วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตั ิทั่วไป (รุ่นที่ 5)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากสํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
ระยอง ในการจัด การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (รุ่นที่ 5) ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม
2553 ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จํานวน 50 คน
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพยาบาลให้มีสมรรถนะใน
การบริการสอดคล้องกับลักษณะการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เน้นการ
ดูแลครอบคลุมมิติการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟู สภาพโดยเฉพาะสมรรถนะการประเมินปัญหาสุขภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรคเบื้องต้นซึ่งเป็นบทบาทสําคัญของการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในปัจจุบัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ประชุมการจัดการเรียนการสอน
วิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ชัย นาท ได้จั ดประชุ ม การการเรี ย นการสอนโดยใช้ หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ให้กับคณาจารย์ โดยเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลา
วดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาจัดอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วใป( การรักษาโรคเบื้องต้น ) รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
ได้รับเกียรติจาก รอ.นพ. วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น) รุ่นที่ 5 ให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน และ
โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินปัญหา และคัดกรอง
ผู้ป่วย ให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งให้การรักษาโรคเบื้องต้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจส่งต่อได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็น
นโยบายสําคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ คือมุ่งพัฒนาบริการสาธารณสุข
ในระดับปฐมภูมิให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถได้รับบริการ
พื้นฐานให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน

2553 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2554 จะเรียนภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต กิจกรรมการ
เรียนจะมีบรรยาย อภิปรายกลุ่มย่อย ทดลองปฏิบัติ ศึกษาดูงาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง โดยได้รับงบประมาณพัฒนาบุคคลากรภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจําปี 2553
กิจกรรมเวทีประชาคมเมืองครั้งที่ 5
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 07.3012.30 ณ อาคารพระเศวตสุ ร คชาธาร โดยในกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา นายกสโมสรนักศึกษา
เป็ น แกนนํ า ร่ ว มด้ ว ยนั ก ศึ ก ษาตั ว แทนแต่ ล ะชั้ น ปี และอาจารย์
จํานวน 5 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นําเสนอแนวความคิด และรับรู้ปัญหาต่างๆ เพื่อวางแผนการ
พัฒนาเมืองยะลาร่วมกัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเครือข่ายสถาบันวิชา
การสาธารณสุขฯ ประจําปีงบประมาณ 2554
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้จัดทํา โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
เครื อ ข่ า ยสถาบั น วิ ช าการสาธารณสุ ข ฯ
ประจํ า ปี
งบประมาณ 2554
เพื่ อติดตามการดํ าเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารของวิ ท ยาลั ย ในเครื อ ข่ า ย ฯ ประจํ า ปี
งบประมาณ 2553 และร่วมวางแนวทางการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2553
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี มีนายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราช
ชนก เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อํานวยการจากวิทยาลัยฯในเครือข่าย หรือ
ตัวแทน โดยในช่วงเย็นของวันที่ 16 กันยายน 2553 มีกิจกรรมงานแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของ
เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ จํานวน 5 ท่าน
โครงการประชุมวิชาการของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นําโดย นางสาวประกายแก้ว ธนสุวรรณ รองผู้อํานวยการ
กลุ่มวิชาการ จัดทําโครงการประชุมวิชาการของนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 วันที่ 23 กันยายน 2553
ณ ห้องประชุมจิตติมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตามนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนใน
การผลิ ตผลงานนวั ตกรรมและผลงานวิ ชาการของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้คิด ผลิตผลงานวิ ชาการที่มี
คุณภาพและสามารถนําไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพ โดยในงานเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรมที่นักศึกษาผลิตขึ้น และผลงานวิชาการเช่น วิจัย มาจัดแสดง
และประกวดกั น ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาทั้ ง 2 หลั ก สู ต รคื อ หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน และทุกชั้นปี

