


	 วนัท่ี	2	มีนาคม	2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมสมร	
เรืองวรบูรณ์	รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครพนม	พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร	คณาจารย์	บุคลากร	
และนักศกึษา	เข้าร่วมโครงการ	“ผู้ว่า	พาท�าบุญ	ในวนัธรรมสวนะ”	
ณ	วัดกกต้อง	ต.	ในเมือง	อ.	เมืองนครพนม	จ.	นครพนม	 
เพือ่สบืสานประเพณแีละวฒันธรรม	โดยการแต่งกายด้วยชดุพืน้เมือง
ศรีโคตรบูรณ์	สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ	
อันดีงามที่สืบทอดกันมา
	 ในการน้ี	นายชาธิป	รุจนเสรี	ผู้ว่าราชการจงัหวดันครพนม	
พร้อมด้วย	หัวหน้าส่วนราชการ	หน่วยงาน	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	พ่อค้า	ประชาชน	และพทุธศาสนิกชนท่ัวไป	ร่วมด�าเนิน
กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามนโยบาย
ของจังหวัดนครพนม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ท�าบุญ
ตักบาตร	ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ	สามเณร	รับฟัง 
การแสดงสัมโมทนียกถา	จากเจ้าอาวาสวัดกกต้องส�านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม	ได้จัดท�าโครงการขับเคลื่อน

การด�าเนินงานตามนโยบายของจงัหวัดนครพนม	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2565	กิจกรรม	“ผู้ว่าฯ	พาท�าบุญ	ในวันธรรมสวนะ”	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตส�านึกค่านิยม
สุจริต	คุณธรรม	จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ	บุคลากรภาครัฐ	
ได้น�าหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ ใช้ 
ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน	
และมีส่วนร่วมในการสบืสานประเพณแีละอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย
ท่ีดีงาม	รวมท้ังจรรโลงสงัคมไทยให้เป็นสงัคมดีมีคณุธรรมจริยธรรม	
ซ่ึงก�าหนดจดักิจกรรมหมุนเวยีนไปตามวดัต่างๆ	ในพืน้ท่ีจงัหวดั
นครพนม	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2564	-	สิงหาคม	2565	
รวม	จ�านวน	16	ครั้ง	โดยมีกิจกรรมส�าคัญ	ได้แก่	ร่วมท�าบุญ
ตกับาตรแด่พระภิกษุ	สามเณร	และรบัฟังการแสดงสมัโมทนียกถา	
ในการจดักิจกรรมดังกล่าว	จงัหวดันครพนมยึดหลกั	D-M-H-T-T	
เพื่อป้องกันตนเองภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	–	19)



	 วนัท่ี	3	มีนาคม	2565	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมสมร
เรืองวรบูรณ์	รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีนครพนม	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์
และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม	ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ	มหาวทิยาลยันครพนม	6(1)	และ	6(2)	
ณ	หน่วยเลือกตั้งท่ี	10	ลานอเนกประสงค์	ชั้น	2	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบพระชนมพรรษา	วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม	มหาวทิยาลยันครพนม		โดยการลง
คะแนนเลอืกตัง้ในครัง้น้ี	สะท้อนให้เหน็ถงึการรวมใจ	รกัษาสทิธิ	์
รกัษาเสยีง	รักประชาธิปไตยของบุคลากร
	 ผลการเลอืกตัง้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	
มหาวิทยาลัยนครพนม	6(1)	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนมได้แก่	อาจารย์พยอม	สินธุศิริ



	 ระหว่างวันท่ี	5	-	6	มีนาคม	2565	ณ	บ้านนาหลวง	
ต.ท่าค้อ	อ.เมือง	จ.นครพนม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สมสมร	
เรืองวรบูรณ์	รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครพนม	พร้อมด้วย	ผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	
และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีท่ี	3	ด�าเนินการจัด
โครงการบูรณาการ	การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน	
การวิจัย	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ประจ�าปี	2565	ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านนาหลวง	โดยมี	คณุพิชญา	
โพชราษฎร	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าค้อ	เป็นประธาน
ในพิธีกล่าวเปิดงาน
	 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้และทักษะจากการอบรม	และน�าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ�าวัน	ช่วยกันดูแลบุตรหลานในชุมชน	ให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจ	
เป็นประชากรวัยรุ่นที่มีคุณภาพในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป



	 วนัท่ี	7	มีนาคม	2565		ณ	โรงเรยีนต�ารวจตะเวนชายแดนบ้านนากระเสรมิ	ต�าบลพนอม	อ�าเภอท่าอเุทน	จงัหวดันครพนม	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมสมร	เรืองวรบูรณ์	รักษาราชการแทนคณบดีวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	มหาวิทยาลยันครพนม	
มอบหมายให้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์	แก้วศิริ	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ	เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
บริการวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเบื้องต้น	ในโครงการบริการวิชาการ	ตามแนวพระราชด�าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ประจ�าปี	2565		โดยมีคณาจารย์	เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบรกิารวชิาการ	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	คณะคร	ูและนักเรยีน	โรงเรยีนต�ารวจตะเวนชายแดนบ้านนากระเสรมิเข้าร่วม	
	 โดยการจดัโครงการดังกล่าวมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถงึการดแูลสขุภาพกายและสขุภาพจติ
เบ้ืองต้นในสถานศกึษา	ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีส�าคญัและจ�าเป็นต่อเด็กในวัยเรยีน	และส่งเสรมิให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรูค้วามเข้าใจ
ถึงโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสิ่งต่าง	ๆ	ที่ส่งผลต่อสุขภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตในแต่ละวัน	โดยสามารถที่จะ
ดูแลตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะส่งผลให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีสุขภาวะสุขภาพที่ดีในอนาคตต่อไป



	 วันท่ี	10	มีนาคม	2565	ฝ่ายส่งเสริมและพฒันานักศกึษา	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	มหาวทิยาลยันครพนม	
ร่วมกับสโมสรนักศกึษาฯ	จดักิจกรรม	การแถลงนโยบายและแสดงวสิยัทัศน์	ของผู้ลงสมัครการเลอืกตัง้คณะกรรมการสโมสรนักศกึษา	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	และสมาชิกสภานักศึกษา	มหาวิทยาลัยนครพนม	ปีการศึกษา	2565	ซ่ึงมีผู้สมัคร	
พรรค	BCNN	รวมใจ	โดยนางสาว	มณฑิรา	ค�าชนะ	ผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษา	และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	ฯ	 
เข้าร่วมแถลงนโยบายผ่านการประชุมทางออนไลน์	โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	เข้าร่วมรับฟัง
การแถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้	
	 ในการแถลงนโยบายและแสดงวสิยัทัศน์ของผู้ลงสมัครดังกล่าว	มีการน�าเสนอท่ีมุ่งเน้นด้านการพฒันานักศกึษาและวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	ภายใต้นโยบาย	“สิง่แวดล้อมท่ีดี	ขับข่ีปลอดภยั	ใส่ใจการเรยีนรู	้มุ่งสูก่ารพฒันา”	โดยผ่านการรบัฟัง
ปัญหาต่าง	ๆ	ของนักศกึษาภายในวทิยาลยั	ให้ความร่วมมือและช่วยเหลอือย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	ส่งเสรมิให้นักศกึษาขับข่ีปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย	100%	สนับสนุนด้านความปลอดภยั	ความมีระเบียบวนัิย	จอดรถเป็นระเบียบอย่างมีจติส�านึก	ส่งเสรมิหอพักน่าอยู่	
พฒันาจดักิจกรรมนักศกึษาสานสมัพันธ์พีน้่องเพ่ือลดช่องว่างระหว่างรุน่พีกั่บรุน่น้อง	และส่งเสรมิการศกึษาโดยมีการจดัสรรพ้ืนท่ี	
ส�าหรบัการอ่านหนังสอืให้กับนักศกึษาได้มีสถานท่ีอ่านหนังสอืภายในวทิยาลยัมากข้ึน	กิจกรรมดังกล่าวได้รบัความสนใจจากนักศกึษา
และคณาจารย์	ซึ่งการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมและสมาชิกสภานักศึกษา	
มหาวิทยาลัยนครพนม	ปีการศึกษา	2565	จะมีการจัดข้ึนในวันที่13	มีนาคม	2564	ผ่านการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์	โดยมี
คณะกรรมการเลือกตั้งฯ	ดูแลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด



	 วนัท่ี	15	มีนาคม	2565	ณ	โรงเรยีนเซนต์ยอแซฟศรสีงคราม	
อ�าเภอศรสีงคราม	จงัหวัดนครพนม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมสมร	
เรืองวรบูรณ์	รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีนครพนม	มหาวิทยาลัยนครพนม	มอบหมายให้
กลุ ่ มวิ ชาการพยาบาลผู ้ ใหญ ่ และ ผู ้สู งอา ยุกลุ ่ มวิ ชา 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	เข้าร่วมเป็นวิทยากร	ในกิจกรรม	
“โรงเรยีนเซนต์ยอแซฟศรสีงคราม	OPEN	HOUSE	สร้างสรรค์
นวตักรรม	น�าปัญญาพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีส่งเสริม
ผู้เรียนมีความพร้อมสู่โลกอนาคต”	เปิดบ้านวิชาการ	เปิดโลก
แห่งการเรียนรู้	ประจ�าปีการศึกษา	2564	โดยทางกลุ่มวิชาฯ	 
ได้ให้ความรู้เก่ียวกับการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน	และการใช้
เครื่อง	AED	ให้แก่นักเรียนระดับชั้น	ป.1	-	ม.3	จ�านวน	400	คน
	 โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถปุระสงค์	เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวิชาการของโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง
และชุมชน	ส่งเสริม	พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ	และส่งเสริม
ให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม



	 วันท่ี	16	มีนาคม	2565	ณ	ห้องประชุมม่ิงนครพนม	ชั้น	2	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสัญจร		หัวข้อ		“การย่ืนคุ้มครองผลงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา”	จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา	ท่ีด�าเนินการลงพื้นท่ีในการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การน�าผลงานไปใช้ประโยชน์	และการย่ืนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.คมกฤษณ์	ชูเรือง	
รองผู้อ�านวยการสถาบันวจิยัและพัฒนา		เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษหวัข้อ	“การย่ืนคุม้ครองผลงานด้านทรพัย์สนิทางปัญญา”	
หลักการย่ืนค�าร้องทรัพย์สินทางปัญญา	แต่ละประเภทแบบฟอร์มย่ืนค�าขอ	รวมท้ังยกตัวอย่างประเภทผลงานท่ีสามารถ
ย่ืนจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	แนวทางการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การสนืค้นข้อมูลสทิธิบัตร	อนุสทิธิบัตรจากฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ	กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ก่ียวกับผลงานสิง่ประดษิฐ์	
และปิดท้ายรบัสมัครผู้สนใจย่ืนคุม้ครองผลงานด้านทรพัย์สนิทางปัญญา	โดยมีสถาบันวิจยัและพฒันา	มหาวทิยาลยันครพนม	
เป็นท่ีปรึกษาในการย่ืนคุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกับตามพระราชบัญญตัส่ิงเสรมิการใช้ประโยชน์งานวจิยัและนวตักรรม	พ.ศ.2564		ท่ีมีผลบังคบัใช้ในเดอืน		
พฤษภาคม		2565	นี้



	 วันท่ี	16	มีนาคม	2565		ณ	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
ช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์	8	ต�าบลดอนเตย	อ�าเภอนาทม	จงัหวดั	นครพนม	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมสมร	เรืองวรบูรณ์	รักษาราชการ
แทนคณบดวีทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	มหาวทิยาลยั
นครพนม	มอบหมายให้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรตัน์	แก้วศริิ	
รองคณบดีฝ่ายบรกิารวชิาการ	เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
บรกิารวชิาการเรือ่งการดูแลสขุภาพกายและสขุภาพจติเบ้ืองต้น	
ในโครงการบริการวิชาการ	ตามแนวพระราชด�าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมาร	ีประจ�าปี	2565		โดยมีคณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายบริการวิชาการ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
คณะครู	และนักเรียน	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนช่างกล	
ปทุมวันอนุสรณ์	8	เข้าร่วม	
	 โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้
เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพ
จิตเบื้องต้นในสถานศึกษา	ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อเด็ก
ในวัยเรียน	และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจถึงโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสิ่งต่าง	ๆ	ที่ส่งผล
ต่อสุขภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตในแต่ละวัน	โดยสามารถ
ที่จะดูแลตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะส่งผลให้เติบโต
เป็นบุคคลที่มีสุขภาวะสุขภาพที่ดีในอนาคตต่อไป	



