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การยายโอนนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา
ตามที่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยนครราชสีมา มารองเรียนขอความเปนธรรมกรณีที่สภาการพยาบาลไมรับรอง
สถาบันการศึกษา ทําใหผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันจํานวน 135 คน ไมมีสิทธิ์ในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล ไมสามารถประกอบวิชาชีพการพยาบาลได และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดมอบ
นโยบายใหกระทรวงสาธารณสุขรวมมือหาแนวทางเยียวยานั้น
กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการชวยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนก และ
สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ วางแผนการดําเนินการแกปญหารวมกัน มีมติ
ใหแบงนักศึกษาแตละชั้นปออกเปน 2 สวน สวนแรก (รอยละ 50) จํานวน 68 คน ใหไปศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยตางๆ และสวนที่ 2 (รอยละ 50) จํานวน 67 คน ใหไปศึกษาที่วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก จึงจัดใหนักศึกษาเขาศึกษาในวิทยาลัยในสังกัด 23 แหง แหงละ 2 – 6 คน เพื่อมิให
วิทยาลัยรับภาระหนักเกินไป ยกเวนวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 29
คน นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 32 คน และนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 6 คน
นอกจากนี้ ยังใหนักศึกษาเรียนซ้ําชั้นเดิมที่นักศึกษาเรียนอยู เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรของกระทรวง
สาธารณสุขเปนหลักสูตรบูรณาการ มิไดแบงการพยาบาลเปนการดูแลในสาขาตางๆ ดังนั้นการเทียบโอนหนวยกิตของ
การเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรของวิทยาลัยนครราชสีมา กับรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขจึงทําไดยากและไมเหมาะสม ประกอบกับการศึกษาที่วิทยาลัยนครราชสีมาตามที่ทราบจากการ
ประชุมเปนการศึกษาภายใตการขาดแคลนอาจารย จึงควรใหเรียนซ้ําในชั้นเดิมเพื่อประโยชนแกนักศึกษาเอง และเพื่อ
รักษามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดวย
ดานทุนการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมาเปนผูรับผิดชอบคาเลาเรียนของนักศึกษาที่โอนยายภายในวงเงินไม
เกินจากที่นักศึกษาไดเสียคาใชจายไปแลว และตามจํานวนปที่ใชศึกษาในวิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งจะมีการทําสัญญากัน
ตอไป

ตอนรับอาจารยใหมของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจําป 2553
นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก เปด
งานสัมมนาอาจารยใหมของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชนนก
ประจําป 2553 ตอนรับทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข แพทยอายุรเวท เจาพนักงานทันตสาธารณสุข และเจา
พนักงานเภสัชกรรม จํานวน 118 คน ที่กาวเขามารวมงานกับสถาบันทํา
หนาที่ดานการสอนแกนักศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมไพจิตร ปวะ
บุตร สํานักงานปลัด กสธ.
ทั้งนี้ กลุมพัฒนาบุคลากร ไดจัดงานสัมมนาขึ้นระหวางวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2553 เพื่อใหอาจารยใหมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและภารกิจที่สําคัญของสถาบัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สิทธิประโยชนและสวัสดิการ
ตางๆ ควบคูกับการศึกษาดูงานหนวยงานสถาบันในสวนกลาง วพบ.ชลบุรี และวสส.จังหวัดชลบุรี อีกทั้งหวังสราง
เครือขายในการทํางานรวมกันในอนาคต
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ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนาอาจารยภายใตความรวมมือระหวาง
“สถาบันพระบรมราชชนก” และ “มหาวิทยาลัยมาลาดาเล็น สวีเดน”
สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุมพัฒนาบุคลากร จัดงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทสาขาการดูแลสุขภาพ
(Master Degree in Caring Science) ที่ไดรับทุนไปศึกษาตอ ณ
มหาวิทยาลัยมาลาดาเล็น ประเทศสวีเดน (Mälardalen University,
MDU) ภายใตโครงการความรวมมือในการพัฒนาอาจารยระหวาง
สถาบันพระบรมราชชนก และมหาวิทยาลัยมาลาดาเล็น ประจําป 2553
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี ไดรับ
เกียรติจาก นพ.ทนงสรรค สุธาธรรม รองปลัด กสธ. กลาวเปดการ
ปฐมนิเทศ โอกาสนี้ นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผอ.สถาบันพระ
บรมราชชนก นําคณะผูบริหารรวมตอนรับและใหโอวาทแกอาจารยที่รับทุนทั้ง 29 คน จากวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และพยาบาลวิชาชีพจากแหลงฝกปฏิบัติของนักศึกษา
ดร.เฮนริค อีริคสัน หัวหนาฝายการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยมาลาดาเล็น เปนวิทยากรกลาวแนะนํา
หลักสูตร การใชชีวิตในประเทศสวีเดน แนวทางการศึกษาตอ และการเขียนวิทยานิพนธ ซึ่งผูที่ไดรับทุนมีกําหนดเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมาลาดาเล็น เมืองเอสคิลสตูนา ประเทศสวีเดน เปนเวลา 10 เดือน ตั้งแตวันที่
30 สิงหาคม 2553 – 10 มิถุนายน 2554 นอกจากนี้ ดร.เฮนริค อีริคสัน ยังเขาพบคณะผูบริหารของสถาบันพระบรม
ราชชนกเพื่อปรึกษาหารือถึงความรวมมือระหวางสองสถาบันในการพัฒนาอาจารยภายใตโครงการดังกลาวในป 2554

อาจารยพยาบาลควารางวัลชนะเลิศเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพยาบาล
นานาชาติ ประเทศฮองกง
คณะอาจารยพยาบาล วพบ.นครราชสีมา และวพบ.อุตรดิตถ นําชื่อเสียงสูสถาบันหลังควารางวัลชนะเลิศการ
นําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร ในเวทีประชุมวิชาการพยาบาลระดับนานาชาติประเทศฮองกง ครั้งที่ 4 (The 4th
Hong Kong International Nursing Forum) ซึง่ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยฮองกง จัดขึ้นในหัวขอบทบาท
พยาบาลในการสงเสริมสุขภาพและการจัดการสุขภาพในชุมชน ระหวางวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2553 ณ ศูนยการประชุม
ชวง คุง ไฮ มหาวิทยาลัยฮองกง มีบุคลากรจากประเทศแถบยุโรป อเมริกาและเอเชีย กวาพันคนเขารวมแบงปนความรู
ดานการวิจัยและการปฏิบัติการทางคลินิกระหวางพยาบาล แพทยและทีมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ

นางวิภารัตน สุวรรณไวพัฒนะ : ผลงานวิจัย
เรื่อง ความรู และทัศนคติ ของผูสูบบุหรี่ในการ
ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองของสมาชิกใน
ครอบครัว ชุมชนหนองตะครอง อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา

นางสาวอรทัย แซตั้ง อาจารยประจําภาค
วิชาการพยาบาลสูติศาสตร : ผลงานวิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจตอเพศสัมพันธหลังคลอดของหญิง
หลังคลอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3 วิทยาลัยเครือขายภาคเหนือ สรางชื่อในเวทีระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยและนักศึกษา วพบ.สวรรคประชารักษ นครสวรรค วพบ.นครลําปาง และว
พบ.อุตรดิตถ ที่สามารถควารางวัลในการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป
2553 เรื่อง Best Practice in Health ระหวางวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน จังหวัดพิษณุโลก
ดังนี้

วพบ.สวรรคประชารักษ นครสวรรค
Ùรางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร : อาจารยรพีพรรณ วิบูลยวัฒนกิจ เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษาพยาบาล วพบ.สวรรคประชารักษ นครสวรรค ที่ไดรับการสอนแบบมีสวนรวมกับการสอนตาม
แผนการสอนปกติ
Ùรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนําเสนอผลงานแบบปากเปลา ดานคลินิก/ชุมชน/สงเสริมสุขภาพ : อาจารยอญ
ั สุรีย เสวกวรรณ
เรื่อง การรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
Ùรางวัลชนะเลิศงานนวัตกรรม และรางวัลอันดับ 2 การโหวตงานนวัตกรรม : น.ส.พัชราภรณ นิลสนธิ / น.ส.ภัทรพร พัฒนรงค
นักศึกษาชั้นปที่ 4A เรื่อง หมอนมะพราวชวยประคองแผล
Ùรางวัลอันดับ 3 การโหวตงานนวัตกรรม : น.ส.นันทวัน นิ่มพันธ และ น.ส.จุตพิ ร ฝกบัว นักศึกษาชั้นปที่ 4A เรื่อง กระเปา I.C.D

วพบ.นครลําปาง
Ùการนําเสนอผลงานแบบปากเปลา ดานคลินกิ /ชุมชน/สงเสริมสุขภาพ
รางวัลชนะเลิศ : นพ. ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ / นายถาวร ลอกา เรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดบริการสาธารณสุขในอําเภอ
ทาสองยาง: การประเมินความตองการจําเปน (ระยะแรก)
Ùการนําเสนอผลงานแบบปากเปลา ประเภทการเรียนการสอนของอาจารย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : น.ส.ปยธิดา จุลละปย เรือ่ ง ผลของการใชระบบพีส่ อนนองตอทัศนคติในการฝกปฏิบัติ
สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล และการใชกระบวนการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 2 ในรายวิชา
ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล วพบ.สุราษฏรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นางเกสร มณีวรรณ เรื่อง พัฒนาการทีมของนักศึกษาที่เรียนวิชาพลวัตกลุมและการทํางาน
เปนทีม วพบ.นครลําปาง
Ùการนําเสนอผลงานแบบปากเปลา ผลงานของนักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : น.ส.มัจรีนา หมาดหมิ่น และคณะ (นางศรีประไพ อินทรชัยเทพ อาจารยที่ปรึกษา) เรื่อง
ความรูและพฤติกรรมดานการบริโภคอยางปลอดภัยของผูประกอบการในตลาดตนยาง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง
Ùการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ผลงานของนักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชนะเลิศโปสเตอรสวยงาม : น.ส.พรเทพ จอง และคณะ (น.ส.ปริศนา นวลบุญ
เรือง อาจารยที่ปรึกษา) เรื่อง การดูแลที่มีผรู ับบริการเปนศูนยกลางตามรายงานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 วพบ.นครลําปาง
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วพบ.อุตรดิตถ
Ùรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การโหวต
โปสเตอร : นายพลวัฒน บุญเสือ นายวรวิทย สระทองคํา นักศึกษาชั้นปที่ 4 และคณะ (นายพิศิษฐ พวงนาค อาจารยที่
ปรึกษา) เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 วพบ.อุตรดิตถ
ปการศึกษา 2552
Ùรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การโหวตนวัตกรรม : น.ส.ธิดา สุขสา นายนพพล สีพิมพ นักศึกษาชั้นปที่ 4 และคณะ (น.ส.
อรทัย แซตั้ง อาจารยที่ปรึกษา) เรื่อง 360 องศา นารู

สบช. รวมมือ ม.บูรพา พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
น.ส.สงศรี กิตติรักษตระกูล รอง ผอ.สถาบันพระบรม
ราชชนก เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนา
อาจารยดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษา จัดโดยกลุมพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
ระหวางวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเดอะไทด รี
สอรท บางแสน จ.ชลบุรี เชิญอาจารยและผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนการสอนจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
เปนวิทยากรถายทอดความรู ไดแก รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร และ ผศ. ดร.วิมลรัตน จตุรานนท รองคณบดีฝาย
วิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธรที่เปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปดสอน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุขและสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไดเพิ่มพูนความรู
ความสามารถดานวิธีการจัดการเรียนการสอน ออกแบบการสอน การเขียนประมวลรายวิชา การเขียนแผนการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษา ทั้งการออกขอสอบ การตัดเกรด และการประเมินผลเพื่อสําเร็จการศึกษา ประกอบกับในการจัด
การศึกษาตองดําเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นอาจารยที่สอนในหลักสูตรดังกลาวจึงตองพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพา พรอมทั้งทําความเขาใจ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนการประสานความรวมมือดานวิชาการระหวางสถาบันพระบรมราชชนกและ
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปใหบริการสุขภาพแกประชาชนตอไป

9

ศึกษาดูงาน
วพบ.เชียงใหม รวมกับวิทยาลัยเครือขายภาคเหนือฯ นําอาจารย
ในเครือขาย 44 คน ศึกษาดูงานหองปฏิบัติการทางการพยาบาล การจัดการ
เรียนการสอน รูปแบบและวิธีการสอนของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรพยาบาล ณ ประเทศสิงคโปร ไดแก นีแอน โปลีเทคนิค
โรงเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ สถาบันอลิค ลี โรงพยาบาลตันตอกเส็ง
สถาบัน Technical Education of East (ITE) และองคกรการดูแลดาน
สุขภาพของประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2553

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นํา
คณะบุคลากรที่ทําหนาที่บริหารการศึกษาและครูผูสอนดาน
การพยาบาลจากประเทศลาว ที่เขารับการอบรมเรื่องการ
บริหารหลักสูตรการศึกษาการพยาบาล จํานวน 6 คน ศึกษา
ดูงาน ณ วพบ.ขอนแกน ระหวางวันที่ 17 พฤษภาคม – 10
มิถุนายน 2553 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน และนวัตกรรม พรอมขอสนับสนุนกระบวนการเรียนรู
เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนและรวมถอดบทเรียนในสภาพจริง

นางมกราพันธุ จูฑะรสก ผอ.วพบ.
ขอนแกน อาจารย และเจาหนาที่ ตอนรับอาจารย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน 30
คน ในโอกาสเขาศึกษาดูงานดานการพัฒนาดาน
วิชาการ การเรียนการสอนมุงการสงเสริมการคิดอยาง
เปนระบบ และการทํางานของสโมสรนักศึกษา ระหวาง
วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2553 เพื่อนําไปใชประโยชนดาน
การจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสโมสร
นักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 วพบ.พุทธชินราช ใหการ
ตอนรับคณะอาจารยพยาบาล วพบ.ชลบุรี ที่เขาเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานดานงานพัฒนาอาจารย งานวิจัย งานบริการวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานจัดการเรียนการสอน เตรียม
นักศึกษาสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯ งานกิจการนักศึกษา
และงานพัฒนานักศึกษา ณ หองประชุมพวงผกา

อาจารยและเจาหนาที่ วพ.พระจอมเกลา
จ.เพชรบุรี จํานวน 65 คน ศึกษาดูงานการ
ดําเนินงานของฝายตางๆ ของ วพบ.สุราษฎร
ธานี และรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมบัวขาว

10

บูชาพระคุณครู
วิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 1
วพบ.กรุงเทพ นําโดย นางชุติมา
ปญญาพินิจนุกูร
ผูอํานวยการวิทยาลัย เปนประธานในพิธีไหวครู ประจําป 2553 มี
คณาจารย แขกผูมีเกียรติและนักศึกษาเขารวมพิธีบายศรีสูขวัญ รับ
มอบแถบหมวก มอบทุนการศึกษา พรอมประกาศผลรางวัลการ
ประกวดหอพักดีเดนและพานไหวครูสวยงามของนักศึกษา เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2553 ณ อาคารศรีนครินทรารักษ

วิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2

วพบ.ราชบุรี จัดพิธไี หวครู ประจําป
2553 ประกอบดวย พิธีทําบุญอาจารยใหญเพื่อ
อุทิศสวนกุศล พิธีไหวครูและมอบสัญลักษณทาง
วิชาชีพ พิธีบายศรีสูขวัญ พิธีมอบตะเกียงไนติง
เกลเพื่อรับนักศึกษาใหมเขาสูวิชาชีพพยาบาล และ
งานฉลองขีดหมวก – เข็มชั้นป เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2553 ที่ผานมา

นางชลลดา คลายคลึง ผอ.วพ.พระจอม
เกลา จ.เพชรบุรี รวมดวยคณาจารยและนักศึกษา
พยาบาล จัดพิธีไหวครู มอบแถบเลื่อนชั้นป มอบ
หมวก มอบดวงประทีป และมอบทุนการศึกษา
ประจําป 2553 ณ หอประชุมแกวเจาจอม เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2553 ทามกลางแขกผูทีเกียรติ อาจารย
พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลพระจอมเกลา จ.เพชรบุรี
ญาติและผูปกครองที่มารวมแสดงความยินดี
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วิทยาลัยเครือขายภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 วพบ.นคร
ลําปาง จัดพิธีมาลาบูชาครู เลื่อนชั้นมอบหมวก
และเข็มเครื่องหมาย ปการศึกษา 2553 โดย นพ.ศิริ
ชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย สสจ.ลําปาง เปนประธาน
ในพิธี พรอมคณะผูบริหารและคณาจารย และแสดง
ความยินดีกับอาจารยในดวงใจ (อ.วิภา เอี่ยมสําอางค
จารามิลโล / อ.ปานจันทร อิ่มหนํา / อ.จีราภรณ โชติ
พฤกษชูกุล และ อ.กัญญณพัชญ ศรีทอง)

คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา วพบ.
อุตรดิตถ 386 คน รวมพิธีไหวครู มอบหมวก
เครื่องหมายชั้นป ปการศึกษา 2553 แสดงออกซึ่ง
ความกตัญูกตเวทิตาตอครูอาจารย และแสดงความ
ยินดีกับ “คนดีศรีวิทยาลัย” (อ.ศศิธร ชิดนายี / นาง
รัตนา อินตะรัตน และ น.ส.สุภาวิณี กองแกว)
นักศึกษารางวัลเรียนดี และผูไดรับทุนการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2552

นางวราพร วันไชยธนวงศ ผอ.วพบ.เชียงใหม เปน
ประธานในพิธีไหวครู รับหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นป ป
การศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ที่หองประชุมจิตติมา
คณาจารยของวิทยาลัย อาจารยพี่เลี้ยงจากแหลงฝกและผูปกครอง
ของนักศึกษาใหเกียรติรวมในพิธี และแสดงความยินดีกับอาจารยที่
ไดรับรางวัลอาจารยดีเดน เจาหนาที่ดีเดน ศิษยเกาดีเดน และอาจารย
พี่เลี้ยงแหลงฝกดีเดนระดับวิทยาลัย
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วิทยาลัยเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผอ.สบช. ใหเกียรติ
เปนประธานในงานไหวครูมอบเครื่องหมายและแถบ
หมวกชั้นปและสืบสานวัฒนธรรมไทย
ปการศึกษา
2553 ของ วพบ.ขอนแกน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหศิษยแสดงความ
กตัญูกตเวทีตอครูอาจารย
รวมสืบสานและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม พรอมทั้งการมอบทุนการศึกษา เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัย

วิทยาลัยเครือขายภาคใต

นางภรณี เลื่องอรุณ ผอ.วพบ.สงขลา นํา
คณาจารยและนักศึกษาประกอบพิธีไหวครู มอบหมวก
เข็มเครื่องหมายและรับดวงประทีป มอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ทีห่ องประชุมศจี อนันตนพคุณ

รับนองใหม...สูเสนทางสีขาว
วิทยาลัยเครือขายภาคกลาง

นักศึกษาใหม วพบ.สุพรรณบุรี รุนที่ 16 ป
การศึกษา 2553 จํานวน 90 คน ฟงการบรรยายธรรมจาก
พระอาจารยมหานิรุต มันตภาณี พระนักเทศนแหงวัด
นิมมานรดี (วัดบางแค) เพื่อปูพื้นฐานหัวใจของความมี
คุณธรรมจริยธรรม หัวขอ “คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
วิชาชีพพยาบาล” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมสูเสนทางสีขาว เมื่อวันที่ 7 – 11 มิถุนายน
2553 ณ หอประชุมวิทยาลัย

วพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี ตอนรับ
นักศึกษาพยาบาลศาตร รุนที่ 22 จํานวน 70 คน เขาสูรั้ว
แกวเจาจอม ทําพิธีบายศรีสูขวัญ กิจกรรมรับนองปลอด
เหลา ประเพณีขึ้นเขาวัง เที่ยวชมจังหวัดเพชรบุรีโดย
รถรางสูรั้ววิทยาลัย และปฏิบัติธรรมกับเจาอาวาสวัด
กําแพงแลง เตรียมพรอมกาวยาง...สูวิชาชีพพยาบาล...สู
เสนทางสีขาว ที่มีความรูเชิงวิชาชีพเพียบพรอมดวย
คุณธรรม จริยธรรม ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 4
มิถุนายน 2553
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วพบ.สวรรคประชารักษ นครสวรรค
เตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2553
สูวิชาชีพพยาบาล จัดกิจกรรมพบปะผูบริหาร อาจารย
ใหขอมูลกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และเขาคายธรรมะ
สอนแงคิดเรื่องการดําเนินชีวิตอยางมีสติ ระหวางวันที่
24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2553

นางณัทกวี ศิริรัตน ผอ.วพบ.อุตรดิตถ นําคณะอาจารย
ผูบริหารและอาจารยตอนรับและใหโอวาทนักศึกษาใหม ป
การศึกษา 2553 จํานวน 74 คน ในงาน “ยางกาวสูรั้วพยาบาล
ดวยความมั่นใจ” ระหวางวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2553 ณ หอง
ประชุมสักทอง เตรียมความพรอมนักศึกษาทั้งทางรางกายและ
จิตใจ ใหมีความสุขในการใชชีวิตอยูในรั้ววิทยาลัย
และเกิด
สัมพันธภาพที่ดีระหวางอาจารย รุนพี่ และเพื่อนรวมรุน

วพบ.เชียงใหม โดยนางวราพร วันไชยธนวงศ
ผูอํานวยการ เปนประธานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตและ ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน สูเสนทางสี
ขาว ปการศึกษา 2553 ระหวางวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2553 ณ
หองประชุมจิตติมา มีกิจกรรมสรางสัมพันธภาพรุนพี่ตอนรับ
รุนนอง แนะนําหลักสูตร นักศึกษาใหมและผูปกครองพบ
อาจารยที่ปรึกษา ใหความรูเรื่องกฎระเบียบ ทุนการศึกษา
กูยืมเพื่อการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา และกิจกรรม
นันทนาการของสโมสรนักศึกษา
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วิทยาลัยเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วพบ.สรรพสิทธิประสงค จัดปฏิบัติธรรมและ
สมาทานถือศีล 8 ณ วัดปาสวางวีรวงศ เขาคายฝก
ระเบียบวินัยและทํากิจกรรมตามฐานตางๆ ที่คาย
ฝกอบรมกรมทหารราบที่ 6 จ.อุบลราชธานี เตรียมความ
พรอมนักศึกษาใหมเขาสูวิชาชีพพยาบาล ปการศึกษา
2553 และมุงสูการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ระหวางวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2553

วพบ.ขอนแกน พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการและสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผานกิจกรรมรับนองใหม ปการศึกษา
2553 ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน
2553 ณ หอประชุมวิทยาลัย

วิทยาลัยเครือขายภาคใต
นักศึกษาพยาบาลศาสตร วพบ.สุราษฎรธานี ชั้นปที่ 1 รุนที่ 26
ปการศึกษา 2553 ทํากิจกรรมเรียนรูจรรยาบรรณวิชาชีพจากคณะอาจารย
วิทยาลัย กิจกรรมกลุมสัมมพันธ การสักการพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี ฟงบรรยายธรรม และศึกษาภูมิปญญาไทยที่วัดเวียง
จ.สุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2553 เพื่อใหมี
ความพรอมในการกาวเขาสูวิชาชีพพยาบาลและมีเจตคติที่ดีตอสถาบัน

นักศึกษาคนเกง วพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี แสดงศักยภาพในเวที PCK CONTESTS
วพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี สนับสนุนผลงานนักศึกษาสูเวที
วิชาการ “PCK CONTESTS” กระตุนใหนักศึกษามีความกลาคิด กลา
แสดงออก ฝกการคิดอยางมีเหตุผล นําไปสูการนําเสนอผลงานสูเวทีใน
ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมแกว
เจาจอม โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 400 คน
การประกวดผลงานของนักศึกษา มีผูนําเสนอผลงานวิจัย 7 เรื่อง
ผลงานนวัตกรรม 9 อยาง โดย น.ส.อริยา ศรีมาทร และคณะ ควา
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รางวัลชนะเลิศประเภทงานวิจัย เรื่อง ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 1 วพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี ปการศึกษา 2552 และ น.ส.จิราภรณ พรมประสิทธิ์ และคณะ
ควารางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรม เรื่อง ลูกโปงกันภัย

เรียนรูศาสนาและปรัชญาเพื่อชีวิตนอกหองเรียน
คณาจารย วพ.พระปกเกลา จันทบุรี นํานักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชั้นปที่ 1 เรียนรูศาสนาและปรัชญาเพื่อชีวิตจากผูสูงอายุที่เปนแหลง
ภูมิปญญาที่ทรงคุณคา เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศาสนาและ
ปรัชญาเพื่อชีวิต ตาม “โครงการเรียนปรัชญาและศาสนาจากผูสูงอายุ และ
การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกหองเรียน” โดยเมื่อวันที่ 3 และ 10
กรกฎาคม 2553 นักศึกษาไดรดน้ําขอพรผูสูงอายุ เสวนากับผูสูงอายุใน
หัวขอ "ภูมิปญญาชาวบานสาขาศาสนา” และทํากิจกรรมนันทนาการ เชน
ตอภาพจิ๊กซอว ณ สถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ซึ่งหวังวานักศึกษาจะนําหลักศาสนาและปรัชญาเพื่อชีวิตไปใชในการดําเนินชีวิตและปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข

