ปฏิทินดาเนินงานกิจการนักศึกษา
การจัดกิจกรรมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประจาเดือน กรกฎาคม 2557
ว/ด/ป
3
8-9

ชื่อกิจกรรม

ก.ค. 57 ประชุมสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ก.ค. 57 สัมมนาผู้นานักศึกษา ภาคปกติ 2557

8-10

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

คณะพยาบาลศาสตร์
รุ่งอรุณรีสอร์ท อ.ไช
ยา
วัดนิคมธรรมาราม

สโมสรนักศึกษา
ร่วมกับองค์การนักศึกษา

ก.ค. 57 โครงการวันสาคัญ
งานทานุบารุง
- วันอาสาฬหบูชา
ศิลปวัฒนธรรม
- วันเข้าพรรษา
15-27 ก.ค. 57 โครงการ พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
คณะพยาบาลศาสตร์
อ. ชนานันท์ โพธิ์ขวาง
18 ก.ค. 57 โครงการลานวัฒนธรรมกับการพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์
อ. ชนานันท์ โพธิ์ขวาง
สุนทรียภาพ
25 ก.ค. 57 พิธีอันเชิญและมอบเข็มตราลัญจกร
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การนักศึกษา
26 ก.ค. 57 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ งานกิจการ นศ. + สโมสร
จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม
นักศึกษา
28-29 ก.ค. 57 โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
สโมสรนักศึกษา
กิจกรรมย่อย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 7
ก.ค.- 57 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ อ. กฤษณา สังขมุณีจินดา
ส.ค.
ระหว่างบุคคล และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
และงานกิจการนักศึกษา

ประจาเดือน สิงหาคม 2557
ว/ด/ป
4-5
4-15
12
21
29

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ส.ค. 57 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
ระหว่างบุคคล กิจกรรมย่อยการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน
ส.ค. 57 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาล สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้น
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ส.ค. 57 โครงการวันแม่
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ส.ค. 57 โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมย่อย
ไหว้ครู
ส.ค. 57 โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมย่อย บายศรีสู่ขวัญ รับขวัญดอกปีบ
ช่อ 7

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการ นศ. + ภาค
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
อ.ปรีดา เรืองทอง
ร่วมกับกองพัฒนา นศ.
สโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา

ประจาเดือน กันยายน 2557
ชื่อกิจกรรม
สถานที่

ว/ด/ป
1-25

ก.ย. 57 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 10

ประจาเดือน ตุลาคม 2557
ชื่อกิจกรรม
สถานที่

ว/ด/ป
21

ตค

57 วันพยาบาลแห่งชาติ

ว/ด/ป
6

10

15

ผู้รับผิดชอบ
สโมสรนักศึกษา

ประจาเดือน ธันวาคม 2557
ชื่อกิจกรรม
สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์
ธานี

ประจาเดือน มกราคม 2558
ชื่อกิจกรรม
สถานที่

ม.ค. 58 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ว/ด/ป

ผู้รับผิดชอบ

หอพุทธ

ธ.ค. 57 โครงการวันพ่อ

ว/ด/ป

สโมสรนักศึกษา

- วัดตระพังจิก อ. อ. ชนานนันท์
ไชยา จ.สุราษฎร์ฯ โพธิข์ วางและงานกิจการ นศ.
- วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
สุราษฎร์ธานี

ประจาเดือน พฤศจิกายน 2557
ชื่อกิจกรรม
สถานที่

พ.ย. 57 โครงการวันลอยกระทง

ว/ด/ป
5

สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

ผู้รับผิดชอบ

รพ.สุราษฎร์ธานี

ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ชื่อกิจกรรม
สถานที่

ก.พ. 58 โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ห้องประชุม GA
กิจกรรมย่อย รับมอบหมวก เข็มชั้นปี และ
104 อาคารเฉลิม
ตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล
พระเกียรติ 80
พรรษา บัณฑิต

ร่วมกับกองพัฒนา นศ.

ผู้รับผิดชอบ
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และงาน
กิจการนักศึกษา

วิทยาลัย
มี.ค.

58

ว/ด/ป
11

22

คณะพยาบาล
ศาสตร์

สโมสรนักศึกษา

คณะพยาบาล
ศาสตร์

สโมสรนักศึกษา

ประจาเดือน มีนาคม 2558
ชื่อกิจกรรม
สถานที่

มี.ค. 58 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

คณะพยาบาล
ศาสตร์
มี.ค. 58 โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาล
กิจกรรมย่อย สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสตร์
บาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
มี.ค. 58 โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาล
กิจกรรมย่อย สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสตร์
บาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
มี.ค. 58 โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล
คณะพยาบาล
กิจกรรมย่อยปัจฉิมนิเทศ
ศาสตร์

ว/ด/ป
12

โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล
กิจกรรมย่อย สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล
กิจกรรมย่อย สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

ประจาเดือน พฤษภาคม 2558
ชื่อกิจกรรม
สถานที่

พ.ค. 58 โครงการวันพยาบาลสากล
พ.ค. 58 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
พ.ค. 58 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

ว/ด/ป

คณะพยาบาล
ศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
สงขลา

ประจาเดือน มิถุนายน 2558
ชื่อกิจกรรม
สถานที่

มิ.ย. 58 โครงการเตรียมนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ
พยาบาล

คณะพยาบาล
ศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการ นศ. + สโมสร
นักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
งานกิจการ นศ.

ผู้รับผิดชอบ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อ.ชนานันท์
โพธิ์ขวาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสงขลา

ผู้รับผิดชอบ
อ.ปรีดา เรืองทอง

หมายเหตุ : โครงการอื่นๆ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย และกิจกรรม/โรงการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม

