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เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 76 พรรษา “สิบสองสิงหามหาราชินีนาถ”  ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะผู้บริหาร บุคลากร

และนกัศกึษาของสถาบนัพระบรมราชชนก  ขอนอ้มถวายพระพรชยัมงคลแด ่สมเดจ็พระนางเจา้สิริกติิฯ์

พระบรมราชินีนาถ  ขอพระองคท์รงพระเจรญิย่ิงยืนนาน

เมือ่วันที ่24 – 25 กรกฎาคม 2551 ท่ีผ่านมา  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้  พระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้โสมสวล ี พระวรราชาทนัิดดามาตุ

เสด็จ แทนพระองคใ์น “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2550”

จำนวน 4,819 ราย ณ อาคารใหม ่สวนอมัพร  นำความปลืม้ปิตแิละซาบซึง้ในพระกรณุาธคิณุเปน็ลน้พน้

ในโอกาสน้ีขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับ “อาจารย์พยาบาลดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการ

ดีเด่นสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2551” ที่ได้เข้ารับประทานรางวัลในฐานะที่ได้ประกอบ

คุณงามความด ี ส่ังสมประสบการณ์อุทิศตนรับใช้ราชการมาเป็นเวลานาน จนสร้างช่ือเสียงเกียรติคุณและ

ผลงานดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับปรากฏแก่สังคม  แม้อาจารย์บางท่านจะเกษียณอายุราชการในเดือน

ตุลาคมน้ีแล้วก็ตาม

  
    
   
     



เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2551 เวลา 06.00 น.  ผู้บริหาร

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก วพบ.ชัยนาท  ได้ร่วมงาน

“ตักบาตรขา้วสารอาหารแหง้แกพ่ระภิกษสุงฆ ์ 1 พันรปู

จังหวัดชัยนาท”  บริเวณเขื่อนเรียงหิน  หน้าศาลากลาง

จังหวัดชัยนาท  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรพระ 5

แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วประเทศ  เพื่ออุทิศถวายเป็น

พระกศุลแด ่สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์  และชว่ยเหลอืคณะสงฆ์

266 วัด ใน 4 จังหวดัภาคใต ้  นับเป็นมหาสงัฆทาน มหาบญุทีจ่ะสืบทอดอายพุระพทุธศาสนาใหยื้นยาวและเกดิความเจรญิ

รุ่งเรอืงในพระพทุธศาสนาสบืไป

ชมรมคุณธรรมจริยธรรม วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

ร่วมกับศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ได้จัด “โครงการอบรม

คณุธรรมจรยิธรรม  วพบ.สวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์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

นวตักรรมและการวจิยั” (Practice to Innovation and Research) ณ โรงแรมเซน็ทาราดวงตะวนั จ.เชียงใหม ่ ระหวา่งวนัที่

28 – 29 เมษายน 2551 ท่ีผ่านมา  เพือ่มุ่งเนน้พฒันาบทบาทดา้นการศกึษาวจัิยและสรา้งสรรคผ์ลงานนวตักรรมแกบุ่คลากร

ด้านการเรียนการสอนและการดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยเปิดเวทีให้อาจารย์/บุคลากรทางด้านสุขภาพ และนักศึกษา

ทั้งในภาครัฐและเอกชนกว่า 700 คน นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิชาการ



ปรากฏวา่มีผู้นำเสนอผลงานทัง้หมด 263 เร่ือง  ประกอบดว้ย

ด้านการเรียนการสอน 111 เร่ือง  และการสาธารณสขุ/ คลินิก 152 เร่ือง

โดย นพ.จักรธรรม  ธรรมจักร  รองปลัด กสธ. ได้ให้เกียรติมอบ

เกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นทั้ง 25 เรื่อง และรางวัลชมเชย

6 เรือ่ง  นอกจากนีผ้ลงานของนกัศกึษาในวทิยาลยัในสงักดัหลายแหง่

ยงัไดรั้บรางวลัตา่งๆ  ดงันี้

 

น.ส.นัฐิยาพร  บุปผาถา  น.ส.นารนิ  สีสิม  น.ส.พิมพร  ถาวร

นายภชุงค ์ บุญสนทิ และน.ส.อุไลวรรณ  พรมสิงห ์ นักศกึษาหลกัสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปทีี ่1 รุ่นที ่38 วพบ.สรรพสิทธปิระสงค์

จ.อุบลราชธานี ร่วมกันผลิตผลงานคุณภาพจนได้ร ับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นของ

นักศึกษา

ทีมนักศึกษา วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์  ได้รับ

รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น และรางวัลชมเชย

ในการประกวดผลงานวิจัย  ขอเชิญทุกท่านรับชมภาพยนตรส้ั์น เร่ือง

“สวยอันตราย” ได้ที ่ http://tv.sanook.com/vdo/player.php?

contentID=358315&CLK=20080508102832

ผลงานภาพยนตร์สั ้น เรื ่อง “เลิกบุหรี่อยู่ที ่ใจ” ของ

ทีมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที ่ 1 รุ ่นที ่ 25 วพบ.ราชบุรี

ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดภาพยนตร์สั้นเยาวชนกับการ

ส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งได้นำไปเผยแพร่ในงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ที่

จ.ราชบรีุ  โดยม ีดร.มณฑาทพิย ์ไชยศกัดิ ์ ผู้อำนวยการ วพบ.ราชบรีุ

มอบเกยีรตบัิตรแสดงความยนิดี

การประชมุนีจ้ดัข้ึนเปน็ประจำทกุป ี  สำหรบัในป ี 2552  ขอเชญิชวนคณาจารยแ์ละนกัศกึษาของสถาบนั

