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16-17 มิถุนายน 61
โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการใน
สถาบันอุดมศึกษา (รอบมหกรรม)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตัวแทน
นักกีฬา

14 กรกฎาคม 61 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ป  ปี 2561 ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา นศ. ปี 1 (กศ.ป)

12-15 กรกฎาคม 61
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะแห่งผู้น าและการท างาน
เป็นทีมผู้น านักศึกษา ปี 2561

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
ฯ และบ้านปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้น านักศึกษา

24 กรกฎาคม 61
โครงการเรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และ
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
ฯ และบ้านปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้น านักศึกษา

21 กรกฎาคม 61 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2561 นักศึกษา ภาค กศ.ป. นศ.ทุกช้ันปี

28 กรกฎาคม 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 จังหวัดสกลนครก าหนดพ้ืนท่ี นศ.ทุกช้ันปี

61 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปี 2561 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ นศ. ปี 1

2 สิงหาคม 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับคณะ ภาคปกติ ปี 2561 นศ. ปี 1

3 - 4 สิงหาคม 61 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ นศ. ปี 1

5 สิงหาคม 61 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หอพักใน หอประชุมจามจุรี 1 นศ.หอพักใน

6 สิงหาคม 61 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2561  นักศึกษา ภาคปกติ นศ.ทุกช้ันปี

10 สิงหาคม 61 โครงการท าบุญตักบาตรและพิธีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ นศ. ปี 1

12 สิงหาคม 61 วันแม่แห่งชาติ จังหวัดสกลนครก าหนดพ้ืนท่ี นศ.ทุกช้ันปี

25 สิงหาคม 61 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ผู้ปกครองปี1

25 สิงหาคม 61
จัดท าสัญญาข้อผูกพันธ์นักศึกษาภาคปกติ ปี 2561
(โควตากิจกรรมดี /โควตากีฬาดี/โควตาคนดี)

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
นศ.โควตา
     ปี 1

5 กันยายน 61
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูและอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ปีการศึกษา 2561

หอประชุม มหาวชิราลงกรณ นศ. ปี 1

6 กันยายน 61
พิธีไหว้ครูและอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ปีการศึกษา 2561

หอประชุม มหาวชิราลงกรณ นศ. ปี 1

6 กันยายน 61 พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2561 หอประชุม มหาวชิราลงกรณ นศ. ปี 1

9 กันยายน 61 ไหว้ครู – สานสัมพันธ์น้องพ่ี  นักศึกษา ภาค กศ.ป. ปี 2561 หอประชุมจามจุรี 1 กศ.ป  ปี 1

11-13 กันยายน 61 กยศ.บริจาคโลหิต ปันชีวิตเพ่ือนมนุษย์ คร้ังท่ี 5 หอประชุม มหาวชิราลงกรณ ทุกช้ันปี

21 กันยายน 61 โครงการประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ผู้น านักศึกษา

24-28 กันยายน 61 สอบกลางภาค 1/2561

26 กันยายน 61 โครงการเปิดโลกกิจกรรม  ปี  2561 หอประชุม มหาวชิราลงกรณ ทุกช้ันปี

13 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จังหวัดสกลนครก าหนดพ้ืนท่ี ทุกช้ันปี

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา   ประจ าปีการศึกษา  2561
กองพัฒนานักศึกษา           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัน/เดือน/ปี

31 ก.ค. - 1  ส.ค.
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ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา   ประจ าปีการศึกษา  2561
กองพัฒนานักศึกษา           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัน/เดือน/ปี

20 ตุลาคม 61
โครงการประกวดดาว- เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2561

หอประชุม มหาวชิราลงกรณ นศ. ปี 1

22-30 ตุลาคม 61 โครงการค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถ่ินคร้ัง ท่ี 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี องค์การฯ

23 ตุลาคม 61 วันปิยมหาราช จังหวัดสกลนครก าหนดพ้ืนท่ี ทุกช้ันปี

27 ตุลาคม 61 โครงการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์: Show & Share กิจกรรมชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกช้ันปี

ต.ค.- พ.ย. 61 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 46“รอบคัดเลือก” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักกีฬา

พฤศจิกายน 61 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2561 มรสน. ริมห้วยทราย ทุกช้ันปี
22 พฤศจิกายน 61 วันลอยกระทง จังหวัดสกลนครก าหนดพ้ืนท่ี ทุกช้ันปี

5 ธันวาคม 61 วันชาติไทย จังหวัดสกลนครก าหนดพ้ืนท่ี ทุกช้ันปี

3-14 ธันวาคม 61 สอบปลายภาค 1/2561

17-23 ธันวาคม 61
กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 คร้ังท่ี 41 “พนมรุ้งเกมส์” (นักศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักกีฬา

25-26 ธันวาคม 61
กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 คร้ังท่ี 41 “พนมรุ้งเกมส์” (บุคลากร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุคลากร

7 มกราคม 62 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2561

มกราคม 62 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 46 “รอบมหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักกีฬา

4-8 กุมภาพันธ์ 62 โครงการกีฬาระหว่างคณะ  ปีการศึกษา  2561 สนามกีฬาราชพฤกษ์ ทุกช้ันปี

62 สอบกลางภาค 2/2561
25 มีนาคม 62 เลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี 2562 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ทุกช้ันปี

เมษายน 62 กีฬาประเพณีจตุรมิตร คร้ังท่ี 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน สกลนคร

นักกีฬา

6-17 พฤษภาคม 62 สอบปลายภาค 2/2561

รณรงค์การสร้างวินัยจราจร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกช้ันปี

การรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกช้ันปี

รณรงค์การต่อต้านคอรัปช่ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกช้ันปี

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกช้ันปี

25 ก.พ. - 1 มี.ค.

*** ก าหนดการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

ตลอดท้ังปี

ตลอดท้ังปี

ตลอดท้ังปี

ตลอดท้ังปี

ข้อมูล ณ  วันท่ี   4  พฤษภาคม  2561


