
กําหนดการโครงการพฒันาอัตลักษณ ์ 
ห้อง NU 313 ชั้น ๓ และลานสร้างสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

 
วัน วันที่  เวลา สถานที่  กิจกรรม  วิทยากร /หัวหน้าทีม 

จันทร์ มิย 9,16 
กค. 7,21,28 

8.00-12.00 ห้องเรียน 313  กิจกรรมพัฒนาวิชาการพื้นฐานทางการพยาบาล  
(ศัพท์ทางการแพทย์ เตรียมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  

นายปฏิภาณ ริสารักษ์  
นส.กันตินันท์ โชคประดับ 

13.00-16.00 ห้องเรียน 313 กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย นางสาวธิดารัตน์ เกษตรรัตนชัย 
19.00-21.00 หอพักพยาบาล 2 กิจกรรมจัดระเบียบฯ นางสาวธมลวรรณ ผิวนารี 

อังคาร มิย.10,17 
กค 1,8,15,22,29 

8.00-12.00 บริเวณในมหาวิทยาลัย กิจกรรมเรียนรู้ต้นไม้สุขภาพในมหาวิทยาลัย อ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี 
นางสาวประภัสสร ศรีอุราวัลย์ 

13.00-16.00 ห้อง NLRC กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ฉุกเฉิน เรียนรู้การ CPR ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

นางสาวพิกุล ไชยบลและ นศ.ปีที่ 3  

19.00-21.00 หอพักพยาบาล 2 กิจกรรมจัดระเบียบฯ นางสาวธมลวรรณ ผิวนารี 
พุธ มิย.11,18 

กค. 2,9,16,23,30 
8.00-12.00 รพ.นครปฐม กิจกรรมจิตอาสาทําดี รพ.นครปฐม/  

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 
นางสาวขนิษฐา โสนุช 

13.00-16.00 รพ.นครปฐม นางสาววิภาพรรณ ถนอมรัตน์ 

19.00-21.00 หอพักพยาบาล 2 กิจกรรมจัดระเบียบฯ นางสาวธมลวรรณ ผิวนารี 
พฤหัส มิย.12,19 

กค 3, 10,17,24 
 

8.00-12.00 รพ.นครปฐม กิจกรรมจิตอสากิจกรรมจิตอาสาทําดี รพ.นครปฐม/  
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 

นางสาวขนิษฐา โสนุช 
13.00-16.00 รพ.นครปฐม นางสาววิภาพรรณ ถนอมรัตน์ 

19.00-21.00 หอพักพยาบาล 2 กิจกรรมจัดระเบียบฯ นางสาวธมลวรรณ ผิวนารี 
ศุกร์ มิย.20 

กค 18,25 
8.00-12.00 ห้อง NLRC กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ฉุกเฉิน เรียนรู้การ CPR ปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 
นางสาวพิกุล ไชยบลและ นศ.ปีที่ 3  

13.00-16.00 ห้อง NLRC เรียนรู้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล  นางสาวพิกุล ไชยบลและ นศ.ปีที่ 3  
19.00-21.00 หอพักพยาบาล 2 กิจกรรมจัดระเบียบฯ นางสาวธมลวรรณ ผิวนารี 

เสาร์ มิย14,21,28 
กค,19,26 

8.00-12.00 หอพักพยาบาล 2 กิจกรรมซ้อมเชียร์ นางสาวอรยา สุขเกษม 
13.00-16.00 หอพักพยาบาล 2 พักผ่อนตามอัธยาศัย  
19.00-21.00 หอพักพยาบาล 2 กิจกรรมจัดระเบียบฯ นางสาวธมลวรรณ ผิวนารี 

อาทิตย์ มิย.15,22,29 
กค,20,27 

8.00-12.00 หอพักพยาบาล 2 กิจกรรมซ้อมเชียร์ นางสาวจิรดา นยิมทอง 
13.00-16.00 หอพักพยาบาล 2 พักผ่อนตามอัธยาศัย   
19.00-21.00 หอพักพยาบาล 2 กิจกรรมจัดระเบียบฯ นางสาวธมลวรรณ ผิวนารี 



กําหนดการกิจกรรมพัฒนาวิชาการพ้ืนฐานทางการพยาบาล 
(ศัพท์ทางการแพทย์ เตรียมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

ห้อง NU 313 ชั้น ๓   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ทุกวันจันทร์ 8.00-12.00 น. 