	 วันท่ี	17	มีนาคม	2565		ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลนาคูณใหญ่	อ�าเภอนาหว้า	จังหวัดนครพนม	ในการ
น้ี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมสมร	เรืองวรบูรณ์	รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
มหาวิทยาลัยนครพนม	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการในการเพ่ิมศักยภาพชุมชนและสังคมในอนุภูมิภาค
ลุ่มน�้าโขงตอนกลาง	ประจ�าปี	2565	โดยมี	คณาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ
ผู้ร่วมโครงการ	ได้แก่	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาคูณใหญ่	ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	บุคลากร	เจ้าหน้าท่ี	
และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		เด็กนักเรียน	รวมทั้งบุคคลที่สนใจในชุมชน	ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้	
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้ปกครองและบุคคลในชมุชน	ให้มีความรูแ้ละความสามารถ	ในการ
ดูแลสุขภาพเด็ก	บุตรหลานในสถานการณ์ปกติ	และสถานการณ์ฉุกเฉินได้



	 วนัท่ี	17	มีนาคม	2565	ณ	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านนาสามัคคี	ต�าบลนาทม	อ�าเภอนาทม	จงัหวัดนครพนม	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.สมสมร	เรอืงวรบูรณ์	รกัษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	มหาวิทยาลยันครพนม	
มอบหมายให้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรตัน์	แก้วศริ	ิรองคณบดี
ฝ่ายบรกิารวชิาการ	เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบรกิารวชิาการ
เรือ่งการดแูลสขุภาพกายและสขุภาพจติเบ้ืองต้น	ในโครงการบรกิาร
วิชาการ	ตามแนวพระราชด�ารสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีประจ�าปี	2565		โดยมี
คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบรกิารวชิาการ	วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนีนครพนม	คณะคร	ูและนักเรยีน	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านนาสามัคค	ีเข้าร่วม	
	 โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถงึการดูแลสขุภาพกายและสขุภาพ
จิตเบื้องต้นในสถานศึกษา	ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อเด็ก
ในวัยเรยีน	และส่งเสรมิให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรูค้วามเข้าใจ
ถงึโอกาสเสีย่งท่ีจะได้รบัอนัตรายจากสิง่ต่าง	ๆ	ท่ีส่งผลต่อสขุภาวะ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตในแต่ละวัน	โดยสามารถท่ีจะดูแล
ตนเองและผู้อืน่ได้อย่างเหมาะสมซ่ึงจะส่งผลให้เตบิโตเป็นบุคคล
ที่มีสุขภาวะสุขภาพที่ดีในอนาคตต่อไป	



	 วันที่	18		มีนาคม	2565	ณ	วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครพนม	มหาวทิยาลยันครพนม	ดร.พรหมสวสัด์ิ	
ทิพย์คงคา	รกัษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวทิยาลยันครพนม	
ได้เข้าเย่ียมพบ	ผู้บรหิาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าท่ี	วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม		มหาวิทยาลัยนครพนม	
โดยมีผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	ดร.สมสมร	เรืองวรบูรณ์	 
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม	มหาวิทยาลัยนครพนม	ต้อนรับและน�าเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับวทิยาลยั	โดยการเย่ียมพบบุคลากรในครัง้น้ี	
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะการท�างาน	และ
แนวทางในการพัฒนาการท�างานของบุคลากรสายวชิาการ	
และสายสนับสนุน	พร้อมผลักดันการพัฒนาด้านวิชาการ		

และด้านแผนและยุทธศาสตร์	สิ่งอ�านวยความสะดวก	
ท่ีเอื้อต่อนักศึกษา	อีกท้ังบรรยายพิเศษ	เร่ืองหลักการ
บริการจัดการ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
มหาวิทยาลัยนครพนม	ให้เป็นวิทยาลัยฯ	แห่งความสุข	
โดยยึดงานเป็นผล	คนเป็นสุข	ส่งเสริมความเป็นอยู ่
ของบุคลากรให้ม่ันคง	และให้ทุกคนได้ใช้บริการต่าง	ๆ	
ภายในมหาวทิยาลยันครพนมได้อย่างคุม้ค่าและสร้างประโยชน์
สูงสุดในทุกมติ	เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
ชั้นน�าของประเทศ	รวมถึงการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาลท่ีเด่นสง่าในอนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง	
(SMART	NURSE,	THE	PRIDE	OF	GMS	)