พระบรมราชชนก  ทีส่นใจเตรยีมนำเสนอผลงานไดต้ั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ส่วนพฒันาบคุลากร สถาบนัพระบรมราชชนก  ได้จัดสัมมนาอาจารยใ์หมท่ี่เป็น

อัตราจ้างและค่าจ้างเหมาบริการซึ่งปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก  จำนวน 121 คน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ขอบเขตหน้าที่

รับผิดชอบของหน่วยงานทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็นระดับกระทรวงสาธารณสุข สถาบัน

พระบรมราชชนกสว่นกลางและวทิยาลยัในสงักดั  ตลอดจนกฎ ระเบยีบ สิทธปิระโยชน์

ต่างๆ ท่ีสำคัญ  นอกจากนียั้งได้ศึกษาดูงานท่ี วพบ.จังหวัดนนทบรีุ  และวสส.จังหวัดชลบุรี

รวมถงึฟงัธรรมะและฝกึปฏบัิตธิรรม ณ วดัญาณสงัวราราม จ.ชลบุรี  ระหวา่งวนัที ่27 ถงึ

29 พฤษภาคม 2551



อาจารย์ใหม่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ ความเข้าใจหลายๆ อย่างแล้ว  ข้อสำคัญ

ยังได้สร้างสัมพันธภาพที่ดี รู้จักกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมปีระสิทธภิาพตอ่ไป

สถาบนัพระบรมราชชนก ได้รับความรว่มมือจาก สถาบนัการประชาสมัพันธ์

กรมประชาสมัพันธ ์ จัดฝึกอบรมหลกัสูตร “การพัฒนาศกัยภาพนกัประชาสัมพันธ์

สำหรบับุคลากรภาครฐั” ประจำป ี2551  ให้แกผู้่ปฏบัิติงานดา้นการประชาสมัพนัธ์

ของสถาบนัพระบรมราชชนกสว่นกลางและวทิยาลยัในสงักดั รวม 50 คน  โดยไดรั้บ

เกยีรตจิาก  นายรตันบรีุ  อตศิพัท ์  รองอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์  เป็นประธานในพธีิ

เปิดการอบรมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ

การฝึกอบรมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ณ สถาบันการ

ประชาสัมพันธ์

ตลอดหลักสูตรทุกคนให้ความสนใจ และตั้งใจรับ

ความรูจ้ากวทิยากรในหวัขอ้ตา่งๆ  ไดแ้ก ่  งานเขยีนเพือ่การ

ประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์

องคก์ร  เทคนคิการพดูในทีส่าธารณะ  เทคโนโลยสีารสนเทศ

กับการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์  โดยไดไ้ปศึกษาดงูานดา้นการ

ผลิตส่ือประชาสมัพันธ ์ณ บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดยี กรุ๊ป จำกดั (มหาชน)  เพือ่ประมวลความรูท่ี้ได้ไปใช้ผลิตส่ือส่ิงพมิพ์เพือ่

การประชาสมัพันธส์ร้างภาพลกัษณอ์งคก์รในรปูแบบโปสเตอรแ์ละแผน่พบั  นับว่าช่วยพฒันา เพิม่พูนขดีความสามารถ และ

เสริมสร้างทักษะแก่ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนกเป็นอย่างดียิ่ง

วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร่วมกัน

จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนาม ณ ประเทศลาว

ระหวา่งวนัที ่8 – 12 เมษายน 2551 ท่ีผ่านมา  ซ่ึงไดรั้บความรว่มมอื

อย่างดียิ่งจากผู้เข้าประชุม  บรรยากาศประชุมมีทั้งความเข้มข้น

ของเนื้อหาทางวิชาการ และความอบอุ่นเป็นกันเอง

ต่อมาในวันที ่ 29 – 30 พฤษภาคม 2551  วพบ .

สรรพสิทธิประสงค์  ได้รับเกียรติจากคณะครูของ Department of

Savanankhet ประเทศลาว และ  Quang Tri Secondary Medical School ประเทศเวยีดนาม  มาศึกษาดูงานดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษา  นับเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น



ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ และสมาคม

ศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วชิระ  ได้จัดการประชุม

วิชาการประจำปี 2551 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำคุณภาพ

การพยาบาล” ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุม

อัฒจรรย์ วพบ.นพรัตน์วชิระ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

มีความรูค้วามเขา้ใจในดา้นการพยาบาลแนวใหม ่ การพฒันาคณุภาพ

การพยาบาลโดยการวจัิยและสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล  ตลอดจน

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเชิงวิชาการและวิชาชีพร่วมกับ

วิทยากร  ซึ่งในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 เป็นวันสถาปนา วพบ.นพรัตน์วชิระ ครบรอบ 77 ปีด้วย  โดยในตอนเช้า

มีพิธีทำบุญตักบาตร และตอนเย็นได้จัดงานคืนสู่เหย้าใต้ร่มเงาราชพฤกษ์  เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมพบปะ

สังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ในบรรยากาศจากพี่สู่น้อง

เม่ือวันที ่30 เมษายน 2551 ท่ีผ่านมา  นพ.จักรธรรม  ธรรมศกัดิ ์ รองปลดั

กสธ.  ได้ให้เกยีรตเิป็นประธาน “มอบใบสมัฤทธผิลทางการศกึษา” แกน่กัศกึษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1

