อาคาร8ชั้น
หองประชุมอาทิตยกําลังเอก
ลานหนาอาคารวิชญาการ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27 วันพฤหัสบดีที่ 16 มค. 57 คณะครุศาสตร
28

17 - 19 มค. 2557 คณะครุศาสตร

29

18-19 มค. 2557 กองพัฒนานักศึกษา
วันพุธที่ 22 มค. 57

30

โครงการรําลึกพระคุณครู กตัญูกตเวที
คณะ
ครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2556
โครงการครุศาสตรราชภัฏอีสานเหนือสัมพันธ ครั้ง
ที่ 12 (เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอก)

กองพัฒนานักศึกษา

/
/

รับนักศึกษาสอบคัดเลือกประเภทรับตรง
LRU Got Talent รอบคัดเลือก

กองพัฒนานักศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
อบรมดานการปลูกฝงความมีวินัย
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31 วันพุธที่ 29 มค. 57 ศิลปะและวัฒนธรรม

/

/

นักศึกษา บุคลากร จํานวน
1,000 คน

ลานหนาอาคารวิชญาการ

นักศึกษา บุคลากร จํานวน
1,000 คน

ลานหนาอาคารวิชญาการ

/

/

อบรมดานการปลูกฝงความมีวินัย
LRU Got Talent รอบชิงชนะเลิศ

/

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
วันพุธที่ 29 มค. 57 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

32 วันพุธที่ 29 มค. 57 กองพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรม

อบรมทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 ครั้งที่ 3
จํานวน 4 หมูเรียน

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

หองประชุมอาทิตยกําลังเอก

/

นักศึกษา จํานวน 200 คน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

กุมภาพันธ 2557
33
34

กพ. 2557

คณะครุศาสตร

วันพุธที่ 5 กพ. 57 ศิลปะและวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8-9 กพ. 2557
35
กองพัฒนานักศึกษา
36 วันพุธที่ 12 กพ. 57 ศิลปะและวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร 2557

/
/
/

อบรมดานการปลูกฝงความมีวินัย
อบรมทักษะอาชีพนักศึกษาผูสนใจทุกชั้นป ครั้งที่ 2

เปตองมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตานสิ่งเสพติด
ครั้งที่ 1
อบรมดานการปลูกฝงความมีวินัย
1. กิจกรรมอบรมรักปลอดภัยหางไกลเอดส
วันวาเลนไทน
2. ประกวดวงดนตรีไทย-สากล รองเพลง
รอบชิงชนะเลิศ

นักศึกษา จํานวน 200 คน

นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ทั้วไป จํานวน 500 คน
สนามเปตอง มรภ.เลย

/
/

หองประชุมอาทิตยกําลังเอก

/

นักศึกษา บุคลากรจํานวน 500 คน

3. ตลาดนัดพบแรงงานและปจฉิมนิเทศนักศึกษา

นักศึกษา บุคลากรจํานวน 1,000
คน
หอประชุมขุมทองวิไล
นักศึกษา บุคลากรจํานวน 1,000
/ คน

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหมรอบรับตรง
(ขอนแก
กิจกรรมรันบ) รายงานตัวนักศึกษาใหมรอบรับตรง
(เลย)

/
/

/

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

37

12-13 กพ. 2557 กองพัฒนานักศึกษา

38

13-14 กพ. 2557 กองพัฒนานักศึกษา

หองประชุมอาทิตยกําลังเอก

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
39

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

วันพฤหัสบดี 14 กพ.
กองพัฒนานักศึกษา
57
15-23 กพ. 2557

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

จันทนผาชอใหม เทิดไทองคราชัน และพิธี ถวาย
สัตยปฏิญาณตนนักศึกษาใหม ป 2557

/

วอลเลยบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตานสิ่งเสพติด

40
1. LRU Got Talent รอบชิงชนะเลิศ

/

กองพัฒนานักศึกษา
2. หัวขอ กระบวนการผลิตคุกกี้ขาวกลอง
(กิจการน้ํานมขาวกลองคุณรุง)

42

นักศึกษา บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป จํานวน 1,000 คน
โรงฝกพลศึกษา
นักศึกษา บุคลากร จํานวน
1,000 คน