รางวัลทั้งหมดมี 12 รางวัล คือ
1. รางวัลชนะเลิศ มีชื่อว่า Multiple splint ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เวชกิจฉุกเฉิน ร่วมกับสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มีชื่อว่า แผ่นรัดประคลร้อน สําหรับหญิงหลังคลอด ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ร่วมกับสาขาการพยาบาลมารดา ทารก
3. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 มี ชื่ อ ว่ า เกราะเพชรช่ ว ยเคลื่ อ นย้ า ย ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับสาขาพัฒนาวิชาชีพ
รางวัลชมเชยมี 5 รางวัล คือ
4. มีชื่อว่า หมวกแสนสุข ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับสาขาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
5. มีชื่อว่า เก้าอี้แห่งความสุข ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
6. มีชื่อว่า วงล้อสุขภาพเพื่อหญิงตั้งครรภ์ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
ร่วมกับสาขาการพยาบาลมารดา ทารก
7. มีชื่อว่า เสื้อ IV ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับสาขาการพยาบาล
บุคคล
8. มีชื่อว่า เสื้อแสนสนุก ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับสาขาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
รางวัลพิเศษ 4 รางวัล คือ
9. ชื่อ เครื่ องนวดฝ่าเท้าด้วยสมุ นไพร ของนั กศึ กษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
ร่วมกับสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
10. ชื่อ ยางยืดเพิ่มพลังชีวิต ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับสาขา
การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
11. ชื่อ เจลล้างมือดับกลิ่นจากเปลือกทุเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 1 ร่วมกับสาขาการศึกษาทั่วไป
12. ชื่อ โคมไฟลดโลกร้อน ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับกลุ่ม
กิจการนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมงาน งานประเพณีลอยกระทงประจําปี 2553
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมงาน“คืน
สิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟ ไต้ประทีปและงานมหกรรม
อาหารท้องถิ่น” ประจําปี 2553 นพ.กิตติศักดิ์ คณา
สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นการ
สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เทศบาลเมือง
มหาสารคามร่วมกับประชาชนทั้ง 30 ชุมชนในเขต
เทศบาล กําหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น ชื่องาน
ว่า “คืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟ
ไต้ประทีปและงาน
มหกรรมอาหารท้องถิ่น” ประจําปี 2553 ในวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณริมคลองสมถวิล
กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่จาก 30 ชุมชน การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดนางนพ
โดยวิทยาลัยฯ ได้ส่งนางนพมาศเข้าร่วม 3 คน พร้อมด้วยขบวนแห่กระทงประจําปี 2553 นี้ด้วย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พร้อมอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยศรี
มหาสารคามนําสิ่งของเครือ่ งใช้ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วม
เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2553 ดร.นฤมล เอนกวิ ท ย์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พร้อมอาจารย์ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยศรีมหาสารคาม นําสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้ผู้ประสบ
อุทกภัยน้ําท่วม เขตรอบเมืองมหาสารคามสร้างความดีใจให้กับผู้ประสบอุก
ภัยเป็นอย่างยิ่ง

วันพยาบาลแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครลําปาง จัดโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีผู้อํานวยการ อ.ศรีสม
พร ทรวงแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี มีพิธีการมอบทุนการศึกษา โดยมี ทพ.เฉลิมชัย วุฒิ
พิทยามงคล นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา เป็นประธานใน
การมอบทุน แก่ นัก ศึก ษาวิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครลํา ปาง
และจัดกิจกรรม Safe sex เพื่อวัยรุ่นไทยรู้เท่าทันภัยจากเพศสัมพันธ์ ณ
ห้องประชุมฝ้ายคํา วิทาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพพยาบาล ร่วมทั้งได้ทํากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการคือ ได้น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี รวมทั้ ง ให้ สั ง คมได้ ป ระจั ก ษ์ ใ นคุ ณ ค่ า ของวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ และทํ า ให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปรากฏต่อสังคม
โครงการถ่ายทอดบทเรียนสู่เพลงวรรณกรรมพื้นบ้านบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม
เมื่ อ 15 ธั น วาคม 2553 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี โดยมีอาจารย์ วรรณา แก้วกว้าง จากวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรีให้เกียรติเป็นวิทยากร โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปัญหา
สุขภาพ 1 ของอาจารย์ จันทร์ฉาย มณีวงษ์ ซึ่งเป้าหมายของโครงการ
เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงวรรณกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ เพลงอีแซว
เพลงฉ่ อ ย การละเล่ น ลํ า ตั ด ฯลฯ ที่ ส ามารถนํ า มาดั ด แปลงเป็ น
นวัตกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนหรือผู้ป่วยและเกิดความบันเทิง
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย์ลัดดาวัล ย์ ไวยสุระสิงห์ ผู้อํานวยการวิทยาลัย
พยาบาลราชชนนี สุ พ รรณบุ รี พร้ อ มด้ ว ยอาจารย์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เจ้าหน้าที่ และตัวแทนแหล่งฝึก รวม 32 ท่าน ได้เดินทางไปศึกษาดู
งานด้านการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน มณฑล
เสฉวน ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ระหว่ า งวั น ที่ 2-7
พฤศจิกายน 2553