วพ.พระจอมเกลา้ จ.เพชรบุรี  จำนวน 47 คน

วพบ.นพรัตน์วชิระ  ไดจั้ด “พิธีแสดงความยนิดี

และคืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”  ในโอกาสสำเร็จการศึกษา

ของนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอนการ

ศึกษาสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2549)

รวม 67 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม

2551  โดยได้ร ับเกียรติจาก นพ.สุว ัช  เซียศิร ิว ัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก  เป็นประธานในพิธี

กอ่นปดิภาคการศกึษา  นายประชา  เตรตัน ์ ผู้วา่ราชการจงัหวดั

ชลบุรี  เดินทางมาเยี ่ยมเยือนนักศึกษาพยาบาล “โครงการผลิต

พยาบาลวชิาชีพเพ่ือแกไ้ขปัญหาพืน้ทีช่ายแดนภาคใต”้  จำนวน 115

คน ณ วพบ.ชลบุรี  เม่ือวันที ่14 พฤษภาคม 2551



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในการประชุม

วิชาการนานาชาต ิเร่ือง “New Frontiers in Primary Health Care : Role of

Nursing and Other Professions”  ซ่ึงจัดขึน้ระหวา่ง 4 – 6 กุมภาพนัธ ์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 มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ และประกาศนยีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ ประจำปกีารศกึษา 2550”  รวม 4,819 ราย  ระหวา่งวนัที ่24 – 25

กรกฎาคม 2551 ณ อาคารใหม ่สวนอมัพร

พรอ้มกนันี ้ในวนัที ่24 กรกฎาคม 2551 ซ่ึงตรงกบัวันคลา้ยวนัเกดิของ  นายวชิาญ  มีนชัยนนัท ์ รัฐมนตรช่ีวย

ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ  นพ.ปราชญ ์  บุณยวงศวิ์โรจน ์  ปลัด กสธ. ได้นำคณะผูบ้ริหารของสถาบนัพระบรมราชชนก

เข้าร่วมอวยพรวันเกิดด้วย

  ⌫  



เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551  นพ.จักรธรรม  ธรรมศักดิ์  รองปลัด กสธ. และคณะ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม

วสส.จ.พิษณโุลก  โดยมนีายวรีะพนัธุ ์  อนนัตพงศ ์  ผู้อำนวยการวทิยาลยั  อาจารย ์ เจา้หนา้ที ่และนกัศกึษาใหก้ารตอ้นรบั

ณ อาคารศนูยแ์พทยแ์ผนไทย (ติกิจฉาเวช)

โอกาสนี ้ทา่นรองจกัรธรรมฯ ไดใ้ห้นโยบายและแนวทางการดำเนนิงานของวทิยาลยัเกีย่วกบัแพทยแ์ผนไทย

ว่า “ให้เป็นแกนจัดทำโครงการปรับปรุงสถานีอนามัยคันโช้งหลังเก่าให้เป็น ศูนย์สาธิตการแพทย์แผนไทย เพ็ญนภา

ทรัพย์เจริญ” (วสส.พิษณุโลก ร่วมมือกับ สถาบันการแพทย์แผนไทย  โดยของบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิการแพทย์

แผนไทยพัฒนา)  รวมถึงการเป็นสถาบันสมทบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร  ขณะนี้

อยู่ระหว่างการพิจารณารับเข้าสมทบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ก่อนเดินทางกลับได้ปลูกไม้มงคล

ไว้เป็นที่ระลึกด้วย

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  จัดประชุม “การบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู้สำหรับ

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” ณ โรงแรมรามาการเ์ด้นส์  เม่ือวันท่ี 1 – 2 พฤษภาคม 2551 ท่ีผ่านมา

เพือ่เป็นเวทปีระชาสมัพันธห์ลักสูตรฯ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้พร้อมท้ังเสนอ Best Practice ของวทิยาลยัตา่งๆ

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก สถาบันฯ จำเป็นต้องพิจารณาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เพ่ือให้ทันสมัย  แสดงการปรบัปรุงดชันีด้านมาตรฐานและคณุภาพการศกึษาเปน็ระยะๆ

และมกีารประเมนิเพือ่พัฒนาหลกัสูตรอยา่งตอ่เนือ่ง อย่างนอ้ยทกุ 5 ปี  สถาบนัพระบรมราชชนก  จึงไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาหลกัสูตร  ประกอบดว้ย ผู้บริหารและอาจารยจ์ากวทิยาลยัในสังกัด  มีรองผู้อำนวยการสถาบนัพระบรมราชชนก

(นางสาวสง่ศร ี กติติรักษต์ระกลู) เป็นประธาน

อาจารย์ท่านใดสนใจ มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำหลักสูตรฯ ไปใช้

ตดิตอ่ไดท้ี ่ อาจารยอ์ำไพรตัน์  กลิน่ขจร  อาจารยเ์ฟือ่งฟา้  นรพลัลภ  อาจารยจิ์นตนา  เพชรมณี

ฝ่ายพฒันาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์กลุม่พฒันาการศกึษา โทร. 0-2590-1822

email: pwjintana@yahoo.com

ศูนย์การเรียนรู ้แบบกัลยาณมิตร วพบ.สุรินทร์  ได้จัด “โครงการ

เสริมสรา้งภูมคิุม้กนัแกน่กัศกึษาดว้ยการปฐมนเิทศ”  ใหก้บันกัศกึษาทกุชัน้ปี

อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที ่จำนวน 556 คน  ระหวา่งวนัที ่25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน

2551 ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร และค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ต.เมืองลีง

