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สารสัมพันธ์ฉบับนี้มีข่าวดีต้อนรับเปิดเทอม  เรื่องแรกคือผู้บริหารและ

อาจารยข์องสถาบนัไดรั้บรางวลัมูลนิธิหม่อมเจ้าหญงิบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธชุ

ประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ อาจารยว์าณี  โพธ์ินคร  (ผอ.วพบ.

สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์)  ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นระดับ

  

 

   

ผู้บริหาร  และอาจารยภิ์ญญา  หนูภักด ี(วพบ.กรงุเทพ) ไดรั้บรางวลัอาจารยพ์ยาบาลดเีด่นระดับผู้สอน

นอกจากน้ี  ยังมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบนัอีกหลายท่านท่ีได้รับ “รางวัลข้าราชการดีเด่น

ของสถาบันพระบรมราชชนก” ซ่ึงจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

ในงานพธีิพระราชทานปรญิญาบัตร และประกาศนยีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศกึษาจากวทิยาลยัในสังกัดสถาบนัฯ

ในวันที่ ๑๕ มิถุนายนศกนี้ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร  ในนามคณะผู้จัดทำสารสัมพันธ์ ขอถือโอกาส

แสดงความยินดีกับทุกท่าน พร้อมกันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งจะเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบตัร และประกาศนยีบัตร ในวาระนีด้้วย

ข่าวดีที่นำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันเรื่องที่สอง คือ มีอาจารย์จาก วพบ.สงขลา ไปคว้ารางวัล

ชนะเลิศนวัตกรรมทางการพยาบาล จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถึง ๒ รางวัล  ติดตามอ่าน

รายละเอียดได้ในคอลัมน ์เล่าข่าว เล่าคน  และยังมีข่าวดีที่ได้นำมาเสนอในฉบับนี้อีกเรื่องหนึ่งคือ กสธ.

ได้เสนอขออนมัุติ ก.พ.เป็นกรณพิีเศษ ขอต่อเวลาราชการใหอ้าจารยร์ะดบัชำนาญการพเิศษทีท่ำหนา้ทีส่อน

ในวิทยาลยัสังกัด สถาบนัฯ ท่ีจะเกษยีณอายรุาชการ (จาก ๖๐ ปี เป็น ๗๐ ปี) จำนวน ๔ สายงาน  คาดวา่

จะทราบผลในเดือนตุลาคม

สำหรับแฟนคอลัมน์เกร็ดความรู้  ไม่ควรพลาดเร่ือง “การเขียนช่ือตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ” เพราะ

เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน  นอกจากนั้นยังจะได้พบกับบทความพิเศษซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่า

สนใจและเปน็ประโยชน์ เร่ือง “ทำไมคน สบช. ... จึงไม่นิยมใช้ห้องสมดุของสถาบนั!”  ติดตามเนือ้หาขา่วและ

เร่ืองราวหลากหลายสาระจากคอลมัน์ต่าง ๆ แล้วพบกนัฉบับหน้าคะ่



          เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒

วพบ.ราชบุรี  ได้จัด “พิธีมอบเอกสารแสดง

ผลการศึกษา” แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิต รุ่นที่ ๒๓ และนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) รุ่นท่ี ๑๗ รวมท้ังส้ิน

๓๐๕ คน  โดยม ีนายสมศกัดิ ์  โยนกพนัธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

ในพิธี

          พลเอกสรุยุทธ ์ จุลานนท ์ องคมนตรี

เป็นประธานใน “พิธีมอบใบสัมฤทธิผล

ทางการศึกษา”  แก่ผู ้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน

๕๖ คน จาก วพ.พระจอมเกล้า จังหวัด

เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒

ท่ีผ่านมา

          นางวยิะดา  รัตนสวุรรณ  ผอ.วพบ.

พระพุทธบาท  พร้อมด้วยคณาจารย ์

ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม “พิธีมอบ

ใบสัมฤทธิผลการศึกษาและแสดงความ

ยนิดีแก่บณัฑิต” หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต จำนวน ๗๐ คน เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม

๒๕๕๒ โดยมีผู ้ปกครองร่วมแสดงความ

ยินดีจำนวนมาก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  นายวิทยา  แก้วภราดัย  รมว.สธ. ได้เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การจัดสร้าง

“พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธวิาสราชนครนิทร ์ประทบัพระองคน่ั์งฉลองพระองค ์ชุด พอ.สว. ขนาด ๒ เท่าของพระองคจ์ริง ประดษิฐาน ณ บริเวณสนามหญา้ระหวา่ง

อาคาร ๒ และ ๓ สำนักงานปลัด กสธ. เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นอนุสรณ์สถิตแห่งความรัก เทิดทูน

และรำลึกถงึพระมหากรณุาธคิณุสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟา้กลัยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ทีท่รงมคีณูุปการตอ่วงการ

แพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คนไทย

โดยเฉพาะผู้อยู่ห่างไกลในถ่ินทุรกันดาร ผู้ด้อยโอกาส  บรรเทาจากความเจบ็ป่วย พ้นทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมท้ังส่งเสริมให้มีสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

          วพบ.สุพรรณบรีุ  จัด “พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบนั” แก่นักศึกษา

พยาบาลศาสตรบณัฑิต ช้ันปีที ่๔ รุ่นที ่๑๑ จำนวน ๗๘ คน  เพ่ือให้นักศกึษาไดแ้สดง

ความรกัและเคารพตอ่ผู้ท่ีประสทิธิป์ระสาทความรูม้าตลอดเวลา ๔ ปี  โดยผูป้กครอง

ไดเ้ข้ารว่มช่ืนชมในความสำเรจ็ครัง้น้ีดว้ย  เม่ือวันที ่๒ มีนาคม ๒๕๕๒

   ⌫
วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุข จัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๑

โดยมแีขกผูมี้เกยีรติ คณาจารย ์ผู้ปกครองและญาตนัิกศกึษา ร่วมช่ืนชมในความสำเรจ็  ดงัน้ี

วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๒



      วทิยาลยัเครอืข่ายภาคเหนอื วพบ.นครลำปาง จัด “พิธีสำเร็จการศึกษา

และอำลาสถาบัน” แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๘ จำนวน ๙๐ คน

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมฝ้ายคำ

พร้อมจัด “งานเลี้ยงข้าวแลงสะโตกคำ” (เมื่อวันที่

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒) โดยม ีนายศริิชัย  ภัทรนธุาพร

นายแพทย ์สสจ.ลำปาง  เป็นประธานมอบเกยีรติบัตร

รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และบายศรีสู่ขวัญแก่

ผู้สำเร็จการศึกษา

นายวีระพันธุ์  อนันตพงศ์ ผอ.วสส.จังหวัดพิษณุโลก

เป็นประธานใน “พิธีมอบใบสัมฤทธิผลการศึกษาและเข็มแก่

ผู้สำเร็จการศึกษา” หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต รุ่นที ่๙ /

ปวส.สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ ๕๙ / ปวส.

สาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ ่นที่ ๑๘ และ ปวส.

สาธารณสขุศาสตร ์(ทันตสาธารณสขุ) รุ่นท่ี ๑๓ รวมท้ังส้ิน ๒๔๕ คน

เม่ือวันที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา วพบ.สวรรค์

ประชารักษ์ นครสวรรค์  จัด “พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่”

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต รุ่นที ่๓๖ จำนวน ๑๑๓ คน

วิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้

เม่ือวันสงกรานตเ์วียนมาถงึอีกครัง้ในปน้ีี  เม่ือวันที ่๘ เมษายน ๒๕๕๒  กสธ. ไดจั้ด

พิธีสรงน้ำพระในงาน “สธ.รักษ์ปีใหม่ไทย” โดยมีผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก  พร้อมด้วย

คณะผูบ้ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหนา้ทีจ่ากหนว่ยงานในสงักดั กสธ. ร่วมรดนำ้ขอพรผู้บริหาร

ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ผู้อาวุโส และผู้มีพระคุณ (โดยมี นายวิทยา  แก้วภราดัย

รมว.สธ. เป็นประธานในพธีิ) ณ บริเวณชัน้ล่าง อาคาร ๑ สำนกังานปลดั กสธ.

นางภรณี  เลื่องอรุณ  ผอ.วพบ.สงขลา  เป็นประธาน

“มอบใบสัมฤทธิผลการศึกษา” แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔๐ จำนวน ๘๕ คน และหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอนการศึกษาสำหรับ

เจ้าพนกังานสาธารณสขุชุมชน) รุ่นที ่๒ จำนวน ๔๗ คน เม่ือวันที่

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีผ่่านมา

          เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑  วพบ.ตรัง  จัด “พธีิมอบ

ใบแสดงผลการศกึษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา” หลักสตูรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ จำนวน ๖๗ คน ณ ห้องประชุมพิรุณ

รตันวนชิ  โดยม ีนายชวน  หลีกภยั  ประธานสภาทีป่รึกษาพรรค

ประชาธิปัตย์  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์

เจ้าหนา้ที ่และผูป้กครองนกัศกึษา ร่วมแสดงความยนิดี

 



โอกาสเดียวกันนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้รดน้ำ

และน้อมรับพรอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวจาก นพ.สมควร

หาญพัฒนชัยกูร ผอ.สถาบันฯ  พร้อมด้วย รอง ผอ.สถาบันฯ (ทพ.ญ.ทิพาพร  สุโฆสิต / น.ส.ส่งศรี

กิตติรักษ์ตระกูล และ นายมาโนช  เกษกมล)   บริเวณสำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก

อาคาร ๔ ช้ัน ๘ สำนกังานปลดั กสธ.

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน

๒๕๕๒  นางเกษร  คงแขม

รักษาการ ผอ.วพบ.พุทธชินราช

นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร ์

ทุกชั ้นปี และคณะเจ้าหน้าที ่

รดน้ำผู ้สูงอายุและอาจารย์

อาวุโสของวิทยาลัย จำนวน

๕๙ ทา่น เพ่ือแสดงออกถงึความ

เคารพและความกตัญญูต่อผู้มี

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร์ (เทียบโอน) สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน วพ.

พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  จัดพิธีสงกรานต์รดน้ำดำหัว

และขอพร จากอาจารย ์ ข้าราชการ และเจ้าหนา้ที ่  เพ่ือให้ประสบ

แต่ความโชคดตีลอดไป  เม่ือวันที ่๓ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุม

แก้วเจ้าจอม

พระคุณ  โดยในช่วงเช้าได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

รับชมการแสดงรำพัดของผู้สูงอายุ และการแสดงระบำกองยาวของ

นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒  ชมรมศิลปวัฒนธรรม

วพบ.สุพรรณบุรี  จัดพิธีสืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร

จาก ผอ.วิทยาลัย ภายในงานมกีารแสดงสีภ่าค การออกรา้นจำหน่าย

อาหารและเครื่องดื่มแบบไทย การย้อนยุกต์การละเล่นแบบไทย

รวมทั้งการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว

ได้แก่ “น.ส.อุดมลักษณ์  ดอกกระเบา” นักศกึษาพยาบาลศาสตร์

ชั้นปีที่ ๑  รางวัลชนะเลิศประเภททีม เป็นของ “ชมรมกีฬา”)

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและสนุกสนาน

วพบ.พระพุทธบาท  ได้จัดพิธีสรงน้ำหลวงพ่อทอง

(พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในสวนพุทธศาสน์ของวิทยาลัย)

ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะ และรดน้ำขอพรจาก นางวิยะดา รัตนสุวรรณ

ผอ.วิทยาลัย และคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใน

บริเวณสวนพุทธศาสน์ของวิทยาลัย

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ วพบ.พะเยา ให้

บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองสุขภาพเบื ้องต้นแก่ผู ้ส ูงอายุ

ในงานหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และงานกตัญญูรดน้ำ

ดำหัวผู้สูงอายุตำบลบา้นต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ประจำป ี๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

บ้านตอ๋มกลาง ต.บ้านตอ๋ม อ.เมือง จ.พะเยา

บุคลากรและนักศ ึกษา วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธาน ี จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผูอ้ำนวยการ และอาจารย์

ผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒

ณ หอประชุมวิทยาลยั



เม่ือวันที ่๒๒ เมษายน ๒๕๕๒  นพ.ปราชญ ์ บุณยวงศวิ์โรจน ์ ปลัด กสธ. ไดเ้ป็น

ประธานเปดิการปฐมนเิทศ “นายแพทยส์าธารณสขุจังหวดั และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ศูนย์ / โรงพยาบาลท่ัวไป ท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒”   รวมท้ังส้ิน

๒๐ คน  ซ่ึงวทิยาลยันกับรหิารสาธารณสขุจัดขึน้ระหวา่งวนัที ่๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ

โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ และโรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี  เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านความรู้

ความเข้าใจในนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายผู้บริหารระดับสูง พัฒนาศักยภาพ

ด้านการบริหารทรัพยากร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อพึงระวังในการบริหารงาน

กระบวนการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย การบรรยายจากผู ้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ

“คณุธรรมสำหรบัผู้บริหาร  ผู้นำองคก์รยคุใหมก่ารพฒันาและวางแผนกำลงัคน  ความคาดหวงั

ต่อผู้บริหารในส่วนภูมิภาค  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ”  และการเสวนาเรื่อง “กฎ

ระเบียบที่พึงระวังในการปฏิบัติราชการ และบทเรียนจากพี่สู่น้อง”

⌫
⌫    

วิทยาลัยในสังกัด ๔ แห่ง ได้เปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง (ผบก.) และระดับต้น (ผบต.) ประจำปี

๒๕๕๒”  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการบริหารของผู้บริหารการสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะทางการบริหารในการ

พัฒนางานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ดงัน้ี

  ⌫ 

วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดการอบรม

ผบก. รุ่นท่ี ๒๓ ระหว่างวันท่ี ๒๐ เมษายน – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ณ ห้องประชุมวิทยาลยั โดยมผู้ีเข้ารบัการอบรมจำนวน ๕๒ คน

วพบ.พุทธชินราช  เปิดการอบรม  ผบต. รุ่นท่ี ๑๙ จำนวน

๒ รุ่นๆ ละ ๕๒ คน รวม ๑๐๔ คน  โดยรุน่ที ่๑๙/๑ จัดขึน้ระหวา่ง

วันท่ี ๒๗ เมษายน – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และรุ่นท่ี ๑๙/๒ ระหว่าง

วันที ่๑ เมษายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทีห้่องประชมุเบนทกุา

วพ.พระจอมเกลา้ จ.เพชรบรีุ  จัดการอบรม ผบต. รุน่ที่

๑๙ จำนวน ๕๐ คน ระหวา่งวนัที ่๒๐ เมษายน – ๒๒ พฤษภาคม

๒๕๕๒ พร้อมพาชมเมืองเพชรบุรี และประทับความทรงจำด้วย

พลุแสนสวยใน “งาน ๑๕๐ ปี พระนครคีรี” และ “งานพระนครคีรี

– เมอืงเพชรครัง้ท่ี ๒๓”

เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒  นายวีระพันธ์ุ  อนันตพงศ์

ผอ.วสส.จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรม ผบต.รุ่นที่

๑๙  ซ่ึงจัดขึน้ต้ังแตวั่นที ่๒๐ เมษายน – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ  มีผู้เข้ารับการ

อบรมทัง้สิน้ ๔๘ คน



   ⌫ 
วพบ.นครลำปาง และ วพบ.สวรรคป์ระชารกัษ ์นครสวรรค ์ เปิดการอบรมหลกัสตูร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบัิติ

ท่ัวไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) ประจำป ี๒๕๕๒”  ดังน้ี

วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดการอบรมรุ่นท่ี

๓/๒๕๕๒ ระหว่างวนัที ่๒๓ กมุภาพนัธ์ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ ความ

สามารถเชิงวิชาชีพ ให้การรักษาโรคเบื้องต้น และการใช้ยาตาม

ขอบเขตของพยาบาลเวชปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ

ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส. ประทุมพรรณ  มโนกุลอนันต์  รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ วพบ.นครลำปาง  เป็นประธานเปิดการ

อบรมรุน่ที ่๕/๒๕๕๒ (ภาคพเิศษ) เม่ือวันที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒

โดยมผู้ีเข้ารบัการอบรมจำนวน ๖๐ คน

⌫  ⌦  ⌫

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  วพบ.จักรีรัช  ได้จัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง “การพัฒนาความร่วมมือในการ

จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ระหว่างแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ กับ

วิทยาลัยพยาบาล”  เพื ่อพัฒนาครูพี ่เลี ้ยงให้มีความรู ้ความสามารถ

และเจตคติที่ดีต่อการสอนในคลินิก  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พูนสุข

หิงคานนท ์  คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ม.สโุขทยัธรรมาธริาช  มาบรรยาย

ในหัวข้อ “บทบาทของครูพี่เลี้ยงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  มีครู
พ่ีเล้ียงจากโรงพยาบาล และจากสถานอีนามยัต่างๆ ทัง้ในเขตจงัหวัดราชบรีุ กาญจนบรีุ และนครปฐม สนใจเขา้รว่มประชุมเกอืบ ๖๐ คน

⌦ ⌫
 ⌫ ⌦  

สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา (ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาธารณสุขศาสตร์

สหเวชศาสตร์) ได้จัดทำโครงการสอบรวบยอดหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน

๘ หลักสูตร  เพื่อจัดทำข้อสอบมาตรฐานในการสอบวัดความรู้ความสามารถขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบ

แบบเรียงความ (Essay Question - E.Q.) และอัตนัยประยกุต ์(Modified Essay Question - M.E.Q) ซ่ึงเป็นข้อสอบทีส่ามารถวดัความคดิ

เชิงบูรณาการ วัดความรู้ความสามารถในภาพรวมของนกัศึกษาท่ีเสร็จส้ินการศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  โดยในปีการศึกษา

๒๕๕๑ ไดก้ำหนดสอบพรอ้มกนัเม่ือวันที ่๒ มีนาคม ๒๕๕๒ และประกาศผลการสอบเมือ่วันที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีผ่่านมา

ผลการสอบของวิทยาลัยที่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบผ่านครั้งแรกมากกว่า ๗๐% ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนัพระบรมราชชนก  เรียงตามลำดบัดังน้ี



เม่ือวันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีห้่องประชมุราชพฤกษ ์๑ วสส. จังหวัดยะลา  ไดมี้พิธี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน

สาธารณสุข  ระหว่าง “สถาบันพระบรมราชชนก” (โดย นพ.สมควร  หาญพัฒนชัยกูร

ผอ.สถาบนัฯ) กับ “มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา” (ผศ.ไกรสร  ศรไีตรรัตน์  อธิการบด ีม.ราชภฏั

ยะลา)  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายเดชรัฐ  สิมศิริ)  นายกเทศมนตรีนครยะลา

(นายพงษศ์กัดิ ์ ย่ิงชนม์เจริญ)  คณะผูบ้ริหารและอาจารยจ์าก ม.ราชภฏัยะลา  ผู้อำนวยการและ

คณาจารย์ วสส.จังหวัดยะลา และผู้อำนวยการ วพบ.ยะลา  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

ความร่วมมือดังกล่าว

         หลักสูตร / จำนวนวทิยาลยั              วิทยาลยัท่ีสอบผา่นตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศกึษาของ สบช. (๗๐%)

๑. ปวส.สาธารณสุขศาสตร์ วสส.จังหวัดพษิณุโลก  ขอนแกน่  ยะลา  ตรัง  สพุรรณบรีุ และ ชลบุรี

(สาธารณสขุชุมชน)  เปิดสอน ๗ แห่ง

๒. ปวส.สาธารณสุขศาสตร์ วสส.จังหวัดยะลา พิษณุโลก สพุรรณบุรี ตรัง ขอนแกน่ อุบลราชธาน ีและ ชลบุรี

(ทนัตสาธารณสขุ)  เปิดสอน ๗ แห่ง

๓. ปวส.สาธารณสุขศาสตร์ วสส.จังหวัดอบุลราชธาน ี ขอนแกน่  ยะลา  พิษณุโลก และ ตรัง

(เทคนคิเภสชักรรม)  เปิดสอน ๗ แห่ง

๔. ปวส.เวชกจิฉุกเฉนิ  เปิดสอน ๔ แห่ง วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ วพบ.เชียงใหม่ วสส.จังหวัดขอนแก่น และ วสส.จังหวัดยะลา

๕. ป.เวชระเบียน  เปิดสอน ๑ แห่ง

๖. ป.โสตทศันศกึษาทางการแพทย์

เปิดสอน ๑ แห่ง     ว.เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ กาญจนาภเิษก

