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เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 76 พรรษา “สิบสองสิงหามหาราชินนี าถ” ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร
และนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯ์ิ
พระบรมราชินนี าถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน
เมือ่ วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2551 ทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จ แทนพระองค์ใน “พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2550”
จำนวน 4,819 ราย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร นำความปลืม้ ปิตแิ ละซาบซึง้ ในพระกรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น
ในโอกาสนีข้ อแสดงความชืน่ ชมยินดีกบั “อาจารย์พยาบาลดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการ
ดีเด่นสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2551” ที่ได้เข้ารับประทานรางวัลในฐานะที่ได้ประกอบ
คุณงามความดี สัง่ สมประสบการณ์อทุ ศิ ตนรับใช้ราชการมาเป็นเวลานาน จนสร้างชือ่ เสียงเกียรติคณ
ุ และ
ผลงานดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับปรากฏแก่สังคม แม้อาจารย์บางท่านจะเกษียณอายุราชการในเดือน
ตุลาคมนีแ้ ล้วก็ตาม
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เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2551 เวลา 06.00 น. ผูบ้ ริหาร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก วพบ.ชัยนาท ได้ร่วมงาน
“ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ 1 พันรูป
จังหวัดชัยนาท” บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรพระ 5
แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วประเทศ เพื่ออุทิศถวายเป็น
พระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และช่วยเหลือคณะสงฆ์
266 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ นับเป็นมหาสังฆทาน มหาบุญทีจ่ ะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยนื ยาวและเกิดความเจริญ
รุง่ เรืองในพระพุทธศาสนาสืบไป

ชมรมคุณธรรมจริยธรรม วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
ร่วมกับศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ได้จัด “โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ประจำปี
2551” ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมราชาวดี
ด้วยตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนที่เชื่อว่า
ทุกคนสามารถพัฒนาได้ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับจิตใจ
ให้สูงขึ้นโดยใช้มิติทางศาสนา พระราชกรณียกิจพระจริยวัตรอันงดงามในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ น้อมนำมาเป็นแนวทางในการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และปรับตนให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ (โดย วพบ.เชียงใหม่) และสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีงบประมาณ 2551 เรื่อง “การปฏิบัติสู่
นวัตกรรมและการวิจยั ” (Practice to Innovation and Research) ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่
28 – 29 เมษายน 2551 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ มุง่ เน้นพัฒนาบทบาทด้านการศึกษาวิจยั และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมแก่บคุ ลากร
ด้านการเรียนการสอนและการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเปิดเวทีให้อาจารย์/บุคลากรทางด้านสุขภาพ และนักศึกษา
ทั้งในภาครัฐและเอกชนกว่า 700 คน นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการ

ปรากฏว่ามีผนู้ ำเสนอผลงานทัง้ หมด 263 เรือ่ ง ประกอบด้วย
ด้านการเรียนการสอน 111 เรือ่ ง และการสาธารณสุข/ คลินกิ 152 เรือ่ ง
โดย นพ.จักรธรรม ธรรมจักร รองปลัด กสธ. ได้ให้เกียรติมอบ
เกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นทั้ง 25 เรื่อง และรางวัลชมเชย
6 เรือ่ ง นอกจากนีผ้ ลงานของนักศึกษาในวิทยาลัยในสังกัดหลายแห่ง
ยังได้รบั รางวัลต่างๆ ดังนี้
น.ส.นัฐยิ าพร บุปผาถา น.ส.นาริน สีสมิ น.ส.พิมพร ถาวร
นายภุชงค์ บุญสนิท และน.ส.อุไลวรรณ พรมสิงห์ นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 1 รุน่ ที่ 38 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
จ.อุ บ ลราชธานี ร่ ว มกั น ผลิ ต ผลงานคุ ณ ภาพจนได้ ร ั บ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นของ
นักศึกษา
ทีมนักศึกษา วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ได้รบั
รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น และรางวัลชมเชย
ในการประกวดผลงานวิจยั ขอเชิญทุกท่านรับชมภาพยนตร์สน้ั เรือ่ ง
“สวยอั น ตราย” ได้ ท ี ่ http://tv.sanook.com/vdo/player.php?
contentID=358315&CLK=20080508102832
ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เลิกบุหรี่อยู่ที่ใจ” ของ
ทีมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 25 วพบ.ราชบุ ร ี
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดภาพยนตร์สั้นเยาวชนกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งได้นำไปเผยแพร่ในงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ที่
จ.ราชบุรี โดยมี ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ ผูอ้ ำนวยการ วพบ.ราชบุรี
มอบเกียรติบตั รแสดงความยินดี
การประชุมนีจ้ ดั ขึน้ เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2552 ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน
พระบรมราชชนก ทีส่ นใจเตรียมนำเสนอผลงานได้ตง้ั แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป

ส่วนพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก ได้จดั สัมมนาอาจารย์ใหม่ทเ่ี ป็น
อัตราจ้างและค่าจ้างเหมาบริการซึ่งปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก จำนวน 121 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ขอบเขตหน้าที่
รับผิดชอบของหน่วยงานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับกระทรวงสาธารณสุข สถาบัน
พระบรมราชชนกส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด ตลอดจนกฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ทีส่ ำคัญ นอกจากนีย้ งั ได้ศกึ ษาดูงานที่ วพบ.จังหวัดนนทบุรี และวสส.จังหวัดชลบุรี
รวมถึงฟังธรรมะและฝึกปฏิบตั ธิ รรม ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 ถึง
29 พฤษภาคม 2551

อาจารย์ใหม่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ ความเข้าใจหลายๆ อย่างแล้ว ข้อสำคัญ
ยังได้สร้างสัมพันธภาพที่ดี รู้จักกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สถาบันพระบรมราชชนก ได้รบั ความร่วมมือจาก สถาบันการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์
สำหรับบุคลากรภาครัฐ” ประจำปี 2551 ให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านการประชาสัมพันธ์
ของสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด รวม 50 คน โดยได้รบั
เกียรติจาก นายรัตนบุรี อติศพั ท์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ณ สถาบันการ
ประชาสัมพันธ์
ตลอดหลักสูตรทุกคนให้ความสนใจ และตั้งใจรับ
ความรูจ้ ากวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ งานเขียนเพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์กร เทคนิคการพูดในทีส่ าธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ โดยได้ไปศึกษาดูงานด้านการ
ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ ณ บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จำกัด (มหาชน) เพือ่ ประมวลความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์เพือ่
การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรในรูปแบบโปสเตอร์และแผ่นพับ นับว่าช่วยพัฒนา เพิม่ พูนขีดความสามารถ และ
เสริมสร้างทักษะแก่ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนกเป็นอย่างดียิ่ง

วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกัน
จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนาม ณ ประเทศลาว
ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2551 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากผู้เข้าประชุม บรรยากาศประชุมมีทั้งความเข้มข้น
ของเนื้อหาทางวิชาการ และความอบอุ่นเป็นกันเอง
ต่ อ มาในวั น ที ่ 29 – 30 พฤษภาคม 2551 วพบ.
สรรพสิทธิประสงค์ ได้รับเกียรติจากคณะครูของ Department of
Savanankhet ประเทศลาว และ Quang Tri Secondary Medical School ประเทศเวียดนาม มาศึกษาดูงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา นับเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ และสมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วชิระ ได้จัดการประชุ ม
วิชาการประจำปี 2551 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำคุณภาพ
การพยาบาล” ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุม
อัฒจรรย์ วพบ.นพรัตน์วชิระ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน
มีความรูค้ วามเข้าใจในด้านการพยาบาลแนวใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลโดยการวิจยั และสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเชิงวิชาการและวิชาชีพร่วมกับ
วิทยากร ซึ่งในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 เป็นวันสถาปนา วพบ.นพรัตน์วชิระ ครบรอบ 77 ปีด้วย โดยในตอนเช้า
มีพิธีทำบุญตักบาตร และตอนเย็นได้จัดงานคืนสู่เหย้าใต้ร่มเงาราชพฤกษ์ เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมพบปะ
สังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ในบรรยากาศจากพี่สู่น้อง

เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2551 ทีผ่ า่ นมา นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองปลัด
กสธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธาน “มอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา” แก่นกั ศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1
วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี จำนวน 47 คน
วพบ.นพรัตน์วชิระ ได้จดั “พิธแี สดงความยินดี
และคืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” ในโอกาสสำเร็จการศึกษา
ของนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอนการ
ศึกษาสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2549)
รวม 67 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม
2551 โดยได้ ร ั บ เกี ย รติ จ าก นพ.สุ ว ั ช เซี ย ศิ ร ิ ว ั ฒ นา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธี

ก่อนปิดภาคการศึกษา นายประชา เตรัตน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ชลบุรี เดินทางมาเยี่ยมเยือนนักศึกษาพยาบาล “โครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้” จำนวน 115
คน ณ วพบ.ชลบุรี เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2551