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านต่างๆ ก่อนการ

เรียน ให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการดำเนนิชีวิตในวิทยาลัย  รวมท้ังเกิดทัศนคติ

ที่ดีต่อการเรียน



วพบ.ชัยนาท  จัดกจิกรรมรับน้องปี 1 จากรุน่พีปี่ 2 และ 3 เม่ือวันที่ 2 – 6

มิถุนายน 2551  มีการบายศรีสู่ขวัญรับน้องเพ่ือเรียกขวัญน้องๆ มาอยู่กับตัว และการ

แสดงจากรุน่พี ่  บรรยากาศเปน็ไปอยา่งสนกุสนานและอบอวลไปดว้ยความรกัของ

ทุกคน

วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์  จัดโครงการ “สู่เส้นทาง

วิชาชีพ พยาบาลด้วยมิติแห่งหลักธรรม”  แก่นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 จำนวน

184 คน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2551  โดยทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี  จัดโครงการ “เตรียมความ

พร้อมก่อนการเรียนรู้” สำหรับนักศึกษาใหม่  มีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือถวายความอาลยัและถวายเปน็พระราชกศุลแด่

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภเิษก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี ระหว่างวันท่ี

28 – 30 พฤษภาคม 2551

วพบ. สุพรรณบุรี  จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สู่เส้นทางสขีาว” (รุ่นที ่14) ระหวา่งวนัที ่2 – 6 มิถุนายน 2551

โดยมี นายบรรหาร  ศิลปะอาชา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

ให้โอวาทและบรรยายพิเศษเรื ่อง “12 ปี แห่งการพัฒนา

วิทยาลัยฯ และก้าวย่างต่อไปอย่างมั่นคง” โดยได้เข้าร่วม

เป็นที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยด้วย

วพบ.นพรัตน์วชิระ จัดกิจกรรมรับน้อง “walk rally ปลอดเหล้า เป่ียมรัก”

แกน้่องใหมจ่ำนวน 111 คน  เม่ือวันที ่30 พฤษภาคม 2551 เพือ่รณรงคใ์ห้เยาวชน

รุ่นใหม่มีค่านิยมที่ดีในการรับน้อง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 วพบ.สงขลา  จัดพิธีไหว้ครู มอบทุน

การศึกษา มอบแถบหมวกและเข็มเลื ่อนชั ้นปี ประจำปีการศึกษา 2551

ณ ห้องประชุมศจี  อนันต์นพคุณ  ช่วงบ่ายสโมสรนักศึกษาได้จัดกิจกรรม

“รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์” ตามซุ้มต่างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความ

สนุกสนาน



วันที ่19 มิถุนายน 2551 ท่ีผ่านมา  สโมสรนกัศกึษา วพบ.พะเยา  จัดพิธี

ไหวค้รู มอบหมวก แถบหมวก และเขม็ช้ันปีแกนั่กศกึษา ประจำปกีารศกึษา 2551

พร้อมเปดิตัววงออเคสตร้าของนักศึกษาพยาบาลเปน็ครั้งแรก

วพบ.นครราชสีมา ได้จัด “โครงการทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาการประเมินสุขภาพ

วิชาหลกัการและเทคนคิการพยาบาล”  เพือ่ใหน้กัศกึษาพยาบาลไดรู้้จักเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น และอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่าง

ปกตสุิข  แบ่งเปน็ 3 ระยะ  โดยวนัที ่ 5 – 7 มิถุนายน 2551 เร่ิมดำเนนิการระยะแรก เร่ือง การวเิคราะหต์นเอง ใหก้บั

นักศึกษาพยาบาล ศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 53 จำนวน 300 คน (มีถ่ินกำเนดิจากภาคใต ้200 คน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

100 คน)  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีเมตตาธรรมสูง คือ รศ.ดร. ทิพาวดี

เอมะวรรธนะ   รศ.ลัดดา  กิติวิภาค และคณะ

ผลปรากฏวา่  นกัศกึษามคีวามเขา้ใจ มองเหน็ความคดิ ความรูสึ้กของ

ตนเองและเข้าใจผู้อื ่นมากขึ้น  แม้ว่านักศึกษาจะมีความแตกต่างกันในด้าน

เศรษฐกจิ สังคม ศาสนา และวฒันธรรม  แตถ่า้มีความคดิในเชงิบวกทัง้ตอ่ตนเอง

และผู้อ่ืนก็จะสามารถอยูร่่วมกันได้อย่างมีความสุขมากข้ึน และดูแลผู้ป่วยได้อย่าง

มีคณุภาพ

วพบ.ชลบุรี ร่วมกับ สมาคมพยาบาลสาขาภาคตะวันออก  จัดกิจกรรม

บริการสุขภาพเนือ่งใน “วันพยาบาลสากล” (ตรงกบัวันท่ี 12 พฤษภาคมของทกุปี)

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า

ฟอร่ัมพลาซา่ อ.เมือง จ.ชลบุรี  โดยจดัแสดงนทิรรศการดา้นสขุภาพ บริการตรวจ

สุขภาพ และใหค้ำปรกึษาดา้นสขุภาพ  มีผู้มารับบริการทัง้ส้ิน 77 คน

วพบ.สุราษฎร์ธานี  จัดโครงการ “เร ียนรู ้ว ิชาชีพพยาบาล

ประจำปีการศึกษา 2551” สร้างความสมัพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ระหว่างวันท่ี

26 - 30 พฤษภาคม 2551  เพือ่ใหนั้กศกึษาพยาบาลศาสตร ์ช้ันปท่ีี 1 (รุ่นที ่24)