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศลาว
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นําอีแซวด้าน
สุขภาพไปแสดงที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจําปาสักประเทศลาว เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและลาว ในวันที่ 11 กันยายน 2553 ซึ่ง
นายแพทย์สาธารณสุขแขวงจําปาสักและผู้อํานวยการวิทยาลัยสุขภาพจําปา
สักให้การต้อนรับ และได้รับการชื่นชมจากนายแพทย์สาธารณสุข
แขวงจําปาสักว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้นําศิลปะพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้กับด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดีและ
จะทําให้ชาวบ้านเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตคุณธรรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และ นักศึกษา รุ่นที่ 17
ได้เข้าร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตคุณธรรม เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ด้านการ
สอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” และสอดแทรกจริยธรรมในการสอน
หัวข้อเรื่อง “บัณฑิตคือหัวใจของหมาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่สู่
คนดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม” ในการประชุ ม วิ ช าการประจํ า ปี บั ณ ฑิ ต
อุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2553 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ. อาคารรณนภากาศ
โรงเรียนนายเรือ
โครงการธนาคารขยะ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกร่วมใจ
คณะกรรมการโครงการธนาคารขยะ วิทยาลัยการ
สาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกร่ ว มใจ และสโมสร
นักศึกษา ได้ดําเนินกิจกรรมการรวบรวม การคัดแยกขยะ
และกํ า หนดวั น กํ า จั ด ขยะโดยวิ ธี ก ารขายขยะเพื่ อ เข้ า สู่
กระบวนการ Recycle ในวันที่ 29 กันยายน 2553 ณ
อาคารเอนกประสงค์ โดยผู้อํานวยการวีระพันธุ์ อนันตพงศ์
เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณาจารย์และประชาชนเข้าร่วม
กิ จ กรรม กิ จ กรรมประกอบไปด้ ว ย การแสดงดนตรี ข อง
นักศึ ก ษา การประกวดชุดรี ไซเคิ ล และการขายขยะโดยคณะเทศบาลตํา บลวั งทอง อํ าเภอวังทอง จังหวั ด
พิษณุโลกเป็นผู้รับซื้อ ในส่วนของรายรับที่ได้จะนําไปพัฒนาสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป
จัดงานพิธีมุทติ าจิตผูเ้ กษียณอายุราชการ ประจําปี 2553
เนื่องในโอกาสที่บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พระพุทธบาท จะเกษียณอายุราชการ ได้จัดงานพิธีมุทิตา
จิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2553 ในวันที่ 29 กันยายน
2553 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัย เพื่อ
แสดงความขอบคุณในคุณงามความดีที่บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้ ว ยความมานะ อุ ต สาหะ พากเพี ย ร มุ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจทํ า
ประโยชน์เพื่อวิทยาลัย โดยปีนี้วิทยาลัยมีผู้เกษียณอายุราชการ
จํ า นวน 1 คน คื อ นางทวี อนุ ว งษ์ ลู ก จ้ า งประจํ า ตํ า แหน่ ง
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานอยู่ที่วิทยาลัย มา 23 ปี ภายในวันงาน
มีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน ชมวีดิทัศน์ประวัติการรับราชการของผู้เกษียณ มอบเกียรติบัตรรางวัล
ดีเด่น ประเภทลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มอบของที่ระลึก
และดอกไม้แก่ผู้เกษียณ ผู้เกษียณกล่าวความในใจ