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในการประชุม
วิชาการนานาชาติ เรือ่ ง “New Frontiers in Primary Health Care : Role of
Nursing and Other Professions” ซึง่ จัดขึน้ ระหว่าง 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2551
ณ จ.เชียงใหม่ โดยนายสุกิจ ย่าพรหม และ นายศราวุธ เทพกมล
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมนำเสนองานวิจัย ประเภท Oral
Presentations เกี่ยวกับ “Chronic Care and Infection Control” นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจขององค์กรที่มีส่วน
ช่วยพัฒนาให้นักศึกษาได้ก้าวขึ้นสู่เวทีวิชาการนานาชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ใน “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประกาศนียบัตรแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2550” รวม 4,819 ราย ระหว่างวันที่ 24 – 25
กรกฎาคม 2551 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
พร้อมกันนี้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ซึง่ ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีชว่ ย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์ ปลัด กสธ. ได้นำคณะผูบ้ ริหารของสถาบันพระบรมราชชนก
เข้าร่วมอวยพรวันเกิดด้วย

⌫

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองปลัด กสธ. และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
วสส.จ.พิษณุโลก โดยมีนายวีระพันธุ์ อนันตพงศ์ ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้การต้อนรับ
ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย (ติกจิ ฉาเวช)
โอกาสนี้ ท่านรองจักรธรรมฯ ได้ให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยเกีย่ วกับแพทย์แผนไทย
ว่า “ให้เป็นแกนจัดทำโครงการปรับปรุงสถานีอนามัยคันโช้งหลังเก่าให้เป็น ศูนย์สาธิตการแพทย์แผนไทย เพ็ญนภา
ทรัพย์เจริญ” (วสส.พิษณุโลก ร่วมมือกับ สถาบันการแพทย์แผนไทย โดยของบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิการแพทย์
แผนไทยพัฒนา) รวมถึงการเป็นสถาบันสมทบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณารับเข้าสมทบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนเดินทางกลับได้ปลูกไม้มงคล
ไว้เป็นที่ระลึกด้วย

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุม “การบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู้สำหรับ
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมือ่ วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2551 ทีผ่ า่ นมา
เพือ่ เป็นเวทีประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พร้อมทัง้ เสนอ Best Practice ของวิทยาลัยต่างๆ

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก สถาบันฯ จำเป็นต้องพิจารณาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ
และมีการประเมินเพือ่ พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง อย่างน้อยทุก 5 ปี สถาบันพระบรมราชชนก จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยในสังกัด มีรองผูอ้ ำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
(นางสาวส่งศรี กิตติรกั ษ์ตระกูล) เป็นประธาน
อาจารย์ท่านใดสนใจ มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำหลักสูตรฯ ไปใช้
ติดต่อได้ท่ี อาจารย์อำไพรัตน์ กลิน่ ขจร อาจารย์เฟือ่ งฟ้า นรพัลลภ อาจารย์จนิ ตนา เพชรมณี
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ กลุม่ พัฒนาการศึกษา โทร. 0-2590-1822
email: pwjintana@yahoo.com

ศูนย์การเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร วพบ.สุ ร ิ น ทร์ ได้จัด “โครงการ
เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันแก่นกั ศึกษาด้วยการปฐมนิเทศ” ให้กบั นักศึกษาทุกชัน้ ปี
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 556 คน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถนุ ายน
2551 ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร และค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ต.เมืองลีง
อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านต่างๆ ก่อนการ
เรียน ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการดำเนินชีวติ ในวิทยาลัย รวมทัง้ เกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียน

วพบ.ชัยนาท จัดกิจกรรมรับน้องปี 1 จากรุน่ พีป่ ี 2 และ 3 เมือ่ วันที่ 2 – 6
มิถนุ ายน 2551 มีการบายศรีสขู่ วัญรับน้องเพือ่ เรียกขวัญน้องๆ มาอยูก่ บั ตัว และการ
แสดงจากรุน่ พี่ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอวลไปด้วยความรักของ
ทุกคน
วพบ. สุพรรณบุรี จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สูเ่ ส้นทางสีขาว” (รุน่ ที่ 14) ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถนุ ายน 2551
โดยมี นายบรรหาร ศิ ล ปะอาชา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
ให้โอวาทและบรรยายพิ เ ศษเรื ่ อ ง “12 ปี แห่ ง การพั ฒ นา
วิทยาลัยฯ และก้าวย่างต่อไปอย่างมั่นคง” โดยได้เข้าร่วม
เป็นที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยด้วย
วพบ.นพรัตน์วชิระ จัดกิจกรรมรับน้อง “walk rally ปลอดเหล้า เปีย่ มรัก”
แก่นอ้ งใหม่จำนวน 111 คน เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เพือ่ รณรงค์ให้เยาวชน
รุ่นใหม่มีค่านิยมที่ดีในการรับน้อง

วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ จัดโครงการ “สู่เส้นทาง
วิชาชีพ พยาบาลด้วยมิตแิ ห่งหลักธรรม” แก่นกั ศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 1 จำนวน
184 คน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2551 โดยทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “เตรียมความ
พร้อมก่อนการเรียนรู้” สำหรับนักศึกษาใหม่ มีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมกาญจนาภิเษก ต.ไร่นอ้ ย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่
28 – 30 พฤษภาคม 2551
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 วพบ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครู มอบทุน
การศึกษา มอบแถบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2551
ณ ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ ช่วงบ่ายสโมสรนักศึกษาได้จัดกิจกรรม
“รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์” ตามซุ้มต่างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความ
สนุกสนาน

วพบ.สุ ร าษฎร์ ธ านี จั ด โครงการ “เรี ย นรู ้ ว ิ ช าชี พ พยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2551” สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุน่ พีร่ นุ่ น้อง ระหว่างวันที่
26 - 30 พฤษภาคม 2551 เพือ่ ให้นกั ศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 1 (รุน่ ที่ 24)
ได้เรียนรู้คุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว
ที่เหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบและวัฒนธรรมของวิทยาลัย
และเกิดเจตคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ
วันที่ 19 มิถนุ ายน 2551 ทีผ่ า่ นมา สโมสรนักศึกษา วพบ.พะเยา จัดพิธี
ไหว้ครู มอบหมวก แถบหมวก และเข็มชัน้ ปีแก่นกั ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
พร้อมเปิดตัววงออเคสตร้าของนักศึกษาพยาบาลเป็นครั้งแรก

วพบ.นครราชสีมา ได้จดั “โครงการทบทวนความรูแ้ ละเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาการประเมินสุขภาพ
วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล” เพือ่ ให้นกั ศึกษาพยาบาลได้รจู้ กั เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ น่ื และอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
ปกติสขุ แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยวันที่ 5 – 7 มิถนุ ายน 2551 เริม่ ดำเนินการระยะแรก เรือ่ ง การวิเคราะห์ตนเอง ให้กบั
นักศึกษาพยาบาล ศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 2 รุน่ ที่ 53 จำนวน 300 คน (มีถน่ิ กำเนิดจากภาคใต้ 200 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
100 คน) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีเมตตาธรรมสูง คือ รศ.ดร. ทิพาวดี
เอมะวรรธนะ รศ.ลัดดา กิตวิ ภิ าค และคณะ
ผลปรากฏว่า นักศึกษามีความเข้าใจ มองเห็นความคิด ความรูส้ กึ ของ
ตนเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น แม้ว่านักศึกษาจะมีความแตกต่างกันในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ถา้ มีความคิดในเชิงบวกทัง้ ต่อตนเอง
และผูอ้ น่ื ก็จะสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุขมากขึน้ และดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ

วพบ.ชลบุรี ร่วมกับ สมาคมพยาบาลสาขาภาคตะวันออก จัดกิจกรรม
บริการสุขภาพเนือ่ งใน “วันพยาบาลสากล” (ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี)
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า
ฟอรัม่ พลาซ่า อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยจัดแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ บริการตรวจ
สุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ มีผมู้ ารับบริการทัง้ สิน้ 77 คน

⌫
เมือ่ วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2551 ทีผ่ า่ นมา วพบ.พุทธชินราช เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “PCU (Primary Care Unit)
เคลือ่ นที”่ โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 7 สถาบัน ได้แก่ วพบ.พุทธชินราช วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.นครลำปาง วพบ.อุตรดิตถ์ วพบ.พะเยา วพบ.เชียงใหม่ และ วสส.พิษณุโลก ซึ่งได้ส่งนักศึกษาและอาจารย์รวม

120 คน ไปรณรงค์ให้ความรูแ้ ละให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทีช่ มุ ชนบ้าน
โคกคล้าย ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เนื่องจากเป็นท้องที่ทุรกันดาร
ประชาชนมีปัญหาสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่มาก ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม
และความเอื้ออาทร อันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่ดี
ด้วยมิตรภาพและรอยยิ้ม