ได้เรียนรู้คุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว

ที่เหมาะสม  สามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบและวัฒนธรรมของวิทยาลัย

และเกิดเจตคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ

   ⌫
เม่ือวันที ่9 - 14 พฤษภาคม 2551 ท่ีผ่านมา  วพบ.พุทธชนิราช  เป็นเจา้ภาพจดักจิกรรม “PCU (Primary Care Unit)

เคลือ่นที”่  โดยความรว่มมอืจากวทิยาลยัเครอืข่ายภาคเหนอื 7 สถาบนั  ได้แก ่ วพบ.พุทธชนิราช  วพบ.สวรรคป์ระชารกัษ์

วพบ.นครลำปาง  วพบ.อุตรดิตถ์  วพบ.พะเยา  วพบ.เชียงใหม่  และ วสส.พิษณุโลก  ซึ่งได้ส่งนักศึกษาและอาจารย์รวม



120 คน  ไปรณรงคใ์ห้ความรูแ้ละใหบ้ริการดา้นสขุภาพแกป่ระชาชนทีชุ่มชนบ้าน

โคกคล้าย ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  เนื่องจากเป็นท้องที่ทุรกันดาร

ประชาชนมีปัญหาสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่มาก  ซึ่งเป็นการส่งเสริม

ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม

และความเอื้ออาทร  อันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่ดี

ด้วยมิตรภาพและรอยยิ้ม

⌫ 
วพบ.สุราษฎร์ธานี  ได้นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร ์ช้ันปีท่ี 1 – 3 ทำกิจกรรม

“ค่ายอาสาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน”  ให้แก่ประชาชนและนักเรียน

โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ 1-15

พฤษภาคม 2551  เพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานในชุมชน  เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

ตลอดจนให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ การดูแลสุขภาพ

และป้องกันการเจ็บป่วยของตนเอง  โดยได้เข ้าไปให้บริการตรวจสุขภาพ

ออกอนามยัโรงเรยีน  เยีย่มบ้านแบบ Home Stay เป็นตน้

⌫  ⌫    ⌫ 

วพบ.สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วม “งานมหกรรมสุราษฎร์ธานี  เมืองคนดี

สร้างงาน สร้างคน สร้างชาติ ประจำปี 2551”  ที่จัดขึ้นโดย จ.สุราษฎร์ธานี

เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่มีใน

วิทยาลัย  รวมทั้งให้ความรู้ด้านการศึกษา ความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาล

แกป่ระชาชน นักศกึษา นักเรยีน และผูส้นใจกวา่ 3 พันคน ท่ีมาร่วมงาน  ระหวา่ง

วันที ่21 – 22 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมสยามธาน ีอ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี

ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)  พร้อมให้คำปรึกษาด้านการศึกษา

อบรมในด้านสุขภาพ การสาธิตอาชีพ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และการประกวดโครงงานประเภททดลอง

วิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนัิดดามาตุ  พระราชทานรางวลั “อาจารยพ์ยาบาลดีเด่นของ

กระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2551” แก่อาจารย์ ข้าราชการ

และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รวม 8 ท่าน  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2550

เม่ือวันที ่24 กรกฎาคม 2551 ท่ีผ่านมา ณ อาคารใหม ่สวนอมัพร  คณะผูจั้ดทำสารสมัพันธฯ์ ขอแสดงความยนิดแีละประกาศ

เกยีรตคิณุไว ้ณ โอกาสนี้

อาจารย์พยาบาลดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข
และขา้ราชการดเีด่นสถาบนัพระบรมราชชนก ประจำป ี 2551



เป็นอาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลจิตเวช ทำหน้าที่ดูแลกิจการนักศึกษาและเป็นหัวหน้า

ภาควิชาสุขภาพจิตและพยาบาลจิตเวช  พัฒนาและวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใช้

แนวคดิการดแูลอยา่งเอือ้อาทรเนน้ผู้เรียนเปน็สำคญั  เป็นบคุคลทีมี่มนษุยสั์มพันธท่ี์ดี มีความรบัผิดชอบสงู เสียสละพฒันา

นักศึกษาและวิชาการจนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป  ท่านเปิดเผยความ

รู้สึกกอ่นทีเ่กษยีณอายรุาชการในปนีีว้า่  “ถอืเปน็เกยีรตปิระวตัทิีสู่งสง่ของตนเองและวงศต์ระกลู  ภาคภมิูใจมากทีลู่กชาวนา

คนหนึง่ไดมี้โอกาสศกึษาในวชิาชพีทีด่สีามารถชว่ยเหลอืเพือ่นมนษุยไ์ดต้ลอดเวลาตัง้แตเ่กดิจนตาย  บอกตนเองไวเ้สมอวา่

บุญคณุตอ้งทดแทนโดยการทำดอียา่งสมำ่เสมอ ไม่ตอ้งหวงัสิง่ตอบแทน และไดส่ั้งสอนลกูศษิยใ์หถ้อืปฏบัิตเิชน่กนั”

⌫
สถาบันพระบรมราชชนก  ได้ประกาศผลรางวลั “ข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2551”

มีผู้บริหาร อาจารยผู้์สอน บุคลากรสายสนบัสนุน และลกูจ้างประจำ  ได้รับรางวลัรวมทัง้ส้ิน 6 ท่าน  ดังนี้

นางแผ  จันทรสขุ  พยาบาลวิชาชีพ 8 วช (ด้านการสอน) วพบ.สงขลา

คตปิระจำใจ : ทำวนันีใ้หดี้ทีสุ่ดด้วยการมสีติตลอดเวลา

เริ่มรับราชการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลามาตั้งแต่ปี 2514 จากนั้น

ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์พยาบาล สอนวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ และวิชา

สุขภาพจติและการพยาบาลจติเวช  ณ วพบ. สงขลา เป็นเวลากวา่ 36 ปี

⌫
อาจารย์พยาบาลระดบัผู้บริหารวิทยาลัยและระดับอาจารย์ผู้สอนของสถาบันฯ  ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น

ของกระทรวงสาธารณสขุ ประจำป ี2551 จาก “มูลนิธิหม่อมเจา้หญงิบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธชุ”  จำนวน 2 ท่าน  ดงันี้

นางนนัทา  คูณรัตนศริิ  ผู้อำนวยการ วพบ.กรงุเทพ

คติประจำใจ : ทำงานดว้ยใจ มีสติ และปัญญา

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2513 ในตำแหน่งพยาบาลจัตวา ณ

โรงพยาบาลหญงิ กรมการแพทย ์  ตอ่มาไดย้า้ยมาปฏบัิตหินา้ทีว่ทิยาจารย ์ณ วพบ.

กรุงเทพ  จนกระทั่งปี 2542 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสขุกาญจนาภเิษก  รวมท้ังยังเคยเปน็ผู้บริหารของ วพบ.ชัยนาท และ วพบ.นครราชสีมา

ปัจจุบันดำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการ วพบ.กรุงเทพ มาตัง้แตปี่ 2547

เป็นผู้บริหารการศึกษาพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับและมีทักษะสูง เป็นผู้นำที่มีหลักการบริหารจัดการ

ที่มีจุดยืนต่อความถูกต้อง สามารถบริหารการศึกษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานบริหารองค์กรเป็นที่ประจักษ์

เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญ จริงใจในการให้ความเห็นในการพัฒนางาน  ท่านกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า

“เปน็เกยีรตอิยา่งสงูสดุในชวีติ และภาคภมิูใจทีไ่ดรั้บคดัเลอืกใหรั้บรางวลันี ้  ซ่ึงนอกจากจะสง่ผลตอ่ช่ือเสยีงของตนเองแลว้

ยังสะท้อนไปถึงครูอาจารย์ที่ได้สอนมา และชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้วย  และจะยังคงปฏิบัติงานต่อไป

อย่างเต็มความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพพยาบาลและสังคม”



นางวิภาดา  วัฒนนามกลุ  พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. (ด้านการสอน)

วสส.จังหวัดขอนแก่น

เร่ิมกา้วเขา้สู่วิชาชพีพยาบาลตัง้แตปี่ 2528 ณ โรงพยาบาลนำ้พอง จ.ขอนแกน่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 วช. (ด้านการสอน) และประธานหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน วสส.จังหวัดขอนแก่น

เป็นผู ้ริเริ ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉินและจัดการเรียน

การสอนที่ วสส.จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรก  มีความสามารถในการประสานงานกับ

หน่วยงานในต่างประเทศในการให้ทุน และจัดโครงการให้อาจารย์และบุคลากรไปฝึกอบรมด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

รวมทั้งการจัดการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉิน ณ ต่างประเทศ  เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการ

จัดการศึกษา  ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้ “ผู้บริหารของ สบช.และวิทยาลัยเห็นความสำคัญของคนทำงาน  ภูมิใจในตัวเอง

กบัส่ิงตา่งๆ ทีไ่ดท้ำซึง่ไมเ่คยหวงัสิง่ตอบแทน  และระลกึถงึคนทีท่ำใหเ้ราเปน็เราไดใ้นวนันี ้คอื พอ่ แม ่คร ูอาจารย ์รวมถงึ

ผู้ที่ได้ร่วมงานด้วย”

คตปิระจำใจ : ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความสำเรจ็อยูท่ีน่ัน่

⌫
ดร.ละเอยีด  แจม่จนัทร ์ ผู้อำนวยการ วพบ.นพรัตน์วชิระ

เริ่มปฏิบัติงานเป็นครูพยาบาลตั้งแต่ปี 2513 – 2539 ณ วพบ.กรุงเทพ และ

วพบ.ราชบุรี  เติบโตในหน้าที่การงานเรื่อยมาจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ วพบ.นพรตัน ์วชริะ มาตัง้แตปี่ 2539 ถึงปจัจุบัน

เป็นผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นท่ีได้รับความนิยมเป็นท่ียอมรับและปรากฏเด่นชัดในระดับประเทศและต่างประเทศ  สามารถนำ

ความเจรญิมาสูวิ่ชาชพีและสถาบนั  เป็นผูบ้ริหารทีมี่ทักษะสงู  ดำรงชวิีตอยา่งมคีวามหมาย มีจุดมุ่งหมายและประพฤตติน

เป็นแบบอยา่งทีดี่แกผู้่ร่วมงานทัว่ไป  มีภาวะผูน้ำทีโ่ดดเดน่ในการนำ วพบ.นพรตันว์ชิระ เขา้เปน็สถาบนัสมทบมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างความร่วมมือเชิงพันธมิตรในระบบอุดมศึกษา และบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วม การพัฒนา

อาจารย์และพัฒนานิสิต  รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คตปิระจำใจ : เพยีงจำคำทีพ่อ่สอน “ทำใหด้ทีีสุ่ด อยา่กลวังานหนกั ซ่ือสัตย ์กตญัญ”ู

