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วิทยาลยัรับการประเมิน Site  Visit วิธีปฏิบัติที�ด ี(Good Practice ) 

       จากการที�สถาบนัพระบรมราชชนกไดจ้ดัให้มีประกวดวิธีปฏิบติัที�ดี  (Good Practice) เมื�อวนัที� ๒๗ -  ๒๘ กุมภาพนัธ ์ 

๒๕๕๕  ณ. โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท  วิทยาลยัไดรั้บการคดัเลือกให้นาํเสนอบนเวที   ในประเด็นคุณภาพบณัฑิต หัวขอ้การสร้าง

เสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัศึกษา โดยอาจารยสุ์ทศัน์  เหมทานนท ์  ปรากฏว่าวิทยาลยัไดรั้บการพิจารณาว่าน่าจะเป็นวิธีปฏิบติัที�

ดี และทางสถาบนัพระบรมราชชนกไดม้าตรวจเยี�ยมเพื�อยนืยนัความเป็น  Good Practice เมื�อวนัที� ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕  ทีมที�มา

ประเมินประกอบด้วย  รศ. ดร.  สมบูรณ์วลัย ์  สัตยารักษ์วิทย ์   ดร.กรกนก    ลธัธนันนท์     ดร.เบญจวรรณ    ทิมสุวรรณ     

     

     

   



    

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาชั�นปีที� ๔ 

      วิทยาลยัโดยฝ่ายกิจการนกัศึกษาไดจ้ดัใหม้ีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั�นปีที� ๔ เมื�อวนัที�  ๒- ๔

มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ. สวนโมกขพลาราม   จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้นักศึกษาที�จะสาํเร็จการศึกษามีความ

เขา้ใจในหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนาทาํใหไ้ดรั้บขอ้คิดและ แนวทางที�จะทาํงานและดาํเนินชีวิตให้ประสบความสาํเร็จ  

โดยมีอาจารยจ์รรยา  ศรีมีชยั  และอาจารย ์จตุพร   ตนัตะโนกิจเขา้ร่วม   

 

กจิกรรมแห่ผ้าขึ�นธาตุนานาชาติ 

       จงัหวดันครศรีธรรมราช ร่วมกบัเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมแห่ผา้ขึ�นธาตุนานาชาติเนื�องในวนัมาฆบูชา

ขึ�น เมื�อวนัที�  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๕  วิทยาลยัไดรั้บเกียรติจากจงัหวดัใหร่้วมแห่ผา้พระบถพระราชทาน โดยไดเ้ดินแห่จากสนามหนา้

เมืองถึงวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  นกัศึกษาที�เขา้ร่วมเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั�นปีที� ๓ และชั�นปีที� ๒ รวมทั�งสิ�น ๖๐ คน 

ภายใตก้ารนาํของ อาจารย ์สุทศัน์  เหมทานนท์    อาจารยจ์รรยา  ศรีมีชยั    อาจารยม์ณฑิรา   มงัสาทอง  อาจารยอ์รวรรณ   ฤทธิ�

มนตรี    อาจารยจ์ามจุรี   แช่หลู่  และ อาจารยธ์มลวรรณ   แกว้กระจก 

      

     

 



 

นักศึกษาช่วยกจิกรรมวนัครบรอบปีวดัพระพรหม 

       ดว้ยทางวดัพระพรหม  ตาํบลนาพรุ  อาํเภอพระพรหม ไดจ้ดัใหม้ีงานประจาํปีของวดั เมื�อวนัที�  มีนาคม ๒๕๕๕ วิทยาลยัใน

ฐานะที�ไดท้าํงานเชิงบูรณาการร่วมกบัชุมชนพระพรหมมาอย่างต่อเนื�อง วิทยาลยัไดน้าํนักศึกษาไปช่วยกิจกรรมวดัในส่วนของ

กิจกรรมตกักาชาด        ภายใตก้ารดูแลของ อ. ปิยะพร   พรหมแกว้    และ อ. สุทศัน์   เหมทานนท ์นบัเป็นแบบอย่างที�ดีแก่เยาวชน

