ปฏิทินกิจกรรมงานกิจการนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปการศึกษา 2559
คณะพยาบาลศาสตร% มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วัน เดือน ป
เดือนกรกฎาคม 2559
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา

ปฐมนิเทศผู0ปกครอง
ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะฯ
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 เขาคายวิทยาศาสตร# และภาษาอังกฤษ (นศ.ชั้นป/ที่ 1 รหัส 59)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม แหเทียนพรรษา ประจําป/ 2559
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาชันปี ที 1 และสโมสร สภานักศึกษาปี การศึกษา
ร่วมกับสํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ที่ปรึกษา : อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
วันที่ 25- 29 กรกฎาคม 2559 ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร# และภาษาอังกฤษ (นศ.ชั้นป/ที่ 1 รหัส 59)
วันที่ 20 มิถุนายน – 18
โครงการเสริ มสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ โครงการปฐมนิเทศ
กรกฎาคม 2559
- พัฒนาอัตลักษณ์ EMS
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
- จัดระเบียบรับน้ อง
- จัดทําคูม่ ือนักศึกษา
- งานประกวดดาวเดือน
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาพยาบาลชั้นป/ที่ 2 และสโมสร สภานักศึกษา ป/การศึกษา 2558
ที่ปรึกษา : อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
เดือนสิงหาคม 2559
10 สิงหาคม 2559
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันแมแหงชาติ สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม ใหคัดเลือกมารดาของนักศึกษาพยาบาลรับรางวัลแมดีเดน คณะพยาบาลศาสตร#ได
การคัดเลือกมารดาของนางสาวศุภลักษณ% สร0อยคํา เปDนตัวแทนของคณะ
ผู0รับผิดชอบหลัก : สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์จฑุ ารัตน์ ผู้พิทกั ษ์ กลุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
2559 17.00 น.
ผู0รับผิดชอบหลัก : อ.สุภวรรณ สายสุด
ผู0ร5วม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (อ.สุภวรรณ อ.นงนุช อ.วริยา อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ
อ.วาธินีย# อ.เสาวรี อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# ผศ.ดร.พิมสุภาว# อ.เรียม อาจารย#จรีรัตน#)

วัน เดือน ป
วันที่ 11-15 สิงหาคม 2559

เดือน กันยายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ ………….
กันยายน 2559 7.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน
2559 17.00 น.

เดือนตุลาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม
2559 17.00 น.

วันที่ 21 ตุลาคม และวัน
อาทิตย#ที่ ……. พฤศจิกายน
2559

กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป/การศึกษา 2557-2558
ผู0รับผิดชอบหลัก : คณะพยาบาลศาสตร% (อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล)
ผูรวม : คณาจารย#คณะพยาบาลศาสตร# นักศึกษาพยาบาลศาสตร#
โครงการพิธีไหว้ ครู นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปี !""9
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาชันปี ที 1 และสโมสร สภานักศึกษาปี การศึกษา 9
ที่ปรึกษา : อ.สุภวรรณ สายสุด
พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
ผู0รับผิดชอบหลัก : อ.สีนวล รัตนวิจิตร
ผูรวม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (อ.สุภวรรณ อ.นงนุช อ.วริยา ผศ.ดร.พิมสุภาว#
อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ อ.วาธินีย# อ.มาลินี อ.จุฑารัตน# อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# อ.เรียมอาจารย#
จรีรัตน#)
พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
ผู0รับผิดชอบหลัก : อาจารย%นงนุช เชาวน%ศิลป8
ผูรวม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (อ.นงนุช อ. อ.สีนวล อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ
อ.วาธินีย# อ.มาลินี อ.จุฑารัตน# อ.วริยา อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# ผศ.ดร.พิมสุภาว# อ.เรียม
อาจารย#จรีรัตน#)
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันพยาบาล แหงชาติ
- กิจกรรมที่ 1 : พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลาน
สรางสุข คณะพยาบาลศาสตร# มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
- กิจกรรมที่ 2: จัดการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ไปรวมแสดงในงาน
วันพยาบาลแหงชาติ ที่โรงพยาบาลนครปฐม
- กิจกรรมที่ 3 : การสรางเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน ณ วัดสระกะเทียม อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาพยาบาลชั้นป/ที่ 4
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พิมสุภาว# จันทนะโสตถิ์ อาจารย#นงนุช เชาวน#ศิลปO

เดือนพฤศจิกายน 2559
วันที่ …………….. พฤศจิกายน โครงการแขงขันกีฬาคณะ “เฟSTองฟUาเกมส#” ป/การศีกษา 2559
2559
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาพยาบาลชั้นป/ที่ 2 และสโมสร สภานักศึกษา ป/การศึกษา 2559
ที่ปรึกษา : อ.สุภวรรณ สายสุด/ อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
วันพฤหัสบดีที่ 10
พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
พฤศจิกายน 2559
ผู0รับผิดชอบหลัก : ผศ.ดร.พิมสุภาว% จันทนะโสตถิ์
17.00 น.
ผูรวม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (อ.สุภวรรณ อ.นงนุช อ.วริยา ผศ.ดร.พิมสุภาว#
อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ อ.วาธินีย# อ.มาลินี อ.จุฑารัตน# อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# อ.เรียมอาจารย#

วัน เดือน ป
วันที่ ………….. พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559

เดือนธันวาคม 2559
วันที่ ……….. ธันวาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม
2559 17.00 น.