๗. ป.วิทยาศาสตรก์ารแพทย์

(พยาธวิิทยาคลนิิก)  เปิดสอน ๑ แห่ง

 

  
 

สถาบันพระบรมราชชนก โดย วสส.จังหวัดยะลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้มีความรู้

ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการศกึษา  จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการให้กว้างขวางและลุ่มลึก

มากขึ้น โดยทั้งสองสถาบันได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท

“หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร”์  ซึ่งได้ผ่านกระบวน

การจัดทำหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรียบร้อยแล้ว  การจัดการเรียนการสอนจะใช้ทรัพยากรและศักยภาพของทั้งสองสถาบัน

ร่วมกับทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ และการผนึกกำลังคนจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกพื้นที่

จึงม่ันใจได้ว่าผู้สำเร็จการศกึษาจะไดม้าตรฐานเปน็ท่ียอมรับ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ น้ี วสส.จังหวดัยะลา จะเปดิรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน ๓๐ คน  นอกจากนีท้ัง้สองสถาบนัยังไดห้ารอื

ร่วมกนัเพ่ือพัฒนาหลกัสตูรระดบัต่างๆ ใน “สาขาวชิาการสือ่สารสุขภาพ”  ซ่ึงไดส้ำรวจความตอ้งการศกึษาตอ่ในสาขาวชิานีจ้ากนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้สนใจมากเพียงพอที่จะพัฒนา

หลักสูตรได้ในเร็วๆ นี้  นับว่าความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อระบบการบริการ การบริหาร และวิชาการด้าน

สาธารณสุข  ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นให้เกิด

ประสทิธิผล มีประสทิธิภาพ และยังประโยชนสู์งสดุ

ท้ังน้ี วสส. จังหวัดยะลา ได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการกับ ม.ราชภัฏยะลา ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน (ภาคปกต)ิ มาตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบันมีผู้สำเรจ็การศกึษา

แล้วกวา่ ๔๓๕ คน  ต่อมาในปกีารศกึษา ๒๕๔๘ ไดเ้ปิดหลกัสตูรดงักลา่ว (ภาคพิเศษ) ซ่ึงจัดการเรยีนการสอนในวนัเสาร ์– อาทติย์  สำหรับ

บุคลากรสาธารณสุขประจำการ  รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ภาคปกติ) รุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑

ท่ีผ่านมา



วพบ.ราชบุรี  ได้นำระบบคุณภาพ ISO มาผสมผสานกับตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ (KPI) มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถาบันการศึกษา

ท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน)  สภาการพยาบาล  สถาบันพระบรมราชชนก

และมหาวทิยาลยัมหิดล  เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รใหสู้ค่วามเปน็เลิศ  ซ่ึงวทิยาลยัเช่ือว่าการสนบัสนนุและพฒันาบคุลากรใหมี้

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพจะเป็นการเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ในองค์กรเพือ่ขับเคลือ่นกลยทุธ์” โดยมกิีจกรรมพฒันาอาจารย ์ดังน้ี

 ⌫ 

เม่ือวันที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะผูบ้ริหารและอาจารยไ์ดไ้ปศกึษาดงูานการเรยีน

การสอนที่ วพบ.ขอนแก่น ตามโครงการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการศึกษา

ที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์”  โดยมี นางมกราพันธุ์  จูฑะรสก  ผอ.วพบ.ขอนแก่น

เป็นวิทยากรเรื ่อง “หลักการ แนวคิด และวิธีการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์” และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการศึกษา  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์

ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนการสอน และปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา

มีการให้บริการอย่างมีคุณภาพด้วยใจความเป็นมนุษย์ ให้เป็นลักษณะเด่นของบัณฑิต

วพบ.ราชบรีุ

นางมณฑาทพิย์  ไชยศกัดิ ์ ผอ.วพบ.ราชบรีุ  นำคณาจารยเ์ข้ารว่มประชมุโครงการ

“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน” ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓ เมษายน

๒๕๕๒ ณ โรงแรม ซีวิว การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี  เพื่อร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์

ปรับแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ ๒๕๕๒ และวางแผนการดำเนนิงานในช่วงคร่ึงปีหลัง

โดยมุ่งหวังให้บุคลากรได้พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะวิชาการและ

วิชาชีพ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน  มีแรงจูงใจและเกิดมุมมองใหม่ในการปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธิภาพและปฏบัิติงานไดจ้ริง สอดคลอ้งตามพนัธกิจของวิทยาลยั

 ⌫ ⌦ ⌫

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒  ฝ่ายวิชาการ วพ.พระจอมเกล้า

จังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดโครงการ “สนับสนุนผลงานนักศึกษา สู่เวทีวิชาการ”

(PCK CONTESTS)  เพื่อเตรียมนักศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนในการ

แสดงศักยภาพการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการออกสู่

เวทีระดับชาติและนานาชาติ  ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและซุ้ม

แสดงนวตักรรมอยา่งหลากหลาย  โดยมนัีกศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์

และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบโอน) สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชุมชน เข้ารว่มกจิกรรมจำนวน ๔๒๔ คน

⌦  ⌫  ⌦
วพบ.ชลบุรี  ได้จัดโครงการ “สัปดาหต์กผลึกความรูท้างวิชาการ” ระหว่าง

วันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมดอกปีบ  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

ทกุชัน้ปีไดท้บทวนความรูท้างวชิาการทีไ่ดเ้รียนมาตลอดปกีารศกึษา ๒๕๕๑  เกดิการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานทาง

วิชาการ  โดยมีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ จัดนิทรรศการความรู้ทางวิชาการ

การประกวดผลงานของนกัศกึษา กจิกรรมบนเวท ีและเกมสต่์างๆ



⌫  
เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา วพบ.ชลบุรี  เข้าร่วม

โครงการมหกรรมราชวิทยาลัยฯ...สู่ประชาชน “ลดพุง ลดโลกร้อน” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์

ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จัดโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมแพทย์ทหารเรือ

ภายในงานมกีารเสวนาเรือ่ง “ลดโลกร้อน และการดแูลสุขภาพด้วยการออกกำลงักาย”

นิทรรศการ “การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการให้ความรู้เรื ่องลดพุงด้วยการปรับเปลี่ยน

   
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒  คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการ

พยาบาลเด็ก วพบ.ยะลา  ได้จัดโครงการ “บริการวิชาการในวันสืบสานสายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ”

ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ อ.เมือง จ.ยะลา  เพื่อบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่

ผู ้สูงอายุ โดยให้บริการตรวจร่างกาย สอนสุขศึกษาเรื ่องโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โอกาสนี้ได้รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อสืบสาน

ประเพณีอันดีงามใหค้งอยูคู่่คนไทยตลอดไป

 ⌫
กลุม่การสอนการพยาบาลมารดาและทารก วพบ.พะเยา  จัดโครงการ “อบรมหญงิ

ตั้งครรภ์บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ

การผดุงครรภ์ ๑”  เพ่ือเตรยีมมารดาใหมี้ความพรอ้มในการปฏบัิติตัวทีถู่กตอ้งและเหมาะสม

ก่อนคลอด โดยเฉพาะการเตรยีมเต้านมและการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  โดยมีอาจารยแ์ละนักศึกษา

พยาบาลศาสตร ์ ช้ันปีที ่๒ เป็นผู้ให้ความรูแ้ละสาธติเทคนคิวธีิการตา่งๆ แกห่ญิงต้ังครรภจ์าก

ทกุอำเภอใน จ.พะเยา ทีส่นใจเขา้รบัการอบรมจำนวน ๑๕ ราย  เม่ือวันที ่๒ เมษายน ๒๕๕๒

ทีผ่่านมา ทีห้่องเรียนช้ัน ๒ อาคาร ๑ วพบ.พะเยา

⌫  
งานบริการวิชาการแก่สังคม วพบ.ราชบุรี  จัดโครงการ “พัฒนาเยาวชนในช่วงปิดเทอม”  โดยนำเด็กและเยาวชนระดับชั้น

ประถมศกึษาในเขตจงัหวัดราชบรีุไปออกคา่ยพฒันาทกัษะดา้นตา่งๆ  ดงัน้ี

กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันท่ีจัดกิจกรรม

๑. ค่ายเยาวชนไทยใสใ่จสุขภาพ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดแูลสุขภาพตนเองไดเ้หมาะสม ๒๓ – ๒๔ มนีาคม ๒๕๕๒

(พยาบาลจิว๋) มีทักษะและความสามารถในการดแูลสุขภาพแกผู้่อ่ืนในยามจำเปน็

๒. ค่ายเยาวชนพัฒนาตน เพือ่ให้สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารได ้มีความกระตอืรือร้น ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒

ด้านภาษาองักฤษ ในการเข้าร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๓. ค่ายพัฒนาอีคิว เพ่ือสง่เสรมิ กระตุน้พัฒนาอคิีว มีทักษะและแนวทางในการพฒันา ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

อีคิวของตนเอง

ผลปรากฏวา่ เยาวชนทัง้ ๙๓ คน ทีเ่ข้ารว่มโครงการไดรั้บความรู ้ประโยชน ์และมีความพงึพอใจตอ่โครงการในระดบัดมีาก

พฤติกรรมการบริโภค”  การรณรงค์นำของใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพื่อลดโลกร้อน  รวมถึงการออกกำลังกายในน้ำที่ถูกต้องตาม

หลักวชิาการเพือ่สรา้งสถติิโลกลงใน “Guinness  World Records” และ การเตน้แอโรบคิในนำ้ทะเลครัง้แรกของโลก ณ ชายหาดพัทยา



⌫  ⌫   

นางวาณ ี โพธ์ินคร  ผอ.วพบ.สวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค์  ไดรั้บการพจิารณาคดัเลอืกจาก กสธ.ให้ไดรั้บ “รางวัลอาจารย์

พยาบาลและพยาบาลทีป่ฏิบัติงานนานและดเีด่นของมลูนิธิหมอ่มเจ้าหญิงบุญจิราธร   (ชุมพล)  จุฑาธุช ประจำป ี๒๕๕๒”  ประเภท

อาจารย์พยาบาลดีเด่นระดับผู้บริหารวิทยาลัย

นอกจากนัน้ยังได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรอืนดีเด่น (ระดับจังหวัด) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๑”   โดยเข้ารับ

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก  นายศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  ในงานวัน

ข้าราชการพลเรอืนประจำปี ๒๕๕๒ เม่ือวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีผ่่านมา

ผู้บริหารท่านน้ีเร่ิมรับราชการเมือ่วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๑๖ ในตำแหน่งพยาบาลจตัวาท่ีโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ จ.นครสวรรค์

ต่อมาในป ี๒๕๑๙ ไดย้้ายไปปฏบัิติหน้าที ่ณ วิทยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์ กองงานวทิยาลยัพยาบาล มีความเจรญิกา้วหนา้ในอาชพี

การงานเรือ่ยมา  จนกระท่ังได้รับแต่งต้ังเป็นผู้อำนวยการ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค ์เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  ใช้เวลาเพียง

๖ ปี กส็ามารถสรา้งผลงานเปน็ทีป่ระจักษจ์ากรางวลัต่างๆ ทีไ่ดรั้บ  อาท ิ “โล่รางวลัดเีด่น อันดบั ๑” ของผลสอบขอ้สอบมาตรฐาน หลักสตูร

ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ปี ๒๕๔๙ จากสถาบันพระบรมราชชนก  “โล่รางวัลชมเชย” หน่วยงานท่ีมีกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม

จากสำนักงานปลัด กสธ.  และรางวัลระดับประเทศ ๓ ปีซ้อนจากผลงานโครงการนักศึกษาในการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย

ชั้นนำของประเทศ

กวา่ ๓๖ ปี ในชีวิตราชการ ยึดคตใินการทำงานเสมอวา่ “เข้าใจธรรมชาตขิองคน และมองตนเอง มองคนทีผ่ลลัพธ์ของงาน”

และวางเป้าหมายวา่ ในอนาคตจะพัฒนาวิทยาลัยให้มีผลงานทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนระดับประเทศ  ผลงานท่ีภาคภูมิใจมาก

คือ “วิทยาลัยได้รับการรับรองสถาบนัการศึกษาจากสภาการพยาบาลสงูสุด ๕ ปี (ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓)”
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นางภิญญา  หนูภักดี  เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  วพบ.กรุงเทพ ท่านมีเกียรติประวัติด้านการศึกษา

โดยจบจากโรงเรยีนพยาบาลผดงุครรภแ์ละอนามยั กรมการแพทย ์เม่ือปี ๒๕๑๔  ปริญญาตรคีรศุาสตรบณัฑิตจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ในปี ๒๕๑๘ และปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๓๓  ท่านเป็นผู้นำในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนเชิงรุก โดยนำยุทธศาสตร์การเรียนรู้มาใช้ในการสอน โดยสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกวิชาที่สอน รวมทั้งบูรณาการ

ความรูด้้านศลิปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยกบัการเรยีนการสอนวชิาตา่ง ๆ  ปฏิบัติงานที ่วพบ.กรงุเทพ ต้ังแต่เร่ิมรับราชการจนกระทัง่

ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ วพบ. กลุ่มงานวิจัย อีกหน้าที่หนึ่งด้วย  ซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม

เสยีสละ ในการพฒันาการศกึษาจนเปน็ทีย่อมรับ จึงไดรั้บการคดัเลอืกจาก กสธ. ให้ไดรั้บรางวลัอาจารยพ์ยาบาลดเีดน่ ประจำปี ๒๕๕๒
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อาจารย์พยาบาลจาก วพบ. สงขลา ได้จัดทำโครงการประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเข้าร่วมประกวด

นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี ๒๕๕๒  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสมาคมพยาบาล

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทนัิดดามาต ุณ ศนูย์การคา้เซน็ทรลัเวิลด ์กรงุเทพมหานคร เม่ือวันที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวม ๒ รางวลั  ดงัน้ี

ผู้ท่ีไดรั้บรางวลัมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธชุ   และรางวลัของสถาบนัพระบรมราชชนก  จะเข้ารบัพระราชทาน

รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ในวนัที ่๑๕ มิถุนายนศกนี ้ณ อาคารใหม ่สวนอมัพร

 โปรดตดิตามประวติั และผลงาน ในฉบับต่อไป

⌫   ⌫ 
นอกจากรางวลัของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญงิบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธชุ แล้ว  ในปีน้ียังมีผู้ไดรั้บ “รางวลัขา้ราชการดเีด่น

ของสถาบนัพระบรมราชชนก ประจำป ี๒๕๕๒”  อีก ๘ ทา่น  ดงัน้ี

⌫
ผู้บริหารดีเด่น “นางจงดี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม” ผอ.วสส.จังหวัดชลบรีุ

“นางปัทมา  แคนยุกต์”  พยาบาลวชิาชพีชำนาญการพเิศษดา้นการสอน  วพบ.ตรัง

อาจารย์ผู้สอนดีเด่น “น.ส. ศิริพร  ภาณุเรืองรัศมี”  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษด้านการสอน  วสส.จังหวัดยะลา

“นางดวงใจ  เกริกชัยวัน”  พยาบาลวชิาชพีชำนาญการพเิศษดา้นการสอน  วพบ.ชัยนาท

“น.ส. พัสตราภรณ ์ พยคัฆภาพ”  ทนัตแพทยช์ำนาญการดา้นการสอน วสส.จังหวัดพษิณุโลก

ข้าราชการสายสนับสนุนดีเด่น “นางสุภา  ศรีลาภา”  เจ้าพนกังานธรุการชำนาญงาน  สถาบนัพระบรมราชชนก (สว่นกลาง)

“นางสิริลาภ  บุญลาภ”  เจ้าพนกังานธรุการชำนาญงาน  วพบ.กรงุเทพ

ลูกจ้างดีเด่น “นายธรรมรงค ์ ทองล่ี” ช่างไม ้ วสส.จังหวดัยะลา



คณะผู้วิจัย กล่าวถึงที่มาของโครงการประดิษฐ์ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ว่าเนื่องจากในปีการศึกษาปัจจุบัน

วพบ.สงขลา มีจำนวนนกัศกึษาเพิม่ถึง ๑ เทา่ ทำใหมี้อุปกรณค่์อนข้างจำกดั นักศกึษาขาดโอกาสในการฝกึปฏิบัติ ประกอบกบั วพบ.สงขลา

สนบัสนนุให้อาจารยป์ระจำทำการวจัิย และพัฒนานวตักรรมการเรยีนการสอน เพ่ือช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการเรยีนการสอนภาควชิาแนวคดิ

พ้ืนฐานและบรหิารการพยาบาล  จึงได้จัดทำโครงการดงักล่าวข้ึน เพ่ือให้นักศกึษาทกุคนสามารถใชฝึ้กทกัษะการปฏบัิติการพยาบาลไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ  และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ รวมทั้งมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการประดิษฐ์

อุปกรณ์ทางการพยาบาล

“ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล” ประกอบดัวย หุ่นแขนฝึกให้สารน้ำและฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง หุ่นกล้ามเนื้อ

Deltiod ฝึกฉดียาเขา้กลา้มเนือ้ และหุ่นฝึกสวนปสัสาวะเพศหญงิ – ชาย เคลือ่นที.่...... ผู้ทีส่นใจผลงานนวตักรรมดงักลา่วสามารถสอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ี  อาจารยป์ฐมามาศ  โชติบัณ  วพบ.สงขลา  โทร. ๐๘๙ – ๔๖๔๒๖๔๖

⌫      
    

คณะผู้วิจัย กล่าวถึงผลงานนวัตกรรมน้ีว่า ภาควิชาแนวคิดพ้ืนฐาน และบริหารการพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสำคญัของการวิจัย

และงานสร้างสรรค์ให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ วพบ. สงขลา

ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาล จึงได้จัดทำโครงการประดิษฐ์นวัตกรรม โดยสนใจเรื่องการประคบความเย็น เพื่อลดการมี

เลือดออกบริเวณเนื้อเยื่อ ลดบวม และลดอาการปวด  โดยประยุกต์อุปกรณ์ที่สามารถเก็บความเย็นในขณะประคบได้ต่อเนื่องนานขึ้น

ซ่ึงจะสง่ผลใหก้ารลดบวมหรอืลดปวดมปีระสทิธภิาพมากขึน้

อุปกรณป์ระคบความเยน็ทีผ่ลิตข้ึนนี ้ประกอบดว้ยกระตกินำ้แข็ง  อาศยัแรงดนัลมจากลกูยางมอืบีบเพ่ือดันน้ำเย็นในกระตกิเขา้สู่

ผ้ารดัประคบเยน็  ซ่ึงมีประโยชนต่์อการพยาบาล กลา่วคอื การใหผู้้รับบริการบบีลูกยางเพือ่ประคบเยน็ช่วยเบ่ียงเบนความสนใจจากอาการ

ปวด สร้างความเพลิดเพลิน และช่วยการบริหารนิ้วมือ  เหมาะสำหรับใช้ลดไข้ในเด็กที่ไม่ชอบให้เช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำ สามารถช่วยลด

อาการบวมไดเ้ร็วกวา่ปกตเิน่ืองจากเครือ่งประคบเยน็มือถือน้ี สามารถเกบ็ความเยน็ในขณะประคบไดต่้อเน่ืองนานขึน้  นอกจากนัน้ยังช่วย

ลดปรมิาณการใชย้าแกป้วด และยังช่วยลดคา่ใชจ่้ายในการสัง่ซ้ืออุปกรณร์าคาแพงจากตา่งประเทศอกีดว้ย.......  ผู้ทีส่นใจผลงานนวตักรรม

ดังกลา่วสามารถตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมไดท้ี ่ อาจารยธ์ารนีิ  นนทพทุธ  วพบ.สงขลา  โทร. ๐๘๙ – ๖๕๓๓๕๓๙

     
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของญีปุ่่น (JICA) ประจำประเทศไทย  ได้คัดเลือกอาสาสมัครอาวุโสสาขา Nursing Research  ได้แก่  “Ms.Michiko  Taniguchi”

ตามคำขออาสาสมัครอาวุโส (Senior volunteer) ของ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์  ซึ่งต้องการอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยทาง

การพยาบาล โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge management) เป็นฐาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก

สำหรบับุคลากรของวทิยาลยัพยาบาล  โดยมกีำหนดปฏบัิติงานทีวิ่ทยาลยัเป็นเวลา ๑ ปี ต้ังแต่วันที ่๓ เมษายน ๒๕๕๒ – ๒๓ มีนาคม