/
วันพุธที่ 19 กพ. 57

ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมวันรณรงคปลูกฝงความมีวินัย
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.อบรมทักษะอาชีพนักศึกษาผูสนใจทุกชั้นป ครั้งที่
วันพุธที่ 26 กพ. 57 กองพัฒนานักศึกษา
3
2.การเลื
อกตั้งองคการนักศึกษา ภาคปกติ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานที่
จัดกิจกรรม

คณาจารย นักศึกษา และบุคลากร
จํานวน 3,000 คน
ลานอเนกประสงคหนาตึกอุตฯ

กองพัฒนานักศึกษา

41

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

นักศึกษา บุคลากร จํานวน 200
คน
หองเรียนรวมชั้น2อาคาร8ชั้น

/
/

/
/

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

มีนาคม 2557
43

24-26 มีค. 2557

44

มีค. 2557

คณะครุศาสตร

45

มีค. 2557

คณะครุศาสตร

46

มีค. 2557

คณะมนุษยศาสตรฯ

กองพัฒนานักศึกษา

สัมมนามอบหมายงานองคการนักศึกษาชุดใหม
และปฐมนิเทศองคการนักศึกษาป 2557
โครงการสานสัมพันธนองพี่สโมสรนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร
โครงการสรุปและพัฒนากิจกรรมสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตรดวยวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) /
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูนํานักศึกษา บุคลากร จํานวน
/ 200 คน

/

/

หองประชุมอาทิตยกําลังเอก

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
47

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

เมษายน 2557
วันพุธที่ 9 เมย. 57 คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

48

เมย. 2557

คณะครุศาสตร

กิจกรรม

อนุรักษประเพณีสงกรานต (รวมกับม.ราชภัฏเลย)
อนุรักษประเพณีสงกรานต (รวมกับม.ราชภัฏเลย)

ยินดีพี่บัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
2557

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6
/
/

/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
49

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

พฤษภาคม 2557
พค. 2557
คณะครุศาสตร

50

พค. 2557

คณะมนุษยศาสตรฯ

51

พค. 2557

คณะมนุษยศาสตรฯ

กิจกรรม

โครงการอบรมพี่เลี้ยงนองใหมคณะครุศาสตร
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมของ
สโมสรนักศึกษา 2557 (สโมสรนักศึกษา)
โครงการอบรมแกนนํานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2557

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6
/
/
/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

มิถุนายน 2557
52

วันอาทิตยที่ 1 มิย. 57

กองพัฒนานักศึกษา

53

2-3 มิย. 2557

กองพัฒนานักศึกษา

54

3-4 มิย. 2557

กองพัฒนานักศึกษา

55 วันศุกร ที่ 13 มิย. 57 คณะครุศาสตร
56 วันศุกร ที่ 13 มิย. 57 คณะมนุษยศาสตรฯ
57
58
59
60
61
62

มิย. 2557
มิย. 2557
มิย. 2557
มิย. 2557
มิย. 2557
มิย. 2557

คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ

63

มิย. 2557

คณะวิทยาศาสตรฯ

64

มิย. 2557

คณะวิทยาศาสตรฯ

65

มิย. 2557

คณะวิทยาศาสตรฯ

66

มิย. 2557

คณะวิทยาศาสตรฯ

67

มิย. 2557

คณะวิทยาศาสตรฯ

68

มิย. 2557

คณะมนุษยศาสตรฯ

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหมภาคพิเศษ
(ขอนแกน)
กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหมรอบรับตรง
(ขอนแก
กิจกรรมรันบ) รายงานตัวนักศึกษาใหมรอบรับตรง
(เลย)

/
/
/

โครงการสืบสานประเพณีสักการะศาลพระภูมิ
ประจําม.ราชภัฏเลย (รวมกับม.ราชภัฏเลย)
สืบสานประเพณีสักการะศาลพระภูมิประจําม.ราช
ภัฏเลย (รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/พบอาจารยที่ปรึกษา
จันทนผาชอใหม เทิดไทองคราชัน
รับนอง
กีฬานองใหม
วันไหวครู
ประกวดดาวเดือน คณะฯ
ปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
โครงการจันทนผาชอใหม เทิดไทองคราชัน
ประจําป 2557
กิจกรรมประชุมเชียร
กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
พิธีไหวครู
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

