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เดือนธันวาคมเป็นเดือนท้ายสุดในหน้าปฏิทิน แต่ก็เป็น

เดือนที่มีความหมายต่อพสกนิกรชาวไทยที่ต่างเฝ้ารอด้วยความ

ปีติยินดี  เนื่องด้วยทุกวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย

วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งพระองค์

ทรงเอื้อมพระหัตถ์เอื้อไปยังบรรดาผู้ที่ยากจนที่สุด และเปราะบาง

ที่สุดในสังคมไทย ทรงรับฟังปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น และให้

ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นให้สามารถยืนหยัดดำรงชีวิตของ

ตนเองต่อไปได้ด้วยกำลังของตัวเอง... ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

ขององคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว  ยังประโยชนใ์ห้กับประชาชน

ของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้   ข้าพระพุทธเจ้า ในนามผู้บริหาร

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก

ขอถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร ็ว ทรง

พระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง และมีพระชนม์มายุ

ยิ่งยืนนาน

ขอแสดงความยนิด ีกับผู้สำเรจ็หลักสูตร “เตรียมผูบ้ริหาร

ขึ้นสู่ตำแหน่งในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” ที่จะเป็น

กำลังสำคัญให้กับสถาบันพระบรมราชชนกในโอกาสต่อไปข้างหน้า

และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานจัดสรรเงิน

“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า ๙๐” จำนวน ๑๒๓ ทุน ทุกคนให้ตั้งใจ

ศึกษาเล่าเรียนและนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสนอง

พระราชปณิธานของกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี

เกรด็ความรู ้ในฉบับน้ีเป็นการนำเสนอ “วิธีคิดเปอร์เซ็นต์

เงินเดือนแบบใหม”่ มาเล่าสู่กันฟัง  เพ่ือจะนำสาระทีเ่ป็นประโยชน์

มาเสนออย่างต่อเนื่อง...แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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นพ.สมควร  หาญพฒันชยักรู  ผู้อำนวยการสถาบนั

พระบรมราชชนก นำคณะผู ้บร ิหาร ข้าราชการ และ

นักศึกษาในสังกัด บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำอาศิรวาท

ราชสดุดี เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ครบ

๘๒ พรรษา (วันที ่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)  เมื ่อวันที ่ ๒๔

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเครือข่ายทุกภูมิภาค ร่วมกิจกรรม

“๙ ในดวงใจ” ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกับประชาชนคนไทย

ทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. เนื่องในมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ในวนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒  เพือ่ถวายความจงรกัภกัดแีดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์



 
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ขณะ

เสด็จพระราชดำเนินมาประทับภายในอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลศิริราช  เมื ่อวันที่

๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อรับถวายการรักษา หลังมีพระปรอท (ไข้) และมีพระอาการอ่อนเพลีย  โดยได้ลงนามถวายพระพร

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

เมือ่วันที ่๗ ตุลาคม ๒๕๕๒  คณะอาจารยแ์ละนสิิต

วพบ.นพรัตน์วชิระ จำนวน ๓๗ คน ร่วมลงนามถวาย

พระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช

๑๐๐ ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นางลัดดาวัลย์  ไวยสุระสิงห์  ผู ้อำนวยการ

วพบ.สุพรรณบุรี นำคณะอาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนกัศกึษา

จำนวน ๑๘๕ คน เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรแด่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว เม่ือวันที ่๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

ท่ีศาลาศริิราช ๑๐๐ ปี

⌫ ⌫ ⌫  
วพบ.สุพรรณบุรี ร่วมกบั ชมรมพยาบาลจงัหวดัสุพรรณบรีุ และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดงานเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี เน่ืองในวนัพยาบาลแหง่ชาติ

ประจำปี ๒๕๕๒ เมื ่อว ันที ่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื ่อถวายเป็น

ราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรง

ปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่

ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล  โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ ๘๒ รูป  พิธีวางพานพุ ่มถวายราชสักการะ

กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วพบ.สุพรรณบุรี  รวมทั ้ง

ให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียนในเขตท้องถิ่นห่างไกลและเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

ในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที ่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และเป็น

ว ันคล ้ายว ันพระราชสมภพของสมเด ็จพระศร ีนคร ินทราบรมราชชนน ี

ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี   โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดเพชรบุร ี พร้อมด้วยนายก

เหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานกล่าวอาเศียรวาทราชดุดี วางพานพุ ่ม

ดอกไม้สด และมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๔  สาขา

ไดแ้ก ่  สาขาผูบ้ำเพญ็ประโยชนต์อ่สังคม  สาขาการวจัิยทางการพยาบาล  สาขาการศกึษาพยาบาล และสาขาการบรกิารพยาบาล

หลังจากนั้นคณะพยาบาล นักศึกษาพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และชมรมต่างๆ รวมทั้ง

แขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน  ๔๐๐ คน ร่วมร้องเพลงชาติแสดงความสมานฉันท์และพลังความสามัคคีของวิชาชีพ



วพบ.พุทธชินราช  จัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ

ประจำปี ๒๕๕๒” เมื ่อว ันที ่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  โดยมี

นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธี

ซึ่งวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการนวัตกรรมทางการพยาบาล และการบริจาค

โลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัด

นพ.ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิร ิพงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สุราษฎร์ธานี นำบุคลากรจากส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์พยาบาล พยาบาล นักศึกษาพยาบาล และเจ้าหน้าที ่ วพบ .

สุราษฎร์ธานี  ทำพิธ ีอาศิรวาทราชสดุด ีสมเด็จพระศรีนคร ินทรา

บรมราชชนนี  เนื ่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย วันรักต้นไม้ประจำปี

ของชาติ และวันผู ้ส ูงอายุ เมื ่อว ันที ่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ บริเวณ

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วพบ.สุราษฎร์ธานี

มีพธิถีวายเครือ่งราชสกัการะ  กลา่วอาศริวาทราชสดดุ ี  วางพานพุม่ดอกไม ้  ตกับาตรอาหารแหง้  และถวายภตัตาหารเชา้พระภกิษุ

โดยนายแพทย์ สสจ.สุราษฎร์ธานี ได้มอบกล้าไม้มงคลให้ส่วนราชการ นำไปปลูกในหน่วยงานด้วย

วพบ.ตรัง  จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี ตามโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมวันสำคัญของชาติ

และวิชาชีพ  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนทีีมี่ตอ่ปวงชนชาวไทย    มีพธิถีวายพวงมาลยั ขอ้พระกรดอกไมส้ด