๒๕๕๓  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ

เช่ือมสมัพันธไมตรอัีนดรีะหว่างประเทศ

โอกาสนี ้  จึงขอแนะนำอาสาสมคัรอาวโุสทา่นนีใ้ห้บุคลากรสถาบนัฯ ไดรู้้จักกนัมากขึน้



  
ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาการจัดการ

(คณะความผาสกุในสงัคมและการพฒันา บัณฑิตวิทยาลยั) จาก Nihon Fukushi University

และปริญญาตร ีคณะนติิศาสตร ์สาขานติิศาสตร ์จาก Aichi University  ได้รับใบประกอบ

วิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกอาชีพ (พยาบาลศาสตร์)  ประกาศนียบัตรโรงเรียนการ

ผดุงครรภ์ จาก Kyushu University  และประกาศนยีบัตรโรงเรียนการพยาบาล จาก Kokura

Commermoration Hospital

  ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑  รองศาสตราจารย ์ภาควชิาพยาบาลศาสตร ์Iida Women’s Junior College

  ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘  อาจารยใ์หญ่ โรงเรียนการพยาบาล Nagoya Municipal Central

  ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖  หัวหน้าแผนกผดงุครรภ ์Moriyama Municipal Hospital

  ปี ๒๕๒๙ – ๒๕๔๔  อาจารยพ์ยาบาล โรงเรยีนการพยาบาล Nagoya Municipal Central

  
กระทรวงสาธารณสขุ ได้เสนอขออนุมัติสำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) เป็นกรณีพิเศษ  ขอต่ออายุราชการให้

บุคลากรทางการแพทยท่ี์จะเกษยีณอายรุาชการในวนัท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จาก ๖๐ ปี เป็น ๗๐ ปี  เน่ืองจากขณะนีป้ระสบปญัหา

ขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์ ครอบคลมุสายงานทางการแพทย ์ ประกอบดว้ย  สาขาศลัยกรรมหวัใจ  ศลัยกรรมสมอง  ศลัยกรรมทัว่ไป

นิติเวชศาสตร ์ รังสวิีทยา  วิสญัญี และ อาจารยร์ะดับชำนาญการพเิศษทีท่ำหน้าท่ีสอนในวทิยาลยัพยาบาล วิทยาลยัการสาธารณสขุ

ในสงักดั สถาบนัฯ  จำนวน ๔ สายงาน  ไดแ้ก ่  ทนัตแพทย ์ (ดา้นการสอน)  เภสชักร (ดา้นการสอน)  พยาบาลวชิาชพี (ดา้นการสอน)

และวิทยาจารย์ (ด้านการสอน)  พร้อมทั้งได้เสนอขอตำแหน่งใหม่ ๕๐ อัตราไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ที่จะเลื่อนขึ้นมาดำรง

ตำแหน่งแทนผูเ้กษยีณอายรุาชการ  คาดวา่จะทราบผลการพจิารณาในเดอืนตุลาคมนี้

การเสนอขอตำแหนง่ดังกลา่ว เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๘ ได้กำหนดใหข้้าราชการ

พลเรือนสามัญท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปี และทางราชการมีความจำเป็นท่ีจะต้องให้รับราชการในหน้าท่ีท่ีจำเป็นต้องใช้บุคคลท่ีมีความสามารถเฉพาะตัว

ในตำแหน่งวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งท่ัวไประดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกิน

๑๐ ปี

(ทีม่า : หนังสอืพิมพ์มติชนรายวนั คอลมัน์ “ชีวิตคณุภาพ” ฉบับประจำวนัที ่๙ เมษายน ๒๕๕๒)

           วทญัญู  ประเสรฐิเมือง*

ช่ือตำแหนง่ในสายงาน  (Classification Title)  กับประเภทตำแหนง่ (Position Category) ในรูปแบบการเขยีนแบบภาษาไทย ก็ได้

นำเสนอไปแล้วในฉบับที่แล้ว  ฉบับนี้จึงขอต่อยอดนำการเขียนชื่อตำแหน่งในรูปแบบภาษาอังกฤษตามบัญชีรายชื่อตำแหน่งในสายงานมา

นำเสนอ เพื่อประโยชน์ทั้งทางราชการและส่วนบุคคล เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ นามบัตร หรือแสดงในเอกสารตามแต่สมควรตามฐานะ

ตำแหน่งของแต่ละท่าน โดยขออนุญาตนำเสนอเพียงบางส่วนเนื่องจากเนื้อที่มีจำนวนจำกัด ส่วนรายละเอียดตำแหน่งนอกเหนือ

จากนีท้า่นสามารถสบืคน้เพ่ิมเติมไดจ้าก  http://person.ddc.moph.go.th   แล้วพบกนัฉบับหน้าครบั

Classification Title  Position Category

ตำแหน่งประเภทบริหาร Executive Positions (S)      

ระดบัสงู  Higher Level (S2)    

 ระดบัต้น  Primary Level (S1)    

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ  Managerial Positions (M)      

ระดับสูง  Higher Level (M2)    

ระดบัต้น  Primary Level (M1)    

สายงานบริหาร

ตำแหนง่นักบรหิาร   Executive

สายงานอำนวยการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการ  Director

ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะดา้น (แพทย)์ 

Director (Physician)



Classification Title  Position Category

ตำแหน่งประเภทวิชาการ Knowledge Worker Positions (K)     

ระดับทรงคุณวุฒิ  Advisory Level (K5)    

ระดับเชี่ยวชาญ  Expert Level (K4)    

ระดับชำนาญการพิเศษ  Senior Professional Level (K3)

ระดับชำนาญการ  Professional Level  (K2)    

ระดบัปฏบัิติการ    Practitioner Level (K1)   

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป (General Positions) (O) 

ระดบัทกัษะพเิศษ  Highly Skilled Level  (O4)    

ระดบัอาวโุส   Senior Level  (O3) 

ระดบัชำนาญงาน   Experienced Level  (O2)

ระดับปฏิบัติงาน   Operational Level  (O1)    

สายงานวิชาการ

1. ตำแหน่งนายแพทย ์ Medical Physician

2. ตำแหน่งทันตแพทย์  Dentist

3. ตำแหน่งเภสัชกร  Pharmacist

4. ตำแหนง่นกัเทคนคิการแพทย ์ Medical Technologist

5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  Registered Nurse

6. ตำแหน่งวิทยาจารย์   Lecturer

7. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสขุ Public Health Technical Officer

8. ตำแหนง่นักจดัการงานทัว่ไป General Administration Officer

9. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  Human Resource Officer

10. ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา Education Technical Officer

11. ตำแหน่งนิติกร  Legal Officer

12. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  Plan and Policy Analyst

13. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  Supply Analyst

*วิทยาจารยช์ำนาญการ หน่วยประชาสมัพันธ์ และเตรียมความพรอ้มฯ กลุม่อำนวยการ สถาบนัพระบรมราชชนก*

14. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  Finance and Accounting Analyst

