
ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศกึษา 
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 
ว. ด. ป. กิจกรรม สถานที่

17-28 ต.ค. 59 กิจกรรมจิตสรา้งปัญญา ส่งเสริมการปฏิบัตธิรรม และการนํา
ธรรมะไปใชใ้นชีวิตประจําวัน 

หอพักบางขุนนนท์

19 ต.ค. 59 กิจกรรม นักศึกษาพบอาจารย์ประจําชั้น ครั้งที่ 1/59 ศาลายา
5 พ.ย. 59 กิจกรรม นําความรู้สู่ชุมชน สร้างสรรค์เยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ

ห่างไกลบุหร่ี เหล้า ยาเสพตดิ ปีที ่ 9 
ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

กรุงเทพฯ 
13 พ.ย. 59 กิจกรรมชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย

-จัดกิจกรรมจิตอาสา  
ท้องสนามหลวง

23 พ.ย. 59 กิจกรรม นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครัง้ที่ 2/59 ศาลายา
26 พ.ย. 59 กิจกรรมชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย

-จัดกิจกรรมจิตอาสา 
ท้องสนามหลวง

14-18 ธ.ค. 59 
และ  

14 ม.ค. 60 

ค่ายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบท ครั้งท่ี 26 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ ตาํบล
บ้านคา อําเภอบ้านคา จังหวัด

ราชบุร ี
21-22 ม.ค. 60 โครงการ “ร้อยดวงใจน้องพ่ีศิริราช” คร้ังที ่18 หอพักบางขุนนนท์
24-25 ธ.ค. 59 กิจกรรม “มหิดล ร่วมใจสานสานใย นํานํ้าใจสู่ชมุชน” องค์การบริหารส่วน

ตําบลบ่อสุพรรณ  
อําเภอสองพ่ีน้อง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

25 ม.ค. 60 กิจกรรม นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครัง้ที่ 3/59 ศาลายา
ก.พ. 60 งานรวมใจเป็นหน่ึงส่งถึงวัดพระบาทนํ้าพุ คร้ังที่  8 ณ วัดพระบาทน้ําพุ ลพบุรี

22 ก.พ. 60 กิจกรรม นักศึกษาพบอาจารย์ประจําชั้น ครั้งที่ 2/59 ศาลายา
25 ก.พ.60 กิจกรรมทําบุญหอพัก หอพักบางขุนนนท์
4 มี.ค. 60 โครงการ Big Cleaning Day หอพักบางขุนนนท์

4-5 มี.ค. 60 ค่ายปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกยีรติฯ ครั้งท่ี  22 โรงเรียนธรรมชาติ
ป่าชายเลน ตําบลบางแก้ว 

อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 

11-12 มี.ค. 60 NS Smart รุ่น 1 ปี 2/59 (กลุ่ม 1) ห้องประชุม
ภัทรมหาราชการุณย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา 



25-26 มี.ค. 60 NS Smart รุ่น 2 ปี 2/59 (กลุ่ม 2) ห้องประชุม
ภัทรมหาราชการุณย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา 
22 มี.ค. 60 พัฒนาทักษะชวิีต NS “บุคลกิภาพและการปรับตัวในร้ัว

มหาวิทยาลัย” (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
22 มี.ค. 60 พบอาจารย์ที่ปรึกษา คร้ังที่ 4/59
22 เม.ย. 60 งานร้อยดวงใจสายใยรัก (bye nior)
30 เม.ย. 60 กิจกรรม ส่งงาน-สานตอ่ ผู้นํานักศึกษา
19 – 26 พ.ค. 

60          
ศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมพัีฒนาจิตให้เกดิปัญญา
และสันติสุข (ค่ายยุวพุทธฯ) รุ่นที่ 1 ปี 1/60 

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชร

เกษม 54 กทม. 
22-24 พค.  

60          
พัฒนาคุณภาพคู่คุณธรรม ค่ายพุทธธรรม รุ่นที่ 1 ปี 2/59 ณ มูลนิธิโรงเรยีนนาคประสทิธ์ิ 

สามพราน นครปฐม 
15-16 พ.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ ตา่งจังหวัด ปี 4/57

พ.ค. 60 งานค่ายพิกุลงามนามพยาบาลศิริราช ครั้งที ่6
พ.ค. 60 กิจกรรม สัมมนาสโมสรนักศึกษา
พ.ค. 60 รวมใจเป็นหน่ึง ส่งถึงพระบาทนํ้าพุ ครั้งท่ี  8

7-9   มิ.ย.  60 พัฒนาคุณภาพคู่คุณธรรม ค่ายพุทธธรรม รุ่นที่ 2 ปี 2/59 ณ มูลนิธิโรงเรยีนนาคประสทิธ์ิ 
สามพราน นครปฐม 

1 ก.ค. 60 จากออ้มกอดครูสู่ออ้มกอดพ่ี คณะพยาบาลศาสตร์บางกอก
น้อย 

19–26 กค. 60 ศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมพัีฒนาจิตให้เกดิปัญญา
และสันติสุข (ค่ายยุวพุทธฯ) รุ่นที่ 2  ปี 1/60 

ณ ศูนย์ปฏิบัตธิรรมยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชร

เกษม 54 กทม. 
1 ส.ค. 60 งานแรกพบ
ส.ค. 60 งานต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ศาลายา
ส.ค. 60 งาน NS น้องใหม่บนเส้นทางสีขาว
ส.ค. 60 พิธีไหว้ครู
ส.ค. 60 พิธีผูกโบว์ไท 

ส.ค.-ก.ย. 60 กิจกรรมน้องใหม่ ประชุมเชยีร์สอนนอ้งรอ้งเพลงระหว่างคณะ 
กีฬามหาวิทยาลัย 

ศาลายา

ก.ย. 60 รับน้องเข้าวัง...หลัง (ศิริราช) บางกอกน้อย
 