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาเครือข่าย 5 สถาบัน
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขขึ้น ในวันที่
๔-๕ กั นยายน ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลั ยขอนแก่ นและ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น ๑,๕๐๐
คน จากสถาบันต่างๆ ๕ สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย อี ส าน
วิ ทยาลั ยบั ณฑิ ตเอเชี ย วิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่ น และวิทยาลั ยการสาธารณสุ ข สิ ริ นธร จั งหวั ด
ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี และสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างสถาบัน กิจกรรม
ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ และการแสดงบนเวทีโดยมี ศ.ดร.นพ.กระแส
ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ผลการแข่งขันกีฬาเปตองผสม,
วอลเล่ย์บอลชาย, และบาสเกตบอลชาย ได้รางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน
เมื่ อ วั น ที่ 6-10 กั น ยายน 2553 ฝ่ า ยพั ฒ นา
นักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ได้จัดโครงการฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานสู่การบูรณาการ
การเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม และทํานุบํารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2553 ขึ้ น ณ ศู น ย์
ปฏิ บั ติ ธ รรมสวนเวฬุ วั น ตํ า บลบ้ า นค้ อ อํ า เภอเมื อ ง
จั ง หวั ด ขอนแก่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ใน
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรจํานวน 304 คน และอาจารย์ผู้ดูแล
จํานวน 18 ท่าน กิจกรรมประกอบด้วยการทําวัตรเช้า-ทําวัตรเย็น การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ และการฟัง
บรรยายธรรมะ โดยมีพระอาจารย์พุฒทินาท อมรธรรมโมเป็นวิทยากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์รบั รางวัลผูผ้ ่านเกณฑ์ การประเมิน โครงการอุบลเมือง
สะอาด ราชธานีอีสาน ระดับดีเยี่ยม
จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทําโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานี
อีสาน (ระยะที่ 3) โดยเป้าหมายหลักของโครงการคือ มีความมุ่งหวังที่จะ
วางรากฐานและขยายแนวคิดของการทําความสะอาดให้ฝังอยู่ในวิถีชีวิตของ
ประชมชนทุกคน โดยอาศัยองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดยดําเนินการใน 9 กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กําหนดเกณฑ์
การประเมินความสะอาดของกลุ่ม เป้ าหมายและได้ทําการประเมินความ
สะอาดตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด ผลการประเมิ น ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ พบว่ า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินใน

ระดับดีเยี่ยม 1 ใน 13 ส่วนราชการ และมีส่วนราชการในระดับดีมาก 22 แห่ง ระดับดี 13 แห่ง และ
ส่วนราชการอีก 7 แห่ง ได้รับรางวัลชมเชย โดยจังหวัดได้จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลแก่ผู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินความสะอาดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
อุบลบุรี รีสอร์ท อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้บุคลากรในองค์กรรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไป
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระให้บริการฝังเข็มรักษาโรคสําหรับประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์
วชิระ ได้ให้บริการฝังเข็มรักษาโรคสําหรับประชาชนทั่วไป โดยแพทย์ฝังเข็ม 3
เดือน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณ ชั้น 8
อาคารเรียน 2 ของวิทยาลัยฯ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนมา
ใช้บริการในการรักษาโรคต่าง ๆ จํานวน 100 คน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ซึ่งตรงวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็น “ วันพยาบาลแห่งชาติ
” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาล
แห่งชาติเป็นประจําทุกปี
เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
ที่ ท รงมี ต่ อ วิ ช าชี พ การ
พยาบาล และต่ อ พสกนิ ก รชาวไทย โดยนายวิ ญ ญู ทองสกุ ล ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาล
ได้จัดให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมตักบาตร
และการบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ดอกแก้วบานทั่วลานกว้าง ลงพืน้ ที่ในจังหวัดสงขลา
เมื่ อ วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2553 นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ จากวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคม ในการตรวจคัดกรอง
และให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ ชุมชนสระเกษ จังหวัดสงขลา โดยมีประชาชนให้
ความสนใจ และพาลูกหลานเข้ารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้เป็นจํานวนมาก

Songkhla Health Fair 2010 ตลาดนัดคนรักสุขภาพ
เมื่ อ วั น ที่ 13-17 ตุ ล าคม 2553 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา ร่วมกิจกรรม Songkhla Health Fair 2010 (ตลาดนัดคนรัก
สุขภาพ) โดยมีการออกบูทให้ความรู้ด้านสุขภาพ และทดสอบสมรรถภาพ
ท า ง ร่ า ง ก า ย ณ ห อ ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยในพืน้ ที่จังหวัดสงขลา
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ระดมที ม อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาช่วยผู้ประสบอุทก
ภั ย ว า ต ภั ย แ ล ะ ดิ น ถ ล่ ม จ า ก พ า ยุ ดิ เ ป ร ส ชั่ น
เมื่อวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา ระดมทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นําทีมโดย
อาจารย์ภรณี เลื่องอรุณ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราช
ชนนี สงขลา โดยร่วมกับเทศบาลนครสงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่
และเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากพายุดิเปรสชั่น ที่พัดถล่มชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมื่อ
คืน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ให้การช่วยเหลือ ด้านการ
ปฐมพยาบาล และจัดเตรียม น้ําดื่ม / อาหารแห้ง / อาหารสด เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ร่วมกับ ชมรมพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ใ นฐานะที่ พ ระองค์ ท่ า นทรงสํ า เร็ จ
การศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ
นํ า สิ ริ สุ ข แก่ ป วงชนทุ ก ก้ า วพระบาทที่ เ สด็ จ ไปถึ ง สมควรเป็ น
แบบอย่ างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลให้ตระหนั กในภารกิ จของ
วิชาชี พแห่งตนว่ าเป็นงานบริ การสาธารณสุข ที่มี ความสําคั ญ และมี
คุณค่าแก่สังคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ร่วมกับ
ชมรมพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการพยาบาลแห่งชาติ “การ
พยาบาลก้าวไกลเพราะน้ําใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี” ขึ้นเมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมีการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์
จํานวน 9 รูป กิจกรรมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมบริจาค
โลหิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน

และประชาชนทั่วไป จํานวนกว่า 500 คน ถือเป็นสิริมงคลอันสูงสุด เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และรําลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนางจินตนา กล่อมศิริ ประธาน
ชมรมพยาบาลจั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ ประธานเปิ ดโครงการและมอบรางวัล พยาบาลดี เด่น สาขาผู้ บ ริ ห ารการ
พยาบาลทุติยภูมิและติยภูมิ ประจําปี 2553 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ให้กับคุณ
พรรณพิไล จันทรสุกรี หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
สํ า หรั บ ผู้ มี ผ ลงานวิ จั ย ระดั บ ดี เ ด่ น นางสาวสุ วั ฒ นา คํ า สุ ข และนายบุ ญ ฤทธิ์ ประสิ ท ธิ์ น ราพั น ธุ์ เรื่ อ ง
Predictors of Breast Self – Examination among Thai Nurses รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก
นางสาวพรรณพิไล สุทธนะ เรื่อง The Invented of Antilice Herbal Shampoo for Elementary
School Students และรางวัลผลงานวิจัยระดับดี นางสาวดุจเดือน เขียวเหลือง เรื่อง Sexual Values
and Sexual Risk Behaviors among Femaile of Boromarajonani College of Nursing in
Lower Northern Region, Thailand
โครงการกีฬาสัมพันธ์นันทนาการสมานฉันท์น้องพี่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ร่วมกับชมรมกีฬาและ
นันทนาการ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในสถาบัน โดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 9
สิงหาคม 2553 ถึง 11 กันยายน 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีของนักศึกษา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างและกิจกรรมนันทนาการให้เป็ น
ประโยชน์ มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง จิ ต ใจแจ่ ม ใส เป็ น การพั ฒ นา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ กีฬามีหลายประเภทเช่น บาสเกตบอล
วอลเลย์บอล เปตอง แบตมินตันฯ มีการประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
จัดงานเลี้ยงสําหรับอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างทีเ่ กษียณและลาออก
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี น ครราชสี ม าโดย ท่ า น
ผู้อํานวยการ สายสวาท เผ่าพงษ์ ได้จัดงานเลี้ยงสําหรับอาจารย์
ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณและลาออกรวมทั้งหมด 6 ท่าน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 ณ ห้องราชาวดี ภัตตาคารเสียวเสี้ยว
ซึ่ ง บรรยากาศภายในงานเต็ ม ไปด้ ว ยความรั ก และความผู ก พั น
เนื่องจากบุคลากรทั้ง 6 ท่านได้ปฏิบัติราชการในวิทยาลัยฯมานาน
ทํางานด้วยความตั้งใจและเสียสละมาโดยตลอด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ โครงการตามแนวพระราชดําริของพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2553 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา ร่วมกับสํานักอัยการจังหวัดนครราชสีมา ส่วนงานคุ้มครอง
สิทธ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้จัดงานรณรงค์เพื่อยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดําริของ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยพระองค์ทรงมีพระเมตตา
ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคม ได้รับความรุนแรง
ไม่ว่าจะทางกาย วาจา ใจ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นฑูตสันถวไมตรีให้กับยู
นิเฟมในโครงการ SAY NO TO VIOLENCE AGAINST WOMAN โดยจะมี
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯเข้าร่วมงาน
ประมาณ 250 คน มีการบรรยายถึงปัญหา สาเหตุ สถิติความรุนแรงที่ปัจจุบันพบว่ามีเพิ่มมากขึ้นทุกปี บรรยาย
โดย อัยการหญิง ศิรินาถ ฉัตรชุติมาภรณ์ และมีการรับสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อยุติความรุนแรง ซึ่งผู้สมัคร
จะได้รับแจกโมบายล์กระดิ่งแขวน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า เมื่อผู้ใดได้ยินเสียงกระดิ่งจะทราบทันทีว่าครัวเรือน
ดังกล่าวเป็นเครือข่ายเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เสียงโมบายล์กระดิ่งจํานวนไม่ต่ํากว่า 100,000 ครอบครัวจะ
ดังไปทั่วประเทศ อันเป็นการเตือนสติให้คนในครอบครัวที่เป็นเครือข่าย หรือครัวเรือนข้างเคียง หรือประชาชน
โดยทั่วไปมีสติยั้งคิด ยั้งทํา และยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ
งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา 2553
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาทุกชั้นปี ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม “งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา 2553”ในวันที่
19 กันยายน 2553 โดยนักศึกษาทุกชั้นปีจํานวน …63…คน ได้เข้าร่วม
เดินขบวน และได้จัดรถผลไม้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์เป็น
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดยะลา
เป็นการเผยแพร่ผลไม้และของดีของจังหวัด