 
วัน เวลา เวลา สถานท่ี กิจกรรม วิทยากร /

หัวหน้าทีม 
จันทร์ 8.00-

12.00 
9 มิย 57  ห้องเรียน 313   เรียนรู้พ้ืนฐานศัพท์ทางการแพทย์และการ

พยาบาล  
นายปฏิภาณ 
ริสารักษ์  
นส.กันตินันท์ 
โชคประดับ
และคณะ 
ท่ีปรึกษา 
อ.พรทิพย์  
จอกกระจาย 
 

16 มิย 57 ห้องเรียน 313  สนทนาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานศัพท์ทาง
การแพทย์และการพยาบาล (ต่อ)   

๗ กค  57  ห้องเรียน 313  
 

สํารวจโครงสร้างของกระดูกในร่างกาย
มนุษย์ 
สนทนาภาษาอังกฤษ สํารวจโครงสร้างของ
กระดูกในร่างกายมนุษย์ (ต่อ)   

21 กค  57 ห้องเรียน 313  เรียนรู้สรีรวิทยาและระบบต่างๆในร่างกาย  
28 กค  57 ห้องเรียน 313  สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนรู้สรีรวิทยาและ

ระบบต่างๆในร่างกาย (ต่อ)   
 

กําหนดการกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย 
ห้อง NU 313 ชั้น ๓   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ทุกวันจันทร์ 13.00-16.00 น. 
 

วัน เวลา เวลา สถานท่ี กิจกรรม วิทยากร /
หัวหน้าทีม 

จันทร์ 13.00-
16.00 

9 มิย 57  ห้องเรียน 313 เรียนรู้การทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย 
แนะนําสโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา  

 นางสาวธิดา
รัตน์ เกษตร
รัตนชัย และ
ทีมสโมสร
นักศึกษา  
ท่ีปรึกษา 
อ.จุฑารัตน์  
ผู้พิทักษ์กุล  
 

16 มิย 57 ห้องเรียน 313 บรรยายเรื่อง “ประชาธิปไตยกับคนรุ่น
ใหม่”  

๗ กค  57  ห้องเรียน 313 กิจกรรมเตรียมการรณรงค์การเลอืกต้ัง  
กิจกรรมโต้เวทีการหาเสียงและพรรคของ
ตัวแทนนักศึกษา 

21 กค  57 ห้องเรียน 313 กิจกรรมเลือกต้ัง ตัวแทนสโมสรนักศึกษา / 
สภานักศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร์  

28 กค  57 ห้องเรียน 313 การประชุมเวทีประชาคม  
สโมสรนักศึกษา / สภานักศึกษาประจํา
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 
  



กิจกรรมเรียนรู้ต้นไม้สุขภาพในมหาวิทยาลัย 
ลานสร้างสุข    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ทุกวันอังคาร 8.00-12.00 น. 
 

วัน เวลา เวลา สถานท่ี กิจกรรม วิทยากร /
หัวหน้าทีม 

อังคาร 
 

8.00-
12.00 

10 มิย 57  
8.30-9.00 

ลานสร้างสุข  ปฐมนิเทศการทํากิจกรรม นางสาว
ประภัสสร ศรี
อุราวัลย์ 

10 มิย 57  
9.00-12.00 

 กิจกรรมเรียนรู้ต้นไม้สุขภาพในมหาวิทยาลัย อ.ดร.พิทักษ์พงศ์ 
ป้อมปราณี 

17 มิย 57 ลานสร้างสุข เดินสํารวจต้นไม้สุขภาพ นางสาว
ประภัสสร  
ศรีอุราวัลย์ที่
ปรึกษา 
อ.วริยา  
จันทร์ขํา 

1 กค  57  ลานสร้างสุข เดินสํารวจต้นไม้สุขภาพ 
8 กค  57 ลานสร้างสุข เดินสํารวจต้นไม้สุขภาพ 

15 กค  57 ลานสร้างสุข เดินสํารวจต้นไม้สุขภาพ 
22 กค  57 ลานสร้างสุข เดินสํารวจต้นไม้สุขภาพ 

29 กค  57 
9.00-12.00 

ห้องเรียน 313  สรุปบทเรียนเร่ืองต้นไม้กับสุขภาพ อ.ดร.พิทักษ์พงศ์ 
ป้อมปราณี 
อ.วริยา  
จันทร์ขํา 

 
 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ฉุกเฉิน เรียนรู้การ CPR ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

NLRC    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ทุกวันอังคาร 13.00-16.30 น. 