	 วันท่ี	18	มีนาคม	2565		ณ		อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบพระชนมพรรษา	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
มหาวิทยาลยันครพนม		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมสมร	เรอืงวรบูรณ์	รกัษาราชการแทนคณบดีวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
มหาวทิยาลยันครพนม	มอบหมายให้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สปุระวณ์ี	คงธนชโยพทิย์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑติศึกษาและวเิทศสมัพันธ์	
พร้อมด้วยคณาจารย์ประจ�าหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ	ด�าเนินการสอบคดัเลอืกผู้มีสทิธ์ิเข้าศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท	
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	รุ่น	2	ประจ�าปีการศึกษา	2565	โดยจัดด�าเนินการ
สอบข้อเขียน	และสอบสมัภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์	



	 วนัท่ี	21	มีนาคม	2565	ณ	ห้องประชมุพลต�ารวจเอก
สนอง	วัฒนวรางกูร	ชั้น	3	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ
พระชนมพรรษา	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
มหาวิทยาลัยนครพนม		โดยการน้ี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.	สมสมร	เรืองวรบูรณ์	รักษาราชการแทนคณบดี
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	ให้เกียรตเิป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสอบข้ึนทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพ	ประจ�าปีการศึกษา	2564	ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	4	รุ่นท่ี	26	และมี 
ผู้บรหิาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	และนักศกึษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่	4	รุ่นที่	26	เข้าร่วม

	 การจัดโครงการในครั้งน้ี	จัดข้ึนระหว่างวันท่ี	21	
มีนาคม	-	23	เมษายน	2565		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมมีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
ด้านวชิาชพีการพยาบาลและมีความพร้อมในการสอบความรู้
เพือ่ขอข้ึนทะเบียนและรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์	โดยการทบทวนความรูท้างการพยาบาล	
8	รายวิชา	จากวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ	และ
คณาจารย์ภายในวทิยาลยั		โดยมุ่งเป้าประสงค์ว่านักศกึษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการจะน�าประโยชน์จากการทบทวนความรู้
น�าไปสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์และสามารถ
สอบผ่านในทุกรายวิชาอีกด้วย









	 วันท่ี	23		มีนาคม	2565	ณ	ห้องประชุมพลต�ารวจ
เอกสนอง	วัฒนวรางกูร	ช้ัน	3	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	
รอบพระชนมพรรษา	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
มหาวิทยาลัยนครพนม		โดยการน้ี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.	สมสมร	เรืองวรบูรณ์	รักษาราชการแทนคณบดี
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	ให้เกียรตเิป็นประธาน
กล่าวเปิดวัดผลประเมินผลและจัดท�าคลังข้อสอบรวบยอด	
ประจ�าปี	2565	ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑติ	ชัน้ปีท่ี	4	รุน่ท่ี	26	ประจ�าปีการศกึษา	2564	จ�านวน	8	วชิา
ทางการพยาบาล		โดยมีผู้บรหิาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	เข้าร่วม
	 การจดัโครงการในครัง้น้ีจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี	21	-	25		มีนาคม	
2565	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล	
และเพื่อเป็นพัฒนาเครื่องมือและข้อสอบรวบยอดส�าหรับ
นักศึกษาพยาบาลที่จะส�าเร็จการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	
2564		เพื่อเป็นข้อสอบรวมยอดให้ว่าท่ีพยาบาลบัณฑิต
ในปีการศึกษาน้ี	สามารถท่ีจะใช้เป็นข้อสอบในการเตรียม
ความพร้อมก่อนข้ึนทะเบียนสอบใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลหลังจากที่ส�าเร็จการศึกษาต่อไปในอนาคต



	 ระหว่างวันท่ี	2	กุมภาพันธ์	-	23	มีนาคม	2565	ณ	ห้องเรียน	304	ชั้น	3	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	
พระชนมพรรษา	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	มหาวิทยาลยันครพนม		โดยการน้ี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สมสมร	
เรอืงวรบูรณ์	รกัษาราชการแทนคณบดวีทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	ให้เกียรตเิป็นประธาน	จดัโครงการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายบริหาร	เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษอังกฤษ
แก่อาจารย์สายวิชาการและสายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ



	 วนัท่ี	26	มีนาคม	2565	เวลา	17.30	น.	ณ	วิทยาลยัการท่องเท่ียวและอตุสาหกรรมบรกิาร	มหาวิทยาลยันครพนม	
จัดกิจกรรมงานวิ่งสาดสี	TSIC	COLOR	RUN	2022	โดยมีดร.พรหมสวัสดิ์	ทิพย์คงคา	รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม	เป็นประธานเปิดงาน	ซึ่งงานนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.สมสมร	เรืองวรบูรณ์	รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	มหาวิทยาลัยนครพนม	
พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	และนักศกึษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	เข้าร่วมกิจกรรมครัง้น้ี
	 การจัดกิจกรรมงานวิ่งสาดสี	TSIC	COLOR	RUN	2022	จัดโดยวิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ	
โดยภายในงานได้มีนักศึกษา	และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	ได้เข้าร่วมเป็นฝ่ายปฐมพยาบาล	
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้นักวิ่ง	อีกส่วนหน่ึงเข้าร่วมเป็นนักวิ่งซ่ึงเป็นการสร้างสีสัน	และสร้างเครือข่ายของนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม	ท้ังน้ีงานวิ่งสาดสียังสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ท่ีมาร่วมกิจกรรม	โดยสีท่ีใช้ในกิจกรรม
เป็นผงสีโฮลีจากอินเดีย	ซ่ึงมีความปลอดภัยสูงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	รวมถึงการจัดกิจกรรมครั้งน้ีท้ังน้ีผู้ร่วมงาน
ทุกคนได้รบัการฉีดวคัซีนป้องกัน	COVID-19	ครบตามมาตรการของสาธารณสขุจงัหวดั	และมีผลตรวจ	ATK	ภายใน	72	ชัว่โมง



	 	วันท่ี	28	มีนาคม	2565	ณ	โรงเรียนบ้านหนองแวง	อ�าเภอบ้านแพง	จังหวัดนครพนม	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย	์
ดร.สุมาลี	ศรีพุทธรินทร์	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	เป็นประธานเปิดโครงการ	
ซ่ึงโครงการน้ีวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมสมร	เรอืงวรบูรณ์	รกัษาราชการ
แทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	มหาวิทยาลัยนครพนม	มอบหมายให้	อาจารย์ชลินดา	พัชรสุข	
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและบ�าเพ็ญประโยชน์สังคม	
ประจ�าปี	2565	ซ่ึงจัดโดยองค์การนักศึกษา	สภานักศึกษา	สโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย	และ	กองพัฒนานักศึกษา	
มหาวิทยาลัยนครพนม
	 การจัดโครงการในครั้งน้ีจัดข้ึนระหว่างวันท่ี	28	-	30	มีนาคม	2565	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เกิดความอย่างยั่งยืนในมิติต่าง	ๆ	โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
น�าองค์ความรู้จากห้องเรียนไปสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม	อีกท้ังยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัยนครพนม



	 วันที่	31	มีนาคม	2565	ณ	วัดกลาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สมสมร	เรืองวรบูรณ์	
รกัษาราชการแทนคณบดีวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุนนีย์	สวสัดิโชตติ	์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	น�าศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ก่อนวัยเรยีน	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	จดัโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	ภายใต้กิจกรรมหนูน้อยรักษ์วัฒนธรรม	ให้แก่เด็กก่อยวันเรียนและผู้ปกครองท่ีพา
บุตรหลานมาใช้บริการ	ณ	ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	โดยการจัดโครงการ
ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	เพื่อปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ท่ีดีงามและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ให้กับเด็ก	รวมถึงให้เด็ก
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย



	 วันท่ี	31	มีนาคม	2565	ณ	ห้องเรียน	304	ช้ัน	3	
อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	มหาวิทยาลัยนครพนม		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สมสมร	เรอืงวรบูรณ์	รกัษาราชการ
แทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม	
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับบัณฑติ	โดยได้รบัเกียรต	ิผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ขจติ	
ณ	กาฬสินธุ์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ		มหาวิทยาลัยนครพนม	เป็นวิทยากรในการ
บรรยาย	หวัข้อ	“การประกันคุณภาพการศกึษาในระดบับัณฑติ
ศึกษา”	ให้แก่อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร	อาจารย์ประจ�า
หลักสูตร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าท่ีระดับบัณฑิตศึกษา	
โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	คณาจารย์	
และเจ้าหน้าท่ีระดับบัณฑติศกึษา	และสร้างแผนงานและแนวทาง
การด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑติศกึษาภายในของวทิยาลยัฯ	ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน






