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายไมตรี  อินทุสุต)  ประธานในพิธี พร้อมด้วย

คณะอาจารย์ เจ ้าหน้าที ่ และนักศึกษาทุกชั ้นปี ตัวแทนพยาบาลใน

โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรัง รวม ๑๕๐ คน

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และการบริจาคโลหิต

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.นครลำปาง

ร่วมพิธี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ เนื่องใน

วันพยาบาลแหง่ชาต ิ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  ในตอนเชา้มพิีธีสักการะ

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ

เด ินเท ิดพระเก ียรต ิเพ ื ่อน ้อมสำนึกในพระมหากร ุณาธ ิค ุณ

ของพระองค์  พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัย

ช ่ ว งบ ่ าย ได ้ จ ั ดแสดงน ิท ร รศการว ั นพยาบาลแห ่ งชาต ิ

พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า และสาระน่ารู ้เกี ่ยวกับสุขภาพ

รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ณ ศาลาสมเด็จย่า

และหอประชุมฝ้ายคำวิทยาเขตลำปาง



เป ็นเด ือนตามปีปฏ ิท ินอ ิสลามที ่

อ ัลลอฮ์ทรงประทานมหาค ัมภีร ์อ ัลก ุรอ ่าน

ลงมายังโลกมนุษย์  ผ่านทางศาสนทตูไปสู่ศาสดา

มุฮัมมัด  เพื่อเป็นธรรมนูญหรือทางนำในการ

ดำเนินชีวิตของมนุษยชาติทั้งมวล  จึงเป็นเดือน

ที ่ประเสริฐยิ ่ง  เป็นเดือนแห่งการถือศีลอด

ตามข้อบัญญัติศาสนาอิสลาม

ปี ๒๕๕๒ เป็นช่วงระหว่างวันท่ี

๒๒ สิงหาคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒

    ⌦ ⌫

เมือ่วนัที ่๙ กันยายน ๒๕๕๒  นายวเิชยีร  ชวลติ  ผู้วา่ราชการจงัหวดัสริุนทร์

เป็นผูแ้ทนศนูยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.)  มอบอาหารหวาน

ให้แก่นักศึกษา วพบ.สุรินทร์ ตามโครงการสายใยรกัรอมฎอนสูนั่กศึกษาพยาบาล

ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มฯ ณ ห้องประชุมราชาวดี  เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมการถือศีลในเดือนรอมฎอน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครฐั

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

สนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของนักศึกษาพยาบาล

วพบ.สุพรรณบุรี โดยเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ นายสมศักย์ 

ภูรีศรีศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบอาหาร

สำหรบัเดอืนรอมฎอน ตามโครงการสายใยรกัรอมฎอนสูนั่กศกึษา

พยาบาลตามโครงการผลติพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเพ่ือแก้ไขปัญหา

ในพ้ืนทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต ้ ปี ๒๕๕๒ เพือ่แสดงออกถงึความ

จริงใจและใส่ใจของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อนักศึกษา และเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

นายสวุฒันา  คา่นคร  ผอ.วสส.จังหวัดยะลา  เป็นประธาน

เปิดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (จัดโดย ชมรมมุสลิมและสโมสร

นักศึกษา รุ่นท่ี ๒๑) เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ลานกีฬาวิทยาลัย

มีนายอลิ ฟาน  ตอแลมา นักวชิาการสาธารณสขุ และ นายกรยิา  มูซอ

โฆษกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากร

ในการเสวนาเรื่อง  “บทบาทนักศึกษามุสลิมในยุคโลกาภิวัฒน์”

โดยมีสมาคม ชมรม และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวน ๑๕ หน่วยงาน  เข้าร่วมพิธีละศีลอด

อาจารยแ์ละนกัศกึษา วพบ.สุราษฎร์ธานี  ร่วมทำกจิกรรม

สร้างสมานฉันท์ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ปอซอ) หรือ

กิจกรรมทางศาสนาอิสลามในวันออกจากถือศีลอด  โดยตัวแทน

นักศึกษาได้กล่าวประวัติความเป็นมาของพิธีถือศีลอด (ปอซอ)

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรมทีแ่ตกตา่งระหวา่งนกัศกึษาทีน่บัถอื

ศาสนาพุทธและมุสลิม พร้อมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายในช่วง

ถือศีลอด เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒

งานกจิกรรมนกัศกึษา วพบ.สงขลา  จัดกจิกรรมละศีลอด

ในเดือนรอมฎอน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของศาสนาอิสลาม

และสร้างความสมานสามัคคีระหว่างนักศึกษาพยาบาลมุสลิมและ

นักศึกษาพยาบาลไทยพุทธ  เมื ่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ

หอประชุมวิทยาลัย โดยมี นายสนธิ  เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และตัวแทน

นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีต่างๆ เข้าร่วมงาน ๒๐๐ คน



อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วพบ.นครศรีธรรมราช ร่วมแรงร่วมใจ

ประดิษฐ์หมรับและจัดขบวนแห่หมรับอย่างยิ่งใหญ่  เข้าร่วมประกวดในเทศกาล

งานเดือนสบิเมืองนครฯ  จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่๑๓ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒  ผลการ

ตัดสินได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทหมรับ (กลุ่มบุคคลทั่วไป)

และประเภทแห่หมรับ (กลุ่มบุคคลท่ัวไป)

หมรับ คือ “สำรับ” ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็นงานบุญเพื่อแสดง

ความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับ ประกอบด้วย อาหาร ๕ อย่าง (ข้าวพอง ขนมลา

ขนมบ้า ขนมดีซำ และขนมไข่ปลา) ที่นำไปถวายวัดในเดือนสิบเพื่อทำบุญอุทิศ

ให้กับบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไป

 ⌫  ⌫
บุคลากร วพบ.สระบุรี พร้อมด้วยชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมงาน “ประเพณี

ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี ๒๕๕๒” เมื ่อวันที ่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

ที่วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี  ซึ่งจังหวัดสระบุรีจัดขึ้น

เป็นประจำทุกปีเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสนับสนุนประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่จังหวัด

วพบ.สระบุรี ในฐานะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานประเพณี

ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจปัญหาอุปสรรคในการจัดงาน  พบว่า

ในภาพรวมผู้ที ่มาร่วมงานรู้สึกพอใจกับการจัดงานในปีนี้ และอยากให้สืบสาน

ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู ่จังหวัดสระบุรีต่อไป  โดยเตรียมสรุปผลการประเมิน

