มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายงานการประชุมกรรมการกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ครั้งที่ 1 /2554
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
………………………………………………
รายนามผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.พรรณนิภา ธรรมวิรัช
อ. กรองแก้ว ราษฎรดี
อ. นาถสุดา โชติวัฒนากุลชัย
อ. วลัยลักษณ์ พรหมทอง
อ. ประภาพร แซ่เตียว
อ. ชุดาภา เพิ่มวงศ์
อ. สุรัสวดี ไวว่อง
อ. พรเพ็ญ อารีกิจ

รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและพัฒนา
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
อาจารย์ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
อาจารย์ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
อาจารย์ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อาจารย์ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

เปิดประชุมเวลา 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอพิจารณา
ได้จัดทาแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ซึ่งแบ่งโครงการตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1. โครงการปฐมนิเทศ
อ.นาถสุดา
2. โครงการเฮฮาภาษาศัพท์แพทย์
อ.นาถสุดา
3. โครงการมารยาท (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3)
รศ.พรรณนิภา
4. โครงการเตรียมก่อนติว (กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์)
อ.วลัยลักษณ์
5. โครงการเตรียมความพร้อมสอบสภาการพยาบาล (คณะกรรมการวิชาการ)
อ.ชุดาภา
6. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทางการพยาบาล (คณะกรรมการวิชาการ)
อ.ชุดาภา
7. โครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อนหญิง (กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์)
อ.กรองแก้ว
8. โครงการอบรม EQ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)
รศ.พรรณนิภา
9. โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)
รศ.พรรณนิภา
10. โครงการประชุมวิชาการประจาปี (ศิษย์เก่า)
อ.สุรัสวดี/อ.พรเพ็ญ
11. กิจกรรมกีฬาสีมหาวิทยาลัย (ร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ต้องเขียนโครงการ)
อ.วารินทร์
12. กิจกรรมวันเทิดพระเกียรติ (ร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ต้องเขียนโครงการ)
อ.ปิ่นทิพย์
13. กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพ (ร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ต้องเขียนโครงการ)
อ.พวงทิพย์
14. กิจกรรม “รักน้องใหม่” (ร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ต้องเขียนโครงการ)
อ.วารินทร์
ชื่อโครงการ

2. การจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษา
2.1 พัฒนาทาง ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
2.2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
ชื่อโครงการ
1. โครงการสานสายสัมพันธ์น้องพี่ (2.1, 2.2)
2. โครงการมอบหมวกและดวงประทีป (2.2)

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
นักศึกษา
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
อ.นาถสุดา
อ.กรองแก้ว/อ.ชุดาภา

ชื่อโครงการ
3. กีฬาสถาบันพยาบาล (2.1, 2.2)
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ พิธีอาลาสถาบัน รับแถบหมวก (2.2)
5. โครงการปลูกป่าชายเลน (2.1, 2.2)
6. โครงการพยาบาลดีที่มีครู (2.2)
7. โครงการสร้างเครือข่ายสมาพันธ์นักศึกษาพยาบาลเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพของนักศึกษา (2.2)
8. โครงการ 5 ส เตรียมห้องพักเพื่อน้องใหม่ (2.1)
9. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2.1, 2.2)
หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
โครงการ
นักศึกษา อ.สุรัสวดี/อ.พรเพ็ญ/อ.นาถสุดา
นักศึกษา
อ.นาถสุดา/อ.วลัยลักษณ์
นักศึกษา
รศ.พรรณนิภา
นักศึกษา
อ.ปิน่ ทิพย์
นักศึกษา
รศ.พรรณนิภา
นักศึกษา
นักศึกษา

อ.วลัยลักษณ์
รศ.พรรณนิภา

ระยะเวลาในการจัดอยู่ในเอกสารแนบท้าย

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

............................................................
(อาจารย์วลัยลักษณ์ พรหมทอง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชื่อโครงการ
1. โครงการปฐมนิเทศ
2. โครงการเฮฮาภาษาศัพท์แพทย์
3. โครงการมารยาท
4. โครงการเตรียมก่อนติว
5. โครงการเตรียมความพร้อมสอบสภาการพยาบาล
6. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทางการพยาบาล
7. โครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อนหญิง
8. โครงการอบรม EQ
9. โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
10. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
11. กิจกรรมกีฬาสีมหาวิทยาลัย
12. กิจกรรมวันเทิดพระเกียรติ
13. กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพ
14. กิจกรรม “รักน้องใหม่”
15. โครงการสานสายสัมพันธ์น้องพี่
16. โครงการมอบหมวกและดวงประทีป
17. กีฬาสถาบันพยาบาล
18. โครงการปัจฉิมนิเทศ พิธีอาลาสถาบัน รับแถบหมวก
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ชื่อโครงการ
19. โครงการปลูกป่าชายเลน
20. โครงการพยาบาลดีที่มีครู
21. โครงการสร้างเครือข่ายสมาพันธ์นักศึกษาพยาบาลเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพของนักศึกษา
22. โครงการ 5 ส เตรียมห้องพักเพื่อน้องใหม่
23. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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