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อนCare Free Day ในวันที่ 19 กันยายน
2553 เวลา…09.00 น…ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมร่วมกับเทศบาล
นครยะลามีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นครยะลาได้ร่วมกันลดโลกร้อนโดยการรณรงค์ปั่นจักรยาน โดยนักศึกษา
ได้นําจักรยานที่นักศึกษาใช้ออกกําลังกายไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เพื่อเป็นแกนนําทางสุขภาพ จํานวน…75…..คน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิ ทร์ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2553 ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
รองผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
พร้อมด้วยอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร2553
ณ ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิ ทร์ จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2553 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
สุรินทร์ จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ อาจารย์
ศิริพรรณ ทองคําพงษ์ , คุณคํานวล มีรสล้ํา , คุณจันทา สุขสงวน โดยมี
นางสุภา อยู่ยืน อดีตผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน

งานถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน (งานเกษียณอายุราชการ) วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 นาง วราพร วัน
ไชยธนวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่ พร้อมอาจารย์ของวิทยาลัยฯ
และนักศึกษา
ร่วมงานงานถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน (งานเกษียณอายุ
ราชการ) วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ
อาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ที่เกษียณอายุราชการ
โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้มีอาจารย์
เกษียณอายุราชการจํานวน 1 คน คือ อาจารย์สุรทิน จันทร์มะโน ในงานมีผู้บริหารจากสถาบันพระบรมราช
ชนก อาจารย์จากวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก

โครงการกีฬาร่วมใจ สายใยสีขาว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดทํา
โครงการ กีฬารวมใจ สายใยสีขาว ระหว่างวันที่ 13 -18 กันยายน 2553 เพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกาย ใจ อารมณ์และสังคมของนักศึกษาพยาบาล โดยในงานมีการแข่งขัน 4 ประเภท
คือ
1. เปตอง หญิง – ชาย
2. บาสเกตบอล หญิง – ชาย
3. วอลเลย์บอล หญิง – ชาย
4. ฟุตซอลต์ หญิง – ชาย
งานวันมหิดล
นางสาวอภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์ รองผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี เชียงใหม่ พร้อมอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมงานวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2553 ณ
ลานพระบรมรูปพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่ ง ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น ผู้ จั ด งานครั้ ง นี้ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหา
กรุณาธิคุณที่พระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่มีต่อวงการแพทย์ และพยาบาลของไทย
โดย พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้ร่วมวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมรูปพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดช
วิกรมพระบรมราชชนก ในครั้งนี้
โครงการประชุมวิชาการ เรือ่ ง การประเมินค่างาน : แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคม
ศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการเรื่อง
การประเมินค่างาน : แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ใน
วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อทําความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่างาน การ
กําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเพื่อประเมินขั้นเงินเดือน และการ
เขี ย นผลงานวิ ช าการ ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจจากบุ ค ลากรทาง
สาธารณสุขเป็นจํานวนมาก
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับคระพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ และประเทศสิ ง คโปร์ ประกอบด้ ว ย กองทุ น เทมาเส็ ก (Temasek
Foundation) , นี แอน โปลีเทคนิค (Ngee Ann Polytechnic) และกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพแห่งชาติ (National
Health care group : NHG) มีความร่วมมือกันที่จะพัฒนามาตรฐานวิชาชีพพยาบาล พัฒนาด้านการบริหาร
ความเสี่ยง การปฏิบัติการพยาบาล และการสอนทางการพยาบาล จึงมีการจัดโปรแกรมการอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2553 เพื่อ
พัฒนาความรู้ด้านบริการการจัดการความเสี่ยงทางด้านการพยาบาล อบรมพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล และ
พัฒนาการสอนทางการพยาบาล ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นการอบรม ณ นี แอน โปลีเทคนิค (Ngee