เป็นรูปเล่มส่งให้จังหวัดเพ่ือใช้วางแผนการดำเนนิงานในปีถัดไป

⌫   ⌦
วสส.จังหวดัขอนแกน่  เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถาบัน

การศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒

ระหว่างวันท่ี ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๕๒  โดยนางศิริ  วัฒนธีรางกูร  ผอ.วสส.จังหวัดขอนแก่น

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  มี ๕ สถาบันการศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ประกอบด้วย  วพบ.ขอนแก่น  วสส.จังหวัดขอนแก่น  คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  และคณะ

พยาบาลศาสตร ์วิทยาลยับัณฑติบริหารธรุกิจ

ผลการแข่งขัน วสส.จังหวัดขอนแก่น ได้ร ับรางวัลชนะเลิศกีฬา

“ตระกร้อชาย เปตองชาย เปตองหญิง วอลเล่ย์บอลหญิง และบาสเกตบอลชาย”

นพ.สมควร  หาญพัฒนชัยกูร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก  เป็นประธาน

มอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมผู้บริหาร

ขึ ้นสู ่ตำแหน่งในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” ซึ่งวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่๖ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ศนูยฝึ์กอบรมวทิยาลยันกับริหารสาธารณสขุ

(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

ท่ีจะก้าวขึน้สู่ตำแหนง่ผู้อำนวยการวทิยาลยัในสังกัด ทดแทนผูบ้ริหารระดบัผู้อำนวยการวทิยาลยั

ที่เกษียณอายุราชการตามวาระ  ให้เป็นบุคคลที่คิดกว้าง มองไกล ใฝ่รู้ และเป็นผู้ที่มีความรู้

      ⌫ ⌦

ความเขา้ใจในการบรหิารองคก์ร สามารถขบัเคลือ่นใหง้านในองคก์รดำเนนิการไปอยา่งราบรืน่ ตลอดจนเปน็ผู้นำการเปลีย่นแปลงใหกั้บทีมงาน

หรือผู้เก่ียวข้อง ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

⌫  

    



กระบวนการฝกึอบรม ประกอบดว้ย การเขา้ค่าย ณ โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกล้า จ.นครนายก  การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภายในกลุม่

โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มให้การแนะนำและควบคุมกำกับกระบวนการ  รวมทั้งวิทยากรภายนอกและภายในกระทรวงสาธารณสุข มาให้

ความรู้และประสบการณ ์ โดยมีรองผู้อำนวยการวทิยาลัยในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๖ คน

  
  

วสส.จังหวัดยะลา (โดยกลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม) ร่วมกับ

คณะวทิยาการสือ่สาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตาน ี ระดมตวัแทน

สถานวิีทยชุุมชน ๓ จังหวดัชายแดนใต ้และคณาจารยจ์ากสถาบนัการศกึษาในพืน้ที่

ร่วมการสมัมนา “พัฒนาเครอืข่ายนักส่ือสารสุขภาพในสามจงัหวัดชายแดนใต”้

เม่ือวันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒  ณ วสส.จังหวดัยะลา  มีรองศาสตราจารย ์ดร.โคทม

อารียา  ประธานแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน  และ

รองศาสตราจารยอ่ิ์มจิต  เลิศพงษส์มบัติ  คณบดคีณะวทิยาการสือ่สาร มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมเสวนาในประเด็น “การพัฒนาการจัด

รายการสื ่อสารเพื ่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนผ่านสื ่อวิทยุชุมชนในสาม

จังหวัดชายแดนใต้”  เป้าหมายเพื่อใช้สื่อวิทยุในการสร้างกระแสการดูแลสุขภาพ

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมเชิงบวกด้านสุขภาพของประชาชน

คณาจารยแ์ละคณะนกัศกึษา วสส.จังหวดัยะลา  ได้ร่วมจดัรายการวทิยผุ่านสือ่วิทยชุุมชนคนรกัสุขภาพโรงพยาบาลยะลา ต้ังแตวั่นที่

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นตน้มา  ทางคลืน่ความถี ่FM ๙๒.๕ MHz  ทุกวนัจันทรแ์ละวนัอังคาร เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และวนัอาทติย์

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

   

เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒  นพ.เสรี  หงส์หยก  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

วิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขต ๗ เร่ือง “สติคิด  จิตเป็นสุข  สู่สุนทรียสนทนา

พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข”  จัดโดย วพบ.ตรัง วสส.จังหวัดตรัง ร่วมกับ

สำนกังานสาธารณสขุจังหวดัภเูกต็ ระหวา่งวนัที ่๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชมุ

พิรุณ  รัตนวนิช  วพบ.ตรัง  โดยได้ให้แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขด้านคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในสังกัด กสธ. เขต ๗

ท่ีเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๕๐ คน

จากการนิเทศงานร่วมกันระหว่าง วพบ.ตรัง วสส.ตรัง และ สำนักตรวจราชการ กสธ.

ตามโครงสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และเป็น

แกนนำในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขต ๗  พบว่าหน่วยงานในระดับจังหวัด

ท้ัง ๕ จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี และ ตรัง  มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง บางหน่วยงานมีผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี สามารถนำไปเป็นแบบอย่างการเรียนรู้แก่หน่วยงานอื่นได้  รวมทั้งบุคลากรสุขภาพต้องการเรียนรู้แนวทาง

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือนำไปพัฒนางานของตนเอง พัฒนาทีมงานสู่คุณภาพบริการสาธารณสุข  วพบ.ตรัง วสส.ตรัง และ

สสจ.ภเูกต็ จงึรว่มเปน็เจา้ภาพจดัการประชมุวชิาการดงักลา่วขึน้  เพือ่ใหผู้้เขา้รว่มประชมุไดม้แีนวทางในการพฒันาจติและคณุธรรมจรยิธรรม

สู่สุนทรียสนทนา พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข และสามารถนำไปปฏบัิติได้ถูกต้อง  โดยมีการบรรยายวิชาการเร่ือง “สติคิด จิตเป็นสุข” “คิดดี

พูดดี ทำดี” และ “Open mind  Open heart  Open will” โดย ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  และเรือ่ง “การนำสนุทรยีสนทนา มาใช้ใน

ระบบบริการสาธารณสุข” โดย ดร.นฤมล  อเนกวิทย์  ผอ.วพ.ศรีมหาสารคาม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมในหน่วยงาน  และมอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร

ในสถานบรกิารสาธารณสขุ เขต ๗  รางวัลชนะเลิศอนัดับ ๑ ได้แก่  โรงพยาบาลนาโยง จ.ตรัง



  
⌫ ⌫ ⌫ ⌫

เม่ือวันที ่๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ ทีห่อประชมุ วพบ.สงขลา  ฝ่ายบรกิารวชิาการ

วพบ.สงขลา จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “อนามัยเจริญพันธุ์ : การดูแลสตรีที่มี

ปัญหาท้องไม่พร้อม/แท้งท่ีไม่ปลอดภัย” เพ่ือให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า

๔๐๐ คน ได้ตระหนกัและเขา้ใจปัญหาการทำแทง้ทีไ่ม่ปลอดภยั  รวมทัง้แนวทางในการ

จัดการปญัหาทีถ่กูตอ้ง  โดยไดรั้บเกยีรตจิาก นางจริะประไพ  แกว้ภราดยั  ภรยิา รมว.สธ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.กำแหง  จาตุรจินดา ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและ

สิทธกิารอนามยัเจรญิพนัธุข์องสตร ี (แหง่ประเทศไทย) และผูเ้ช่ียวชาญจากกองอนามยั

การเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย  เป็นวิทยากรให้ความรู้

วพบ.นครศรธีรรมราช  ร่วมกบั  กองอนามยัการเจรญิพนัธุ ์กรมอนามยั  มูลนิธิเพือ่สุขภาพและสทิธกิารอนามยัเจรญิพนัธุข์องสตรี

(แห่งประเทศไทย) จ.นครศรีธรรมราช  และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  จัดการประชุมวิชาการเร่ือง “อนามัยการเจริญพันธ์ุ : การดูแลสตรี

ท่ีมีปัญหาทอ้งไมพ่ร้อม/แทง้ท่ีไม่ปลอดภัย (Reproductive Health and Unsafe Abortion : From D&C ToMVA) เมือ่วนัที ่๑๖ กนัยายน

๒๕๕๒ ณ หอประชุมวิทยาลัย  มีบุคลากรสาธารณสุข อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๔๐๐ คน

เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (นางนงลักษณ์  บุญไทย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย

/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนพันธ์  ชูบุญ  อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ / นพ.ชัชวาล  ก่อสกุล  กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม

โรงพยาบาลหาดใหญ ่และ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.กำแหง  จาตรุจินดา  ประธานมลูนิธิเพ่ือสุขภาพและสทิธิการอนามยัฯ) เก่ียวกบัการดแูล

สตรีท่ีมีปัญหา Unplanned Pregnancy and Unsafe Abortion  ข้อบังคับแพทยสภาวา่ด้วยการปฏบัิติเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภท์างการแพทย์

ตามมาตรา ๓๐๕ แหง่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเครือ่งมือแพทยช์นิดใหมท่ี่ใช้ในการรกัษาสตรท่ีีมีปัญหาอนามยัการเจรญิพนัธุ์

(Manual Vacuum Aspiration  MVA)

⌫ ⌫ ⌦
วพบ.พะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพยาบาลพี่เลี้ยงแบบ

บูรณาการ : วิถีการเรียนรู้สู่การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในการนิเทศภาคปฏิบัติ

ของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต”้ ระหวา่งวนัที ่๑๖ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ เพือ่ใหพ้ยาบาลวชิาชพีในพืน้ที ่๕ จังหวดั

ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี  นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล)  พยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึก

วิทยาลยั และคณาจารยวิ์ทยาลยั รวม ๕๑ คน ได้พัฒนาศกัยภาพเพิม่พูนความรู ้ความเขา้ใจ

ในการเรยีนรู/้พัฒนาแบบบรูณาการ การดแูลทีบ้่าน วางแผนใหก้ารนเิทศภาคปฏบัิตินักศกึษา

เสริมสร้างเครือข่ายความรว่มมือทางการศกึษาและทางการพยาบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้วยการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามแกนของหลักสูตร รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ได้อย่างเหมาะสม

นางภรณี  เลื่องอรุณ  ผอ.วพบ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม

“พัฒนาศักยภาพด้านการสอนแก่พยาบาลพี่เลี ้ยง” มีอาจารย์ วพบ.สงขลา

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

สงขลา  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกเกี่ยวกับบทบาทความ

เป็นครูในการจัดการเรียนการสอนในการนิเทศนักศึกษาภาคปฏิบัติ  ซ่ึงฝ่ายวิชาการและ

พัฒนาคณุภาพบณัฑติ จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่๓๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ

หอประชุมวิทยาลยั  มีพยาบาลพีเ่ล้ียงเขา้ร่วมประชุม จำนวน ๘๐ คน



วพบ.สุราษฎร์ธานี  จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพ่ีเล้ียง

(๕ จังหวัดชายแดนภาคใต)้ เพ่ิมศักยภาพดา้น การสอนสำหรบัพยาบาลทีเ่ป็นครูพ่ีเล้ียงในแหลง่ฝึก

ได้แลกเปล่ียนประสบการณ ์ระหว่างกัน และดำเนนิการนเิทศไปในแนวทางเดยีวกัน  ระหว่างวันท่ี ๑๔

ถึง ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชมุบัวขาว  มี ดร.กุลยา  ตันตผิลาชวีะ นักวชิาการอสิระและ

คณาจารย์จาก วพบ.สุราษฎร์ธานี  เป็นวิทยากรบรรยาย  มีครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกจำนวน ๕๐ คน

เข้ารับการอบรม ทำกิจกรรมกลุ่ม ทดลองเขียนแผนนิเทศและนิเทศจริงบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาล

สุราษฎร์ธานี

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วพ.พระจอมเกล้า

จังหวัดเพชรบุรี  จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการ

ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภมิู  ระหวา่งวนัท่ี ๕ – ๙  ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบชี

ชะอำ จ.เพชรบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้พยาบาลเวชปฏิบัติที ่ผ่านการอบรมการ

พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบัิตทิัว่ไป (การรกัษาโรคเบือ้งตน้)  และบคุลากรทางการ

พยาบาลและผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงานในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ด้านการรักษาโรค

ได้มีโอกาสทบทวนและฟื้นฟูความรู้  และพัฒนาสมรรถนะในการรักษาโรคเบื้องต้น

ใหส้ามารถปฏบัิตภิารกจิในการบรกิารสขุภาพประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ผู้เขา้รบั

