ปฏิทน
ิ การกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2560

ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อโครงการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
การศึกษา 2561
โครงการค่ายแรกพบคณะเภสัชศาสตร์
โครงการแรกพบสนภท
โครงการทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ (รับน้องมหาวิทยาลัย)

6

โครงการรับน้อง3สัปดาห์

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

โครงการสัปดาห์เภสัชวิชาการ
โครงการไหว้ครู
โครงการค่ายหมอยา
โครงการ Big Cleaning
โครงการเปิดโลกชมรม
โครงการประกวดดาวเดือน
โครงการชมรมสร้างภาพ(Photocopoeia)
โครงการ PMC
โครงการเฟรชชี่ไนท์
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เภสัชศาสตร์
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการชมรมภาษามือสร้างสรรค์
โครงการค่ายมัชฌิมนิเทศ
โครงการ SilpaPharmaGames
โครงการ PCE
โครงการคืนเหย้าเยือนเรือน
โครงการแนะแนวอาชีพและพบปะหน่วยงานวิชาชีพ สาหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โครงการสานสัมพันธ์อักษรฯ-เภสัชฯ
โครงการเทสรุ่น
โครงการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพ (Pharmacy Innovation Contest
(PIC) – Silpakorn)
โครงการมอบกาวน์ยาว-จี้ติ้ง
โครงการ SARIM
โครงการ Thank P
โครงการปัจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมก่อนสาเร็จการศึกษา สาหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์
โครงการรับเสื้อกาวน์วิชาชีพ
BYEnior

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

วันที่จัดโครงการ
5 สิงหาคม 2560
27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
29 กรกฎาคม พ.ศ.2560
สิงหาคม-กันยายน 2560, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
17-20 สิงหาคม พ.ศ.2560
21-24 สิงหาคม พ.ศ.2560
31 สิงหาคม พ.ศ.2560
4-7 กันยายน พ.ศ.2560
11-14 กันยายน พ.ศ.2560
28-30 สิงหาคม พ.ศ.2560 และ สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1-3 กันยายน พ.ศ. 2560
กันยายน 2560, เมษายน 2561
19 กันยายน พ.ศ.2560
21 กันยายน พ.ศ.2560
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
8-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ธันวาคม 2560
22-31 ธันวาคม 2560
มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2561
20-21 มกราคม พ.ศ.2561
22-23 มกราคม พ.ศ.2561
23-25 มกราคม พ.ศ.2561
27-28 มกราคม พ.ศ.2561
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กุมภาพันธ์ 2561
26 – 30 มีนาคม พ.ศ.2561
31 มีนาคม พ.ศ.2561
ระบุวันภายหลัง
เมษายน 2561
27 เมษายน พ.ศ.2561
เมษายน หรือ พฤษภาคม 2561
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ปฏิทน
ิ การกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2560

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์
33
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่จัดโครงการ

ลาดับ

พฤษภาคม 2561

34 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นานักศึกษา ปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

35 โครงการสนับสนุนประชุมวิชาการนักศึกษาเภสัชศาสตร์
โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะวิชาชีพ ชั้นปีที่
36
1-6 ภาคการศึกษาต้น

กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

37
38
39
40
41
42

1.12 โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1-6 ภาคการศึกษาปลาย
โครงการนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ
โครงการดูแลนักศึกษาด้านจิตวิทยา
โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้สาหรับห้องเอกสารอ้างอิงฯ
โครงการจัดทา E-student manual app
โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต

ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาต้นและปลาย
ภาคการศึกษาต้นและปลาย
ภาคการศึกษาต้นและปลาย
ภาคการศึกษาต้นและปลาย
ภาคการศึกษาต้นและปลาย, ธันวาคม 2561

43 โครงการชมรมอังกฤษ(ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร )

31 สิงหาคม พ.ศ.2560
31 ตุลาคม พ.ศ.2560
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
17 มกราคม พ.ศ.2561
10 เมษายน พ.ศ.2561

44 โครงการชมรมกล้ามะกอก (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชนบท)

9 กันยายน พ.ศ.2560
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
13 มกราคม พ.ศ.2561
23 มกราคม พ.ศ.2561

45 การประชุมสามัญสัญจร

ครั้งที่ 1 : 1 - 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ครั้งที่ 2 : 2 – 3 กันยายน พ.ศ.2560
ครั้งที่ 3 : 4 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ครั้งที่ 4 : 6 – 7 มกราคม พ.ศ.2561
ครั้งที่ 5 : ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2561

46

โครงการงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์-ครั้งที่-29-คณะเภสัชศาสตร์-มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ยังไม่ทราบช่วงเวลา
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