นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานด้านการพัฒนากําลังคนด้าน
สาธารณสุขของสถาบันพระบรมราชชนก
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ นางสาวส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล รอง
ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข และสาขาวิชาเอกการบริหาร
โรงพยาบาล จํานวน ๑๐ คน ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานเรื่อง “การ
พัฒนากําลังคนด้านสาธารณสุข” ณ ห้องรับรอง สถาบันพระบรมราช
ชนก
พิธสี ําเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ฯพณฯ ชวน
หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
เดิ น ทางมาเป็ น ประธานในพิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
จํานวน ๑๓๔ คน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษามีใจความสําคัญว่า “การ
ทํางานในชีวิตจริงนั้น ไม่ได้ราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ เราจะต้องเจอ
ปั ญ หาจากหลาย ๆ ด้ า น ต้ อ งอาศั ย วุ ฒิ ภ าวะเพื่ อ ให้ มี ค วามแน่ ว แน่
มั่นคง เพื่อทําให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องเข้าใจหรือมีวุฒิภาวะ รู้ถูก รู้ผิด
และรู้รับผิดชอบ จากนั้นก็ได้มีการถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาเป็นที่ระลึก
ด้วย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ใหม่ ประจําปี ๒๕๕๓
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์ ได้ผลิตนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
จํานวน ๓๘๐ คน เพื่อให้บัณฑิตใหม่มีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
พยาบาล และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม งานกิจกรรมนักศึกษา และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทําโครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจําปี ๒๕๕๓ ใน
ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีจัดพิธี
สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีที่ ๔

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีจัดพิธี
สําเร็จการศึกษาและมอบใบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ รุ่น
ที่ ๑๓ โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชาให้เกียรติ
เป็ น ประธานมอบฯ และ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
กล่าวให้โอวาท

วันแห่งความสําเร็จและภาคภูมิใจของบัณฑิตใหม่
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคามได้จัดพิธีมอบใบ
สัมฤทธิผลทางการศึกษาหลักสูตพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๕ ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๓ จํานวน ๒๑๐ คน โดยมีนายทอง
ทวี พิมเสน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานในพิธี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ต้อนรับนิสิตจาก
Yamanashi University of Japan
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ต้อนรับ
นิสิตจาก Yamanashi University of Japan ซึ่งเดินทางมาศึกษา
ดูงานเรื่อง “Health Care System in Thailand” ระหว่างวันที่
๒ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมควร
หาญพัฒนชัยกูร ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็น
ผู้บรรยายเรื่อง “Health Care System in Thailand” และร่วม
รับประทานอาหารเย็นกับนิสิตของ Yamanashi University of
Japan คณะนิสิต Yamanashi University of Japan ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมชมสถาบันพระบรมราชชนก และศึกษาดูงานที่ รพ.นพรัตนราชธานี รพ.กล้วยน้ําไท รพ.ศรีธัญญา
และ รพสต.สิงหนาท เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ

ผลการสอบรวบยอดของนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา ๒๕๕๓

สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา (ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นการสอนสาธารณสุ ข ศาสตร์ สหเวชศาสตร์ ) ได้ จั ด ทํ า โครงการสอบรวบยอด หลั ก สู ต รระดั บ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ๘ หลักสูตร เพื่อจัดทําข้อสอบมาตรฐาน ใน
การสอบวัดความรู้ความสามารถขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบแบบเรียงความ
(Essay Question – E.Q.) และอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question – M.E.Q.)
ซึ่งเป็นข้อสอบ
ที่สามารถวัดความคิดเชิงบูรณาการ วัดความรู้ความสามารถในภาพรวมของนักศึกษา
ที่เสร็จสิ้น
การศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้กําหนดสอบพร้อมกันในวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๕๔ และประกาศผลการสอบเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
ผลการสอบของวิทยาลัยที่ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถสอบผ่านครั้งแรกมากกว่า ๗๐% ตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก เรียงตามลําดับดังนี้
หลักสูตร/จํานวนวิทยาลัย

