ปฏิทินกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลาดับที่

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

หมายเหตุ

1

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ

ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม
2561

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

อาคารหอประชุม 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์

2

พิธีถวายพระพร รัชกาลที่ 10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

อาคารอเนกประสงค์

กิจกรรมหลัก
นักศึกษาชั้นปีที 1
กิจกรรมหลัก
นักศึกษาชั้นปี1

ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 3 สิงหาคม 2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561

สานักกิจการนักศึกษา

อาคารอเนกประสงค์

4

ตรวจสุขภาพประจาปี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
เปิดภาคเรียน ภาคต้น/2561

5

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

6

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

7

ซ้อมไหว้ครู

วันที่ 5 กันยายน 2561

8

พิธีไหว้ครู

วันที่ 6 กันยายน 2561

9

กีฬาน้องใหม่ ประชุมเชียร์
ประกวด Freshy 2018

วันที่ 8 กันยายน 2561

10

เปิดโลกกิจกรรม (กิจกรรมชมรม)

วันที่ 12 กันยายน 2561

3

นักศึกษาชั้นปีที 1

-------------------

-------------กิจกรรมหลัก
อาคารหอประชุม 60 พรรษา
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวชิราลงกรณ์
นักศึกษาทุกชั้นปี
กิจกรรมหลัก
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ร้อยเอ็ด
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
อาคารหอประชุม 60 พรรษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวชิราลงกรณ์
ตัวแทนผู้ถือพาน
กิจกรรมหลัก
อาคารหอประชุม 60 พรรษา
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
มหาวชิราลงกรณ์
นักศึกษาทุกชั้นปี
กิจกรรมหลัก
สนามกีฬา/อาคารหอประชุม 60
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ฝ่ายงานนักศึกษาทุนและพัฒนา อาคารหอประชุม 60 พรรษา
กิจกรรมเลือก
มหาวชิราลงกรณ์
ศักยภาพนักศึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์)
สำนักกิจกำรนักศึกษำ

:

เพิ่มประสบกำรณ์ดว้ ยกิจกรรม สร้ำงคุณธรรม นำปั ญญำ

ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา

ลาดับ
ที่

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

11

สอบกลางภาค

วันที่ 24 – 28 กันยายน 2561

12

วันลอยกระทง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

13

สอบปลายภาค

14

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

หมายเหตุ

--------------

นักศึกษาทุกชั้นปี

ลานอเนกประสงค์

กิจกรรมหลัก
นักศึกษาทุกชั้นปี

ในระหว่างวันที่ 26 -30 พฤศจิกายน 2561
และในระหว่างวันที่ 3 -7 ธันวาคม 2561

สานักวิชาการและ
ประมวลผล
ศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรม
สานักวิชาการและ
ประมวลผล

-----------------

นักศึกษาทุกชั้นปี

เปิดภาคเรียน ภาคปลาย/2561

วันที่ 7 มกราคม 2562

----------------

-----------------

นักศึกษาทุกชั้นปี

15

กีฬาภายใน

ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562

ฝ่ายกีฬาและ
นันทนาการ

สนามกีฬา

กิจกรรมหลัก
นักศึกษาทุกชั้นปี

16

วันราชภัฏ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สานักกิจการนักศึกษา

อาคารหอประชุม 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์

กิจกรรมเลือก

17

สอบกลางภาค

ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562

---------------

นักศึกษาทุกชั้นปี

18

วันสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2562

19

การเลือกตั้งองค์การนักศึกษา

วันที่ 24 เมษายน 2562

สอบปลายภาค

ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
,และในระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562

20

สานักวิชาการและ
ประมวลผล
ศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา
สานักวิชาการและ
ประมวลผล

ลานอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์
------------------

กิจกรรมหลัก
นักศึกษาทุกชั้นปี
กิจกรรมหลัก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
นักศึกษาทุกชั้นปี

ตามมติที่ประชุม กบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์)
ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา
สำนักกิจกำรนักศึกษำ

:

เพิ่มประสบกำรณ์ดว้ ยกิจกรรม สร้ำงคุณธรรม นำปั ญญำ