Ann Polytechnic) ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจํานวน 15 ท่าน ซึ่งมีอาจารย์จาก วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เข้าร่วมจํานวน 5 ท่าน
กิจกรรมในการเข้าอบรมครั้งนี้คือ การฝึกปฏิบัติด้านการบริหารการพยาบาลที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
ระยะวิกฤติ เช่น Cardiac arrest , shock , ภาวะหายใจล้มเหลว การอบรมการใช้หุ่นทดลองระบบ
คอมพิวเตอร์ ฝึกการใช้ยา การใช้ยาระงับความรู้สึก และการศึกษากรณีศึกษาผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้อบรม
พิธีถวายบังคมและพิธเี ทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยอาจารย์และนักศึกษา
พยาบาล เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายบั ง คมและพิ ธี เ ทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี
นครินทร์ฯ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ
บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้ร่วมวางถวายพานพุ่มและ
กล่าวสดุดี ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมคคอมิค

ผลงานที่ภาคภูมิใจของอาจารย์และศิษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จากสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการและการประชุม
สามั ญ ประจํ า ปี ในวั น ที่ 16-17 กั น ยายน 2553 ณ
โรงแรมสุ นี ย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์
จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพยาบาลใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลง” ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมสูงไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องมีความไว และรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ผลกระทบและความต้ อ งการของสั ง คมต่ อ วิ ช าชี พ รวมทั้ ง บทบาทของพยาบาลในการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ การประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังจัดให้มีการนําเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม
งานวิจัยทางการพยาบาลจากทุกสถาบันการศึกษา ตลอดจนพิจารณาให้รางวัลแก่ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัล
อาจารย์พยาบาลดีเด่น นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอันจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
ให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพต่อไป
อาจารย์และศิษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ ได้แก่

1. นางอภิรดี เจริญนุกูล ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น ประจําปี 2553
2. นางสาวกมลทิพย์ ธรรมวงษ์ศา ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจําปี 2553
3. นายณัฐพล ศาลาแก้ว ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2552 ได้รับเกียรติเป็นสมาชิก
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประเภทตลอดชีพ ในฐานะเป็นผู้มีคุณสมบัติดีเด่นทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ
และการปฏิบัติการพยาบาล
4. นางสาวณัฐยาน์ ชาบัวคํา ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในการนําเสนอผลงาน Poster presentation
ประเภทการศึกษาและวิจัยทั่วไป ผลงานที่นําเสนอเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนและผลการนํารูปแบบการ
สอนไปใช้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันวัณโรคในชุมชนที่มีความชุกของวัณโรคสูง
เชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ภูมิใจอย่างยิ่งที่ อ.จีราภรณ์
ชื่นฉ่ํา หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ารับ
รางวัลครูต้นแบบตามโครงการ “เชิดชูครูอาจารย์ต้นแบบด้านการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน” จากท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในการประชุ ม วิ ช าการเครื อ ข่ า ย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจําปี
2553 จั ด ขึ้ น ณ อาคาร รณนภากาศ โรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 โดยผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนที่ อ.จีราภรณ์ ชื่นฉ่ํา ได้ดําเนินการและได้รับรางวัลใน
ครั้งนี้ ได้แก่
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “เยาวชนสระบุรี รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม” (พ.ศ. 2551)
2. ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะจากประสบการณ์จริงที่มีต่อความมีจิต
สาธารณะและความสุขของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี” (พ.ศ. 2552)
3. ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” (พ.ศ. 2552)
4. ร่ วมพั ฒนารู ป แบบการสอนโดยยึ ดมั่น ในจรรยาบรรณครู ของวิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี (BCNS TEACHERS )
5. จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลเพื่อ
พัฒนานักศึกษาด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง

พิธีการมอบเกียรติบัตรแด่อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 มีกิจกรรม ผู้อาํ นวยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จัดพิธี
การมอบเกียรติบัตรแด่อาจารย์ในวิทยาลัย จํานวน 3 คน คือ

นางทองปาน บุญกุศล ได้รับ
รางวัลดีเด่นประเภทผู้สอน ประจําภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ที่มผี ลการ
ประเมินความพึงพอใจ ในด้านการจัดการ
เรียนการสอนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จาก
นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท

นายพรศักดิ์ สืบเรือง ได้รับรางวัล
ดีเด่นประเภทผู้สอน ประจําภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2553 ที่มผี ลการประเมินความพึง
พอใจ ในด้านการจัดการเรียนการสอนสูงสุด
เป็นอันดับที่ 2 จากนักศึกษาของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

