คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม และโครงการบริการสังคม ปการศึกษา 2550
โครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่องการจัดการดูแลผูปวยเรื้อรังแบบสหสาขาวิชาชีพที่เนนครอบครัวเปน
ศูนยกลาง "Chronic Illness: Multidisciplinary Management and Family-Center Care"
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2551 ณ โรแรมเอส ดี อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพฯ
โครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนยศึกษาสยามคอมเพล็กซ กรุงเทพ
โครงการบริการสังคม ปการศึกษา 2550
โครงการสัมมนาประเด็นกฏหมายและจริยธรรม เรื่อง "พยาบาลกับการตอสูคดี"
"พยาบาลกับการตอสูคดี"
วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุม 1-204 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการ"การพัฒนาศักยภาพดานการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง"
วันที่ 23-24, 30-31 พฤษภาคม และวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ณ หองประชุม 2-416 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการกิจกรรมตรวจสุขภาพ วันที่ 3-8 กันยายน 2550 ณ หองศูนยสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการนิทรรศการทางดานสุขภาพ 10 เรื่อง วันที่ 1-8 กันยายน 2550 ณ บริเวณหนาหองปฏิบัติการพยาบาล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ วันที่ 3-8 กันยายน 2550 ณ หองปฏิบัติการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการตรวจสุขภาพจิตและบริการใหคําปรึกษา วันที่ 1 กันยายน 2550 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก วันที่ 2 กันยายน 2550 ณ บริเวณหนาหองปฏิบัติการพยาบาล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการประชุมวิชาการเรื่องสถานการณ..ไขเลือดออก..ภัยมืดใกลตัว วันที่ 3 กันยายน 2550 ณ หอประชุมอาคาร
ศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการเรื่อง การเตรียมคูสมรสเพื่อการตั้งครรภและการคลอด วันที่ 4 กันยายน 2550 ณ หอประชุมอาคารศรีสิ
รินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "สมรรถนะและบทบาทของผูปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงดานการพยาบาลจิตเวช
วันที่ 8 กันยายน 2550 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการแอรโรบิคเพื่อสุขภาพ วันที่ 1-8 กันยายน 2550 ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการนวดรักษาอาการปวดคอ วันที่ 1-8 กันยายน 2550 ณ หองศูนยสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2551
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "กลยุทธและประสบการณการบริหารจัดการแผนกผูปวยวิกฤต :การจัดการขาม
วัฒนธรรมและบทบาทของพยาบาลในทีมสหวิทยาการดานสุขภาพ"
วันที่ 10 กันยายน 2551 ณ ศูนยศึกษาสยามคอมเพล็กซ กรุงเทพ

โครงการประชุมวิชาการเรื่องกลยุทธและการจัดการดูแลมารดาวัยรุนแบบสหสาขาวิชาชีพที่เนนครอบครัวเปน
ศูนยกลาง (Strateies and Experiences focus on Multidisciplinary Management and Family-Centered Care
Among Adolescent Mother)
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2552 ณ หองอัมรินทร ชั้น 3 โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพฯ
โครงการบริการสังคม ปการศึกษา 2551
โครงการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาสรรถนะทางการพยาบาลโรงพยาบาลนครชัยศรี
เดือนกุมภาพันธ - เดือนกันยายน 2552 ณ หองประชุมโรงพยาบาลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โครงการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพดานการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันที่ 23,24,29,30 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุม 2-416 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการตรวจสุขภาพ วันที่ 10-13 กันยายน 2551 ณ หองปฏิบัติการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการนิทรรศการทางดานสุขภาพ และผลงานวิจัยทางดานสุขภาพ 4 เรื่อง วันที่ 10-13 กันยายน 2551 ณ
หองปฏิบัติการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการตรวจสุขภาพจิตและบริการใหคําปรึกษา วันที่ 10-13 กันยายน 2551 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการแนะนําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วันที่ 10-13 กันยายน 2551 ณ หองปฏิบัติการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการประชุมวิชาการเรื่องเลี้ยงลูกใหมี EQ สูง วันที่ 10 กันยายน 2551 ณ หองประชุม 2-213 มหาวิทยาลัยคริส
เตียน