พัฒนาอาจารยสูการสรางผลงานนวัตกรรม
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญและผูสูงอายุ วพบ.
อุตรดิตถ จัดโครงการพัฒนาอาจารยเรื่อง การสรางผลงาน
นวัตกรรม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุม
บานชื่น ไดรับเกียรติจาก นางละเอียด แจมจันทร ผอ.วพบ.นพรัตน
วชิระ เปนวิทยากรใหรูความเขาใจเกี่ยวกับการพยาบาลแนวใหม
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โดยการสรางนวัตกรรมทางการ
พยาบาล โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในเชิง
วิชาการและวิชาชีพกับคณาจารยของวิทยาลัย จํานวน 50 คน ให
ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางผลงานนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาแนวทางใน
การปฏิบัติงานสูความเปนเลิศ รวมทั้งการสนับสนุนใหมีการจดลิขสิทธิ์ทางปญญาในทางนวัตกรรมการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล อันจะนําไปสูคุณภาพการเรียนการสอนทางการพยาบาลสําหรับนักศึกษาและอาจารยตอไป

ถวายอาศิรวาทมหาราชินีนาถ
สถาบันพระบรมราชชนก นําโดย ทพ.ญ.ทิพาพร สุโฆสิต รอง ผอ.สถาบัน พรอมดวยคณะขาราชการ และ
นักศึกษา รวมถวายอาศิรวาทราชสดุดีนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
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สบช. ควารางวัลหนวยงานดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม ระดับกรม ป 2553
ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยสังกัด สบช. ที่ไดรับรับประทานโลรางวัลหนวยงานดีเดนดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ของสํานักงานปลัด กสธ. ประจําป 2553 จาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ ในงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหา
นาค
นางปาริฉัตร อุทัยพันธ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสหวิถีพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาหลักสูตร
เทคนิคเภสัชกรรมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา : เสนอผลงาน
แบบปากเปลา

นางปราณี ศรีสรรพางค
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรค
ชนะเลิศอันดับ 2 โครงการบุญกิริยาวัตถุ 10 : เสนอผลงานแบบโปสเตอร

นายสุทัศน เหมทานนท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศอันดับ 3 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาดวยกิจกรรมจิต
อาสาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช : เสนอผลงานแบบ
โปสเตอร
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ครบรอบวันกอตั้งวิทยาลัย

65 ป วพบ.กรุงเทพ : วพบ.กรุงเทพ จัดพิธีครบรอบการ
กอตั้งวิทยาลัยครบ 65 ป ในวันที่ 5 มิถุนายน 2553 ณ
อาคารศรีนครินทรารักษ โดยมี นางชุติมา ปญญาพินิจนุกูร
ผอ.วพบ.กรุงเทพ เปนประธานในพิธี มีอาจารยอาวุโส
อาจารย ศิษยเกา เจาหนาที่และนักศึกษา เขารวมฟงการ
บรรยายธรรมเรื่อง “สติรูตัว ปญญารูคิด ชีวิตเปนสุข” จาก
พระมหาไสว ธีรโสภโณ ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ โอกาสนี้ไดมอบรางวัลขาราชการดีเดน
คนดีศรีวิทยาลัย ประจําป 2553 และบริจาคโลหิตใหแก
ผูปวย ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี

44 ป วพบ.สงขลา : นางภรณี เลื่องอรุณ ผอ.วพบ.สงขลา
เปนประธานจัดงานครบรอบวันคลายวันวันกอตั้งวิทยาลัย
ครบ 44 ป ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุม
วิทยาลัย มีคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ประชาชนและ
แขกผูมีเกียรติ เขารวมงานกวา 500 คน ภายในงานจัดใหมี
การเสวนาในหัวขอ “จากอดีต สู ปจจุบัน” การบรรยาย
วิชาการเรื่อง “ภาวะโลกรอน : การอนุรักษพลังงาน” และ
มอบเกียรติบัตรแกบุคลากรดีเดน รางวัลเหรียญทองและ
รางวัลเหรียญเงินแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา
2552

สบช. จัดประชุมพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธสถาบันพระบรมราชชนก ป 2553
สถาบันพระบรมราชชนก ระดมความคิดเห็นนัก
ประชาสัมพันธในเครือขาย รวมพัฒนา วางแผนและกําหนดทิศทางการ
ประชาสัมพันธองคกร ป 2554 – 2556 เดินหนาสรางเครือขาย
ประชาสัมพันธที่เขมแข็งในอนาคต
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 น. นพ.สมควร หาญพัฒนชัย
กูร ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก เปนประธานเปดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธสถาบันพระ
บรมราชชนก” จัดขึ้นระหวางวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2553 ณ
โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี โดยระดมความคิดเห็นนักประชาสัมพันธ
ในเครือขายเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธองคกร (ฉบับราง) ประจําป พ.ศ. 2554 – 2556 ใหมีความ
ชัดเจนและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน สรางนักประชาสัมพันธที่มีทักษะดานการวางแผนการประชาสัมพันธ การใช
สื่อและเทคโนโลยี ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง ตั้งเปาหมาย
สรางเครือขายประชาสัมพันธของสถาบันที่เขมแข็งในอนาคต ซึ่งไดรับเกียรติจาก นางจินตนา แพงนุเคราะห ที่
ปรึกษาดานการตลาด ในเครือบริษัท วังขนาย จํากัด เปนวิทยากรถายทอดความรูและประสบการณ
นพ.สมควร กลาวเพิ่มเติมวา สถาบันพระบรมราชชนกมีนโยบายเสริมสรางความรวมมือของเครือขาย
ประชาสัมพันธสถาบันพระบรมราชชนกทั้งสวนกลางและวิทยาลัยในสังกัด ที่เนนการประชาสัมพันธเชิงรุกทั้งการ
ประชาสัมพันธภายในและภายนอก เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสถาบันใหกับบุคลากร
ของสถาบันและสาธารณชนภายนอกไดรับรูและเขาใจ สรางการยอมรับ ศรัทธาดวยกลวิธีการประชาสัมพันธที่

18
หลากหลาย ซึ่งควรจัดใหมีระบบการรับฟงความคิดเห็นและสรางการมีสวนรวมเพื่อสรางความศรัทธาใหเกิดแกองคกร
เชน การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนดานสุขภาพ หรือโพล ทั้งนี้การจัดทําแผนการประชาสัมพันธควรมี
ความสอดคลองกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธกิจกรรมสถาบันภาพรวม 70% และ
แผนประชาสัมพันธกิจกรรมรายวิทยาลัย 30% ซึ่งที่ประชุมไดรวมกันหาแนวทางพัฒนาสื่อประชาสัมพันธในปจจุบัน
การขยายเครือขายประชาสัมพันธในกลุมอาจารย บุคลากรและนักศึกษา การจัดทําโพลดานสุขภาพ การจัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธระยะสั้นและระยะยาว แผนกิจกรรมภาพรวมและแผนกิจกรรมของวิทยาลัย นอกจากนี้ยังใหขอเสนอ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ การกําหนดกรอบอัตรากําลังและขอบเขตงานของนัก
ประชาสัมพันธ ตลอดจนแนวคิดในการประชาสัมพันธตราสัญลักษณสถาบัน และการบรรจุประเด็นดานการ
ประชาสัมพันธไวในแผนกลยุทธป 2554 ทั้งในระดับสถาบันและระดับวิทยาลัย ควบคูกับเรงจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธของสถาบันสวนกลาง ป 2554 พรอมกับจัดทําทําเนียบเจาหนาที่ประชาสัมพันธของเครือขาย