วิทยาลัยที่สอบผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สบช. ๗๐%
๑. ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) เปิดสอน วสส.จ.สุพรรณบุรี, วสส.จ.พิษณุโลก, วสส. จ.ขอนแก่น,
วสส.จ.ชลบุ รี , วสส.จ.อุ บ ลราชธานี ว สส.จ.ยะลา และ
๗ แห่ง
วสส.จ.ตรัง
๒. ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) เปิดสอน วสส.จ.ชลบุ รี (๑๐๐%), วสส.จ.ตรั ง (๑๐๐%), วสส.จ.
ยะลา (๑๐๐%), วสส.จ.พิ ษ ณุ โ ลก, วสส.จ.สุ พ รรณบุ รี ,
๗ แห่ง
วสส.จ.ขอนแก่น และ วสส.จ.อุบลราชธานี
๓. ปวส. สาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) เปิดสอน วสส.จ.ชลบุรี (๑๐๐%), วสส.จ.ขอนแก่น(๑๐๐%),วสส.จ.
พิ ษ ณุ โ ลก (๑๐๐%), วสส.จ.ยะลา (๑๐๐%), วสส.จ.
๖ แห่ง
อุบลราชธานี และ วสส.จ.ตรัง
วสส.จ.ขอนแก่น (๑๐๐%), วสส.จ.อุบลราชธานี (๑๐๐%),
๔. ปวส. เวชกิจฉุกเฉิน เปิดสอน ๖ แห่ง
วพบ.เชียงใหม่ (๑๐๐%), วสส.จ.ตรัง (๑๐๐%), วสส.จ.
ยะลา (๑๐๐%), และ วสส.จ.ชลบุรี
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
๕. ปวส. แพทย์แผนไทย เปิดสอน ๒ แห่ง
, วสส.พิษณุโลก
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
๖. ป. โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ เปิดสอน ๑ แห่ง
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
๗. ป. เวชระเบียน เปิดสอน ๑ แห่ง
(ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ)
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
๘. ป. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก) เปิด
สอน ๑ แห่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดพิธีสําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดงานพิธีสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษา
หลัก สูตรพยาบาลศาสตร์ บัณ ฑิ ต ปีก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ ณ ห้อ ง
ประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยมี นาย
คณิต เอี่ยมระหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน
และนางจรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ภารกิจที่สําคัญคือ
การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ของสังคม ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สมทบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลาศึกษา ๔
ปี หน่วยกิตที่ศึกษา ๑๔๔ หน่วยกิต ผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน ๖๙ คน
โดยมีผู้ได้รับรางวัลเรียนดี เหรียญทอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสูงสุดตลอด
หลักสูตร และได้รับทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุชได้แก่นางสาวเยาวเรศ แก้วกลุ่มคะแนนเฉลี่ย
๓.๖๙ รางวัลเรียนดี เหรียญเงินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาวพัชชา สุวรรณรอดคะแนนเฉลี่ย
๓.๕๙ รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้แก่นายพูลศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
และรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้แก่นางสาวมณีรัตน์ ทับ
เสือ
พิธีมอบเอกสารแสดงผลการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้จัดพิธีมอบเอกสารแสดงผล
การศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ แก่นกั ศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น ๒๕ และโล่เกียรติยศข้าราชการ
ดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ระดับวิทยาลัย และใน
บ่ายวันเดียวกันได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีผู้อํานวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็นประธานพิธี

วันสําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการ
การผลิตวิชาชีพแก้ปัญหาในพื้นทีช่ ายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลาจัด
กิจกรรมวันสําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการ การผลิตวิชาชีพ
เพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งกิจกรรมได้จัด ณ อาคารศรีนิบง
ศูนย์เยาวชน จังหวัดยะลา