/
/
/
/
/
/
/
/
/

หอประชุมขุมทองวิไล

/
/
/

สนามกีฬา มรภ.เลย

/
/

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

69

กรกฎาคม 2557
9-10 กค. 2557 คณะครุศาสตร

70

9-10 กค. 2557

คณะมนุษยศาสตรฯ

71

7 - 8 กค. 2557 กองพัฒนานักศึกษา

72

9 - 10 กค. 2557 กองพัฒนานักศึกษา

73 วันจันทร ที่ 14 กค. 57 คณะครุศาสตร
74 วันอังคารที่ 15 กค. 57 คณะมนุษยศาสตรฯ

กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ประชุมเชียร
กีฬาสีภายใน
การรณรงคการแตงกาย
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม (แหเทียนเขาพรรษา)
โครงการสานฝนความหวงใยจากใจผูบริหาร
อบรมสัมมนาดานประกันคุณภาพการศึกษา
ถวายเทียนพรรษาประจําป 2557

กค. 2557
กค. 2557
กค. 2557
กค. 2557
กค. 2557
กค. 2557
กค. 2557

คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ

/

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
จํานวน 3,000 คน
หอประชุมขุมทองวิไล

/

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
จํานวน 3,000 คน
หอประชุมขุมทองวิไล

/

78
79
80
81
82
83
84

76 วันพฤหัสบดี ที่17กค. 57 คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่
จัดกิจกรรม

/

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับคณะครุศาสตร

77 วันศุกร ที1่ 8 กค. 57 คณะเทคโนโลยีฯ

วันพุธที่ 16 กค. 57 คณะวิทยาศาสตรฯ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

/

โครงการถวายเทียนพรรษา ปการศึกษา 2557
ถวายเทียนพรรษา ปการศึกษา 2557 (รวมกับ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะครุศาสตร
และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับคณะวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับคณะวิทยาการจัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

75

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

สิงหาคม 2557
85 วันศุกร ที่ 1 สค. 57 กองพัฒนานักศึกษา
86 วันจันทร ที่ 4 สค. 57
87 วันพุธ ที่ 6 สค. 57 กองพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีฯ
88 วันอังคาร ที1่ 2 สค. 57 คณะครุศาสตร

89 วันอังคาร ที1่ 2 สค. 57 คณะมนุษยศาสตรฯ
90 วันอังคาร ที1่ 2 สค. 57 คณะวิทยาศาสตรฯ
91 วันพุธ ที่ 13 สค. 57 กองพัฒนานักศึกษา

92

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีฯ
18-20 สค. 2557 คณะวิทยาศาสตรฯ

93

18-21 สค. 2557

คณะมนุษยศาสตรฯ

94 วันพฤหัสบดี ที่ 28 สค. 57 กองพัฒนานักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน
เปดภาคเรียนที่ 1/2557
รณรงคโรคระบาด

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
จํานวน 1,000 คน

/
/

นักศึกษา บุคลากร จํานวน 200 คน หองประชุมอาทิตยกําลังเอก

/

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชชนนี (รวมกั
/ บกองพัฒนานักศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราช
ชนนี (รวมกับกองพัฒนานักศึกษา)
/

/

กิจกรรมวันแมแหงชาติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ “วันแมแหงชาติ”และ
กิจกรรมชาเลนจเดย

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2557
โครงการสงเสริมวิชาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
พิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน

/

คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
จํานวน 3,000 คน

/

ลานอเนกประสงคหนาตึกอุตฯ

คณะวิทยาศาสตร

/
/

คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
จํานวน 1,000 คน

อาคาร CL 01

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

95 วันเสาร ที่ 30 สค. 57 กองพัฒนานักศึกษา
96
97
98
99

สค. 2557
สค. 2557
สค. 2557
สค. 2557

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

พิธีไหวครูนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน
ประกวดบอรดสาขาวิชา
งานเทคโนนวัตกรรม สัปดาหวิทยาศาสตร
กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
จํานวน 1,000 คน

/

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

/
/
/
/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม
หองประชุมโรงแรมแกนอินน