 
วัน เวลา เวลา สถานท่ี กิจกรรม วิทยากร /

หัวหน้าทีม 
อังคาร 

 
13.00-
16.00 

10 มิย 57 NLRC  
  

13.00 ปฐมนิเทศการทํากิจกรรม 
13.30 บรรยายเรื่องหลักการ CPR โดย อ.เรียม นม
รักษ์ และทีม 
14.30  สอนภาคปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ   
15.30 สอบ CPR ร่วมกับพ่ีเลี้ยง  

นส.พิกุล 
ไชยบล 
และทีม  

17 มิย 57 ท่ีปรึกษา 
อ.เรียม  
นมรักษ์ 

1 กค  57  
8 กค  57 NLRC  

  
13.30 บรรยายเรื่องหลักการ การเคล่ือนย้าย การปฐม
พยาบาลฯ 
โดย อ.เรียม นมรักษ์ และทีม 
14.30  สอนภาคปฏิบัติการเคล่ือนย้าย   
15.30 สอบ การเคล่ือนย้าย ร่วมกับพ่ีเลี้ยง 13.00 
ปฐมนิเทศการทํากิจกรรม 

15 กค  57 

22 กค  57 สอบสถานการณ ์OSCE :  CPR / First Aids 
29 กค  57 สรุปบทเรียนพัฒนาอัตลักษณ์ฉุกเฉิน เรียนรู้การ CPR 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และแนะนําหุ่นต่างๆในห้อง 
NLRC 

 

 



กําหนดการกิจกรรมจิตอาสาทําดี รพ.นครปฐม 
โรงพยาบาลนครปฐม 

ทุกวันพุธ 07.00-16.00 น. 
 

วัน เวลา วันท่ี  สถานท่ี กลุ่มท่ี  กิจกรรม วิทยากร 
/

หัวหน้า
ทีม 

พุธ 
 

07.00- กลุ่มท่ีไปข้ึนรถท่ีเฟ้ืองฟ้า โดยพร้อมเพรียงกัน  
16.00 น. 11 มิย 57  โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 1- 3 จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย นส.

ขนิษฐา 
โสนุช 
และ 
ทีม 
อ.ท่ี
ปรึกษา  
อ.นงนุช 
เชาวน์
ศิลป์  
 
 

18 มิย 57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 1- 3 จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย 
2 กค  57  โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 1- 3 จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย 
9 กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 4-5 จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย 

16 กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 4-5 จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย 
23กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 4-5 จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย 
30 กค  57 ห้องเรียน  

 
กลุ่มท่ี 1 -5 สรุปบทเรียนจิตอาสาทํา

ความดี  

 
กําหนดการกิจกรรมปรับภูมิทัศน์สร้างสุข 

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ๒ และ    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ทุกวันพุธ 07.00-16.00 น. 

 
วัน เวลา วันท่ี  สถานท่ี กลุ่มท่ี  กิจกรรม วิทยากร /

หัวหน้าทีม 
พุธ 
 

08.30- กลุ่มที่ปรับภูมิทัศน์ พบกันที่หอพักพยาบาล ๑ โดยพร้อมเพรียงกัน   
16.00 น. 11 มิย 57  โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มที่ 4-5 ออกแบบภูมิทัศน์สร้างสุข  นางสาววิภา

พรรณ ถนอม
รัตนแ์ละทีม  
ท่ีปรึกษา 
อ.จุฑารัตน์  
ผู้พิทักษ์กุล  
 

18 มิย 57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มที่ 4-5 ตบแต่งภูมิทัศน์สร้างสุข 
2 กค  57  โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มที่ 4-5 ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสุข 
9 กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มที่ 1- 3 ออกแบบภูมิทัศน์สร้างสุข 

16 กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มที่ 1- 3 ตบแต่งภูมิทัศน์สร้างสุข 

23กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มที่ 1- 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสุข 

30 กค  57 ห้องเรียน  
 

กลุ่มที่ 1- 5 สรุปบทเรียนปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สร้างสุข 

 
 
  



กําหนดการกิจกรรมจิตอาสาทําดี รพ.นครปฐม 
โรงพยาบาลนครปฐม 

ทุกวันพฤหัส 07.00-16.00 น. 
 