การอบรมจาก ๓๘ จังหวดั รวม ๔๕๐ คน ได้รับความรูแ้ละมกีารสรา้งเครอืข่ายพยาบาล

เวชปฏิบัติและมีความพึงพอใจ ประทับใจในการจัดอบรมการต้อนรับและการทอ่งเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี

 ⌫  ⌫  
วพบ.จักรีรัช  ได้จัดการอบรม e-learning สำหรับอาจารย ์เพ่ือพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรให้สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบ E-learning และนำไปพัฒนารายวิชา

สำหรบัการเรยีนการสอนบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์  ระหวา่งวนัที ่๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ที่ผ่านมา  โดยได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกจากกลุ่มงานโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด

ราชบุรีเข้าร่วมอบรม อาทิ โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาล

ดำเนนิสะดวก)  โดยมนีายโสภณ  จาเลิศ  ข้าราชการบำนาญ สบช. เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

⌫  

นายภาน ุ อุทยัรัตน ์ ผู้วา่ราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช

เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จ

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

(การรักษาโรคเบื ้องต้น) รุ ่นที ่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

วพบ.นครศรีธรรมราช   เมื ่อว ันที ่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒

ณ ห้องประชุม เสาวรส  ซ่ึงได้จัดการอบรมระหว่างวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์

ถึง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด

นครศรีธรรมราชผ่านการอบรมท้ังส้ิน ๕๒ คน

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒  วพบ.พุทธชินราช มีพิธีปิด

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั ่วไป

(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ ่นที ่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒  โดย

นพ.ทนงสรรค์  สุธาธรรม  รองปลัด กสธ. เป็นประธานมอบวุฒิบัตร

แก่ผ ู ้สำเร ็จหลักสูตรที ่ เข ้าร ับการอบรมตั ้งแต่ว ันที ่ ๑ มิถุนายน

ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ท่ีผ่านมา  บรรยากาศเต็มเป็นไปด้วยความปล้ืมปีติ

ของทุกฝ่าย



  
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้ ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความสำคัญในการผลิต

การเข้าถึงข้อมูล  และการแพร่กระจายความรู้  ในการปฏิบัติงานจึงมีการนำใช้

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาจัดการฐานข้อมูล  เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

ตามนโยบายการพฒันาดา้นภาครฐั (e - Government) และตามกรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศระยะท่ี ๒ ท่ีให้หน่วยงานต้องมีการนำระบบ Back office มาใช้

ดังน้ันในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มอำนวยการ  จึงนำ

“ระบบการเงินและกำกับงบประมาณ” เข้ามาใช้ในหน่วยงานสถาบันพระบรม
ราชชนกสว่นกลาง  มีวตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานขององคก์ร โดยดำเนนิการจดัอบรมเชงิปฏบัิตกิารผูรั้บผิดชอบ ระหวา่ง

วันที ่๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชมุ ๔๗๐๓ สถาบนัพระบรมราชชนก  มีผู้เขา้อบรมรวมทัง้ส้ิน ๖๕ คน  ขณะนีอ้ยู่ในระหวา่งการ

ลงข้อมูลพื้นฐานแผนงาน  โครงการ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน

และในอนาคตจะมกีารขยายการใชร้ะบบไปยังหน่วยงานวทิยาลัย

⌦  
⌦   ⌫ 

เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวนิช

ประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้เป็นประธาน

ในพิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า ๙๐” ประจำปี ๒๕๕๒  แก่นักศึกษา

พยาบาลศาสตร์จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องประชุม

ไพจิตร ปวะบุตร  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยผู้รับทุนได้เข้ารับทุน

ณ แท่นประดิษฐสถานพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวนิช  ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาท่ีเข้ารับทุนในปีน้ีว่า

“รู้สึกดีใจท่ีนักเรียนยงัสนใจเรยีนวชิาชีพพยาบาล เพราะหลายคนคดิว่าเป็นวิชาชีพ

ที่มีการรับใช้ผู้อื่น อย่างมากก็ดูแลรักษาผู้ที่ป่วยไข้ หรือเป็นผู้ช่วยแพทย์ผู้ทำการ

รักษา  แต่แท้จริงแล้วพยาบาลสามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้มากในทุกโอกาสไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม  การเป็นนักเรียนพยาบาลของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระนามนีเ้ป็นสิริมงคลสูงสุด  จึงขอพระบารมขีองสมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนน ีทรงคุม้ครองรักษา

ให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ ทำงานชว่ยเหลือผู้อ่ืนจนสำเร็จผลต่อไป“

นายธราพร  บุนนาค  เหรญัญกิมูลนิธิกองทนุการกศุลสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี กล่าวรายงานวา่  มูลนิธิกองทนุดงักลา่ว

ได้จัดสรรเงนิทนุการศกึษาใหแ้กนั่กศกึษาพยาบาลศาสตรข์องสถาบนัพระบรมราชชนก  จำนวน ๑๒๓ ทุน ทุนละ ๘ พันบาทตอ่ปี จนจบหลกัสูตร

(๔ ปี) เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนแล้วท้ังส้ิน ๒,๑๔๕ ทุน  สำเร็จการศึกษาแล้ว ๕๐๙ คน

นางสาวศริิขวญั  ชูศรีทอง  นักศกึษาพยาบาลศาสตรบั์ณฑติ ช้ันปีท่ี ๓ วพ. ศรีมหาสารคาม  ผู้แทนนกัศกึษาทีไ่ด้รับพระราชทานทนุ

การศึกษา กล่าวแสดงความขอบคุณว่า  “ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นล้นพ้น และจะ

นำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาเล่าเรียน และจะเอาใจใส่ในการศึกษาเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาลให้บริการ

แก่ประชาชนและสังคมให้มีประสิทธิภาพด้วยความเอ้ืออาทร “

  
กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก  ขอรายงานความก้าวหน้า

ของผลงานนวัตกรรมที ่ได้รับการสนับสนุนให้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ์

(จดลิขสิทธิ์) กับสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ปรากฏว่า

ผลงานนวัตกรรม วพบ.ขอนแก่น  ประเภทวรรณกรรมลักษณะงาน

หนังสือ จำนวน  ๒ เร่ือง ได้รับการจดลขิสิทธ์ิ เรียบร้อยแล้ว

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ

ทะเบียนข้อมูลเลขท่ี ว.๑๑๙๘๓

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ

ทะเบียนข้อมูลเลขท่ี ว.๑๑๙๘๒



 