นางสาวสมหมาย วงษ์กระสันต์ ได้รับ
รางวัลดีเด่นประเภทผู้สอน ประจําภาคการศึกษาที่
1 ปีการศึกษา 2553 ที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจ ในด้านการจัดการเรียนการสอนสูงสุดเป็น
อันดับที่ 3 จากนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาท

สร้างสุขให้ทุกคนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ ละสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาได้
ดําเนินการให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้เป็นรายบุคคล ภาควิชา และหน่วยงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน หลังจากได้ดําเนินการมาจนถึงเดือน
กันยายน 2553 ทางคณะผู้รบั ผิดชอบงานจัดการความรู้ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างให้ทุกคนมี
ความสุข สนุกที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่คิดว่าเป็นภาระแต่อยากให้ด้วยใจในสิ่งที่ตนมีและสะสมความรู้จากการ
ปฏิบัติไว้จนมีความชํานาญ จากประสบการณ์พบว่ากิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผา่ นลักษณ์ของตนเองมีผล
ให้บุคคลากรมีความสุขและสนุกที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคคลทุกคนจะมีลักษณ์ของตนตามศาสตร์นพลักษณ์ โดยลักษณ์ที่ 1คือนักปฏิรูปหรือ Perfectionist
(คนสมบูรณ์แบบ) เป็นคนมีอุดมการณ์ อยากพัฒนา เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น แต่มักจะ “จู้จี้ขี้บ่น” ลักษณ์ที่ 2
คือนักพัฒนาคนหรือ Helper (ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ) ทํางานด้วยความเอาใจใส่ คํานึงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
มักจะเป็นคน “น้อยใจ” ง่าย ลักษณ์ที่ 3 คือนักปฏิบัติหรือ Motivator (นักสร้างแรงจูงใจ) ให้ความสําคัญกับ
งาน และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณ์ที่ 4 คือนักสร้างสรรค์หรือศิลปิน (Artist) การทํางานจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป เชื่อว่า
จินตนาการมีค่าสูงกว่าความรู้ การสร้างผลงานให้มีคุณค่ามีความสําคัญมากกว่าการให้งานเสร็จ ลักษณ์ที่ 5 คือ
นักคิดหรือ Observer (นักสังเกตการณ์) จะต้องมีข้อมูล ความรู้ในสิ่งที่จะทําก่อนจึงจะตัดสินใจลงมือทําได้ มัก
ทํางานด้วยข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนมีระบบ มีขั้นตอน ลักษณ์ที่ 6 คือนักปุจฉาหรือ Loyalist (ผู้จงรักภักดี)
ชอบทํางานที่มีความมั่นคง เป็นคนละเอียดรอบคอบ มีวินัย และซื่อสัตย์สจุ ริต มักจะ “วิตกกังวล” บ่อย ลักษณ์
ที่ 7 คือนักวางแผนหรือ Epicure (นักผจญภัย) ชอบวางแผนการทํางานก่อนลงมือทํา และคิดทางเลือกไว้
มากมาย มักวิเคราะห์ปัญหาไว้ล่วงหน้า ลักษณ์ที่ 8 คือผู้นําหรือ Challenger (ผู้ท้าทาย) ชอบทํางานที่ท้าทาย
ความสามารถ ใช้ความคิดอิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีความเด็ดขาด ตัดสินใจเร็วในการทํางาน มีความชัดเจน แต่
จะเป็นคน “ขี้โมโห” / “โกรธง่าย” และลักษณ์ที่ 9 ซึ่งเป็นลักษณ์สุดท้ายคือนักไกล่เกลี่ยหรือ Peacemaker
(ผู้สร้างสันติภาพ) ชอบทํางานที่มีความปรองดอง สามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน คนรักสงบ ไม่ชอบความขัดแย้ง
มีความอดทนสูง ไม่เกี่ยงงาน จึงมีลักษณะ “เก็บกด” / “ดื้อเงียบ” ได้
เมื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รู้จักตนเองและเพื่อนร่วมงาน มีผลทําให้บุคคลากรนําประสบการณ์
จากการลงมือปฏิบัติที่มีการเรียนรู้ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติ จนกลายเป็นทักษะด้านใดด้านหนึ่งอย่าง
ชํานาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อประโยชน์ขององค์กร ดังนั้นในแผนของปีงบประมาณ 2554 จะ
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในบุคคลกรทุกระดับเป็นรายบุคคลในองค์กร และ
จะมีการจัดตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาควิชาและหน่วยงาน
ดร. วิไลพร รังควัต
(RN, MS, GCNS, Ph.D in Nursing – The State University of New York at Buffalo)
หัวหน้างาน KM วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

