ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
วัน/เดือน/ป

ประจําปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม

สถานที่

27-29 พฤษภาคม 59 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา ป 2559 หอประชุม 1
18-20 มิถุนายน
9

59 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทําขอสอบ ก.พ.

หอประชุม 2

กรกฎาคม 59 รายงานตัว และปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.ป ป 2559 หองประชุมสรอยสุวรรณา

23 กรกฎาคม 59 เปดภาคเรียน ปการศึกษา 1 / 2559 (ภาค กศ.ป.)
25 กรกฎาคม 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคปกติ ป 2559

เปาหมาย
ผูนํานักศึกษา
ศิษยเกา
กศ.ป ป 1
นศ.ทุกชั้นป

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

นศ. ป 1

26 กรกฎาคม 59 โครงการพัฒนานักศึกษามีทักษะชีวิตอยูอยางมีความสุข หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

นศ. ป 1

27 กรกฎาคม 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับคณะ

นศ. ป 1

27-29 กรกฎาคม 59 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ป 2559

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

30 กรกฎาคม 59 โครงการนองใหมรวมใจพัฒนา

นศ. ป 1
นศ. ป 1

1

สิงหาคม

59 นักศึกษาชั้นปที่ 1 พบอาจารยที่ปรึกษา

1

สิงหาคม

59 เปดภาคเรียน ปการศึกษา 1 / 2559 (ภาคปกติ)

สิงหาคม

59 โครงการทําบุญและถวายเทียนวันเขาพรรษา ป 2559 วัดปาสันติธรรม/วัดปาภูธรพิทักษ นศ.ทุกชั้นป

6

สิงหาคม

59 โครงการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ป 2559

6

สิงหาคม

59

9

สิงหาคม

59 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปการศึกษา 2559

หอประชุม มหาวชิราลงกรณ นศ. ป 1

59 วันแมแหงชาติ

หอประชุม มหาวชิราลงกรณ นศ.ทุกชั้นป

19-22 สิงหาคม

59 โครงการราชภัฏรวมใจอาสา นําปรัชญาสูชุมชน

บานโพนขาว อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม

24-25 สิงหาคม

59 พิธีไหวครูนักศึกษาใหม 2559 (ฝกซอม 24 ส.ค. 59) หอประชุม มหาวชิราลงกรณ นศ. ป 1

12 สิงหาคม

จัดทําสัญญาขอผูกพันธนักศึกษาภาคปกติ ป 2559
(โควตากิจกรรมดี /โควตากีฬาดี)

แยกตามสาขาวิชา

นศ. ป 1
นศ.ทุกชั้นป

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ผูปกครองป1

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

นศ.โควตา

ผูนํานักศึกษา

28 สิงหาคม

59 ไหวครู – สานสัมพันธนองพี่ ภาค กศ.ป. 59

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กศ.ป ป 1

29 สิงหาคม

59 โครงการเปดโลกกิจกรรม 2559

หอประชุม มหาวชิราลงกรณ ทุกชั้นป

59 โครงการกีฬาอาเซียนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

อาคารโรงยิมหลังใหม

นักกีฬา

16 กันยายน

59 โครงการ I don’t cheat (ฉันไมโกง)

หองประชุมสรอยสุวรรณา

ผูนํานักศึกษา

1

59 โครงการประกวดดาวเดือน เขียวชมพู 2016

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

นศ. ป 1

59 โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

สนามกีฬาราชพฤกษ

ทุกชั้นป

กันยายน
ตุลาคม

17-22 ตุลาคม

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
วัน/เดือน/ป
ตุลาคม
23 ตุลาคม

ประจําปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม
-

นักกีฬา

59 วันปยะมหาราช

ลาน ร.5

ทุกชั้นป

พฤศจิกายน 59 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
14 พฤศจิกายน 59 ลอยพระประทีปพระราชทาน
ธันวาคม

18-23 ธันวาคม

เปาหมาย

59 กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก

12-18 พฤศจิกายน 59 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

5

สถานที่

59 วันพอแหงชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกชั้นป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกชั้นป
สระพังทอง

ทุกชั้นป

จังหวัดสกลนคร/

ทุกชั้นป

59 การแขงขันกีฬา/สัมมนาผูนํานักศึกษา กลุม มรภ.อีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักกีฬา/องคการ

มกราคม

60 กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

นักกีฬา

มกราคม

60 โครงการสัมมนาคายราชภัฏอีสาน # 17

ม.ราชภัฏมหาสารคาม

องคการฯ

กุมภาพันธ 60 โครงการคายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาทองถิ่น # 17

ม.ราชภัฏมหาสารคาม

องคการฯ

60 การแขงขันกีฬาจตุรมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักกีฬา

16 มีนาคม

60 เลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ป 2559

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ทุกชั้นป

31 มีนาคม

60 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ชั้นปสุดทาย

มีนาคม

ส.ค 59 - พ.ค. 60

ลานกิจกรรม

ทุกวันพุธ

ถนนหนากองพัฒนานักศึกษา ทุกชั้นป

ตลอดทั้งป

การรณรงคการแตงกายถูกระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกชั้นป

ตลอดทั้งป

รณรงคการตอตานคอรัปชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกชั้นป

ตลอดทั้งป

รณรงคปองกันยาเสพติด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกชั้นป

ตลอดทั้งป

ขับขี่ปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกชั้นป

ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2559

*** กําหนดการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ***

