ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ที่
๑
๒
๓

กิจกรรม
รายงานตัวนักศึกษาใหม ภาคปกติ
นักศึกษาใหมพบอาจารยที่ปรึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคปกติ

๔

เขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา
บุคลิกภาพ นักศึกษาใหม ทุกคณะ วิทยาลัย

๕
๖
๗
๘

กิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม
อบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
และเข็มตราสัญลักษณ
เดินขึ้นดอย ไหวสาพระบรมธาตุดอยสุเทพ และ
มอบเข็ม นักศึกษาใหม

พิธีไหวครู-บายศรีสูขวัญตอนรับนักศึกษาใหม
และการประกวดดาว-เดือน
๑๐ เปดโลกกิจกรรม
๑๑ สานสัมพันธมิตรภาพไทย-ลาว
๑๒ วันเด็กแหงชาติ
๙

วัน-เดือน-ป
๕-๖ มิ.ย. ๖๐
ศุกร ที่ ๙ มิ.ย. ๖๐
อาทิตย ที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๐
๑๒ – ๑๘ มิ.ย.๖๐
ยกเวน
วิทยาลัยนานาชาติ
๒๙-๓๐ ก.ค.๖๐
๗ – ๑๘ มิ.ย.๖๐
๑๙ มิ.ย. ๖๐ เปนตนไป
ศุกร ที่ ๗ ก.ค.๖๐
เสาร ที่ ๑๕ ก.ค.๖๐
พฤหัสบดี ที่ ๒๐ ก.ค. ๖๐
อังคาร ที่ ๒ ส.ค. ๖๐
๑๗ - ๒๐ พ.ย.๖๐
เสาร ที่ ๑๓ ม.ค.๖๑

๑๓ กีฬาประเพณี “ลูกพระพิฆเนศวร”

๑๕ - ๒๗ ม.ค. ๖๑

เลือกตั้งนายกองคการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ศุกร ที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑

๑๔

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ณ อนุสาวรียครูบาเจาศรีวิชัย
และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
ลาน ๙๐ ป
ณ อุทยานราชพฤษ
ลาน ๙๐ ป
สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม
๗๐๐ ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การเขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม
ทุกคณะ วิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดให
คณะ วิทยาลัย ดําเนินการ

๑. การใชชีวิต และการปรับตัวของนักศึกษาใหม
๒. การปลูกฝงอุดมการณความรัก ความศรัทธาที่มีตอ
มหาวิทยาลัย
๓. กิจกรรมรองเพลงมหาวิทยาลัย เชน
- เทอดศักดิ์สถาบัน
- รําวง มรภ. มาแลว

กิจกรรมคณะ วิทยาลัย
๑. แนะนําผูบริหาร คณาจารย
๒. บริบทของคณะ วิทยาลัย
๓. การลงทะเบียน
๔. อื่น ๆ ตามที่คณะ วิทยาลัย กําหนด

หมายเหตุ : ๑. ใหจัดกิจกรรม ๑ คืน ๒ วัน
๒. ใหมีการประเมินการเขารวมกิจกรรม กอน-หลัง และสรุปผลสงกองพัฒนานักศึกษา จํานวน ๑ เลม

กําหนดการ
เขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม
ทุกคณะ วิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

คณะ / วิทยาลัย
วิทยาลัยแมฮองสอน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ

วัน เดือน ป
10 - 11 มิถุนายน 2560
12 – 13 มิถุนายน 2560
12 - 13 มิถุนายน 2560
14 - 15 มิถุนายน 2560
16 - 17 มิถุนายน 2560
17 มิถุนายน 2560
18 มิถุนายน 2560
29 - 30 กรกฎาคม 2560

สถานที่
วิทยาลัยแมฮองสอน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
อาคารแมลงปอ
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติในการตอนรับนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
๑. กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางรุนพี่ รุนนองการปรับตัวใหอยูรวมกับผูอื่น เชน การแนะนํารุนพี่
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รุนนอง แนะนําอาจารยประจําสาขาวิชา
กิ จ กรรมที่ รุ น พี่ ต อ งปลู ก ฝ งให นั ก ศึ กษาใหม มีร ะเบีย บวินั ย เคารพในกฎระเบี ย บ ข อบั ง คับ ของ
มหาวิทยาลัย และสังคม เชน การแตงกายถูกตองตามระเบียบ การตรงตอเวลา เขาแถวเปนระเบียบ
กิจกรรมสรางความเคารพผูที่มีอายุมากกวา การวางตัวในสังคม เคารพนอมนอมตอผูใหญ และรุนพี่
เชน มากอนเปนพี่ มาทีหลังเปนนอง มาพรอมกันเปนเพื่อนกัน
การใชชีวิตในสังคมปจจุบัน เชน การระวังภัยใกลตัว การแกปญหา การปรับตัว
กิ จ กรรมความภาคภู มิ ใ จในสถาบั น เช น การร อ งเพลงมหาวิ ท ยาลั ย เครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษา
ความเปนสถาบัน ตราประจํามหาวิทยาลัย
แนะนําสถานที่สําคัญภายในมหาวิทยาลัย เชน สถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํามหาวิทยาลัย
อาคารเรียนตาง ๆ , คณะ วิทยาลัย , หนวยงานบริการนักศึกษา , องคกรนักศึกษา เปนตน
กิจกรรมจิตอาสา และการบําเพ็ญประโยชน พัฒนามหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ๑. อนุญาตใหจัดกิจกรรมชวงวันที่ ๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 วันจันทร - วันศุกร ชวงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 วันเสาร – วันอาทิตย ชวงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๒. ไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมนอกสถานที่

หากฝาฝนขอปฏิบัติ หรือ ประกาศ มีโทษทางวินัยนักศึกษา