คณะผูวิ้จัย วพบ.สรรพสิทธปิระสงค ์(นางอภริดี  เจริญนกูุล  นางยพุารตัน์

สุริโย และ นางสาวปาจรย์ี  ตรนีนท)์  สามารถควา้รางวลั “Best Oral Presentation

Award”  จากการนำเสนองานวิจัยเร่ือง Empowerment Program for Uncontrolled

type 2 Diabetics หรอืโปรแกรมการเสรมิสร้างพลงัอำนาจสำหรบัผู้ป่วยเบาหวาน

ประเภทที ่๒ ท่ีควบคมุโรคไมไ่ด้   ในการประชมุวิชาการนานาชาต ิเร่ือง  Health

Services Delivery Management (การบรหิารจดัการระบบสขุภาพแบบองคร์วม)

ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์

ประเทศออสเตรเลยี (UNE)  วิทยาลยันกับรหิารสถานบรกิารสขุภาพระดบัสูง ประเทศออสเตรเลยี (ACHSE)  องคก์ารอนามยัโลก สำนกังาน

ประเทศไทย (WHO Thailand)  สำนกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.)  มูลนิธิเดก็โรคหวัใจในพระอปุถัมภ์ของสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ (Knowledge Sharing) เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการบริการสุขภาพ

บริการสุขภาพปฐมภูมิ การสาธารณสุขมูลฐาน ระหว่างผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติและระดับพื้นที่

ในการกำหนดทิศทางในการทำงานเชงิรุกด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในพืน้ท่ี

⌦
⌫ ⌦  

เม่ือวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  วพบ.ขอนแกน่ (โดย นางมกราพนัธุ ์  จูฑะรสก

ผอ.วพบ.ขอนแก่น และคณะกรรมบริหารวิทยาลัย)  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร

โรงเรียนพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จำนวน ๘ ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการเรยีนการสอน เพ่ือนำไปเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรด้์าน “Management of Nursing Education Program”  ของสถาบนั

การศึกษาในประเทศตอ่ไป

วพบ.ขอนแก่น ได้รับการประสานขอความร่วมมือเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา

ดูงานเรื่องดังกล่าวจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โดยได้รับการ

ประสานงานจาก WHO ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว)  คณะผูบ้ริหารสถานศกึษาพยาบาลสนใจศกึษาดงูานทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ในเร่ืองงานห้องปฏิบัติการพยาบาล และงานนวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” (ระบบครอบครัว) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ

⌦  
นักศกึษา วพบ.สุรินทร ์ ร่วมนำเสนอผลงานวจัิยใน “โครงการ

บูรณาการการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและการนำเสนอผลงาน

นักศึกษา” (Academic & English Competency Development Project of

Nursing Student 2009) จัดโดย วพบ.อุดรธานี ระหว่างวันท่ี ๓ – ๔ กันยายน

๒๕๕๒ ณ วพบ.อุดรธาน ี มีอาจารยแ์ละนกัศกึษาจากวทิยาลยัพยาบาล

ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และวิทยาลัยพยาบาลประเทศแคนนาดา

เขา้รว่มนำเสนอผลงานและตอบคำถามเปน็ภาษาองักฤษ  โดยนกัศกึษา

วพบ.สุรินทร์ เสนอผลงานวจัิย ๒ เร่ือง ได้แก่ “การใช้ปานาสตกัิบการเรียน”

และ “กระบวนการคัดสรรพยาบาลในอุดมคติ”  ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลในประเทศและระหวา่งประเทศ



⌦   

วพบ.กรุงเทพ  ร่วมกับ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จัดโครงการ

“นักศกึษาพยาบาลรว่มใจ  ใส่ใจ  ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค ปี ๒๕๕๒”  นำ

นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการบรกิารส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคแก่ประชาชน

โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิต

ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ประเมินความเครียด และแจกยา

สามัญประจำบ้าน แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่วัดตำหรุ

จ.สมุทรปราการ

 ⌫ ⌫

คณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วพบ.พะเยา  จัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพและป้องกนัโรคในนกัเรียนโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรยีน

ตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตีดู้เมน อ.ปง จ.พะเยา  ระหวา่งวนัที ่๑๖ – ๑๗ กันยายน

๒๕๕๒ ตามโครงการจติอาสานกัศกึษา วพบ.พะเยา  เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพเดก็นกัเรยีน

ในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา

วิทยาลัยกับชุมชน  โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้วัคซีน และแนะนำวิธีการดูแล

สุขภาพเบ้ืองต้น

⌫    

วพบ.พระพุทธบาท ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ อ.พระพุทธบาท

จ.สระบุรี  จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตแก่ผู ้สูงอายุ

โดยประยกุต์การรำไทยเขา้กับการออกกำลงักาย ต้ังแต่วันท่ี ๑ สิงหาคม

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ สัปดาหล์ะ ๓ ครัง้ มีผู้สูงอายเุขา้ร่วมโครงการ

จำนวน ๓๐ คน

เม่ือวันที ่๕ กันยายน ๒๕๕๒ วพบ.เชียงใหม ่ นำคณะ

อาจารย์และนักศึกษาลงชุมชนบ้านดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง บริการ

ตรวจสุขภาพ สอนการปฏิบัติสมาธิออกกำลังกายประสาทสัมผัส

เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยนำผลการดำเนินงาน

ไปพัฒนาการเรียนการสอนบูรณาการกับวิชาสร้างเสริมสุขภาพ

ของสาขาการพยาบาลอนามยัชุมชนต่อไป

 
⌫  ⌫ 

น.ส.ส่งศร ี กติตรัิกษต์ระกลู  รองผูอ้ำนวยการสถาบนัพระบรมราชชนก  รับมอบโลร่างวลั “นักบริหารโรงพยาบาลดเีด่น ประเภท

ผู้บริหารด้านการพยาบาลภาครฐัดีเด่น” ประจำป ี๒๕๕๒ จากศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ นพ.เกษม  วัฒนชัย  องคม์นตร ี ในพธีิมอบรางวลั

นักบริหารโรงพยาบาลดเีด่น ประจำปี ๒๕๕๒ และนักเวชศาสตรป้์องกันดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑  จัดโดยสมาคมนกับริหารโรงพยาบาลประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจแก่นักบริหารและวิชาการ

ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพเป็นสำคัญ



“รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีภาคภูมิใจยิ่ง ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ให้