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

กันยายน 2557
100 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กย. 57 กองพัฒนานักศึกษา
101 วันที่เสารที่ 6 กย. 57 กองพัฒนานักศึกษา
102
103

ไมระบุ
กย. 2557

คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร

104 วันพุธ ที่ 10 กย. 2557 คณะมนุษยศาสตรฯ

พิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ ม.ราชภัฏเลย

/
พิธีไหวครูนักศึกษาภาคพิเศษ ม.ราชภัฏเลย

/

105
130
131

กย. 2557
กย. 2557
กย. 2557

/

โครงการรับนองใหม สืบสานจิตวิญญาณครู คณะครุศาสตร
โครงการหนุมสาวบานนาบุรุษธิดามวงแสด

/

โครงการสงเสริมกิจกรรมดนตรีและวิชาการนักศึกษา
(สาขาวิชาดนตี / การใหความรูของนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร)
/
โครงการสงเสริมกิจกรรมดนตรีและวิชาการนักศึกษา
(สาขาวิชาดนตี / การใหความรูของนักศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร)
/
โครงการสงเสริมกิจกรรมดนตรีและวิชาการนักศึกษา
(สาขาวิชาดนตี / การใหความรูของนักศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาสังคม)

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ

คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
จํานวน 3,000 คน
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
จํานวน 200 คน

การอบรมบุคลิกภาพ
สํารวจคาย
ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย

/

/
/
/

หอประชุมขุมทองวิไล
หอประชุมขุมทองวิไล

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

ตุลาคม 2557
แขงขันกีฬาภายใน “จันทนผาเกมส”

132

1-31 ตค. 2557

133

ตค. 2557

กองพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรฯ

134

ตค. 2557

คณะครุศาสตร

135
136
137
138

ตค. 2557
ตค. 2557
ตค. 2557
ตค. 2557

คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ

นักศึกษา คณาจารย บุคลากร
จํานวน 3,000 คน

/
คายอาสาพัฒนาทองถิ่น
การแขงขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร
"การเสลาเกมส" ครั้งที่ 2
การอบรมภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
เปดโลกอุตสาหกรรม/กีฬาอุตสาหกรรมสัมพันธ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ชุดที่ 1 ฝกงาน
นักศึกษาชั้นปที่ 3 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

/
/
/
/
/
/

สนามกีฬา มรภ.เลย

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
139

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2557
พย. 2557
คณะเทคโนโลยีฯ

140

พย. 2557

คณะเทคโนโลยีฯ

141

พย. 2557

คณะเทคโนโลยีฯ

142

พย. 2557

คณะเทคโนโลยีฯ

143
144

พย. 2557
พย. 2557

คณะเทคโนโลยีฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

ลอยกระทง
คายอาสาพัฒนา/คายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สูสังคม

/
/

การอบรมเชิงแนะแนวเตรียมตัวกอนสมัครงาน
/
การจัดงาน Job Fair ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
วิศวกรรม
แนะแนว นองโรงเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง

/
/
/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

ธันวาคม 2557
145 วันศุกร ที่ 5 ธค. 57 คณะมนุษยศาสตรฯ
147
148

คณะวิทยาศาสตรฯ

ธค. 2557

คณะครุศาสตร

149 วันศุกร ที่ 26 ธค. 57 คณะมนุษยศาสตรฯ
150 วันอาทติย ที่ 28 ธค. 57 คณะมนุษยศาสตรฯ
151

ธค. 2557

คณะเทคโนโลยีฯ

152
153
154

ธค. 2557
ธค. 2557
ธค. 2557

คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว (รวมกับกอง
พัฒนานักศึกษา)

/

กิจกรรมวันพอแหงชาติ
โครงการสัมมนาคายเตรียมคายครุศาสตรราชภัฏ
อีสานเหนือพัฒนาทองถิ่นครั้งที่ 12
บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนวิชาการ
ปกครองทองถิ่นไทยในวันทําบุญสงทายปเกา
ตอนรับปใหม (รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
โครงการสรางความตระหนักการอนุรักษพันธุพืช
ในพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
แนะแนวนองโรงเรียน
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ชุดที่ 2 ฝกงาน
กิจกรรมวันขึ้นปใหมสงทายปเกา

