
ปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

 

ที ่ กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ก าหนดเวลา 

1 โครงการ “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 12 คณะวิทยาการจัดการ” 8 ตุลาคม 2560 

2 
โครงการ “พิธีบวงสรวงและบ าเพญ็กุศลทักษิณานุประทานถวายแด ่สมเดจ็พระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรตัน์ พระบรมราชเทว”ี 

10 พฤศจิกายน 2560 

3 โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวด 15 พ.ย. 60 – 31 พ.ค. 61 

4 โครงการ “ประเพณลีอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2560” 3 พฤศจิกายน 2560 

5 โครงการ “M-Science Sport’s Day 2017” 11-12, 18 พ.ย. 2560 

6 โครงการ “วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560” 4 ธันวาคม 2560 

7 โครงการ “คิดอย่างผู้น าสูค่วามเปน็เลิศ การบริหารจัดการ ประจ าป ี2560” 18-22 ธันวาคม 2560 

8 โครงการ “ท าบุญตักบาตรวันปีใหม่ ประจ าปี 2561” 27 ธันวาคม 2560 

9 
โครงการ “ส่งเสรมิประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ (ภาคปกติ) ประจ าปีการศกึษา 2561” 

31 มกราคม 2561 

10 โครงการ “อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560” มกราคม 2561 

11 โครงการอบรมแนวทางการเป็นผูป้ระกอบการอย่างมืออาชีพ มกราคม 2561 

12 โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคณุภาพ  มกราคม 2561 

13 โครงการ “การแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งท่ี 29” 11 กุมภาพันธ์ 2561 

14 โครงการ “อบรมใหค้วามรู้แก่ศิษย์เก่า ประจ าปี 2561” 18 กุมภาพันธ์ 2561 

15 โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0 แก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 2560” 

24-25 กุมภาพันธ์ 2561 

16 
โครงการ “จัดท าซุ้มแสดงความยนิดีกับบัณฑติใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561”  

1-4 มีนาคม 2561 

17 
โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560”    19 ก.พ. – 19 มี.ค. 61 

18 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจ าปี 2561  

19 
โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิต ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และเจา้ของ
สถานประกอบการ ประจ าปี 2561 

มีนาคม 2561 

20 โครงการ “แก้วร่วมช่อ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560” 25 มีนาคม 2561 

21 โครงการ “ลูกพระนางร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561” 10 เมษายน 2561 



ที ่ กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ก าหนดเวลา 

22 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดธุรกจิจ าลอง ประจ าปี 2561 21 เมษายน 2561 

23 โครงการ “มนัสคารวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรตัน์ พระบรมราชเทวี 
ประจ าปี 2561” 

31 พฤษภาคม 2561 

24 โครงการ “จัดท าคู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561”  20 พ.ค. – 20 ก.ค. 61 

25 โครงการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10” 25 กรกฎาคม 2561 

26 
โครงการ “รณรงค์การแต่งกายประจ าปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา” 1 สิงหาคม 2561 

27 โครงการ “12 สิงหา มหาราชินี ลกูพระนางสดดุีถวายพระพร ประจ าปี 2561”  9 สิงหาคม 2561 

28 
โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2561”  

สิงหาคม 2561 

29 โครงการ “สานสายใยน้องพี่ คณะวิทยาการจัดการ 2561”  สิงหาคม 2561 

30 
โครงการ “ชวนน้องใหม่เข้าวัดปฏิบัติดี คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2561”  

สิงหาคม 2561 

31 โครงการ “พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจดัการ”  สิงหาคม 2561 

 