⌫
วพบ.สุราษฎร์ธานี ได้นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 1 – 3 ทำกิจกรรม
“ค่ายอาสาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ให้แก่ประชาชนและนักเรียน
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1-15
พฤษภาคม 2551 เพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานในชุมชน เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ตลอดจนให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ การดูแลสุขภาพ
และป้ อ งกั น การเจ็ บ ป่ ว ยของตนเอง โดยได้ เ ข้ า ไปให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ
ออกอนามัยโรงเรียน เยีย่ มบ้านแบบ Home Stay เป็นต้น

⌫

⌫

⌫

วพบ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วม “งานมหกรรมสุราษฎร์ธานี เมืองคนดี
สร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ ประจำปี 2551” ที่จัดขึ้นโดย จ.สุราษฎร์ธานี
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่มีใน
วิทยาลัย รวมทั้งให้ความรู้ด้านการศึกษา ความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาล
แก่ประชาชน นักศึกษา นักเรียน และผูส้ นใจกว่า 3 พันคน ทีม่ าร่วมงาน ระหว่าง
วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) พร้อมให้คำปรึกษาด้านการศึกษา
อบรมในด้านสุขภาพ การสาธิตอาชีพ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และการประกวดโครงงานประเภททดลอง
วิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์

อาจารย์พยาบาลดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข
และข้าราชการดีเด่นสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2551
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ พระราชทานรางวัล “อาจารย์พยาบาลดีเด่นของ
กระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2551” แก่อาจารย์ ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รวม 8 ท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2550
เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ทีผ่ า่ นมา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร คณะผูจ้ ดั ทำสารสัมพันธ์ฯ ขอแสดงความยินดีและประกาศ
เกียรติคณ
ุ ไว้ ณ โอกาสนี้

⌫
อาจารย์พยาบาลระดับผูบ้ ริหารวิทยาลัยและระดับอาจารย์ผสู้ อนของสถาบันฯ ได้รบั รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2551 จาก “มูลนิธหิ ม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช” จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
นางนันทา คูณรัตนศิริ ผูอ้ ำนวยการ วพบ.กรุงเทพ
คติประจำใจ : ทำงานด้วยใจ มีสติ และปัญญา
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2513 ในตำแหน่งพยาบาลจัตวา ณ
โรงพยาบาลหญิง กรมการแพทย์ ต่อมาได้ยา้ ยมาปฏิบตั หิ น้าทีว่ ทิ ยาจารย์ ณ วพบ.
กรุงเทพ จนกระทั่งปี 2542 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รวมทัง้ ยังเคยเป็นผูบ้ ริหารของ วพบ.ชัยนาท และ วพบ.นครราชสีมา
ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ วพบ.กรุงเทพ มาตัง้ แต่ปี 2547
เป็นผู้บริหารการศึกษาพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับและมีทักษะสูง เป็นผู้นำที่มีหลักการบริหารจัดการ
ที่มีจุดยืนต่อความถูกต้อง สามารถบริหารการศึกษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานบริหารองค์กรเป็นที่ประจักษ์
เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญ จริงใจในการให้ความเห็นในการพัฒนางาน ท่านกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า
“เป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวติ และภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้รบั รางวัลนี้ ซึง่ นอกจากจะส่งผลต่อชือ่ เสียงของตนเองแล้ว
ยังสะท้อนไปถึงครูอาจารย์ที่ได้สอนมา และชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้วย และจะยังคงปฏิบัติงานต่อไป
อย่างเต็มความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพพยาบาลและสังคม”
นางแผ จันทรสุข พยาบาลวิชาชีพ 8 วช (ด้านการสอน) วพบ.สงขลา
คติประจำใจ : ทำวันนีใ้ ห้ดที ส่ี ดุ ด้วยการมีสติตลอดเวลา
เริ่มรับราชการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลามาตั้งแต่ปี 2514 จากนั้น
ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์พยาบาล สอนวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ และวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ณ วพบ. สงขลา เป็นเวลากว่า 36 ปี
เป็นอาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลจิตเวช ทำหน้าที่ดูแลกิจการนักศึกษาและเป็นหัวหน้า
ภาควิชาสุขภาพจิตและพยาบาลจิตเวช พัฒนาและวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใช้
แนวคิดการดูแลอย่างเอือ้ อาทรเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ เป็นบุคคลทีม่ มี นุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี มีความรับผิดชอบสูง เสียสละพัฒนา
นักศึกษาและวิชาการจนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ท่านเปิดเผยความ
รูส้ กึ ก่อนทีเ่ กษียณอายุราชการในปีนว้ี า่ “ถือเป็นเกียรติประวัตทิ ส่ี งู ส่งของตนเองและวงศ์ตระกูล ภาคภูมใิ จมากทีล่ กู ชาวนา
คนหนึง่ ได้มโี อกาสศึกษาในวิชาชีพทีด่ สี ามารถช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ได้ตลอดเวลาตัง้ แต่เกิดจนตาย บอกตนเองไว้เสมอว่า
บุญคุณต้องทดแทนโดยการทำดีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งหวังสิง่ ตอบแทน และได้สง่ั สอนลูกศิษย์ให้ถอื ปฏิบตั เิ ช่นกัน”