ความไว้วางใจและให้โอกาสแสดงผลงาน รวมทั้งคณะทำงานที่ร่วมแรงร่วมใจ

ทำงานจนเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์  ซึ่งหวังว่าจะได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

กระตุ้นให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ประการพัฒนาทักษะและถอดบทเรียน

การบริหาร ท้ังตนเอง ผู้ร่วมงาน นักศึกษา และบุคคลอ่ืนต่อไป”

น.ส.ส่งศร ี กิตติรักษต์ระกลู  :

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาพยาบาล อนามัยและผดุงครรภ์  โรงเรียนพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาล)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล)  คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปี ๒๕๑๗ เริ ่มเข้ารับราชการเป็นพยาบาลประจำการที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ต่อมาได้ไปปฏิบัติงาน

ท่ีกองการพยาบาล สำนกังานปลดั กสธ. และ สำนกังานการพยาบาล กรมการแพทย ์ในตำแหนง่นกัวชิาการพยาบาล ต้ังแตปี่ ๒๕๒๔ – ๒๕๕๑

ปัจจุบันเปน็รอง ผอ.สบช. รับผิดชอบภารกจิด้านการพฒันาการศกึษา

คณะผู้จัดทำสารสัมพันธ์ สบช. ขอประกาศเกยีรติคุณและขอเป็นกำลังใจให้ท่านยึดม่ันในการทำความดเีพ่ือส่วนรวมตลอดไป

⌦  
สถาบันพระบรมราชชนก  ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง ๒ ท่าน ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการ

วิทยาลัยในสังกัด

นายสวัุฒนา  ค่านคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

นางชติุมา  ปัญญาพนิจินกุรู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสขุระดบัต้น  รุ่นท่ี  ๒๐

๑. วพบ.เชียงใหม่ ๑ มีค. – ๒ เม.ย.๕๓

๒. วพบ.ชัยนาท ๑๙ เม.ย. – ๒๑  พค.๕๓

๓. วพบ.ชลบุรี ๑๙ เม.ย. – ๒๑ พค.๕๓

๔. วพบ.นครพนม ๑๙ เม.ย. – ๒๑ พค.๕๓

๕. วพบ.นครศรีธรรมราช ๑๙ เม.ย. – ๒๑ พค.๕๓

๖. วสส.จังหวัดตรัง ๑๙ เม.ย. – ๒๑ พค.๕๓

๗. วสส.จังหวัดพิษณุโลก ๑๙ เม.ย. – ๒๑ พค.๕๓

๘. วสส.จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๙ เม.ย. – ๒๑ พค.๕๓

๙. วพบ.พะเยา ๒๖ เม.ย. – ๒๘ พค.๕๓

 ⌫ 
สถาบนัพระบรมราชชนก โดยวทิยาลยันกับริหารสาธารณสขุ  ขอแจง้แผนการอบรมหลกัสูตรทางการบรหิารสำหรบับุคลากรในสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ ประจำปี ๒๕๕๓  ดังน้ี

๑๐. วพ.พระจอมเกลา้  เพชรบรีุ ๒๖ เม.ย. – ๒๘ พค.๕๓

๑๑. วพ.ศรีมหาสารคาม ๒๖ เม.ย. – ๒๘ พค.๕๓

๑๒. วพบ.สุรินทร์ ๒๖ เม.ย. – ๒๘ พค.๕๓

๑๓. วพบ.อุตรดิตถ์ ๒๖ เม.ย. – ๒๘ พค.๕๓

๑๔. วสส.จังหวัดอุบลราชธานี ๒๖ เม.ย. – ๒๘ พค.๕๓

๑๕. วพบ.สุพรรณบุรี ๑๗ พค. – ๑๘ มิย.๕๓

๑๖. วพบ.จังหวัดนนทบุรี ๒๔ พค. – ๒๕ มิย.๕๓

๑๗. วพบ.ตรัง ๒๔ พค. – ๒๕ มิย.๕๓

๑๘. วพบ.พระพุทธบาท ๓๑ พค. – ๒ กค.๕๓

ลำดับ วิทยาลัยผู้จัดการอบรม ระยะเวลาการอบรม ลำดบั วิทยาลัยผู้จัดการอบรม ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรพัฒนาทักษะทางการบรหิารผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบล

๑. ว.นักบริหารสาธารณสุข ๒๒ กพ. – ๕ มีค.๕๓

๒. วพ.พระปกเกลา้  จันทบรีุ ๒๒ มีค. – ๒ เม.ย.๕๓

๓. วสส.จังหวัดยะลา ๑๙ – ๓๐ เม.ย.๕๓

๔. วพบ.สวรรคป์ระชารกัษ์  นครสวรรค ์ ๒๖ เม.ย. – ๗ พค.๕๓

๕. วพบ.ขอนแก่น ๓ – ๑๔ พค.๕๓

๖. วพบ.ยะลา ๑๗ – ๒๘ พค.๕๓

๗. วพบ.อุดรธานี พค.๕๓

๘. วสส.จังหวัดอุบลราชธานี ๑๔ – ๒๕ มิย.๕๓

๙. วพบ.ราชบุรี ๒ – ๑๓ สค.๕๓

๑๐. วพบ.นครลำปาง ๓๐ สค. – ๑๐ กย.๕๓



ผู้สนใจสามารถสอบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือสมัครเข้ารับการอบรมได้ท่ี

อาจารยศิ์ริพร  ถนอมทรพัย ์และ อาจารยส์าวติรี  แกว้ผุดผ่อง

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๗ – ๘ หรือ  www.cpha.ac.th
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เกร็ดความรูฉ้บับน้ี ขอนำการประเมนิ โดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่ากลางแบบใหมม่าเล่าสู่กันฟังพอสังเขป ท้ังน้ีคำส่ังประกาศเงนิเดือน

จะมาพรอ้มกับคำสัง่เลือ่นเงนิเดอืน  โดยหากเทยีบ ๓% เทา่กบัคะแนนเตม็ ๑๐๐ หากไมถึ่ง๑๐๐ ก็ลดสัดส่วนลงตามหลกัคณติศาสตร ์ฉะนัน้

จำนวน % จึงเป็นตัวคูณตามค่าน้ำหนักของฐานเงนิเดือน  ลองมาดูวิธีคิดตามบัญชีฐานคำนวณดคูรับ

วทิยาจารยช์ำนาญการ กลุม่งานประชาสมัพนัธแ์ละพฒันาองคก์ร  กลุม่อำนวยการ สถาบนัพระบรมราชชนก*

วทัญญู  ประเสริฐเมือง *

   