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล รุน่ ที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข โดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ได้จัดทํา
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะทางการบริหาร
จัดการ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
รุ่นที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อพัฒนา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ให้มี
ทักษะและศักยภาพในการบริหารและสร้างระบบงานให้
สามารถสร้างกําลังใจและจูงใจให้บุคลากรมีความสุข
และเห็นคุณค่าของการทํางาน ตลอดจนสร้างระบบการ
บริหารจัดการให้เป็นระบบการบริหารงานเป็นทีมอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน มีความเชื่อมโยง
และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในระบบบริหารสุขภาพของประชาชนอย่างสูงสุด บุคลากรที่ดํารงตําแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัย หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) หัวหน้าศูนย์
แพทย์ชุมชน (CMU) หรือเรียกชื่ออย่างอื่น ที่ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน
๔๕ คน โดยจัดอบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และรุ่นที่ ๒ จํานวน ๔๙ คน ระหว่างวันที่
๒๘ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมวัลลภ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรนิ ทร์ จัดพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ จัดพิธีมอบใบ
รายงานผลการศึกษาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ รุ่นที่
๒๐ จํานวน ๒๐๓ คน เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตร
พยาบาลวิชาชีพจาก ๕ จังหวัดภาคใต้ตามโครงการปฎิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน ๘๕ คน ณ ห้องรัต
นบุรี โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
และใบรายงานผล เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ มีแขกผู้
มีเกียรติและญาติ
ตลอดจนนักศึกษารุน่ น้องมาร่วมแสดง
ความยินดีกับผู้ที่สําเร็จการศึกษาในครั้งนี้เป็นจํานวนมาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิ ทร์ จัดพิธี "มอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓"
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จัดพิธี "มอบ
หมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓" แก่
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่
๒๓ คนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลมีสิทธิเลื่อนชั้นปี จํานวน
๔๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตน เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ สู่การปฏิบัติ
ประจํ า ปี ๒๕๕๔ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ
โรงแรมริชมอนด์ โดยการจัดการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก
ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน และมีวิทยาลัยใน
สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก และสถาบั น พระบรมราชนก
(ส่วนกลาง) เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๒๑ คน
พิธีราํ ลึกพระคุณครูของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ได้จัดกิจกรรมพิธีรําลึกพระคุณครูให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ ๔ ที่กําลังจะจบการศึกษา สําหรับพิธีรําลึกพระคุณครูที่จัด
ขึ้นนี้เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงพระคุณของคุณครูผทู้ ําการอบรม
สั่งสอน สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ประสิทธิประสาทวิชา และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มคี วามรู้ มีสติปญ
ั ญา สามารถนําไป
พัฒนาการดําเนินชีวิตและช่วยเหลือบุคคลอืน่ ในสังคมต่อไป
และอาจารย์ทกุ ท่านได้แนะนําแนวทางการดําเนินชีวิต
และคําสั่งสอนเพื่อในนักศึกษานําไปศึกษาปฏิบัติต่อไปในอนาคต
เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว ทั้งนี้ ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าว
ความรู้สึกที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่อาจารย์
เป็นอย่างมาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดกิจกรรมรดน้ําผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๔
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุม
ศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดกิจกรรมรดน้ําผู้สูงอายุ
ประจําปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีผู้สูงอายุจากในพื้นที่ คณาจารย์ นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกันเป็นจํานวนมาก
ซึ่งภายในกิจกรรมนี้ มีการรณรงค์ให้สวมใส่ชุดไทย และมีการ
แสดงของนักศึกษา เช่น การแสดงดนตรีไทย รําไทย การแสดงรองเง็งซึ่ง
เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ มีการสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นศิริมงคลกับวิทยาลัย และรดน้ําขอพรจาก
ผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บคุ คล
ทั้งนี้ สําหรับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เป็น ๑ ใน ๔ พันธกิจที่สําคัญของวิทยาลัยฯ ซึ่งจะทํา
ให้บัณฑิตสามารถร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยได้ เพื่อสืบทอดความเป็นไทย และพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ตรังจัดโครงการ พยาบาลกับการบริหารยาอย่างชาญฉลาด
เมื่อเวลา ๙.๐๐ น. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ดร.ขวัญตา
บุญวาศ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้เปิด
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับการบริหารยาอย่าง
ชาญฉลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พยาบาล บุคลากรทีมสุขภาพ
และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กว่า ๒๐๐ คน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ได้มีความในการใช้ยาอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดอุบัติการณ์อันตรายจาก
ผลข้างเคียงของฤทธิ์ยา และหลีกเลี่ยงการใช้ยาเกินจําเป็น
สืบเนื่องจาก คนไทยในปัจจุบันหันมาพึ่งยาแผนปัจจุบัน
เป็นจํานวนมาก ซึ่งเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ค่าใช้จ่ายด้านยาของ
คนไทยเพิ่ ม ขึ้ น มากว่ า ๒ เท่ า ภายในเวลา ๗ ปี สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า บทบาทของพยาบาลในการดู แ ลให้
ผู้รับบริการได้รับยาตามแผนการรักษาจําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพตามไปด้วย โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรค
เรื้อรังซึ่งมีการใช้ยาเป็นระยะเวลายาวนานแต่อาจมีการปรับขนาดหรือชนิดของยาจากอาการของผู้รับบริการ
ดังนั้น พยาบาลในฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารยาให้กับผู้รับบริการจึงจําเป็นต้องมีความรู้ใหม่ๆให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของยาตามยุคสมัย
ดังนั้น ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จึงจัดประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาล : การบริหารยา
อย่างชาญฉลาด เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการบริหารยา และบุคลากรทีม
สุขภาพ เพื่อการควบคุมอาการของโรค ป้องกันการกําเริบ ลดอุบัติการณ์ของอันตรายจากฤทธิ์ข้างเคียงของ
ยา ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้ยาเกินจําเป็น อันจะนําไปสู่การดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และบริหารยาในการปฏิบัติงานตามขอบเขตวิชาชีพอย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับโรค
ทั้งนี้ ทางโครงการได้เชิญวิทยากรผู้มากความสามารถมาบรรยายหลายท่าน ได้แก่ ดร.ขวัญตา บุญ
วาส ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง บรรยายในหัวข้อเรื่อง พยาบาลกับการบริหารยาอย่าง
ชาญฉลาด ผศ.พิสนธ์ จงตระกูล ผู้อํานวยการโครงการ Antibiotics Smart Use บรรยายในหัวข้อเรื่อง การ
ใช้ยาปฏิชีวนะ และการใช้ยาเกินความจําเป็นกับเชื้อดื้อยา และโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผล (Antibiotics Smart Use) พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีอนามัย ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง โดยคุณหนึ่งหทัย

