โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะเภสัชศาสตร์
"ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย ใส่ใจสังคม สั่งสมความรู้ เชิดชูวิชาชีพ"

ซื่อสัตย์

- โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาของคณะเภสัช
ศาสตร์

มนุษยสัมพันธ์ดี

- กีฬา Freshy Sport Day 2011
- โครงการถวายเทียนพรรษา
ประจาปีการศึกษา 2554
- โครงการเข้าร่วมกีฬาเภสัช
สัมพันธ์ครั้งที่ 24 ณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของ
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ประจาปี
การศึกษา 2554
-โครงการลอยกระทง

มีวินัย

-โครงการ Pharmacy Get
Smart
-โครงการค่ายพุทธบุตร
พุทธธรรม
-โครงการเข้าร่วมกีฬาเภสัช
สัมพันธ์ครั้งที่ 24 ณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย ประจาปีการศึกษา
2554

ใส่ใจสังคม

-โครงการหมอยาอาสา ทา
ดีเพื่อพ่อหลวง

สั่งสมความรู้

-โครงการเจลล้างมือ
สูตรสปา ป้องกันไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ภาค 2

เชิดชูวิชาชีพ

-โครงการเจลล้างมือ
สูตรสปา ป้องกันไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ภาค 2

ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 1/2554
วัน /เดือน/ปี
1-15 มิถุนายน 2554

4,11 มิถุนายน 2554
มิถุนายน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (มหาวิทยาลัยและคณะ)
กิจกรรมที่ 1 : เรารักเรารวมจิตใจ สานสายใยน้องพี่ EAU (พุธที่ 1 มิ.ย. 54)
กิจกรรมที่ 2 : การรับน้องประชุมเชียร์ตามแผนแต่ละคณะ (ตอนเย็นวันที่ 2,3,6,7,8,9,10,13,14 มิ.ย. 54 )
กิจกรรม สายใยฝ้ายคา
กิจกรรมที่ 3 : การแข่งขันกีฬา Freshy Sport Day 2011 (พุธที่ 15 มิ.ย. 54)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะกรรมการ
ชมรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 (สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย)
โครงการ Activity for all (เปิดโลกกิจกรรม) (มหาวิทยาลัย)

23 มิถุนายน 2554

พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2554 (มหาวิทยาลัย)

29 มิถุนายน 2554

กิจกรรมประดับเข็ม RX

1 กรกฎาคม 2554

โครงการ Pharmacy Get Smart (คณะ)
โครงการ Suphannika Health Science Game 2 nd (คณะพยาบาลศาสตร์)

6,13 กรกฎาคม 2554

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา 2554 (สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย)
กิจกรรมที่ 1 :พิธีหล่อเทียนพรรษา
กิจกรรมที่ 2 : การทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา

สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2554 (วันที่ 25 ก.ค.– 5 ส.ค. 2554)
10 สิงหาคม 2554
17 สิงหาคม – 7 กันยายน 54

26-28 สิงหาคม 2554
1 กันยายน 2554

กิจกรรมวันแม่ “พิธีอาศิรวาท” (สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย)
โครงการเจลล้างมือสูตรสปา ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ภาค 2 (ชมรม)
(ตรงกับช่วงโครงการ EAU Science Technology & Society 2011)
โครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม (คณะ)
กิจกรรมวันมณีนพรัตน์ (มหาวิทยาลัย)

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2554 (วันที่ 26 ก.ย. – 7 ต.ค. 2554)

ปิดภาคเรียนที่ 1

ตุลาคม 2554

โครงการค่ายร่วม (สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย)

ตุลาคม 2554

โครงการเข้าร่วมกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ประจาปีการศึกษา 2554 (คณะ)

ภาคการศึกษาที่ 2/2554

9 พฤศจิกายน 2554

โครงการลอยกระทง (สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย)

30 พฤศจิกายน 2554

กิจกรรมวันพ่อ “พิธีอาศิรวาท” (สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย)

กลางเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 54 โครงการสมุนไพรไม่ไกลตัว ตอน ยาดมสมุนไพรโบราณ (ชมรม)
(ตรงกับช่วงโครงการ EAU Art Culture & Society 2010 )

สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2554 (วันที่ 19-30 ธ.ค. 2554)
11-18 มกราคม 2555

โครงการกีฬา EAU ลูกฝ้ายคา (สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย)

23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555
กุมภาพันธ์ 2555
8 กุมภาพันธ์ 2555

1-14 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 (มหาวิทยาลัย)
โครงการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของ
คณะเภสัชศาสตร์ (คณะ)
โครงการปิดโลกกิจกรรมและสานสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554 (มหาวิทยาลัย)

กิจกรรม Pharmalove ส่งมอบความรักและกาลังใจ (คณะ)

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2554 (วันที่ 27 ก.พ. – 9 มี.ค. 2554)
ปิดภาคเรียนที่ 2
เมษายน – พฤษภาคม 2555

โครงการหมอยาอาสา ทาดีเพื่อพ่อหลวง ณ วัดปัญญานันทาราม (คณะ)