วัน เวลา วันท่ี  สถานท่ี กลุ่มท่ี  กิจกรรม วิทยากร 
/

หัวหน้า
ทีม 

พฤหัส 
มิย.12,19 

กค 3, 
10,17,24 

 

07.00- กลุ่มท่ีไปข้ึนรถท่ีเฟ้ืองฟ้า โดยพร้อมเพรียงกัน  
16.00 น. 12 มิย 57  โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 1- 

3 
จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย นส.

ขนิษฐา 
โสนุช 
และ 
ทีม 
อ.ท่ี
ปรึกษา 
ผศ.ดร.
พิม
สุภาว์ 
จันทนะ
โสตถ์ิ 
 

19 มิย 57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 1- 
3 

จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย 

10 กค  57  โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 1- 
3 

จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย 

17 กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 4-5 จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย 
24 กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 4-5 จิตอาสาทําดี ดูแลผู้ป่วย 

    

 
กําหนดการกิจกรรมปรับภูมิทัศน์สร้างสุข 

หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ๒ และ    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ทุกวันพฤหัส 07.00-16.00 น. 

 
วัน เวลา วันท่ี  สถานท่ี กลุ่มท่ี  กิจกรรม วิทยากร /

หัวหน้าทีม 
พฤหัส 

 
 

08.30- กลุ่มท่ีปรับภูมิทัศน์ พบกันท่ีหอพักพยาบาล ๑ โดยพร้อมเพรียงกัน   
16.00 น. 12 มิย 57  โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 4-

5 
ออกแบบภูมิทัศน์
สร้างสุข 

 นางสาววิภา
พรรณ ถนอม
รัตน์ 
และทีม  
ท่ีปรึกษา 
อ.จุฑารัตน์  
ผู้พิทักษ์กุล  
 

19 มิย 57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 4-
5 

ตบแต่งภูมิทัศน์สร้าง
สุข 

10 กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 4-
5 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สร้างสุข 

17 กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 1- 
3 

ออกแบบภูมิทัศน์
สร้างสุข 

24 กค  57 โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มท่ี 1- 
3 

ตบแต่งภูมิทัศน์สร้าง
สุข 

    



 
กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ฉุกเฉิน เรียนรู้การ CPR ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

NLRC    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ทุกวันศุกร์ 08.00-16.00 น. 

 
วัน เวลา เวลา สถานท่ี กิจกรรม วิทยากร /

หัวหน้าทีม 
ศุกร์  

  
8.00-
16.00 

20 มิย 57 NLRC  
  

8.00 – 12.00 ปฐมนิเทศการทํากิจกรรม สอนโดยรุ่น
พ่ีพยาบาลชั้นปีท่ี 3  
13.00  
13.30 บรรยายเรื่องหลักการ CPR  
โดย อ.เรียม นมรักษ์ และทีม 
14.30  สอนภาคปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ   
15.30 สอบ CPR ร่วมกับพ่ีเลี้ยง  

นส.พิกุล 
ไชยบล 
และทีม  
ท่ีปรึกษา 
อ.เรียม  
นมรักษ์ 

18 กค  57 
8.00-16.00 

NLRC  
  

8.00 – 12.00 ปฐมนิเทศการทํากิจกรรม สอนโดยรุ่น
พ่ีพยาบาลชั้นปีท่ี 3  
13.30 บรรยายเรื่องหลักการ การเคล่ือนย้าย การปฐม
พยาบาลฯ 
โดย อ.เรียม นมรักษ์ และทีม 
14.30  สอนภาคปฏิบัติการเคล่ือนย้าย   
15.30 สอบ การเคล่ือนย้าย ร่วมกับพ่ีเลี้ยง 13.00 
ปฐมนิเทศการทํากิจกรรม 

25 กค  57 
8.00-16.00 

NLRC  
 

สอบสถานการณ ์OSCE :  CPR / First Aids 
โดย อ.เรียม นมรักษ์ และทีม 
สรุปบทเรียนพัฒนาอัตลักษณ์ฉุกเฉิน เรียนรู้การ CPR 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และแนะนําหุ่นต่างๆในห้อง 
NLRC 

 