ที�ใหค้วามสาํคญัและใหก้ารช่วยเหลือสงัคมเป็นที�ชื�นชมยกยอ่งจากประชาชนในชุมชน 

      

 

กจิกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที� ๒๐ 

       วิทยาลยัโดยฝ่ายกิจการนกัศึกษาไดจ้ดัให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั�นปีที� ๔ ที�จะสาํเร็จการศึกษา

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื�อ วนัที� ๕ -  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๕ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหผู้ส้าํเร็จการศึกษามีความพร้อมในการกา้ว

สู่วิชาชีพพยาบาล  มีแนวทางในการทาํงานให้ประสบความสาํเร็จ  อนัจะทาํให้ประสบความสาํเจทั�งในหน้าที�การงานและการ

ดาํรงชีวิต หวัขอ้ของการปัจฉิมนิเทศ  เช่น   ทิศทางและแนวโน้มของการทาํงานทางดา้นสาธารณสุข  โดยนายแพทยส์าธารณสุข

จงัหวดันครศรีธรรมราช      ความกา้วหนา้ในวิชาชีพพยาบาล โดย ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  

แนวทางการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ โดย คุณธารทิพย ์ วิเศษธาร  จากโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช     ความกา้วหนา้

ในวิชาชีพพยาบาล  โดย  ดร.ยพุาวรรณ    ทองตะนุนาม       

     



 

กจิกรรมมอบใบรับรองผลการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  

       วิทยาลยัไดจ้ดัใหม้ีพิธีมอบใบรับรองผลการศึกษาแก่นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั�นปีที� ๔ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื�อวนัที� 

๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๕  โดย ดร. จิราพร  วฒันศรีสิน  ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ณ.หอประชุม

วิทยาลยั  มีผูส้าํเร็จการศึกษาทั�งสิ�น ๖๖ คน  วิทยาลยัไดรั้บเกียรติจาก ผูป้กครอง  พยาบาลพี�เลี�ยงในแหล่งฝึก   นากยกองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   เครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษา    วุฒิอาสาธนาคารสมอง    

    

 

กจิกรรมราตรีแห่งฝัน ... สู่วนัแห่งความสําเร็จ  

      เพื�อเป็นการแสดงความยนิดีแก่นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั�นปีที� ๔ รุ่นที� ๒๐ ที�จะสาํเร็จการศึกษาประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

รุ่นนอ้งและองคก์ารนกัศึกษาไดจ้ดัใหม้ีงาน ขึ�นเมื�อวนัที� ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ. โรงแรมทวินโลตสั  มีอาจารย ์พร้อมพี�พยาบาลจาก

แหล่งฝึกไดร่้วมแสดงความยนิดีแก่ศิษยเ์ป็นจาํนวนมาก กิจกรรมที�จดัประกอบดว้ย  กิจกรรมติดดอกไมแ้สดงความยนิดีแก่ศิษยโ์ดย

พี�พยาบาลจากแหล่งฝึก กิจกรรมจุดเทียนส่องวิชาชีพจากผูอ้าํนวยการ  การแสดงจากรุ่นนอ้งทุกชั�นปี 

     



 

กจิกรรมทําบุญก่อนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา รุ่นที� ๒๐ 

     นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั�นปีที� ๔ รุ่นที� ๒๐  ที�จะสาํเร็จการศึกษาประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ ไดจ้ดัให้มีการทาํบุญเลี�ยงพระ

ก่อนที�จะสาํเร็จการศึกษา เมื�อวนัที�  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  เพื�อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและมีแนวทางในการนาํคุณธรรมจริยธรรม    

หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาไปประกอบใชใ้นการดาํเนินชีวิตและการทาํงาน  มีอาจารย ์ เจา้หนา้ที� ร่วมนาํปิ� นโตมาถวายพระ 

     

 