สกุลส่องบุญศิริ และทีมงาน นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลตรัง บรรยายในหัวข้อเรื่อง
Refilling ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาขั้น
คลินิก โรงพยาบาลตรัง บรรยายในหัวข้อเรื่อง ดูแลอย่างไรกับโรคภูมิแพ้ และหอบหืด และ ภญ. ปัทมา
ตัณฑวิวัฒน์ เภสัชกรประจําโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมาช บรรยายในหัวข้อเรื่อง การใช้
NSAIDs กับผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รวมเป็นเจ้าภาพพิธสี วดอภิธรรมศพคุณ
แม่ถ้วน หลีกภัย
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ สถาบันพระบรมราชชนก
นําโดย นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้อํานวยการสถาบัน
พระบรมราชชนก และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นํา
โดย ดร.ขวัญตา บุญวาศ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ตรัง ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานอภิธรรมศพคุณแม่ถว้ น
หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐ พร้อมนําคณะนักศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ตรัง กว่า ๕๐ คน ไปช่วยดูแลแขก
ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งกว่า ๓๐,๐๐๐ คน
กิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๙ มกราคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์
และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่๒ ที่เรียนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันการเจ็บป่วย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ
ให้ กั บ ประชาชนทั่ ว ไปในงานกาชาดประจํ า จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยมี
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๑,๕๑๕ คน มีการคัดกรองสุขภาพ โรคสมอง
เสื่อม โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และบริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ มี
นิทรรศการ เรื่องการดูแลสุขภาพช่วงวัยทอง การออกกําลังกาย อาหารเสริม
วัยผู้ใหญ่ อันตรายจากการใช้เครื่องสําอาง เพศศึกษา การให้นมบุตร เป็นต้น
โครงการย่อยบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัตกิ ารพยาบาล และการสร้างระเบียบ
วินัยอาจารย์ ภิร มย์ลัก ษณ์ มีสัตยานันท์ รองผู้อํานวยการฝ่า ย
วิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาได้จัดโครงการย่อย
บทเรีย นและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารปฏิ บัติ ก ารพยาบาล และการสร้ า ง
ระเบียบวินัย ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๔
จํานวน ๑๓๓ คน เมื่อวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.
เมือง จ.นครราชสีมา กิจกรรมมีการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างวินัยให้กับ
ตนเอง กลุ่ ม สั ม พั น ธ์ ย่ อ ยบทเรี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ วิ ช าปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลครอบครั ว และชุม ชน โดยคณะอาจารย์ ภ าควิช าการพยาบาล
ครอบครั ว และชุ ม ชน ย่ อ ยบทเรี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ วิ ช าปฏิ บั ติ ก าร

พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ โดยคณะอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็ก กิจกรรมเสริมสร้างความรักชาติ
และการปฏิบัติศาสนกิจ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ได้ จัด กิ จ กรรมทํ านุ บํ ารุ ง ศิล ปะวั ฒ นธรรมบูร ณาการ
ร่ ว มกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช ามนุ ษ ย์ สั ง คม
สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม และงานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
โดยอาจารย์สายสวาท เผ่าพงษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นักศึกษา คณา
อาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ รวม ๑๖๐ คน ได้ นํ า ผ้ า ป่ า
สามัคคีไปทอดถวายที่วัดโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.ขาม
สะแสง จ.นครราชสี ม า ในวั น ที่ ๒๖ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๓ มี พ ระครู ศี ล วราภรณ์ เจ้ าอาวาสวั ด โนนเมือ งเป็ น ประธานฝ่า ยสงฆ์พิ จ ารณาผ้า ป่ า ในการนี้ท่ า น
นายกเทศมนตรี ชาวบ้านโนนเมือง นักเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ได้มาร่วมงานและให้การต้อนรับ
อย่างอบอุ่น กิจกรรมในวันนั้นคณะนักศึกษาได้ดําเนินการในพิธีถวายผ้าป่า เจ้าอาวาสนําทุกคนนั่งสมาธิ
นักศึกษาร่วมกันถวายอาหารเพล ฟังธรรมบรรยายและสนทนาธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การ
ทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้บริจาคปัจจัยทั้งสิ้น ๑๑๔,๔๒๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสมทบทุนทํานุบํารุงวัดโนนเมือง สืบทอดพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาส และพัฒนาโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ขอ
ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีกิจกรรม
ต่อเนื่องในโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมืองอีกด้วย
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามร่วมจัดขบวนแห่ งาน
“บุญเปิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจําปี ๒๕๕๔”
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พร้อม
ด้วยอาจารย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมจัดขบวนแห่
งาน“บุญเปิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจําปี
๒๕๕๔” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูประเพณี
พื้นบ้านของชาวอีสาน จัดขึ้นตามความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น ๓
ค่ํา เดือน ๓ ของทุกปี ฟ้า จะเริ่มไข (เปิด) ประตูฝน โดยจะมี
เสียงฟ้าร้อง และทิศทีฟ่ ้าร้องเป็นสัญญาณบ่งบอกตัวกําหนด
ปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมาหล่อเลี้ยงการเกษตรในปีนั้น
กําหนดจัดงานวันที่ ๒๘ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่าน
มา ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองมหาสารคาม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช กับโครงการตลาดนัดความดี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ได้จัดโครงการ
ตลาดนัดความดี ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีผเู้ ข้าร่วม
โครงการจํานวน ๔๕๐ คน เพือ่ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กบั นักศึกษา เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิด
ในองค์กร โดยจัดให้มีกิจกรรมในครอบครัวของ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีจักรีรัช และมีบุคคลภายนอกที่ร่วมเป็นครอบครัว
มาร่วมในโครงการ ซึ่งในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมงานทําบุญ
วิทยาลัย กิจกรรม shopping นิทรรศการตลาดนัดความดีฯ การเสวนาถอดบทเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
ของวิทยาลัย
และการเสวนาถอดบทเรียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ร่วมเป็นครอบครัวของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดอบรม รพ.สต. รุน่ ที่๑
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ โดยนางสาวอัญชรี รัตนเสถียร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พิเศษ และภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช จัดการอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) รุ่นที่ ๒/๑ ประจําปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่
๑๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมบานชื่น วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์
โตวนิชย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน และ
นางจรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนีไ้ ด้ดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ ยกระดับสถานีอนามัยเป็น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)” โดยมุ่งเน้นการบริการ
สาธารณสุขผสมผสานเชิงรุกทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม และให้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ทักษะและศักยภาพในการบริหารงานสาธารณสุขเชิงรุก ตามขอบเขตภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กระแสการเลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง โดยมี หัวหน้าสถานีอนามัย หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานในโรงพยาบาลชุมชน หัวหน้าศูนย์แพทย์ชุมชน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๔๗ คน จาก ๒๐ จังหวัด

ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
โดยมีคณะนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วม ขอพรท่านผู้อํานวยการลัดดาวัลย์ ไวย
สุระสิงห์

งานกีฬาสี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครลําปาง ได้จัดกิจกรรม กีฬาหรรษา ส่งเสริมสุขภาพกายา หมู่เฮา
ชาวศูนย์ส่งเสริม ประจําปี 2554 ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ทีผ่ ่านมา
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายที่ดีของผู้สูงอายุ
ส่งเสริมภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม และให้ดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุอย่างง่ายได้ สร้างความสัมพันธ์อันดี ความรักและความ
สามัคคีแก่สมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และเผยแพร่การดําเนิน
กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครลําปาง ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย กิจกรรมครั้งนี้
ประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรดของสมาชิกศูนย์ส่งเสริม และนักกีฬา แข่งขันกีฬาที่ส่งเสริมภาวะ
สุขภาพ รวมทัง้ ประกวดกองเชียร์และหลีดเดอร์ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและผู้สนใจจํานวน ๒๕๐ คน
การอบรมครูแม่แบบผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
ศูนย์ศึกษาผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นคร
ลําปาง ได้จัดการอบรมครูแม่แบบผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจําปี ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสบันงา (วิทยาเขตลําปาง) ในวันที่ ๒๓ - ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ในการการส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลผูส้ งู อายุ ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ สามารถประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุอย่างง่าย และให้
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างง่ายในชุมชนได้ อีกทั้งยังสร้าง
เครือข่ายครูแม่แบบผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ ในจังหวัดลําปาง ในการจัดการ
อบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จากชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ก๋ง องค์กรสาธารณประโยชน์ และผูส้ นใจ จํานวน
๔๑ คน ซึ่งลักษณะการจัดการอบรมเป็นแบบการบรรยายทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะ
สุขภาพและช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น

พิธีอําลาสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช ได้จัดพิธีอําลาสถาบัน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเรียน ๑ ชั้น ๖ นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๙ จํานวน ๒๑๖ คน ในบรรยากาศ
มีทั้งอาลัยและแสดงความยินดีในความสําเร็จ เพื่อที่จะได้เป็นพยาบาล
ที่ดีต่อไป