วันที่ 16 ธันวาคม 2560

เดือนมกราคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม
2560 17.00 น.

………..มกราคม 2559

เดือนกุมภาพันธุ% 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ#
2560 17.00 น.

กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา
จรีรัตน#)
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม ประเพณีลอยกระทง ประจําป/ 2559
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาชันปี ที 1 และสโมสร สภานักศึกษาปี การศึกษา 9 ร่วมกับ
สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ที่ปรึกษา : อาจารย พันจาเอกหญิงสีนวล รัตนวิจิตร /อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันพ่อแห่งชาติสํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม ใหคัดเลือกบิดาของนักศึกษาพยาบาลรับรางวัลพ5อดีเด5น คณะพยาบาลศาสตร#ได
การคัดเลือกบิดาของนางสาวจุไรวรรณ เปDนตัวแทนของคณะ
ผู0รับผิดชอบหลัก : สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ผศ.ดร.พิมสุภาว% จันทนะโสตถิ์ /อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
ผู0รับผิดชอบหลัก : อาจารยจรีรัตน
ไกรวงษ
ผูรวม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (ผศ.ดร.พิมสุภาว# อ.สุภวรรณ อ.นงนุช อ.วริยา อ.
พรทิพย# อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ อ.วาธินีย# อ.มาลินี อ.จุฑารัตน# อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# อ.
เรียม)
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพิธีรับหมวกและดวงประทีป ประดับเข็มชั้นป/ ประจําป/
การศึกษา 2560
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาพยาบาลชันปี ที 3 และสโมสร สภานักศึกษาปี การศึกษา 9
ที่ปรึกษา : อาจารย#สุภวรรณ สายสุด
พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
ผู0รับผิดชอบหลัก : อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
ผูรวม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (อ.สุภวรรณ อ.นงนุช อ.วริยา อ.พรทิพย#
อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ อ.วาธินีย# อ.มาลินี ผศ.ดร.พิมสุภาว# อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# อ.เรียม
อาจารย#จรีรัตน#)
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม งานปี ใหม่
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาพยาบาลชันปี ที 3 และสโมสร สภานักศึกษาปี การศึกษา
ที่ปรึกษา : อาจารย#พรทิพย# จอกกระจาย
พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
ผู0รับผิดชอบหลัก : อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
ผูรวม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (อ.สุภวรรณ อ.นงนุช อ.วริยา อ.พรทิพย# อ.สีนวล
อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ อ.วาธินีย# อ.มาลินี ผศ.ดร.พิมสุภาว# อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# อ.เรียม)

วัน เดือน ป
วันที่ ….. กุมภาพันธ# 2560
วันที่ ……กุมภาพันธ# 2560
เดือนมีนาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม
2560 17.00 น.

วันที่ …….. มีนาคม 2560
เดือนเมษายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน
2560 17.00 น.

วันที่ …… เมษายน 2560

วันที่ …….. เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560

วันที่ 21 เมษายน 2560

กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา
สอบข0อเขียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2560 รอบที่ 1
(นักศึกษา ป/ 1 ชวยดําเนินการ)
สอบสัมภาษณ%หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2560 รอบที่ 1
(นักศึกษา ป/ 1 ชวยดําเนินการ)
พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
ผู0รับผิดชอบหลัก : อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
ผูรวม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (อ.สุภวรรณ อ.นงนุช อ.วริยา อ.พรทิพย# อ.สีนวล
อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ อ.วาธินีย# อ.มาลินี ผศ.ดร.พิมสุภาว# อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# อ.เรียม)
กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม5ป 60 รอบที่ 1
(นักศึกษา ป/ 1 ชวยดําเนินการ วัดชุด รับสั่งของ เก็บเงิน ติดตอรานคา)
พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
ผู0รับผิดชอบหลัก : อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
ผูรวม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (อ.สุภวรรณ อ.นงนุช อ.วริยา อ.พรทิพย# อ.สีนวล
อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ อ.วาธินีย# อ.มาลินี ผศ.ดร.พิมสุภาว# อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# อ.เรียม)
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต#
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาชันปี ที 1 และสโมสร สภานักศึกษาปี การศึกษา
ร่วมกับ
สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ที่ปรึกษา : อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
โครงการเสริ มสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ ค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต
ผู0รับผิดชอบหลัก : ผศ.ดร.พิมสุภาว# จันทนะโสตถิ์ อาจารย#นงนุช เชาวน#ศิลปO
ผูรวม : นักศึกษาพยาบาลชันปี ที 4
โครงการโครงการเสริ มสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ บูทดีมีงาน
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาพยาบาลชั้นป/ที่ 2 และสโมสร สภานักศึกษา ป/การศึกษา 2560
ที่ปรึกษา : อาจารย#ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
โครงการเสริ มสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ สานสัมพันธ์พีน้ อง ๔ ชันปี โครงการ
ปั จฉิมนิเทศพิธีติดขีด ประดับเข็มผู้สําเร็ จการศึกษา ดอกปี บ รุ่นที 3
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาพยาบาลชั้นป/ที่ 3 และสโมสร สภานักศึกษา ป/การศึกษา 2558
ที่ปรึกษา : อาจารย#จฑุ าทิพย์ เทพสุวรรณ และ อาจารย#สิริพรรณ เรื องเครื อวงษ์

เดือนพฤษภาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
2560
ผู0รับผิดชอบหลัก : ผศ.ดร.พิมสุภาว# จันทนะโสตถิ์

วัน เดือน ป
17.00 น.

กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา
ผูรวม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (อ.สุภวรรณ อ.นงนุช อ.วริยา อ.พรทิพย#
อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ อ.วาธินีย# อ.มาลินี อ.จุฑารัตน# อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# อ.เรียม)
วันที่ ……… พฤกษาคม 2560 สอบข0อเขียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2560 รอบที่ 2
(นักศึกษา ป/ 1 ชวยดําเนินการ)
วันที่ …… พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ%หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2559 รอบที่ 2
(นักศึกษา ป/ 1 ชวยดําเนินการ)
เดือนมิถุนายน 2560
วันที่ ….. มิถุนายน 2560
กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม5ป 60 รอบที่ 2
(นักศึกษา ป/ 1 ชวยดําเนินการ วัดชุด รับสั่งของ เก็บเงิน ติดตอรานคา)
วันที่ ….. มิถุนายน 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม5และผู0ปกครอง ณ ห0องประชุมไทยเข0มแข็งและห0องเรียน 311
โดย อ.มาลินี
รับนักศึกษาใหมเขาหอ
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาพยาบาลชั้นป/ที่ 1 และสโมสร สภานักศึกษา ป/การศึกษา 2559
ที่ปรึกษา : อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
วันที่ …. มิถุนายน – …
กรกฎาคม 2560

วันที่ …….. มิถุนายน 2560

เดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ …….กรกฎาคม 2560

วันที่ ……. กรกฎาคม 2560
วันที่ ……. กรกฎาคม 2560

โครงการเสริ มสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ โครงการปฐมนิเทศ
- พัฒนาอัตลักษณ์ EMS
- จัดระเบียบรับน้ อง
- จัดทําคูม่ ือนักศึกษา
- งานดาวเดือน
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาพยาบาลชั้นป/ที่ 2 และสโมสร สภานักศึกษา ป/การศึกษา 2559
ที่ปรึกษา : อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล
โครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค# โครงการคายคุณธรรมพัฒนาจิต ส่งเสริ ม
ประชาธิปไตย ปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม และป้องกันปั ญหายาเสพติด(3D) จัดทําคูม่ ือ 3 ดี
ผู0รับผิดชอบหลัก : ผศ.ดร.พิมสุภาว# จันทนะโสตถิ์ อาจารย#นงนุช เชาวน#ศิลปO
ผูรวม : นักศึกษาพยาบาลชันปี ที 1และ 2
ปฐมนิเทศผู0ปกครอง
ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะฯ
เขาคายวิทยาศาสตร# และภาษาอังกฤษ (นศ.ชั้นป/ที่ 1 รหัส 60)
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเกื้อกูลสิ่งแวดลอม แหเทียนพรรษา ประจําป/ 2560
ผู0รับผิดชอบหลัก : นักศึกษาชันปี ที 1 และสโมสร สภานักศึกษาปี การศึกษา 9 ร่วมกับ
สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

วัน เดือน ป

กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา
ที่ปรึกษา : อาจารย#จุฑารัตน# ผูพิทักษ#กุล

เดือนสิงหาคม 2560
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เปYดภาคเรียน ป/การศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ …….. สิงหาคม พบนักศึกษาประจําทุกชั้นป/ (4 ชั้นป/)
2560 17.00 น.
ผู0รับผิดชอบหลัก : อ.สุภวรรณ สายสุด
ผูรวม : กรรมการกิจการนักศึกษาทุกทาน (อ.นงนุช อ. อ.สีนวล อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ
อ.วาธินีย# อ.มาลินี อ.จุฑารัตน# อ.วริยา อ.พรทิพย# อ.จุฑาทิพย# ผศ.ดร.พิมสุภาว# อ.เรียม)