/

/
/
/
/
/
/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
155
156
157

วัน/เดือน/ป
มกราคม 2558
มค. 2558
มค. 2558
มค. 2558

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ

158 วันพุธสัปดาหที่ 2 มค. 2558 คณะมนุษยศาสตรฯ
159
160

มค. 2558
มค. 2558

คณะมนุษยศาสตรฯ

161

มค. 2558

คณะวิทยาศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

สถานที่
จัดกิจกรรม

/

รณรงคตอตานยาเสพติด
โครงการสานฝนความหวงใยจากใจผูบริหาร
แนะแนว นองโรงเรียน

/

โครงการสงเสริมกิจกรรมดนตรีและวิชาการ
นักศึกษา (สาขาวิชาดนตี / การใหความรูของ
นักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน)

/

โครงการเครือขายมนุษยศาสตรสัมพันธ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
งานวิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 16 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

/

/
/
/

มรภ.มหาสารคาม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
162
163
164
165

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กุมภาพันธ 2558
กพ. 2558
คณะเทคโนโลยีฯ
กพ. 2558
คณะเทคโนโลยีฯ
กพ. 2558
คณะเทคโนโลยีฯ
กพ. 2558

คณะวิทยาศาสตรฯ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

ปจฉิมนิเทศ นักศึกษาปที่ 4
แนะแนวการศึกษา
/
แนะแนว นองโรงเรียน
/
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

/

/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

166
167

มีนาคม 2558
มีค. 2558
มีค. 2558

คณะเทคโนโลยีฯ
คณะเทคโนโลยีฯ

168

มีค. 2558

คณะวิทยาศาสตรฯ

กิจกรรม

สัมมนากิจกรรมกลุมกิจกรรมนักศึกษา
การจัดทําคูมือนักศึกษาใหม
กิจกรรมประชุมมอบหมายงานสโมสรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6
/
/
/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

เมษายน 2558
169

เมย. 2558

คณะวิทยาศาสตรฯ

170

เมย. 2558

คณะเทคโนโลยีฯ

171

เมย. 2558

คณะเทคโนโลยีฯ

172

เมย. 2558

คณะเทคโนโลยีฯ

โครงการอบรมและเตรียมความพรอมสําหรับผูนํา
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการเยี่ยมเยียนผูปกครองนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษา
จัดเตรียมงานซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
(จัดทําซุม)
จัดเตรียมคัทเอาทแสดงความยินดี (กิจกรรมบูม)

/
/
/
/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

พฤษภาคม 2558
173

พค. 2558

คณะเทคโนโลยีฯ

จัดเตรียมหองปฏิบัติการ สถานที่ และอื่นๆ ตอนรับ
เปดเทอม

/

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

174

ตลอดป

คณะวิทยาศาสตรฯ

175

ตลอดป

คณะวิทยาศาสตรฯ

176

ตลอดป

คณะวิทยาศาสตรฯ

กิจกรรม

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

177

ตลอดป

กองพัฒนานักศึกษา

178

ตลอดป

กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

โครงการรณรงคแตงกายถูกระเบียบ นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย รวมใจรักษากฏ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมบริการวิชาการสาขาวิชาตางๆ ซึ่ง
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม
โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาภาค
ปกติ
โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาภาค
พิเศษ
โครงการรณรงคการแตงกายนักศึกษาถูกระเบียบ
โครงการสรางจิตสํานึกวินัยนักศึกษา(ดานจราจร)
โครงการเครือขายหอพักสีขาว

ตลอดป
179
กองพัฒนานักศึกษา
ตลอดป
180
กองพัฒนานักศึกษา
ตลอดป
181
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเหตุ 1. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
5. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
6. กิจกรรมอื่นๆ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

สถานที่
จัดกิจกรรม

/
/

/
/
/
/ นักศึกษา ม. ราชภัฏเลย
/ นักศึกษา ม. ราชภัฏเลย
/ นักศึกษา ม. ราชภัฏเลย

มหวิทยาลัยราชภัฎเลย
มหวิทยาลัยราชภัฎเลย
มหวิทยาลัยราชภัฎเลย

หมายเหตุ

