โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ เตรียมความพร้อมสูเ่ ส้นทางสีขาว ปีการศึกษา ๒๕๕๔
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (๔ปี )
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงเวชกิจฉุกเฉิน (๒ปี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นําโดย
นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ และ
นางสาวอภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์ รองผู้อํานวยการกลุ่ม
กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของ
วิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (๔ปี ) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (๒ปี) ซึ่ง
กลุ่มกิจการนักศึกษา ได้จัดทําโครงการส่งเสริมกิจกรรม
วิชาการ เตรียมความพร้อมสูเ่ ส้นทางสีขาว ปีการศึกษา
๒๕๕๔ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยฯ
แนะนําวิทยาลัยฯ แนะนําอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานที่
และเรื่องการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา ทําความเข้าใจ
ร่วมกันในการเรียนการสอน โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจและร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก และ
นักศึกษาทั้ง ๒ หลักสูตรมีจํานวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (๔ปี )จํานวน ๗๒
คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (๒ปี) จํานวน ๓๘ คน ณ ห้องประชุมจิตติมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดพิธีมอบลูกเป็นศิษย์สาํ หรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สําหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน)
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดพิธีมอบลูกเป็นศิษย์
สําหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น ๑๑๓ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สําหรับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ ๖ เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่สู่รั้ววิทยาลัยด้วยความอบอุ่น

วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุ ท ธบาท จั ด อบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นาทั ก ษะทางการบริ ห ารจั ด การ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตําบล รุ่นที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี พระพุ ท ธบาท ได้
ดํ า เนิ น การจั ด โครงการอบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นาทั ก ษะทางการ
บริหารจัดการ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพส่วน
ตําบล รุ่นที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม
พุด ตาน โดยนางสุ จิ น ตนา พั นธ์ ก ล้ า รองผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม
บริการวิชาการ จัดการอบรมและได้รับเกียรติจาก นายแพทย์
วิทยา ศุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี เป็น
ประธานและ ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ ผู้อํานวยการกล่าวรายงาน
ซึ่ง การจั ด อบรมครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ พั ฒ นาผู้ เ ข้ ารั บ การ
อบรมให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะทางการบริการ
โดยมุ่งเน้นการบริการจัดการในด้านการให้บริการสาธารสุขแบบผสมผสานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ตามขอบเขตภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมี หั ว หน้ า สถานีอ นามั ย หั ว หน้ า ฝ่า ย/ผู้ อํ า นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล ในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข จํานวน ๔๓ คน จาก ๒๐ จังหวัด
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล รุ่นที่ 1
ประจํา ปี2554
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นํา
โดย นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัย
พยาบาลราชชนนี เชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อํานวยการ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ นางสาวแพรวระพี เรืองเดช
และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ ผู้เข้ารับการ
อบรม ในโครงการอบรมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล รุ่นที่ 1
ประจําปี 2554 จํานวน 48 คนในวันที่ 18 – 29 เมษายน
2554 ณ ห้อง 11 อาคารราชนครินทร์ วิทยาลัย
พยาบาลราชชนนี เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะทางการบริหารจัดการให้บริการสาธารณสุขแบบ
ผสมผสานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพ
ระดับอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาความสามารถในการปรับกระบวนทัศน์ในการบริการและสร้าง
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง(ผบก.) รุ่นที่ ๒๕/๒๕๕๔
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง(อย่างเป็นทางการ) จํานวน ๕๐
คน จากหลายจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาในการอบรมเริ่มตั้งแต่ ๒๕ เมษายน
– ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศและการเตรียม
ความพร้อมสูก่ ารเป็นนักศึกษาพยาบาลใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัด
โครงการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา
พยาบาลใหม่อย่างมีศักยภาพ ให้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้น
ปีที่ ๑ จํานวน ๑๔๙ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑๐ มิถนุ ายน
๒๕๕๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง
รุ่นที่ ๒๕ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่
๒๕ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๕๓ คน ระหว่างวันที่
๒๓ พฤษภาคม – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สเู่ ส้นทางสีขาว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี สุพรรณบุรี จัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สู่เส้นทางสีขาวเป็น
สุพรรณิการ์ช่อที่ ๑๗ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาใหม่ปรับตัวและทําความคุ้นเคยกับบ้านใหม่ และ
สถานศึกษาใหม่รวมทั้งการต้องเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่ ๆ
สุพรรณิการ์ เป็นการเรียนรู้แนวทางการดําเนินชีวิตในการ
เป็นนักศึกษาพยาบาล ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๓
มิถุนายน ๒๕๕๔.

วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมประชุมวิชาการ
International Nursing Student Forum ๒๐๑๑
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลราช
ชนนี สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Nursing
Student Forum ๒๐๑๑: The ๓ rd INSF “Humanistic Nursing :
Caring for Diverse Population” และนําเสนอผลงาน The poster
“E-Seaw 11 Aor “ ได้รับรางวัล ลําดับที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิ ทร์จดั โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ จํานวน ๑๐๐ คน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุรินทร์

ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมรัตนบุรี โรงแรม
ทองธารินทร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลุม่ วิชาการ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นกลไกในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและวางแผนการศึกษาร่วมกับผูป้ กครองและ
นักศึกษานําไปสู่ความเข้าใจทีต่ รงกันและการผลิตบัญฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพออกสู่สังคมต่อไป

การเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นํา
โดย นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับ คณะ
ตรวจเยี่ยมจากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
วัตถุประสงค์ เพื่อ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการตรวจ
เยี่ยมในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
คณะตรวจเยี่ยมประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปัญจะ กุลพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. รศ. ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. รศ. พันทวี เชื้อขาว ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ผศ. สุธาทิพย์ อุปลาบัติ ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นางสาวอรพิน พรหมตัน หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วริ ิยางกูร นักวิชาการการศึกษา
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นําโดย นางสาว
ประกายแก้ว ธนสุวรรณ รองผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมงานวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2554
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานใน
พิธี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการป้องกัน
อัคคีภัย และสาธิตการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการป้องกันอัคคีภัย และสาธิต
การใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงที่ใช้ดับไฟชนิดต่าง ๆ ที่เกิด
จากแก๊ส และน้ํามัน ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
ให้ได้รับความรู้และรู้จักป้องกันการเกิดอัคคีภัย การ
ช่วยเหลือผู้อื่นกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยวิทยากร
จากสถานีดับเพลิงบางชัน กองปฏิบัติการด้านดับเพลิง
๒ เป็นผู้ให้ความรู้

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดกิจกรรม Walk really Freshy Funny Day
สําหรับนิสิตใหม่
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ ได้จัดกิจกรรม Walk really Freshy Funny Day
สํ า หรั บ นิ สิ ต ใหม่ ทั้ ง ๒ หลั ก สู ต ร เพื่ อ สร้ า งความรั ก ความผู ก พั น
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยการเข้าร่วมทํากิจกรรมตามฐานต่าง ๆ
จํานวน 8 ฐาน

วันคล้ายวันสถาปานาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ บุคลากร และ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปานาวิทยาลัย และร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยพระมหาประจักษ์ ทีปธมโม จากวัดเทพลีลา
เพื่อให้น้อมนําคําสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วชิระ ได้จัดงานคืนสู่เหย้า “กิน เม้าส์ เล่าความหลัง”
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและ
ผดุ ง ครรภ์ น พรั ต น์ ว ชิ ร ะ ได้ จั ด งานคื น สู่ เ หย้ า “กิ น เม้ า ส์ เล่ า
ค ว า ม ห ลั ง ” ณ อ า ค า ร จั ก ร พั น ธ์ เ พ็ ญ ศิ ริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีการแสดงวงดนตรีจากโรงเรียนระ
หารวิทยา นักร้องรับเชิญ สิงห์โต The Star และ cover เกาหลี
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสําหรับผู้สนับสนุนวิทยาลัย และ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดทําโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดทําโครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายใน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ กลไกและระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก
มากยิ่งขึ้น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระจัดโครงการสัมมนา แนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และ
ประเด็นหรือปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นิสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สําหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ได้จดั โครงการสัมมนา แนวโน้มการ
พัฒนาวิชาชีพพยาบาล และ ประเด็นหรือปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาล เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับทิศทาง แนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาลในอนาคต และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ พร้อม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างวิทยากรกับผู้ร่วมสัมมนา