เป็นอาจารยส์อนนักศึกษาพยาบาลทีมี่ผลงานดเีด่นท่ีมีความรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญในดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เป็นผู้นำของกลุ่มคณาจารย์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ตลอดจนเปน็ตวัอยา่งทีด่ใีนการครองตน ครองคน และครองงานแกบุ่คลากร และนกัศกึษา  รางวลัทีไ่ดรั้บนี ้“รู้สึกภาคภมิูใจ

ทีมี่โอกาสไดใ้ช้ความรูค้วามสามารถในการทำงานสำคญัๆ ร่วมกบับุคลากรในสว่นกลาง และ วพบ.นครลำปาง   ทำใหไ้ดรั้บ

ประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งที่จะหาจากห้องเรียนใดๆ ไม่ได้เลย  และจะศึกษาหาความรู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนตลอดชีวิต

หากมส่ิีงใดใหผ้มไดรั้บใช้กย็นิดอียา่งเตม็กำลงัสตปัิญญา ความรูค้วามสามารถ และโอกาสจะเอือ้อำนวย”

คตปิระจำใจในการทำงาน : ซ่ือสัตยสุ์จริต ส่ิงใดผดิไมก่ระทำ ไม่ถลำสิง่ชัว่ ไม่ม่ัวอบายฯ มุ่งหมายผลงาน บริการประชาชน

นายโสภณ  จาเลศิ  วิทยาจารย ์8 ว (ด้านการสอน)  วพบ.นครลำปาง

เริม่บรรจุเขา้รับราชการเปน็อาจารย ์1 ระดบั 3 ณ วิทยาลยัพลศกึษา จ.ลำปาง

ต่อมาในป ี2528 ย้ายมามาปฏบัิติหนา้ทีวิ่ทยาจารย ์3 วพบ.นครลำปาง  มีความกา้วหนา้

ในวิชาชีพเรื่อยมาจนปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ 8 ว (ด้านการสอน)  ก่อนที่จะ

เกษยีณอายรุาชการ ในป ี2551
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⌫
นายณฐัธวชั  มะโนวรรณ ์ เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 6

วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

เร่ิมบรรจุเขา้รับราชการที ่วพบ.พุทธชนิราช พิษณุโลก เม่ือปี 2523 ในตำแหนง่

เจ้าหนา้ที ่พิมพ์ดีด 1  ต่อมาในป ี2538 ได้ย้ายมาปฏบัิติงานที ่วพบ.สวรรคป์ระชารกัษ์

นครสวรรค์ จนกระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ในปัจจุบัน

เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัดในด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหาร

งานบคุคล การบรหิารการเงนิ การบญัชีและพสัดุ  มีความรบัผิดชอบสูง  ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน  รางวัลอันทรงค่าที่ได้ในปีนี้ “รู้สึกปลื้มปิติและภาคภูมิใจ  เปรียบเสมือน

ของขวัญ ความทรงจำ  และกำลังใจ ที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

และราชการต่อไป ขอขอบพระคุณผู้บริหาร  ผู้ร่วมงาน  และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ทำให้ความช่วยเหลือในการทำงาน

จนประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานครั้งนี้”

คติประจำใจ : จงทำดทีีสุ่ด  แตถ่า้ไมไ่ด้รับผลดีกอ็ยา่เสียใจ  เพราะทกุสิง่เป็นอนจิจงั

นางสาวกรองทอง  นามวเิศษ  บรรณารักษ ์6

วพบ.สรรพสิทธปิระสงค ์อุบลราชธานี

จบการศกึษาสงูสุด ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาพฒันาสงัคม) จากสถาบนั

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และก้าวเข้าสู่ชีวิตราชการเม่ือปี 2533  ปัจจุบันดำรงตำแหนง่

บรรณารกัษ์ 6 วพบ.สรรพสิทธปิระสงค ์อุบลราชธานี

เป็นผู้ท่ีมีผลงานดเีด่นได้รับความนยิมเป็นท่ียอมรับและปรากฏผลเดน่ชัดในดา้นการบรกิารงานหอ้งสมุด   ท่ีเสียสละ

อุทิศเวลาในการพัฒนางานในหน้าที่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  และนำเทคโนโลยีใหม่มาให้บริการเป็นห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์

มีความสามารถหลายดา้น ทัง้ดา้นวชิาการ การประชาสมัพนัธ ์ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายในและภายนอกไดด้ี

มีมนษุยสั์มพนัธท์ีด่ ีเปน็ตวัอยา่งแกผู้่ร่วมงาน และนกัศกึษา  รางวลัทีไ่ดรั้บ “นบัเปน็ความภาคภมิูใจทีห่าทีเ่ปรยีบมไิดท้ีไ่ดรั้บ

พระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการทำงาน

ตอ่ไปเพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนของอาจารยแ์ละ การเรยีนรู ้ของนกัศกึษา”

คติประจำใจ : คิดดี  พูดดี  ทำดี

นางยวนใจ  เทการ  คนงาน วพบ.สุราษฎรธ์านี

เริม่บรรจุเปน็ลกูจา้งประจำที ่วพบ.สุราษฎรธ์าน ีมาตัง้แตปี่ 2513  ทำงานดว้ย

ความซื่อสัตย์ สุจริต  และอุทิศเวลาให้กับทางราชการมาตลอด  โดยปี 2550 ที่ผ่านมา

เคยไดรั้บรางวลัลูกจา้งประจำดเีดน่ อันดบั 3 ของ จ.สุราษฎรธ์าน ี

เป็นผู้ท่ีขยัน อดทน เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดีของลูกจ้างประจำและขา้ราชการ