วพบ.อุตรดิตถ สนองนโยบายรัฐ เปดอบรมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รุน 1
วพบ.อุตรดิตถ เปดการอบรมไทยเขมแข็งหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) รุนที่ 1 ประจําป 2553 สําหรับหัวหนาสถานีอนามัย หัวหนาฝาย หัวหนากลุมงานในโรงพยาบาลชุมชน
หัวหนาศูนยแพทยชุมชน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 45 คน ระหวางวันที่ 6 – 18 มิถุนายน 2553 ณ หอง
ประชุมบานชื่น ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ โดยยกระดับสถานีอนามัยเปน “โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)” มุงเนนการบริการ
สาธารณสุขผสมผสานเชิงรุกทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถใหคําปรึกษาดานสุขภาพและสงตอ
ผูปวยไดตลอดเวลา โดยไดรับเกียรติจาก นายเกรียงศักดิ์ โตวนิชย รองนายแพทย สสจ.อุตรดิตถ เปนประธานเปด
การอบรม ใหโอวาทและมอบวุฒิบัตรแกผูสําเร็จหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานเภสัชกรรม ใหรอบรูในวิชาชีพและสรางสรรคผลงาน
วิชาการระดับชาติ
วสส.จังหวัดยะลา รวมกับสมาคมนักบริหารสาธารณสุข และสถาบัน
การจัดการระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดอบรมพัฒนา
ความรูดานการบริหาร วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพแกบุคลากรดานเภสัชกรรม
เปดเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ทางการบริหารและงานบริการ ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 17 – 21
พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมมาริไทม ปารค แอนด สปา รีสอรท จังหวัดกระบี่
นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก เปน
ประธานเปดการอบรม และบรรยายพิเศษเรื่อง “จุดเปลี่ยนทางการศึกษาเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ” พรอมคณะ
วิทยากร ไดแก รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษนิตินันท ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล และอาจารยจตุพล ชมพูนิช นักพูดชื่อ
ดัง มีเจาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ และนักศึกษา
เขารับการอบรมจํานวน 287 คน โดยมีผูสงผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการเขาประกวดจํานวนมาก ซึ่งนาย
อับดุลการีม สาแม และคณะ จากวสส.จังหวัดยะลา สามารถควารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมทางวิชาการเรื่อง “หวีชวย
กระจายยารักษาเหา” นอกจากนี้ นักศึกษา วสส.จังหวัด ยะลา ยังไดเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นชายแดนใตเรื่อง
พิธีนิกะห การทําสุนัต การใชยาในเดือนรอมฎอน และแสดงลิเกฮูรู โดยไดรับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ โอสถานนท
ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ เปนประธานปดการอบรม ทําใหผูเขาอบรมไดรับความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
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เพิ่มขึ้น สามารถนําไปใชในการพัฒนางานดานเภสัชกรรม ไดรับประสบการณในการสรางผลงานทางวิชาการ เกิด
เครือขายความรวมมือทางวิชาชีพ และรวมกันทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยตอไป

การพยาบาลผูสูงอายุ : กาวไกลสูสังคมผูสูงอายุ
วพบ.สุราษฎรธานี รวมกับสมาคมศิษยเกา วพบ.สุราษฎร
ธานี และศูนยผูสูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญและผูสูงอายุ
จัดประชุมวิชาการประจําป เรื่อง การพยาบาลผูสูงอายุ : กาวไกลสู
สังคมผูสูงอายุ ระหวางวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมวัง
ใต จ.สุราษฎรธานี เตรียมความพรอมดานนโยบาย วิชาการ วิจัย การ
บริการพยาบาล และการผลิตนวัตกรรมสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ รองรับปญหาและความตองการของสังคมไทยที่มีประชากร
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพแก
ผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสรางเครือขายความรวมมือในการดูแลผูสูงอายุ กิจกรรมประกอบดวย การ
บรรยายโดย รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา และ ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒนวานิช วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยผูสูงอายุ
ดานการพยาบาลผูสูงอายุและการบริหารการพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการ
นําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุข เขา
รวมประชุม 91 คน

พัฒนาศักยภาพดานการสอนของอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงในแหลงฝก
น.ส.สายสวาท เผาพงษ ผอ.วพบ.นครราชสีมา นําอาจารย
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ และอาจารยพี่เลี้ยง
จากแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํานวน 22 คน
ศึกษาดูงานเรื่อง “จิตประภัสสรตั้งแตนอนอยูในครรภ” ณ เสถียรธรรม
สถาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 รวมสนทนากับครอบครัว
จิตประภัสสรในรายการสดทางวิทยุสาวิกา และฟงการบรรยายธรรมจาก
แมชีศันสนีย เสถียรสุต เรื่อง “การจัดการอารมณ และการสื่อสาร เพื่อ
สรางครอบครัวจิตประภัสสร การนอนภาวนากับเสียงคริสตัลโบวล”
วพบ.พระพุทธบาท จัดสัมมนาอาจารยผูสอนและอาจารยพี่
เลี้ยงในแหลงฝกตางๆ จํานวน 60 คน ตามโครงการพัฒนาความรวมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนกับองคกรภายนอก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2553 เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2552 และ
กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2553 ใหมี
คุณภาพ สอดคลองกับสภาพการใหบริการทางสุขภาพจริง
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วพบ.ราชบุรี เปดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพดานการสอน
สําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2553 เพื่อให
พยาบาลวิชาชีพที่ประจําการในหอผูปวยและแหลงฝกภาคปฏิบัติในชุมชน มี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของระบบ
สุขภาพและการพยาบาล หลักสูตร แนวคิดและหลักการสอนการพยาบาลใน
คลินิก การเรียนรูของผูเรียน การวัดและประเมินผล หวังใหเปนผูมีจิต
วิญญาณของความเปนครู มีทักษะดานการสอนการพยาบาลในคลินิก และ
นิเทศงานนักศึกษาของวิทยาลัยได มีผูเขารับการอบรม จํานวน 30 คน
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร และกลุมงานวิชาการ วพบ.
อุตรดิตถ จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
อาจารยของวิทยาลัยกับพยาบาลพี่เลี้ยงในแหลงฝก เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
การสอนและสรางพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีความรู ความเขาใจ มั่นใจในการสอนใน
คลินิก สามารถนิเทศการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาได ระหวางวันที่ 10 –
14 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมสักทอง โดยมี ร.ศ.สุจินดา ริมศรีทอง
และคณะจากคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และนางศศิธร ชิดนายี รอง ผอ.กลุมงานวิชาการ เปนวิทยากร มีผูเขารับ
การอบรมทั้งสิ้น 140 คน

วพบ.อุตรดิตถ เดินหนาพัฒนาความเขมแข็งระบบบริหารยุทธศาสตรองคกร รองรับ
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
วพบ.อุตรดิตถ โดยกลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ จัด
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร ใหกับ
ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ จํานวน 60 คน เพื่อพัฒนาองคกรใหมี
ความเขมแข็งและมีศักยภาพ ปรับปรุงยุทธศาสตรและวางแผนระบบ
บริหารยุทธศาสตรแบบครบวงจร วางแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2554 พัฒนาบุคคลากรใหมีความพรอม และมีทักษะในการ
บริหารจัดการยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหวิทยาลัยมีระบบและ
กระบวนการในการบริหารยุทธศาสตรและงบประมาณที่สอดคลองกับ
ระบบปฏิรูปราชการ พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไดอยาง
เปนระบบ ไดรับเกียรติจาก ดร.พิสัณห นุนเกลี้ยง ประธานเจาหนาที่บริหาร และ น.ส.ณัชสฎา ฑีฆเสียร ที่ปรึกษา
อาวุโส บริษัท บีเอสคิวเอ็ม กรุป จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนกลยุทธและการพัฒนาองคกร เปน
วิทยากรใหความรู แบงการดําเนินการเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 ตั้งแตวันที่ 19 – 21 เมษายน 2553 ระยะที่ 2 เมื่อ
วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2553 และระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553 ทีผ่ านมา
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วพบ.พระพุทธบาท ติวเขมบุคลากรใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและที่ทํางาน
วพบ.พระพุทธบาท พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการทํางาน กําหนดใหทุกวัน
ศุกรเปนวันสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ โดยจัดอบรมการใชภาษาอังกฤษ และ
คัดเลือกศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับบุคลากรสายสนับสนุน พรอมคํา
แปลภาษาไทย ใหกับขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จํานวน 40
คน โดยมีนางอนาดีน กาบูยา และ น.ส.กนกอร ชาวเวียง อาจารยประจํา
วิทยาลัย เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ที่ผานมา