โครงการเพศศึกษาสําหรับวัยรุน วันที่ 11 กันยายน 2551 ณ หองประชุม 2-213 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการเลี้ยงลูกอยางไร...หางไกลโรคอวน วันที่ 12 กันยายน 2551 ณ หองประชุม 2-201 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการอวน...มหันตภัยที่มากับความอรอย วันที่ 13 กันยายน 2551 ณ หองประชุม 2-201 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการการสรางพยาบาลชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 1 มีนาคม 2551-วันที่ 31 ธันวาคม
2551 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
โครงการคริสเตียนหวงใยดอนยายหอมรวมใจตานภัยไขเลือดออก วันที่ 7 ธันวาคม 2551 ณ ลานอเนกประสงค
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการพยาบาลชุมชน : การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมขน วันที่ 13 มกราคม 2552 ณ
หองประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2552
โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Toward the Modern Challenges of Nursing Profession for Sufficiency
Health"
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2552 ณ หองอัมรินทร ชั้น 3 โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพฯ
โครงการบริการสังคม ปการศึกษา 2552
โครงการประชุมวิชาการเรื่องประเด็นรอนในการดูแลทารกปกติ (Hot Topic in Well Child Care)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุมสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โครงการประชุมวิชาการเรื่องประเด็นรอนในการดูแลทารกปกติ (Hot Topic in Well Child Care)

วันที่ 10 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมโรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
โครงการประชุมวิชาการเรื่องประเด็นรอนในการดูแลทารกปกติ (Hot Topic in Well Child Care)
วันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมโรงพยาบาลลําพูน จังหวัดลําพูน
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลพัฒนาการในเด็กแบบองครวมในอนาคต
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมบงกชรัตน โรงแรมทวิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการประชุมวิชาการเรื่องความรูทันสมัย : ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
วันที่ 28 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการประชุมวิชาการเรื่องชาวกระทุมแบนรวมใจมอบความหวงใยสูชุมชน
วันที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาล กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการกระทุมลมรวมใจปองกันไขเลือดออก
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2552 ณ หมูที่ 2 และหมูที่ 3 ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขานาใชดวยมือเรา
วันที่ 17 กรกฏาคม 2552 ณ โรงเรียนเพลิน ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Healthy Kids of Anuban Nakhon Pathom School
วันที่ 17 กรกฏาคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาล นครปฐม จังหวัดนครปฐม
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่องฟนสวยดวยมือเรา
วันที่ 1 กรกฏาคม 2552 ณ โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โครงการจัดตั้งและดําเนินการคลินิกสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยคริสเตียน -สะแกราย
วันที่ 1 มีนาคม 2552-วันที่ 10 กันยายน 2552 ณ ศาลาการเปรียญวัดสะแกราย หมูที่ 9 อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โครงการสุดยอดอาหารสรางลูกใหแข็งแรง ฉลาด พาชาติเจริญ
6 เดือน (เดือนมีนาคม -เดือนสิงหาคม 2552 ณ ศาลาการเปรียญวัดสะแกราย หมูที่ 9 อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โครงการชุมชน อบอุน วัยรุนหางไกลยาเสพติด วันที่ 31 กรกฏาคม 2552 ณ ศาลาการเปรียญวัดสะแกราย หมูที่ 9
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โครงการพาเที่ยวพระที่นั่งสรางพลังดานจิตใจในผูสูงอายุ
วันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว)วัดไตรมิตรวรวิหาร, พิพิธภัณฑพระที่นั่งวิมาน
เมฆ และพระที่นั่งอภิเษกดุสิต กรุงเทพฯ
โครงการเปดโลกทัศนการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
วันที่ 7-12 กันยายน 2552 ณ หองปฎิบัติการพยาบาลอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการนิทรรศการดานสุขภาพ 5 เรื่อง
วันที่ 7-12 กันยายน 2552 ณ หองปฎิบัติการพยาบาลอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการการประเมินภาวะสุขภาพโดยศูนยสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วันที่ 7-12 กันยายน 2552 ณ หองปฎิบัติการพยาบาลอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการประชุมวิชาการเรื่องการบริหารความเสี่ยง:กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
วันที่ 11 กันยายน 2552 ณ หอประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โครงการรณรงคการปองกันการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
วันที่ 11 กันยายน 2552 ณ หอประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