โดยทัว่ไป  มีความรบัผิดชอบสงู มุ่งมัน่ในงานทีท่ำ อุทศิเวลาสว่นตนเพือ่ส่วนรวม รักษา

ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้าได้กับทุกคนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  รางวัล

อันทรงเกียรตินี้ ”ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง  ครอบครัว  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลก็จะตั้งใจปฏิบัติงานต่อไป

จนเกษยีณอายรุาชการในป ี 2552"

คตปิระจำใจ : ทำงานทีรั่บผิดชอบใหส้ำเร็จลลุ่วงใหดี้ทีสุ่ด
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นายประมวล  ง่ามเข็มกลาง  “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด

นครราชสีมา ประจำปี 2550” ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)

จากนายกรัฐมนตรีในวันข้าราชการพลเรือนที่ผ่านมา  ในโอกาสนี้ อาจารย์สายสวาท

เผ่าพงษ์  ผู้อำนวยการ วพบ. นครราชสีมา  พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แสดงความ

ยนิดเีมือ่วนัที ่31 มีนาคม 2551

นายประมวล  เริ่มทำงานที่ วพบ.นครราชสีมา เมื่อปี 2528 ในตำแหน่งลูกจ้าง

ชั่วคราว  ต่อมาได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำเมื่อปี 2540  ปัจจุบันปฏิบัติงานหัวหน้าหมวด

สถานที ่  ยดึคตใินการทำงานวา่ “รับผิดชอบงานทีท่ำ  ทำงานดว้ยใจ  เสียสละเวลา เพ่ือผลสำเรจ็ของงาน”

   
  ⌫ 

  ⌫ 
ขอเชญิเฝา้รับเสด็จ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ  ทรงเปน็องคป์ระธาน

“เปิดการประชมุวชิาการพฒันาจรยิธรรมกระทรวงสาธารณสขุ ประจำป ี2551”  ในวนัที ่9 กันยายน 2551 ณ โรงแรม

มิราเคิล กรุงเทพฯ  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสาธารณสุขทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ส่งเสริมหน่วยงานในระดับเขตให้มีโอกาสเผยแพร่

ผลงานดเีดน่  ตลอดจนขยายผลการดำเนนิการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมไปยงัเครอืข่ายทัง้ในและนอกกระทรวงสาธารณสขุ

โดยเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม หรือ

ธรรมาภิบาล  เพ่ือร่วมนำเสนอผลงานและเขา้รับประทานรางวลั  นอกจากน้ียังเป็นเวทีประกาศเกยีรติคุณบุคลากรสาธารณสขุ

ดีเดน่

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมท่ี

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม กลุ่มพัฒนาบุคลากร  โทร. 0-2590-1816

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอยีดไดท้ี ่  www.healthandthechangingworld.com    E-mail : info@healthandthechangingworld.com

สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสขุ  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ

นานาชาติ เร่ือง สุขภาวะกับโลกท่ีเปล่ียนแปลง (Health and the Changing World)

ระหวา่งวนัที ่11 – 13 พฤศจกิายน 2551   ณ โรงแรมรามาการเ์ดนท ์กรุงเทพมหานคร

โดยความรว่มมอืไตรภาคกัีบ Edith Cowan University และ Australia Association

of Indonesian Nurse Education Center ( AINEC ) มีสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล

กระทรวงสาธารณสขุ  สถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ  รวมทัง้องคก์ารตา่งๆ

ร่วมเป็นเจ้าภาพ  มอบให้วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 เป็นคณะเลขานุการจัดการ

ประชุม  วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นเวทขีองผูใ้ห้การดแูลสุขภาพ (Health Care Providers)

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่อง “สุขภาวะกับโลกที่เปลี่ยนแปลง” เกี่ยวกับ

ประสบการณ์ บทเรียน และประเด็นปัญหาสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  เพ่ือท่ีจะได้นำ

ไปปรับปรุงการให้การดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น
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แสดงความคดิเหน็  หรอืแจง้เปล่ียนทีอ่ยู ่ :
หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ  สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 2  ช้ัน 7  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ถนนตวิานนท ์ อำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรีุ  11000
โทรศพัท ์0-2590-1819  โทรสาร  0-2591-8623   หรอื   www.pi.ac.th       E – mail  :   nipaparn_su@hotmail.com

(ช่ือ - ท่ีอยู่ผู้รับ)

 ⌫ ⌫    ⌫     

 
สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาล

ศรีธัญญา และมหาวิทยาลัย Edith Cowan ประเทศออสเตรเลีย  ได้จัดอบรม

หลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 6

สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา  มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษ  และศึกษาดูงานเพื ่อเพิ ่มพูน

ประสบการณ์การพยาบาลให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อพัฒนา

วพบ.จงัหวดันนทบรีุ  ขอเชญิผูส้นใจสมคัรเขา้ร่วมอบรม หรอืสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดท่ี้

โทร. 0-2525-3136 ต่อ 39 หรอื 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

ผู้ที ่ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เคยทำงานในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 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

พยาบาลวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในระดับนานาชาติ  สู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง

ในปี 2552 – 2553 จะมีการดำเนนิงานอย่างต่อเน่ือง  โดยเปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการป้องกันการติดเช้ือและการ

พยาบาลผู้ติดเช้ือ (HIV/AIDS Prevention and Holistic Nursing) และสาขาการพยาบาลจติเวช (เน้นการช่วยเหลือภาวะวิกฤต)

(Psychiatric Nursing : Concentration on Crisis Intervention)