มหกรรมสงเสริมสุขภาพและภูมิปญญาทองถิ่นชมรมผูประกอบการสามลอปน จ.
อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 วพบ.สรรพสิทธิ
ประสงค รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและองคกรเอกชนตางๆ ในจังหวัด
อุบลราชธานี จัดมหกรรมสงเสริมสุขภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่นชมรมผูประกอบการสามลอปน บริเวณลานถนนคน
เดิน ทุงศรีเมือง จ.อุบลราชธานี กระตุนใหชมรมเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เห็นคุณคาผูประกอบการอาชีพสามลอปน
วพบ.สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี โดย น.ส.
พรรณทิพา แกวมาตย ผอ.วิทยาลัย ไดริเริ่มกอตั้ง “ชมรม
สามลอจังหวัดอุบลราชธานี” หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูประกอบการสามลอปน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ชั้นปที่ 2 ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ใหมคี วามรู ความเขาใจในการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
การเจ็บปวยแกประชาชน ไดเรียนรูจากสภาพความเปนจริงในชุมชน เริ่มจากการศึกษาวิถีชีวิตการทํางาน
ผูประกอบการสามลอปน ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนมา จากนั้นตอยอดอบรมพัฒนาสุขภาวะและพฤติกรรมบริการ
ผูประกอบอาชีพสามลอปน เพื่อใหมีความพรอมในการรับโดยสารเปนแบบอยางที่ดี มีความรูในเรื่องหลักประกันสุขภาพ
ความปลอดภัยดานจราจร โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและการดูแลสุขภาพตนเอง โดยวิทยาลัยสนับสนุนหอง
ทํางานไวเปนที่จัดกิจกรรมชมรม เพื่อสรางความเขมแข็งใหเปนที่รูจักของสังคมเมือง ใหเยาวชนคนรุนหลังเห็นคุณคา
และยึดถือเปนแบบอยางที่ดีในการประกอบอาชีพที่สุจริต และเปนอาชีพคูบานคูเมืองอุบลราชธานีสืบไป
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วสส.จังหวัดชลบุรี เปนแกนนําออกคายเยาวชนไทยใสใจภาวะโลกรอน รุนที่ 1
วสส.จังหวัดชลบุรี รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัด
โครงการคายเยาวชนไทยใสใจภาวะโลกรอน รุนที่ 1 ระหวางเดือนมีนาคม –
สิงหาคม 2553 เพื่อตองการพัฒนานักศึกษาและเยาวชนใหมีภาวะผูนํา มีจิต
อาสาในการชวยเหลือสังคม หวังสรางเครือขายและพัฒนาความรวมมือกับ
ชุมชนในการปองกันและแกไขภาวะโลกรอน มีผูเขารวมโครงการ
ประกอบดวย นักศึกษา วสส.จังหวัดชลบุรี จํานวน 47 คน คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนวัดโปงปากดง โรงเรียนวัดเนินสัก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42
โรงเรียนบานเนิน และโรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม รวม 50 คน
วสส.จังหวัดชลบุรี ไดริเริ่มจัดตั้งกลุมรักษสิ่งแวดลอมเพื่อจัดทําคายเยาวชน มีระยะเวลาออกคาย 3 วัน
ระหวางวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2553 ที่บานทุงศาลา ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ. ชลบุรี เนื้อหาการออกคายมาจาก
ความรูที่ไดจากการศึกษาในวิชามนุษยและสิ่งแวดลอม ประกอบการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับภาวะโลกรอนเพื่อ
จัดทําหลักสูตรในการออกคาย โดยทํากิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขภาวะโลกรอนตอเนื่องอีก 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 14
มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2553 ในโรงเรียนและบานของนักเรียนที่เขารวมโครงการ และวสส.จังหวัดชลบุรี ซึ่งไดมีการ
เสนอผลการรณรงคปองกันและแกไขภาวะโลกรอน และกิจกรรมสรางเครือขาย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553 ทีผ่ านมา
ณ บานทุงศาลา จ.ชลบุรี

รวมพลังไทย เทิดไทองคราชันย รวมปองกันยาเสพติด
วพบ.เชียงใหม นําโดย น.ส.อภิวันท แกววรรณรัตน
รอง ผอ.กลุมกิจการนักศึกษา พรอมอาจารยและนักศึกษา
พยาบาล รวมปน จักรยาน แจกเอกสารและถุงยางอนามัย เพื่อ
รณรงคปองกันยาเสพติดแกประชาชนในเขตอําเภอเมือง จ.
เชียงใหม ในงาน "รวมพลังไทย เทิดไทองคราชันย รวมปองกัน
ยาเสพติด” ของศูนยบําบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ซึ่งไดรับ
ความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร วพบ.สุพรรณบุรี ออกหนวย
เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน
พระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่อง
ในวันคลายวันประสูติ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมี
โชติ ครบ 5 ป ในวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพเบื้องตน วัดความดันโลหิต ตรวจสายตา และแจก
ยาสามัญประจําบาน รวมกับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 27พฤษภาคม 2553 ณ วัดเขากําแพง สุพรรณบุรี มี
ประชาชนเขารับบริการกวา 500 คน
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ตนแบบแกนนํา “ทู บี นัมเบอร วัน” จิตอาสา
ศูนยศึกษายาเสพติด ฝายบริการวิชาการ กลุมงาน
บริการวิชาการแกสังคม วพบ.พระพุทบาท จัดโครงการ
พัฒนาแกนนํา ทู บี นัมเบอร วัน จิตอาสา อบรมอาสาสมัคร
นักศึกษา จํานวน 20 คน ทําหนาที่วิทยากรแกนนํา
กระบวนการดานยาเสพติด ควบคูกับกิจกรรมดานจิตอาสา
ทั้งภายในและเครือขายภายนอกสถาบัน ระหวางวันที่ 28 –
29 พฤษภาคม 2553 ที่หอประชุมวิทยาลัย กิจกรรม
ประกอบดวย การจัดอบรมผูที่เปนแกนนํา เปนเวลา 2 วัน
หลังจากนั้นจึงออกไปทําหนาที่ดานจิตอาสา ดวยการอบรม
ใหความรูแกนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษา และเยาวชนในชุมชน

บริการวิชาการดานสุขภาพในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ป
2553
วพบ.ยะลา นํานักศึกษาชั้นปที่ 3 อาจารยและเจาหนาที่ ออก
ใหบริการวิชาการทางสุขภาพ ฝกนักศึกษาในการใหความรูทางสุขภาพ
แกประชาชน ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา
ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2553 บริเวณรอบ
ศาลหลักเมือง ภายในงานไดจัดนิทรรศการตอบปญหาทางสุขภาพ แจก
ของรางวัล ประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอน และบริการตรวจ
สุขภาพ เชน วัดความดันโลหิต ตรวจน้ําตาลในเลือด แกประชาชนที่มา
รวมงาน เปนประจําทุกวัน ตั้งแตเวลา 16.00 – 21.00 น. มีประชาชน
สนใจสอบถามปญหาสุขภาพและรวมสนุกตอบคําถามทางสุขภาพจํานวน
มาก

วสส.จังหวัดอุบลราชธานี ถือฤกษดีวันงดสูบบุหรี่โลก ประกาศนโยบายปลอดบุหรี่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ของทุกป ถือเปนวัน
งดสูบบุหรี่โลก วสส.จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ
นโยบายให วสส.จังหวัดอุบลราชธานี เปนเขตปลอดบุหรี่
โดยรวมเดินรณรงค ขับขี่ปลอดภัยสวมใสหมวกกันนอก
รณรงคไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ในเขต
เทศบาลเมืองวารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
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จิตอาสาสรางเสริมสุขภาพ สิรินธรสัญจร 52
วสส.จังหวัดตรัง รวมมือกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัดโครงการจิตอาสาสราง
เสริมสุขภาพ สิรินธรสัญจร 52 จัดทีมสุขภาพของ
นักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่ในพื้นที่ ใหบริการสราง
เสริมสุขภาพเชิงรุกเขาถึงกลุมเปาหมายทั้งในเขตเมือง
และชนบท ดวยการเผยแพรความรูเรื่องการดูแลและ
สงเสริมสุขภาพ การประยุกตแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดูแลสุขภาพผานชองทางและ
กิจกรรมตาง ๆ โดยจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต
วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2553 ณ บานพรุเตย ต.เพ
หลา อ.คลองทอม จ.กระบี่ และครั้งที่ 2 ตั้งแตวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2553 ณ บานมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.
กันตัง จ.ตรัง ประกอบดวย กิจกรรมนันทนาการและใหสุขศึกษาแกชาวบาน ใหความรูเรื่องความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน พลังสุขภาพจิต สุขภาพในชองปาก การควบคุมและปองกันโรค การปองกันอุบัติเหตุ โรคอวนลงพุง บาน
ถูกสุขลักษณะ พรอมทั้งใหบริการสุขภาพแกประชาชน ทํากิจกรรมบนเวที กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน กีฬาพื้นบาน
สัมพันธ และกีฬาสัมพันธ

วพบ.ยะลา ใชคาราวานจักรยานสงเสริมสุขภาพประชาชนถึงชุมชน
นักศึกษาชั้นปที่ 3 วพบ.ยะลา จํานวน 56 คน รณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค ดวยการปน
จักรยานเขาถึงชุมชนและครอบครัว ตลอดเดือนพฤษภาคม 2553 ทุกวัน
จันทร – วันศุกร เพื่อสํารวจหาขอมูลตางๆ ตามโครงการบริการวิชาการโดย
ใชคาราวานจักรยาน เรื่อง ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน โดยแจกแผน
พับใหความรูเกี่ยวกับโรควัดความดันโลหิต โรคเบาหวาน รวมกับการ
บริการวิชาการ และตอบคําถามทางสุขภาพแกประชาชนในชุมชน เขต
เทศบาลนครยะลา นับเปนตนแบบในการใชจักรยานเพื่อสงเสริมสุขภาพ
วิทยาลัยจัดโครงการดังกลาวขึ้นเปนปแรก โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ที่ใหนักศึกษาใชจักรยานในการใหความรูทางสุขภาพในชุมชน
ตางๆ โดยนักศึกษาเปนผูกําหนดหัวขอเรื่องที่จะใหความรู และวางแผนจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง เนื่องจากประชาชนให
การตอบรับดี สวนใหญมีการปรับพฤติกรรมโดยเฉพาะเด็กจะนําจักรยานที่มีมารวมทํากิจกรรมรณรงค แจกแผนพับกับ
นักศึกษาดวย
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บริจาคสิ่งของเครื่องใชสนับสนุนกิจรรมทางการศึกษา