วิทยาลัยบรมราชชนนี พระพุทธบาท กับ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) เพื่อให้การผลิตบัณฑิต
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระ
พุทธบาท จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในนักศึกษา
พยาบาล ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ถึง
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
โดยพระวิทยากรพระครูสุวัฒน์ จันทโชติ วัดยางราก อําเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่
๓ จํานวน ๑๐๐ คน โดยกลุ่มกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานโดยมีกิจกรรมฟังธรรม บรรยายการเจริญสมาธิ การ
บําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมแผนที่ความดี
ศูนย์ศึกษายาเสพติด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุท ธบาท โดย ดร.วิยะดา
รัต นสุว รรณ ผู้อํ า นวยการ ได้
ต้อนรับคณะเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การ
บริหาร ส่วนตําบลบึงสามัคคี และเยาวชนของตําบลบึงสามัคคี อําเภอบึง
สามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อมาศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษายาเสพติด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ในโครงการฝึกอบรม “ค่าย
แกนนําเยาวชน” เพื่อสร้างแกนนําเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด อบายมุ ข และลดปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ก่ อ นวั ย อั น ควรของ
เยาวชนในพื้นที่ ตําบลบึงสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด เพื่ อ หาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาการมั่ ว สุ ม เสพ
ยาเสพติด เล่นอบายมุข ก่อการทะเลาะวิวาท และสร้างความเดือดร้อนแก่สังคม ทําให้เด็กและเยาวชนขาด
คุณภาพ และปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขโดยด่วน คือ เรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเรื่องของปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาชนทําให้เป็นอุปสรรคต่อแผนการพัฒนาชุมชนและสังคม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นครลํ า ปาง ได้ จั ด กิ จ กรรม
สัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐๐
คน ณ ค่ า ยทหาร กองร้ อ ยที่ ๓ ระหว่ า งวั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๔
มิถุนายน ๒๕๕๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมกับ ครอบครัวข่าว ๓ จัดโครงการรณรงค์เพื่อไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมกับ ครอบครัวข่าว
๓ จัดโครงการรณรงค์เพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามสโลแกน “คนรุ่นใหม่หัวใจ
ประชาธิปไตย” รับมอบธงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโครงการ และร่วมกันลง
นามพันธะสัญญาว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยออกรายการสดในช่วงเวลาข่าว
เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิ ทร์จดั พิธีไหว้ครู และ พิธีมอบเครื่องหมายแสดงชั้นปีประจําปีการศึกษา
๒๕๕๔
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์จัดพิธีไหว้ครู และ
พิธีมอบเครื่องหมายแสดงชั้นปีประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิ ทร์ ทําบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบวันสถาปนา
เมื่อวันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ร่วมทําบุญตักบาตร
ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
๓๗ ปี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุรินทร์ ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนําเสนอ
งานวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุรินทร์ ขอแสดงความยินดีแก่
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนําเสนองานวิจัย เรื่อง ผลการออกกําลัง
กายแบบชุดผสมผสาน จี้กง ไทเก๊ก รํากระบอง ต่อสมรรถภาพทางกาย
ของผู้สูงอายุข้าราชการนอกประจําการ จังหวัดสุรินทร์ โดย ได้รับรางวัล
The best for oral presentation ในเวที INSF (International of
Nursing student Forum) ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์เข้าร่วม การประชุมนานาชาติ Nursing
Forum Innovation to Advance Nursing Practice
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เข้าร่วม การประชุมนานาชาติ Nursing Forum Innovation to
Advance Nursing Practice วันที่ 3-4 มิถุนายน 2554 ณ ประเทศ
ฮ่องกง
โดย อ. สิริกานต์ แรงกสิกร นําเสนองานวิจัย แบบ Oral
Presentation อ. พรวิไล คล้ายจันทร์ และ อ.จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ
นําเสนองานวิจัยแบบ Poster Presentation

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ได้รับ
คัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
นายเฉลิมชัย แก้วเม่นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ได้รับคัดเลือกและ
ยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
ได้รับรางวัลการนําเสนอ poster อันดับ 3
นางสาวกนกอร คล้ายจันทร์นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ ๔ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้รับรางวัลการนําเสนอ
Poster อันดับ ๓ ใน การประชุมวิชาการ นักศึกษาพยาบาลระดับ
นานาชาติ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๙๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
ได้รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลเกียรติคณ
ุ นานาชาติสาขาประเทศไทย
นางสาวกาญจนาภรณ์ฑีฆะภรณ์นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่
๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้รับรางวัลจาก
สมาคมพยาบาลเกียรติคุณนานาชาติสาขาประเทศไทย (STTI) วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ว่าเป็นผูท้ ี่มีความประพฤติดี ปฏิบัติเด่นให้การช่วยเหลือผู้ป่วย
และเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นผู้นําและธํารงตนเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สมควรเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น

นําเสนองานวิจัยแบบ Poster Presentation เรื่อง Student Nurses’ Behavior and Their
Related Problems in Using the Internet at Boromarajonani College of Nursing,
SawanpracharakNakhonsawan
อาจารย์วัชรา สุขแท้ นําเสนองานวิจัยแบบ Poster Presentation เรื่อง
Student Nurses’ Behavior and Their Related Problems in Using the
Internet at Boromarajonani College of Nursing,
SawanpracharakNakhonsawanใน งานประชุมวิชาการพยาบาลนานาชาติจัดโดย
International Council of Nurses ณ เมืองวาเลทตา ประเทศมอลตา ระหว่างวันที่
๒-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