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระต้อนรับผู้อํานวยการวิทยาลัยคนใหม่
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นายก
สมาคมฯ และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วิชระ
ได้ร่วมกันต้อนรับ ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ ซึ่งเดินทางมารับตําแหน่ง
ผู้อํานวยการคนใหม่ของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ด้วยบรรยากาศที่
อบอุ่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดการประชุมทําแผนยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วิทยาลัยได้จัดการประชุม
“การจัดทําแผนยุทธศาสตร์” ขึ้นเพื่อร่วมกันกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัย โดยเชิญ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BSQM
Group เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งบุคลลากรทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงและได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานีเข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี้ด้วย

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วชิระ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ สมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วชิระ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศล ณ เมเจอร์โบว์ลฮิต ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์
แลนด์ เพื่อหารายได้เข้าสู่กองทุนการศึกษาเพื่อน้องของ
สมาคมฯ อันจะนําไปใช้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สก.พลภูมิ วิภัติภูมิ
ประเทศ และทีมงาน สข.เขตคันนายาว สนง.เขตคันนายาว
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นิคมอุตสาหกรรมบางชัน บริษัท
ฮานิมิฟุ๊ต บริษัทมาเล่ย์เอ็นจิ่ง และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”
ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ช่วงเช้ามีการทําบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ปกครองที่มาร่วมในพิธี โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมควร
หาญพัฒนชัยกูร ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ
รับรองการสําเร็จการศึกษา และโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมให้อาวาทแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาเพื่อนําไปเป็นแนวทางการในปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต

คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ร่วมวางพานพุ่ม เนือ่ งในวันจักรี

คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี ร่วมวางพานพุ่ม
เนื่องในวันจักรี ณ พระบรมราชา
อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก บริเวณเชิงเขาแก่นจันทร์ ใน
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมี คุณสุ
เทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรีเป็นประธานในพิธี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรจี ัดพิธนี ้ํา
ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔
คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี
สรงน้ําพระพุทธรูปประจํา
วิทยาลัยและรดน้ําขอพรจาก
ผู้อํานวยการวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวัน
สงกรานต์ ๒๕๕๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้จัดโครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้จัด
โครงการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ ในกิจกรรมที่
3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน 2554 ในการอบรมครั้งนี้ เป็น
การฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย
เพื่อให้
บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ทบทวนและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดคุณภาพที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ฝึกประเมินผลจากระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ทั้งในระบบย่อยและภาพรวม ซึ่งผลที่ได้รับคือ บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมทั้งมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความ
ลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของวิทยาลัยในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ร่วมกับ มูลนิธมิ ูลนิธพิ ุทธฉือจี้ ไต้หวันในประเทศไทย
จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามแนวพุทธ
ฉือจี้ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและในชุมชน ถือเป็นบุคคลสําคัญใน
การดูแล ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และเป็นผู้
ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด การดูแลผู้ป่วยหรือ
ผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จึงเป็นหัวใจ
สําคัญของการให้บริการสุขภาพเชิงรุก การ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามแนวพุทธ
ฉือจี้ ที่มุ่งเน้นการให้การดูแลส่งเสริมและฟื้นฟู
สภาพผู้เจ็บป่วยแบบองค์รวม โดยยึดหลักตามแนวพุทธฉือจี้ บนพื้นฐานของการดูแลด้วยความรัก ความเอื้ออาทร
การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสาที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจสําคัญประการ หนึ่งคือการ
บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชนและ
ประเทศชาติ จึงได้ประสานความร่วมมือกับชมรมจริยธรรม
โรงพยาบาลโพธารามและสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ราชบุรี ดําเนินการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามแนวพุทธฉือจี้ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้เข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ตามแนวพุทธฉือจี้ พร้อมทั้งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการสุขภาพได้ตรงกับความต้องการและ
สอดคล้องกับบริบทของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ มีความสุขทั้งผู้ให้และ