วพบ.กรุงเทพ บริจาครถตูโตโยตาหมายเลข
ทะเบียน 1ฝ 2165 กรุงเทพมหานคร ใหแกโรงเรียนวัด
หวงน้ําขาว อ.เมืองจ.ตราด เพื่อนําไปใชในกิจกรรม
การศึกษาของโรงเรียน โดยมี นางชุติมา ปญญาพินิจนุ
กูร ผอ.วพบ.กรุงเทพ เปนผูมอบ และนายสงกรานต
คงพลิ้ว ผอ.โรงเรียนวัดหวงน้ําขาว เปนผูรับมอบ เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ วพบ.กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 วพบ.สวรรค
ประชารักษ นครสวรรค บริจาคคอมพิวเตอรแก
โรงเรียนแมปะ อ.เถิน จ.ลําปาง จํานวน 10 เครือ่ ง
และโรงเรียนวัดบานทามะไฟ จ.พิจิตร จํานวน 10
เครื่อง เพื่อชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาสใหมีโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น

ฝกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา สรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากร
วพบ.สุราษฎรธานี พัฒนาอาจารยและเจาหนาที่ให
มีความรูและความเขาใจในเรื่องอานาปานสติภาวนา โดยฝก
ปฏิบัติอานาปานสติภาวนา เพื่อประยุกตใชหลักธรรมของศา
นาเปนแนวทางในการประกอบวิชาชีพและดําเนินชีวิตอยาง
ถูกตอง และเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีงามดานคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยฟงการบรรยายธรรมจาก พระครูใบฎีกา
มณเฑียรมณทโร รวมกันทําวัตรเชาและนั่งสมาธิ ระหวาง
วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2553 ณ สวนโมกขพลาราม อ.ไช
ยา จ.สุราษฎรธานี

เชิดชูคนดีศรีสาธารณสุข ป 2553
สถาบันพระบรมราชชนก ขอแสดงความยินดีและยกยองเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสาธารณสุข ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2553” ไดแก นางมณฑาทิพย ไชยศักดิ์ ผูอํานวยการ วพบ.ราชบุรี และนาย
ธรรมรงค ทองลี่ ชางไมชั้น 3 วสส.จังหวัดยะลา ซึ่งจะเขารับประทานโลรางวัลจาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจําป
2553 วันที่ 8 กันยาน 2553 นี้
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นางมณฑาทิพย ไชยศักดิ์ รับราชการครั้งแรกในกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวัน ที่ 1 ตุลาคม 2517 ใน
ตําแหนงพยาบาลตรี สังกัดโรงพยาบาลหญิง กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการ
ศึกษาเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน โดยใช “หลักจตุรธรรมนําชีวี วิถีไทย” (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ยึดมั่น
ในคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณขาราชการ มีความวิริยะอุตสาหะตอหนาที่ในความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการ
ทํางานใหไดรับความสําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาอุปสรรค นอกจากนั้น ยังเปนตัวอยางของผูประหยัดและอดออม
รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย สงเสริมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายทางราชการและ
รัฐบาลอยางเครงครัด ทั้งเปนผูนําเขารวมศาสนกิจและทํานุบํารุงศาสนา เปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตามคุณธรรม
วิช าชี พ มี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย เ ป น ที่ ยิ่ ง และเป น ตั ว อย า งการมี จ ริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงานและดํารงชีวิต โดยใชปรัชญาพระราชทานเปนหลักนํา ไดแก หลักของความพอประมาณ หรือพอดี หลักของ
ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัว
จากการปฏิบัติตนดังที่กลาวมา นางมณฑาทิพย ไชยศักดิ์ จึงเปนบุคคลที่เปนที่รักและไดรับการยอมรับยก
ยองจากเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชีพ วาเปนขาราชการที่มีความพากเพียรในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประชาชน ผลงานที่ปฏิบัติเปนที่ยอมรับและประจักษ
ชัดวาเปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ กอใหเกิดประโยชนตอราชการและสังคม จนสามารถใชเปน
ตัวอยางแกบุคคลและองคกรอื่น ๆ ดังจะเห็นไดจากการไดรับตําแหนงสําคัญและรางวัลมากมาย อาทิ อนุกรรมการ
จริยธรรมสภาการพยาบาล คณะกรรมการเครือขายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับประเทศ คณะกรรมการติดตาม
และกํากับดูแลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
เครือขายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคกลาง 2 รางวัลศิษยเกาดีเดน ประเภทบริหาร จากสมาคม
ศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2549 รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติศิษยเกาดีเดน สาขาผูบริหาร จาก
สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในป 2552
ทานเปนผูบริหารที่นําพาองคกรจนไดรับรางวัลและการยอมรับ อาทิ ไดรับการรับรองวา “เปนสถาบันที่จัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพเปนวิทยาลัยแรกของกระทรวงสาธารณสุขและเปน 1 ใน 3 ของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย” ประกาศเกียรติคุณเปน ”วิทยาลัยตัวอยางดานบริหาร” จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับประทานโล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “ผลงานดีเดนดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข” จากพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ ในโครงการจตุร ธรรม นํา ชีวี วิถีไ ทย เกียรติบัตร “รางวัลชนะเลิศ
ประเภทโครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” จากสถาบันพระบรมราชชนก และเครือขายสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เขตภาคกลาง จากโครงการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเปนเลิศโครงการ BCNR ตามรอยพออยู
อยางพอเพียง รวมทั้งโลรางวัลดีเดนจากสถาบันพระบรมราชชนก 2 ปซอน เนื่องจากเปนวิทยาลัยที่มีนักศึกษาสอบขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1 ป 2551 ไดคะแนนสูงสุดของประเทศ จํานวน
2 รายวิชา และในป 2552 ไดคะแนนสูงสุดของประเทศ จํานวน 4 รายวิชา
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นายธรรมรงค ทองลี่ เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2529 ในตําแหนงนักการภารโรง ปจจุบันปฏิบัติหนาที่ชางไมชั้น 3
เปนผูประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี ทํางานในหนาที่และงานสวนรวมไดเปนอยางดี ยึดมั่นในหลักการดําเนิน
ชีวิตที่วา “พัฒนาความรูอยูเสมอ รักในงานที่ปฏิบัติ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มีน้ําใจ ขยัน
หมั่นเพียร และเสียสละ” เห็นไดจากความพยามใฝรูใฝเรียน เชน การเขาอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรม
ชางซอมบํารุงเครื่องมือทันตกรรม รุนที่ 5” และ “การซอมและการดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม” จัดโดยคณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําใหเกิดทักษะในการซองบํารุงเครื่องมือทันตกรรมเปนอยางดี นําไปใชได
ในเชิงประจักษทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นอกจากนี้ยังใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการเปนอาสาสมัคร
หมูบานชวยคุมครองปองกันภัยภายในหมูบาน สนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐในการกวาดลางอาชญากรรมในสถานที่ตางๆ
จากผลงานการเขาจับกุมผูวิ่งราวทรัพย 2 คน และนําสงใหตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองยะลา เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2551 ซึ่งไดรับประกาศเกียรติคุณวา “ไดปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความกลาหาญ เสียสละจนเกิดผลดีตอ
ทางราชการและสังคม” ยิ่งไปกวานั้นยังเปนเขารวมสมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ และสมาชิกโครงการตอตานการกอ
ความไมสงบในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา รวมถึงสมาชิกอาสาพิทักษชุมชน (ระดับกลาง) เพื่อคุมครอง ปองกันภัยภายใน
หมูบานและประชาชนทั่วไป จึงเปนที่ยกยองทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัย
ตลอดชีวิตการทํางานที่มุงมั่นพัฒนางานในหนาที่อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ จึงทําใหไดรับการคัดเลือกใหเปน
“ขาราชการพลเรือนดีเดนระดับวิทยาลัย กลุมลูกจางประจํา ประจําป 2550 และ 2551” “ขาราชการพลเรือนดีเดนจังหวัด
ยะลา ป 2551” และ “ขาราชการดีเดนของสถาบันพระบรมราชชนก ประเภทลูกจาง ป 2552”

นักศึกษาพยาบาลดีเดนสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2552
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย มอบรางวัลดีเดนสําหรับนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่ว
ประเทศ ประจําปการศึกษา 2552 โดยวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รวมเฟนหานักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปสุดทาย ทีเรียนดี มีความประพฤติดี ปฏิบัติการพยาบาลดวยความเมตตา กรุณา มี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปวย ญาติ เพื่อนรวมงาน และบุคคลทั่วไป เปนประโยชนตอสวนรวมและวิชาชีพ เขารับรางวัล
จํานวน 28 ราย จึงขอประกาศเกียรติคุณมา ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 1
วพ.พระปกเกลา จันทบุรี : นายอภิชัย ปราบภัย / วพบ.จังหวัดนนทบุรี : น.ส. นันทนา พีระภาค / วพบ.กรุงเทพ :
น.ส. ชาลินี หนูชูสุข / วพบ.นพรัตนวชิระ : น.ส. วรรณิภา เอี่ยมทวม / วพบ.ชลบุรี : น.ส. กิตติยา วิริยะ
วิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี : นายเสถียร ขจรสมบัติ / วพบ.จักรีรัช : น.ส. จุลลดา ปยะรักษ / วพบ.สระบุรี : น.ส. อุไรวรรณ อรนอม
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/ วพบ.พระพุทธบาท : น.ส. กรรณิกา ฉ่ําพิรุณ / วพบ.ชัยนาท : นายภาณุวัฒน งามขํา / วพบ.สุพรรณบุรี : น.ส. จิต
ติมา ดวงแกว / วพ.พระจอมเกลา จ.เพชรบุรี : น.ส. อรอุมา กลัดเข็มทอง
วิทยาลัยเครือขายภาคเหนือ
วพบ.นครลําปาง : นายสิทธิรัตน บุตรดี / วพบ.สวรรคประชารักษ นครสวรรค : น.ส. ออมจิต พลเยี่ยม / วพบ.พะเยา
: น.ส. ชนาพรรณ ศรีสุวรรณ / วพบ.พุทธชินราช : น.ส. อารีรัตน ชูจิตร / วพบ.อุตรดิตถ : นายราชันย ทุนมาก /
วพบ.เชียงใหม : น.ส. กนกวรรณ จันทรตะตา
วิทยาลัยเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วพบ.นครราชสีมา : น.ส. ฐิติพรรณ กลมไธสง / วพ.ศรีมหาสารคาม : น.ส. แจมสุดา ออนโพธา / วพบ.ขอนแกน :
น.ส. ระวิวรรณ รัตนปญญา / วพบ.อุดรธานี : น.ส. ชลดา ดวงจันทร / วพบ.สุรินทร : น.ส. ศิริวดี ศิลาลาย
วิทยาลัยเครือขายภาคใต
วพบ.สงขลา : น.ส. มารียา หมัดอะด้ํา / วพบ.สุราษฎรธานี : น.ส. อิษฎาพร อยูสําราญ / วพบ.นครศรีธรรมราช : น.ส.
จิฑาภรณ ยกอิ่น / วพบ.ตรัง : น.ส. ฐิติมา ชัยศิลป / วพบ.ยะลา : น.ส. อามัล มูซอ

สาระวิชาศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
สาลิกา เมธนาวิน*
สาระวิชาศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยที่กลาวถึงในฉบับที่แลว เปนเรื่องของศิลปะเชิงวิวัฒนาการ
ฉบับนี้ขอเสนอภาคตอ คือ ศิลปะเชิงความงาม
2. ศิลปะเชิงความงาม
คือการมองความสุข และความงามของคนที่แตกตางกันในแตละกลุม (ความคิดและความรูสึกของคน)
มุมมองของคนในการมองศิลปะขึ้นกับตัวตนของคนๆ นั้นที่มีฐานความคิดตางกัน การที่คนคิดตางกันก็มาจากบริบท
สภาพครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ความยากลําบากในการใชชีวิตที่ตางกัน เชน คนรวย คนจน มีการหาความสุข ความ
สุนทรียตางกัน คนจนอาจมีความสุขจากการฟงละครวิทยุ เพราะเขามีสุนทรียจากการคิด จินตนาการ ขณะที่คนรวยอาจ
ไปดูละครเวทีในโรงแรมหรูๆ ฟงเพลงคลาสสิก การใหเห็นความตางตรงนี้เพื่อใหเขาใจและเตือนใจตัวเองวาอยาคิดเอา
ตัวเองเปนหลัก อยาเอาตัวเองเปนตัวตั้ง เชน อาหารฝรั่งคนไทยบอกไมอรอย เราบอกตองของไทย กะปดี ปลาราดี
อาหารแขกเหม็น เพราะเราตีกรอบ ไมสัมผัสธรรมชาติของคนอื่น สิ่งเหลานี้เปนสุนทรียของคนแตละคน สุนทรียเปน
เรื่องของอารมณ มี content กับ Emotion การพูดตรงนี้ถานักศึกษาเขาใจจะไมเอาตัวเองไปตัดสินคนอื่น ใหเขาใจวาตัว
เราก็ไมไดวิเศษวิโสกวาคนอื่น การที่เราไมยอมรับ รังเกียจ คิดกับคนอื่นแบบใสมุมมองของตัวเอง รังเกียจเขาเพราะไม
ยอมรับเขา คิดวาตัวเอง ของที่ตัวเองชอบดีกวาคนอื่น ประเด็นเหลานี้ใชปรับทัศนคติไดดีมาก
ศิลปะคือสิ่งที่เราอารมณ เราสามารถจะรับเขาสูอารมณความรูสึกทางประสาทสัมผัสตางๆ เชน ทางตา
สัมผัสไดจาก จิตรกรรม (การเขียนรูป ใชสี) ประติมากรรม (การปน การแกะสลัก) สถาปตยกรรม (การกอสราง) การ
รายรํา ซึ่งเรียกวา ทัศนศิลป (Visual Art) และทางหู สัมผัสไดจาก เสียงดนตรี การขับรอง การอานกวีนิพนธ เปนตน
ซึ่งศิลปะในชีวิตจริง ตองมองศิลปะไดทั้งหมด คนแตละกลุมมีบริบทตางกัน การมองศิลปะก็จะตางกัน อารมณศิลปะ
ก็จะตางกัน ความงามอยูที่คนตัดสินใจ ไมมีความงามแบบอมตะนิรันกาล ความงามเราอาจจะไมยอมรับ แ ตก็เปน
ความรูสึกของคน (ศิลปะในแตละยุค อานเพิ่มเติมใน น.ณปากน้ํา,ความเขาใจในศิลปะ ,2531)
* นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กลุมวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก
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จาก ซี สู แทง “กฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับแกไข (ฉบับที่ 94)”
วทัญู ประเสริฐเมือง*
สวัสดีค รั บ เกร็ด ความรูฉบับ นี้ข อนํา เสนอ กฎสํา นั ก นายกรัฐมนตรีฉบับแกไ ขเปลี่ย นแปลงโดยมีเนื้อหา
ใจความดังนี้ครับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) และได
ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนที่ 28 ก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 เรื่อง ขาราชการพลเรือนสามัญ
สามารถใชเครื่องหมายตําแหนงบนอินธนูแกไขเพิ่มเติมตามระดับตําแหนงในแตละประเภทตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยยึดหลักการคงรูปแบบเดิม และสิทธิเดิมของผูมีสิทธิใชอินทรธนูและเครื่องหมาย
ตําแหนงบนอินทรธนูในระบบซีเดิมไว โดยรูปแบบไดเปลี่ยนไปจากรางกฎสํานักนายกรัฐมนตรีในสวนของระดับ
ทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทักษะพิเศษ ดังรายละเอียดดังนี้
ขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทตําแหนง

อินทรธนู

ทั่วไป

วิชาการ

อํานวยการ

บริหาร

ระดับ
ทักษะพิเศษ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ระดับสูง

ระดับสูง

ระดับ
อาวุโส

ระดับ
ชํานาญงาน

ระดับ
เชี่ยวชาญ
ระดับ
ชํานาญการพิเศษ
ระดับ
ชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ

เครื่องหมาย
ชุดปฏิบัติราชการ

เครื่องหมาย
ชุดพิธีการ

ระดับตน
ระดับตน

ระดับปฏิบัติงาน

ขาราชการพลเรือนในพระองค
ระดับปฏิบัติงาน (รับราชการไมถึง 2 ป)

ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
* วิทยาจารยชํานาญการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

