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การประชุมนําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice ) 

       สถาบันพระบรมราชชนกไดจัดใหมี อาเซียน เมื่อวันที่ ๒๗ ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  ณ. โรงแรมเอเชียแอรพอรท  วิทยาลัย

ไดสงผลงานที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดี  จํานวน ๓ เรื่องและไดรับคัดเลือกใหนําเสนอบนเวที   คือ ประเดน็คณุภาพบัณฑติ การสรางเสริม

คุณธรรมจริยธรรมแกนักศกึษา โดยอาจารยสุทัศน  เหมทานนท   นําเสนอแบบโปสเตอร คือ ประเด็นบริการวิชาการ  โดยอาจารย

พิมพวรรณ  เรืองพุทธ   และประเด็นทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารยจตุพร  ตันตะโนกิจ ผลการประกวดปรากฏวาประเด็น

คุณภาพบณัฑิตไดรับการพิจารณาวาจะเปนวิธีปฏิบัติที่ดี และทางสถาบันพระบรมราชชนกจะยืนยนัความเปน  Good Practice โดย

จะมาทําการ Site  visit  ในวนัที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
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 เวทีคุณภาพวิธีปฏิบัติที่ดี ( Good  Practice ) การพัฒนาบัณฑิตสูประชาคมอาเซียน 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดจัดใหมีกิจกรรมเวทีคุณภาพ  นําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี ( Good Practice )ประเด็นการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเพ่ือเตรียมพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต        เมื่อวันที่  ๖ กุมภาพันธ  

๒๕๕๕  ณ. ศูนยประชุมนานาชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  โดยอาจารย

สุทัศน  เหมทานนท   รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษาพรอมดวยนักศึกษาจํานวน  ๗ คน ไดเขารวมนําเสนอ ซึ่งในครั้งนี้มี

สถาบันอุดมศึกษาในภาคใตรวมนําเสนอทั้งส้ิน ๑๐ สถาบัน  

      

 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและผูดแูลผูปวยจิตเวช 

        กลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระพรหม ไดจัดใหมีโครงการ พัฒนา

ศักยภาพของอสม. และผูดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนนาพรุ  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ. หองประชุมโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลพระพรหมตําบลนาพรุ  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให อสม.และผูดูแลมี

ความรูความเขาใจเกีย่วกบัโรคจิตเวช   มีแนวทางในการดูแลผูปวยจิตเวช  กิจกรรมที่ไดดําเนินการประกอบดวย  แลกเปล่ียนเรียนรู

เกี่ยวกับความรู   ทัศนคติ  ประสบการณในกาดูแลผูปวย   บรรยายใหความรูและแนวทางในการดูแลผูปวย  โดยในการจัดกิจกรรม

มีผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน ๕๐ คน และไดรับเกียรติจาก  ทานศิริ   เลิศไกร  สาธารณสุขอําเภอพระพรหม มาเปนประธานเปดพรอม

ปาถกฐาพิเศษถึงแนวทางในการทํางานทางดานสุขภาพจิต 
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ปฏิทินกิจกรรมประจําเดือน  กุมภาพันธ ๒๕๕๕  

วันที ่ กิจกรรม ผูเขารวม ผูรับผดิชอบ 

๒ - ๔ มี.ค. ๕๕ โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมนักศกึษาพยาบาล

ศาสตรชั้นปที่ ๔ ณ.สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎรธาน ี

นักศกึษาชัน้ปที่ ๔ และ

อาจารย   ๖๕ คน 

อ.จรรยา   

 อ.จตุพร 

๓ - ๔ มี.ค. ๕๕ กิจกรรม  ณ.วัดพระพรหม  อ.พระพรหม นักศกึษาชัน้ปที่ ๒   ๒๐ คน อ.อุษา   อ.ปยพร 

๕ - ๙ มี.ค. ๕๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมผูสําเร็จ

การศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ณ.หองประชุม

เสาวรส 

นักศกึษาชัน้ปที่ ๔    ๖๖ คน อ.ภคมล 

๗  มี.ค. ๕๕ กิจกรรมแหผาขึ้นธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา จากสนาม

หนาเมืองถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  

นักศกึษาชัน้ปที่ ๒ และ๓ 

จํานวน  ๖๐ คน 

อ. อรวรรณ 

๗  มี.ค. ๕๕ กิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา  ณ.

โรงแรมทวินโลตัส 

นักศกึษาทกุชั้นป และ

อาจารย เจาหนาที่  แขกผูมี

เกียรต ิ

อ. นอลิสา 

๑๔ มี.ค. ๕๕ กี ฬ า เ ชื่ อ ม สั ม พั น ธ ส า น สั ม พั น ธ พี่ น อ ง  ว พ บ . 

นครศรีธรรมราช ครั้ งที่  ๓  ณ.สนามบาสเก็ตบอล 

วิทยาลัย 

นักศกึษาทกุชั้นป  รุนพี่ทุก

รุนอาจารย เจาหนาท่ี  และ

แขกผูมีเกียรต ิ

อ.สุทัศน 

๑๕ มี.ค. ๕๕ กิจกรรมมอบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตแก

นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ ๔ ณ.หอประชุมวิทยาลัย 

นักศกึษาชัน้ปที่ ๔   ๖๖ คน 

ผูปกครองและแขกผูมี

เกียรต ิ

อ.ภคมล 

๓๐ มี.ค. ๕๕ รับ Site  Visit  วิธีปฏิบัติที่ดี ประเด็นคุณภาพบัณฑิตดาน

การสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม จากสถาบันพระบรม

ราชชนก 

อาจารยและเจาหนาที่ทุกคน อ.สุทัศน 
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