ฟุตบอลประเพณ ีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันครั�งที� ๓ 

      เพื�อเสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างศิษยเ์ก่ากบัศิษยปั์จจุบนั องคก์ารนกัศึกษาไดจ้ดัให้มารแข่งขนัฟุตบอลขึ�นระหว่างรุ่นพี�ผูช้าย

กบัรุ่นนอ้งหอชาย เมื�อวนัที� ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ.สนามฟุตซอลวิทยาลยั  อ. สุทศัน์  เหมทานนท์  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา ใหเ้กียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขนั พร้อมกบั อ. อาทิตย ์ ภูมิสวสัดิ�   อ. สิงห์  กาญจนอารี         ทีมศิษยเ์ก่านาํทีมโดย    

พี�พงศน์ที  ทองขวญั  รุ่น๑๐  พี�สุทธิพงษ ์ วงล่อง  รุ่น ๑๓     พี�ธรรมณูญ   ติณโสภารัตน์  รุ่น ๑๗    พี�ยุทธนันท์   นะหู รุ่น ๑๗    พี�

อารีเผญ็  รุ่น ๑๘   พี�อมรชยั  รุ่น ๑๘      พี�วิษวุฒิ  รุ่น ๑๘    พี�รัฐกร  รุ่น ๑๙     พี�ฉัตรชยั  รุ่น ๑๙  หลงัจากทาํการแข่งขนัเสร็จไดม้ี

งานเลี�ยงสงัสรรค ์  ณ. โรงอาหารของวิทยาลยั และศิษยเ์ก่าไดม้อบทุนสาํหรับจดักิจกรรมของนอ้งๆ เป็นเงินจาํนวน  ๕,๐๐๐ บาท 

     

 



    

ปฏทินิกจิกรรมประจําเดอืน  เมษายน  ๒๕๕๕  

วนัที� กจิกรรม ผู้เข้าร่วม ผู้รับผดิชอบ 

๑ - ๗ เม.ย. ๕๕ ศึกษาดูงานดา้นผูสู้งอาย ุณ. ประเทศญี�ปุ่น คณะอาจารย ์๒๕ คน อ.อุทุมพร 

๙ เม.ย. ๕๕ พระราชทานเพลิงดอกไมจ้นัทน์ สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ 

เจา้ฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา  สิริโสภาพณัณวดี   ณ. วดัหนา้

พระบรมธาตุ 

นกัศกึษาปีที� ๒   ๑๕  คน อ.สุทศัน์ 

๑๐ - ๑๒ เม.ย. ๕๕ นาํเสนอผลงานวิจยัระดบันานาชาติประเด็น ภายใตรั้� ว

ครอบครัวเดียวกนั ณ. จงัหวดัเชียงใหม่  

อาจารย ์นิศารัตน์ และ

อาจารยอ์ุษา 

อ.นิศารัตน ์

๑๒ เม.ย. ๕๕ กิจกรรมสืบสานประเพณีวนัสงกรานต ์ณ.หอประชุม

วิทยาลยั  

บุคลากรและอาจารยทุ์กคน อ. อรวรรณ 

๑๘ เม.ย. ๕๕ กีฬาบุคลากรอุดมศกึษาแห่งประเทศไทย ณ.มหาวิทยาลยั

วลยัลกัษณ์ 

อาจารยแ์ละบุคลากร อ. สุทศัน ์

๒๔ เม.ย. ๕๕ กีฬาสาธารณสุขของกรมอนามยั ณ. สนามกีฬาจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

นกัศกึษาชั�นปีที� ๑  ๒๐ คน อ. จตุพร 

๒๗ เม.ย. ๕๕ ประชุมรณรงคส์ถานศึกษาปลอดสุราและบุหรี�  ณ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  กรุงเทพมหานคร  

อาจารยแ์ละองคก์าร

นกัศกึษา ๓ คน 

อ.สุทศัน์ 

 

    คติเตือนใจเนื�องในวันปีใหม่ไทย 

              ตื�นสายหยายไม่ทนั  ตื�นไก่ขนัหันได้รอบตัว 

                                 อย่านอนให้กาข้าม 



 