⌫
สถาบันพระบรมราชชนก ได้ประกาศผลรางวัล “ข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2551”
มีผบู้ ริหาร อาจารย์ผสู้ อน บุคลากรสายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ ได้รบั รางวัลรวมทัง้ สิน้ 6 ท่าน ดังนี้

⌫
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ ผูอ้ ำนวยการ วพบ.นพรัตน์วชิระ
เริ่มปฏิบัติงานเป็นครูพยาบาลตั้งแต่ปี 2513 – 2539 ณ วพบ.กรุงเทพ และ
วพบ.ราชบุรี เติบโตในหน้าที่การงานเรื่อยมาจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการ วพบ.นพรัตน์ วชิระ มาตัง้ แต่ปี 2539 ถึงปัจจุบนั
เป็นผูท้ ม่ี ผี ลงานดีเด่นทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็นทีย่ อมรับและปรากฏเด่นชัดในระดับประเทศและต่างประเทศ สามารถนำ
ความเจริญมาสูว่ ชิ าชีพและสถาบัน เป็นผูบ้ ริหารทีม่ ที กั ษะสูง ดำรงชีวติ อย่างมีความหมาย มีจดุ มุง่ หมายและประพฤติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผรู้ ว่ มงานทัว่ ไป มีภาวะผูน้ ำทีโ่ ดดเด่นในการนำ วพบ.นพรัตน์วชิระ เข้าเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างความร่วมมือเชิงพันธมิตรในระบบอุดมศึกษา และบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วม การพัฒนา
อาจารย์และพัฒนานิสิต รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คติประจำใจ : เพียงจำคำทีพ่ อ่ สอน “ทำให้ดที ส่ี ดุ อย่ากลัวงานหนัก ซือ่ สัตย์ กตัญญู”