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสขุระดับกลาง  รุ่นท่ี ๒๔

๑. วพ.พระปกเกลา้  จันทบรีุ ๑๙ เม.ย. – ๒๘ พค.๕๓

๒. วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ๑๙ เม.ย. – ๒๘ พค.๕๓

๓. วพบ.จักรีรัช ๒๖ เม.ย. – ๔ มิย.๕๓

๔. วพบ.นครลำปาง ๒๖ เม.ย. – ๔ มิย.๕๓

๕. วสส.จังหวดัชลบุรี ๒๖ เม.ย. – ๔ มิย.๕๓

๖. วพบ.สวรรคป์ระชารกัษ ์ นครสวรรค ์ ๑๗ พค. – ๒๕ มิย.๕๓

๗. วสส.จังหวัดขอนแก่น ๒๔ พค. – ๒ กค.๕๓

๘. วพบ.พุทธชินราช ๓๑ พค. – ๙ กค.๕๓

๙. วพบ.สระบุรี ๗ มิย. – ๑๖ กค.๕๓

๑๐. วพบ.ราชบุรี ๗ มิย. – ๑๖ กค.๕๓

๑๑. วพบ.สงขลา ๑๒ กค. – ๒๐ สค.๕๓

ลำดับ วิทยาลัยผู้จัดการอบรม ระยะเวลาการอบรม ลำดับ วิทยาลัยผู้จัดการอบรม ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเฉพาะตำแหนง่สำหรับสาธารณสุขอำเภอ

๑. วสส.จังหวดัชลบุรี ๒๑ มิย. – ๒๕ มิย.๕๓

หลักสูตรพัฒนาทีมบริหารฝ่ายบริหารโรงพยาบาลชมุชน

๑. วพบ.ตรัง ๑๒ – ๑๖ กค.๕๓

๒. วพบ.สุราษฎร์ธานี ๑๙ – ๒๓ กค.๕๓

๓. วพบ.พุทธชินราช ๒ – ๖ สค.๕๓

๔. วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ๒๓ – ๒๗ สค.๕๓

๕. วพบ.จักรีรัช ๖ – ๑๐ กย.๕๓



  
    ⌫  
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แสดงความคดิเหน็  หรอืแจง้เปล่ียนทีอ่ยู ่ :

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาองค์กร กลุ่มอำนวยการ  สถาบันพระบรมราชชนก

อาคาร ๒  ช้ัน ๗  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ถนนตวิานนท ์ อำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรีุ  ๑๑๐๐๐

โทรศพัท ์๐-๒๕๙๐-๑๘๑๙  โทรสาร  ๐-๒๕๙๑-๘๖๒๓   หรือ   www.pi.ac.th       E – mail  : panit_59@hotmail.com  

(ช่ือ - ท่ีอยู่ผู้รับ)
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วิธีการคำนวณ : ตัวอย่าง จาก K 2    ตัวเลขสีแดงข้างบน ( คือเงินเดือนสูงสุด๓๖,๐๒๐)  ตัวเลขสีแดงข้างล่าง (คือเงินเดือนเร่ิมต้น ๑๒,๕๓๐)

ตัวเลขสีดำท่ีมี * ดาวแดงขา้งบน ๓๐,๖๐๐ (คือค่าบนท่ีนำมาคูณกับ % )  ตัวเลขสีดำท่ีมี * ดาวแดงขา้งล่าง ๒๐,๓๕๐

(คือค่าล่างท่ีนำมาคูณกับ % ) ๒๕,๑๙๐ คือค่าบนเส้นแดง (แบ่งเงินเดือนให้เป็นข้ันบน)  ๒๕,๑๘๐ คือค่าล่างเส้นแดง (แบ่งเงินเดือนให้เป็นข้ันล่าง)

การคิดค่ากลางขั้นสูงกับขั้นต่ำเป็นการแยก ระดับเงินเดือนในตำแหน่งประเภทเดียวกันแต่เงินเดือนต่างกัน นั้นคือเอาความอาวุโส

ในตำแหนง่มาคิด  (เรียกแบบราชการวา่  ค่าประสบการณ์ต่างกันแม้จะตำแหนง่เดียวกัน)

ตัวอยา่ง  ประเภทวิชาการ  (K 2)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเงินเดือน ๑๔,๓๓๐ บาท

ได้รับการประเมินคะแนนได้ ๒%  ท่านจะได้เงินข้ึนเงินเดือนดังน้ี

เงินเดือนต่ำกว่า ๒๕,๑๘๐ (แบ่งเงินเดือนให้เป็นข้ันล่าง)

จะไดค่้าคำนวณ  ๒๐,๓๕๐ (คือคา่ล่างทีน่ำมาคณูกับ % )

x ๒%  =  ๔๐๗ บาท

ตัวอยา่ง  ประเภททัว่ไป  (O 2)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเงนิเดือน ๑๔,๓๓๐ บาท

ได้รับการประเมินคะแนนได้ ๒%  ท่านจะได้เงินข้ึนเงินเดือนดังน้ี

เงินเดือนต่ำกว่า ๒๑,๘๗๐ (แบ่งเงินเดือนให้เป็นข้ันล่าง)

จะไดค่้าคำนวณ  ๑๖,๐๓๐(คือคา่ล่างท่ีนำมาคณูกับ % )

x ๒%  =  ๓๒๑ บาท

สรุปเปรยีบเทยีบกบัระบบตารางเงนิเดอืนเดมิจะเหน็วา่  พยาบาลวชิาชพี ๖ (เดมิ) กับ จพง.ธุรการ ๖ (เดมิ) จะไดค่้าตอบแทน

เงนิเดอืนเทา่กนัในฐานเงนิเดอืน ๑๔,๓๓๐ บาท  แตร่ะบบใหมเ่ปน็การจำแนกคา่งานตามตำแหนง่ ตามประเภทอยา่งอสิระจากตาราง

เงินเดือนเดิม

ถ้าเป็นระบบเดิม จพง.ธุรการ  จะได้เงินข้ันว่ิงเท่า พยาบาลวิชาชีพ  แต่ระบบใหม่น้ัน จพง.ธุรการ ทำผลงานได้ ๒% เท่ากัน แต่จะได้

ผลการเล่ือนแตกต่างกัน… แต่ท้ังน้ี ก็ต้องพิจารณาถึงเกณฑ์ในความยากงา่ยของคะแนนประเมนิท่ีมีความแตกต่างกันตามระบบแท่งด้วย...

แล้วพบความคบืหน้าในฉบับต่อไปครับ....
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