15. ตำแหนง่นักวชิาการตรวจสอบภายใน  Internal Auditor

16. ตำแหน่งบรรณารกัษ ์ Librarian

สายงานทั่วไป  

1. ตำแหนง่เจา้พนกังานพสัด ุ Supply Officer

2. ตำแหนง่เจา้พนกังานเวชสถติ ิ Medical Statistics Technician

3. ตำแหน่งเจ้าพนกังานการเงนิและบัญชี  Finance and Accounting Officer

4. ตำแหนง่เจ้าพนกังานโสตทศันศกึษา  Audio-Visual Officer

5. ตำแหนง่เจา้พนกังานทนัตสาธารณสขุ  Dental Assistant

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม   Pharmacy Technician

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรงัสีการแพทย ์ Radiographer Technician

8. ตำแหนง่เจา้พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ Medical Science Technician

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  Public Health Officer

10. ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค  Technical Nurse

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  General Service Officer

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด  Library Service Officer

   ⌦  ผานติ  สุจิตจร *

ห้องสมุด คือ แหล่งรวมวัสดุสารสนเทศเอาไว้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นวัสดุ

ตีพิมพ์ วัสดไุม่ตีพิมพ์ วัสดอิุเล็กทรอนกิส ์ เพ่ือให้ผู้ใช้สืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศไดม้ากขึน้

อย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่  โดยมบีรรณารกัษเ์ป็นผู้บริหารและดำเนนิการจดัใหบ้ริการ

อย่างมีระบบ

ห้องสมุดท่ีมีอยู่ในหน่วยราชการตา่งๆ มักเป็นห้องสมุดเฉพาะขนาดเลก็ท่ีรวบรวม

หนังสือและให้บริการความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ

หน่วยงานนัน้ๆ  มีการบรกิารทีแ่ตกตา่งกนัไปข้ึนอยู่กับวิสัยทศันข์องผู้บริหาร และศกัยภาพ

ในการดำเนินงานห้องสมุดของบรรณารักษ์  การให้บริการท่ัวไปส่วนใหญ่  ได้แก่  การช่วยค้นเร่ืองราว ตอบคำถาม  แปลบทความทางวชิาการ

จัดทำสำเนาเอกสาร  ค้นหาเอกสาร  จัดทำบรรณานุกรมและดัชนีค้นเรื่องให้ตามต้องการ  จัดพิมพ์ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่อง

สง่ให้ถึงผู้ใช้  จัดสง่เอกสารและเรือ่งย่อของเอกสารเฉพาะเรือ่งให้ถึงผู้ใช้ตามความสนใจเปน็รายบคุคล    



  
    ⌫  

⌫ 
 

แสดงความคดิเหน็  หรอืแจง้เปล่ียนทีอ่ยู ่ :

หน่วยประชาสัมพันธ์  และเตรียมความพร้อมฯ  สถาบันพระบรมราชชนก

อาคาร ๒  ช้ัน ๗  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ถนนตวิานนท ์ อำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรีุ  ๑๑๐๐๐

โทรศพัท ์๐-๒๕๙๐-๑๘๑๙  โทรสาร  ๐-๒๕๙๑-๘๖๒๓   หรอื   www.pi.ac.th       E – mail  :   nipaparn_su@hotmail.com

(ช่ือ - ท่ีอยู่ผู้รับ)

 ⌫ ⌫    ⌫    

สังคมยุคข่าวสาร (Information society) หรือยุคดิจิตอล (Digital knowledge society) นี้ได้ทำให้ห้องสมุดมีการปรับตัวและมี

พัฒนาการไปตามวิทยาการและเทคโนโลยี  การให้บริการข้อมูล ข่าวสารในปัจจุบันไม่จำกัดด้วยเวลาและสถานที่อีกต่อไป  เพราะผู้ใช้

สามารถสืบค้นหรือหาข้อมูลได้ตลอดเวลาจากที่บ้าน ที่ทำงานด้วยระบบอินเทอร์เน็ต  แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดและภาระหน้าที่หลักของ

ห้องสมดุทีจ่ะทำใหผู้้ใช้รู้จักห้องสมดุ  รู้จักทรพัยากรสารสนเทศและสามารถนำทรพัยากรสารสนเทศไปใชป้ระโยชนด้์วยกจิกรรมและวธีิการ

ของห้องสมดุ  อาท ิ สอนการคน้หาสารสนเทศของหอ้งสมดุ  สอนการคน้หาและเขา้ถงึสารสนเทศทีอ่ยู่นอกหอ้งสมดุ  สอนใหรู้้จักเครือ่งมือ

ช่วยคน้ของหอ้งสมดุนัน้ ไม่เคยเปลีย่น

 สำหรับหอ้งสมดุสถาบนัพระบรมราชชนก ไดเ้ปิดใหบ้ริการแกเ่จ้าหนา้ทีข่องสถาบนั และบุคคลภายนอกทัง้ในและนอก กสธ.

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ปัจจุบันใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ U-Lib M  โดยเน้นการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านการบริหาร การวิจัย

ทางการพยาบาลและสาธารณสุขเป็นหลัก  การบริการที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ การยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศด้านการวิจัย

ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ของสถาบันจึงนิยมมาใช้ห้องสมุดค่อนข้างน้อย  ผู้เขียนได้ทำการศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของ

เจ้าหน้าที่สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๕๑ (ผานิต, ๒๕๕๑) พบว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีการเลือกแหล่งสารสนเทศที่เหมาะสม

ประเมินค่าอยู่ในระดบัสงู  ส่วนความรู้และทักษะในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS Medline ยังอยู่ในระดับ

ค่อนข้างต่ำ  นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังใช้ประโยชน์จากห้องสมุดสถาบันน้อยมากในภาพรวม  เนื่องจากระยะเวลาการ

เปิดบรกิาร  (ในเวลาราชการ) ไม่เอ้ืออำนวยเพราะตดิภาระงาน  ทรพัยากรสารสนเทศทีจั่ดบรกิารไมต่รงกบัความตอ้งการ  และในปจัจุบัน

การสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถทำได้ทุกเวลา สถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่โต๊ะทำงานหรือที่บ้าน

ขอเพียงแต่มีอุปกรณ์ครบกส็ามารถทำไดแ้ล้ว

ผู้เขียน เชื่อมั่นว่าหากห้องสมุดของสถาบัน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เช่น จัดบรรยากาศ

การให้บริการท่ีเน้นการเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย  มีระบบการสืบค้นท่ีรวดเร็ว และมีข้อมูลออนไลน์เช่ือมโยงกับห้องสมุดวิทยาลัย

ในสังกัดสถาบัน  จัดบริการหนังสือที่มีความหลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้น  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน

ให้สามารถบริการให้คำแนะนำการสืบค้นข้อมูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ตแก่ผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุดด้วย จะทำให้ห้องสมุดของสถาบันเป็น

แหล่งสืบค้น และเรียนรู้ที่ทันสมัยช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน ให้พร้อมก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่าง

เต็มภาคภูมิ ในอนาคตอนัใกลอี้กทางหนึง่ด้วย

นักวิชาการศกึษาชำนาญการ  สถาบนัพระบรมราชชนก*