⌫
นายโสภณ จาเลิศ วิทยาจารย์ 8 ว (ด้านการสอน) วพบ.นครลำปาง
เริม่ บรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ 1 ระดับ 3 ณ วิทยาลัยพลศึกษา จ.ลำปาง
ต่อมาในปี 2528 ย้ายมามาปฏิบตั หิ น้าทีว่ ทิ ยาจารย์ 3 วพบ.นครลำปาง มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพเรื่อยมาจนปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ 8 ว (ด้านการสอน) ก่อนที่จะ
เกษียณอายุราชการ ในปี 2551
เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาพยาบาลทีม่ ผี ลงานดีเด่นทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้นำของกลุ่มคณาจารย์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ตลอดจนเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการครองตน ครองคน และครองงานแก่บคุ ลากร และนักศึกษา รางวัลทีไ่ ด้รบั นี้ “รูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ทีม่ โี อกาสได้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการทำงานสำคัญๆ ร่วมกับบุคลากรในส่วนกลาง และ วพบ.นครลำปาง ทำให้ได้รบั
ประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งที่จะหาจากห้องเรียนใดๆ ไม่ได้เลย และจะศึกษาหาความรู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนตลอดชีวิต
หากมีสง่ิ ใดให้ผมได้รบั ใช้กย็ นิ ดีอย่างเต็มกำลังสติปญ
ั ญา ความรูค้ วามสามารถ และโอกาสจะเอือ้ อำนวย”
คติประจำใจในการทำงาน : ซือ่ สัตย์สจุ ริต สิง่ ใดผิดไม่กระทำ ไม่ถลำสิง่ ชัว่ ไม่มว่ั อบายฯ มุง่ หมายผลงาน บริการประชาชน
นางวิภาดา วัฒนนามกุล พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. (ด้านการสอน)
วสส.จังหวัดขอนแก่น
เริม่ ก้าวเข้าสูว่ ชิ าชีพพยาบาลตัง้ แต่ปี 2528 ณ โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 วช. (ด้านการสอน) และประธานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน วสส.จังหวัดขอนแก่น
เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉินและจัดการเรียน
การสอนที่ วสส.จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรก มีความสามารถในการประสานงานกับ
หน่วยงานในต่างประเทศในการให้ทุน และจัดโครงการให้อาจารย์และบุคลากรไปฝึกอบรมด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
รวมทั้งการจัดการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉิน ณ ต่างประเทศ เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการ
จัดการศึกษา ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้ “ผู้บริหารของ สบช.และวิทยาลัยเห็นความสำคัญของคนทำงาน ภูมิใจในตัวเอง
กับสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ทำซึง่ ไม่เคยหวังสิง่ ตอบแทน และระลึกถึงคนทีท่ ำให้เราเป็นเราได้ในวันนี้ คือ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ รวมถึง
ผู้ที่ได้ร่วมงานด้วย”
คติประจำใจ : ความพยายามอยูท่ ไ่ี หน ความสำเร็จอยูท่ น่ี น่ั
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นายณัฐธวัช มะโนวรรณ์ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เริม่ บรรจุเข้ารับราชการที่ วพบ.พุทธชินราช พิษณุโลก เมือ่ ปี 2523 ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ พิมพ์ดดี 1 ต่อมาในปี 2538 ได้ยา้ ยมาปฏิบตั งิ านที่ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์ จนกระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ในปัจจุบัน
เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัดในด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหาร
งานบุคคล การบริหารการเงิน การบัญชีและพัสดุ มีความรับผิดชอบสูง ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน รางวัลอันทรงค่าที่ได้ในปีนี้ “รู้สึกปลื้มปิติและภาคภูมิใจ เปรียบเสมือน
ของขวัญ ความทรงจำ และกำลังใจ ที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
และราชการต่อไป ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ทำให้ความช่วยเหลือในการทำงาน
จนประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานครั้งนี้”
คติประจำใจ : จงทำดีทส่ี ดุ แต่ถา้ ไม่ได้รบั ผลดีกอ็ ย่าเสียใจ เพราะทุกสิง่ เป็นอนิจจัง
นางสาวกรองทอง นามวิเศษ บรรณารักษ์ 6
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
จบการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และก้าวเข้าสูช่ วี ติ ราชการเมือ่ ปี 2533 ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่ง
บรรณารักษ์ 6 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เป็นผูท้ ม่ี ผี ลงานดีเด่นได้รบั ความนิยมเป็นทีย่ อมรับและปรากฏผลเด่นชัดในด้านการบริการงานห้องสมุด ทีเ่ สียสละ
อุทิศเวลาในการพัฒนางานในหน้าที่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และนำเทคโนโลยีใหม่มาให้บริการเป็นห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
มีความสามารถหลายด้าน ทัง้ ด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี เป็นตัวอย่างแก่ผรู้ ว่ มงาน และนักศึกษา รางวัลทีไ่ ด้รบั “นับเป็นความภาคภูมใิ จทีห่ าทีเ่ ปรียบมิได้ทไ่ี ด้รบั
พระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการทำงาน
ต่อไปเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และ การเรียนรู้ ของนักศึกษา”
คติประจำใจ : คิดดี พูดดี ทำดี

นางยวนใจ เทการ คนงาน วพบ.สุราษฎร์ธานี
เริม่ บรรจุเป็นลูกจ้างประจำที่ วพบ.สุราษฎร์ธานี มาตัง้ แต่ปี 2513 ทำงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และอุทิศเวลาให้กับทางราชการมาตลอด โดยปี 2550 ที่ผ่านมา
เคยได้รบั รางวัลลูกจ้างประจำดีเด่น อันดับ 3 ของ จ.สุราษฎร์ธานี
เป็นผูท้ ข่ี ยัน อดทน เสียสละ เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องลูกจ้างประจำและข้าราชการ
โดยทัว่ ไป มีความรับผิดชอบสูง มุง่ มัน่ ในงานทีท่ ำ อุทศิ เวลาส่วนตนเพือ่ ส่วนรวม รักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้าได้กับทุกคนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย รางวัล
อันทรงเกียรตินี้ ”ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง ครอบครัว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลก็จะตั้งใจปฏิบัติงานต่อไป
จนเกษียณอายุราชการในปี 2552"
คติประจำใจ : ทำงานทีร่ บั ผิดชอบให้สำเร็จลุลว่ งให้ดที ส่ี ดุ

⌫

⌫

⌫

นายประมวล ง่ามเข็มกลาง “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด
นครราชสีมา ประจำปี 2550” ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)
จากนายกรัฐมนตรีในวันข้าราชการพลเรือนที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ อาจารย์สายสวาท
เผ่าพงษ์ ผู้อำนวยการ วพบ. นครราชสีมา พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แสดงความ
ยินดีเมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2551
นายประมวล เริ่มทำงานที่ วพบ.นครราชสีมา เมื่อปี 2528 ในตำแหน่งลูกจ้าง
ชั่วคราว ต่อมาได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำเมื่อปี 2540 ปัจจุบันปฏิบัติงานหัวหน้าหมวด
สถานที่ ยึดคติในการทำงานว่า “รับผิดชอบงานทีท่ ำ ทำงานด้วยใจ เสียสละเวลา เพือ่ ผลสำเร็จของงาน”
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ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ทรงเป็นองค์ประธาน
“เปิดการประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2551” ในวันที่ 9 กันยายน 2551 ณ โรงแรม
มิราเคิล กรุงเทพฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสาธารณสุขทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ส่งเสริมหน่วยงานในระดับเขตให้มีโอกาสเผยแพร่
ผลงานดีเด่น ตลอดจนขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปยังเครือข่ายทัง้ ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
โดยเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม หรือ
ธรรมาภิบาล เพือ่ ร่วมนำเสนอผลงานและเข้ารับประทานรางวัล นอกจากนีย้ งั เป็นเวทีประกาศเกียรติคณ
ุ บุคลากรสาธารณสุข
ดีเด่น
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
ศูนย์สง่ เสริมคุณธรรมและจริยธรรม กลุม่ พัฒนาบุคลากร โทร. 0-2590-1816
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สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรือ่ ง สุขภาวะกับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง (Health and the Changing World)
ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร
โดยความร่วมมือไตรภาคีกบั Edith Cowan University และ Australia Association
of Indonesian Nurse Education Center ( AINEC ) มีสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ องค์การต่างๆ
ร่วมเป็นเจ้าภาพ มอบให้วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 เป็นคณะเลขานุการจัดการ
ประชุม วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นเวทีของผูใ้ ห้การดูแลสุขภาพ (Health Care Providers)
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่อง “สุขภาวะกับโลกที่เปลี่ยนแปลง” เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ บทเรียน และประเด็นปัญหาสุขภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ
ไปปรับปรุงการให้การดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดได้ท่ี www.healthandthechangingworld.com E-mail : info@healthandthechangingworld.com

สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาล
ศรีธัญญา และมหาวิทยาลัย Edith Cowan ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดอบรม
หลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ั ต ิ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ และศึ ก ษาดู ง านเพื ่ อ เพิ ่ ม พู น
ประสบการณ์การพยาบาลให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนา
พยาบาลวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในระดับนานาชาติ สู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง
ในปี 2552 – 2553 จะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยเปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการป้องกันการติดเชือ้ และการ
พยาบาลผูต้ ดิ เชือ้ (HIV/AIDS Prevention and Holistic Nursing) และสาขาการพยาบาลจิตเวช (เน้นการช่วยเหลือภาวะวิกฤต)
(Psychiatric Nursing : Concentration on Crisis Intervention)
วพบ.จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญผูส้ นใจสมัครเข้าร่วมอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
โทร. 0-2525-3136 ต่อ 39 หรือ www.bcnnon.ac.th , E-mail: nonthaburinc@hotmail.com

วพบ.กรุงเทพ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี เตรียมพร้อม “เปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ฉุกเฉิน (อบรมระยะสั้น 16 สัปดาห์)” ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักสูตร นับเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่มีความ
พิเศษที่มีการบูรณาการและให้ความสำคัญกับการดูแลด้านจิตใจ และการให้คำปรึกษาแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและญาติในภาวะ
ฉุกเฉินควบคู่ไปด้วย
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เคยทำงานในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และมี
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เริ่มยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 นี้ คาดว่าจะเปิดอบรมรุ่นแรก จำนวน 50 คน
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2552 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ประกาย จิโรจน์กุล โครงการบัณฑิตศึกษา
วพบ.กรุงเทพ โทร. 0-2354-8241
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(ชือ่ - ทีอ่ ยูผ่ รู้ บั )

แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งเปลีย่ นทีอ่ ยู่ :
หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 2 ชัน้ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-1819 โทรสาร 0-2591-8623 หรือ www.pi.ac.th E – mail : nipaparn_su@hotmail.com