ผู้รับบริการ ซึ่งได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาโดยมี นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการอบรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี จัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
การออกแบบการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้
ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีโดยผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
จํานวน ๕๖ คน เพื่อให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนา
ศักยภาพเรื่อง การออกแบบการเรียนรู้ ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี ร่วมกับ เทศบาลตําบลสวนผึง้ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนผึง้
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสวนผึ้งจัดโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านสุขภาพเพื่อ
ขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชน ( รร. อสม.)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ร่วมกับ
เทศบาลตําบลสวนผึ้ง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนผึ้ง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสวนผึ้ง จัดโครงการ
บูรณาการความร่วมมือด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบ
การดูแลสุขภาพภาคประชาชน ( รร. อสม.) ซึ่งได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมที่จะดูแลตนเองได้โดย
ประชาชน เพื่อประชาชน และตระหนักถึงความสําคัญของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตําบล
สวนผึ้ง บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
สุขภาพของประชาชนตามขอบเขตที่กําหนด จึงได้บูรณาการความร่วมมือจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน(อสม.) ตําบลสวนผึ้ง เพื่อให้มีความรู้ด้านวิชาการและสามารถปฏิบัติ
ทางการพยาบาลได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตรงตาขอบเขตที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น ( อส
ม. )สามารถปฏิบัติได้ซึ่งทําให้บุคคลเหล่านีส้ ามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ภายใต้ระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง ในการ
อบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ต.สวนผึ้ง จ.
ราชบุรี จํานวน ๔๕ คน ได้เขาร่วมโครงการ

โครงการชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิน่
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
วพบ.สปร.นว. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนเลื่อน
เทศบาลตําบลบางมะฝ่อ
และสถานีอนามัยเกาะหงษ์
จ.
นครสวรรค์ ร่วมกันจัดโครงการชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอน
รายวิชาอารยธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น กับการบริการวิชาการ
กิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริงเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานอารยธรรม
จารีตประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
ผู้เข้าร่วมโครงการ คณาจารย์และบุคลากร จํานวน ๒๐ คน นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ จํานวน
๑๐๙ คน ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน จํานวน ๒๐๐ คน
สโมสรนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับชมรมจิตอาสาจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี กรุงเทพ โดยสโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมจิตอาสาจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ใน
กิจกรรมประกอบด้วยให้นักศึกษาพยาบาลและชมรมจิตอาสาทําความสะอาด
ร่วมกัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์
และจิตวิญญาณในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
เมื่อวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ และจิต
วิญญาณในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ให้แก่นกั ศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญ และปลูกจิตสํานึกในการ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับพันธกิจ คือสร้าง
บัณฑิตให้เป็นที่พึงปรารถนาของชุมชน มีอัตลักษณ์ คือ “ปฏิบัติงานเด่น
เน้นความเป็นมนุษย์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดงาน ๑๓ เมษามหาสงกรานต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดงาน ๑๓ เมษา
มหาสงกรานต์ รดน้ําขอพรผู้อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม
ในวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ อาคารศรีนครินทรารักษ์ โดย
ในช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตร การแห่ขบวนพระพุทธรูป การประกวด
มารยาทไทย ในช่วงบ่ายมีการแสดงของนักศึกษา เช่น การแสดงบน
เวที การแกะสลักผัก ผลไม้ การทํายาหม่อง การพับผ้าขนหนูรูปสัตว์
และปิดท้ายงานด้วยการสรงน้ําพระ และรดน้ําขอพรผู้อาวุโสโดยมี
นักศึกษาจากชมรมดนตรีไทยบรรเลงดนตรีไทยขับกล่อมตลอดงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี
๒๕๕๔ จัดโครงการพิธีสรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุชุมชนบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
ใน เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อ ครูผู้อาวุโส และผูม้ พี ระคุณ และพัฒนาสมรรถนะลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อาจารย์และบุคลากร จํานวน ๑๐๐ คน นักศึกษาทุกชั้นปี จํานวน ๓๘๗ คน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
เครือข่ายภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เมื่อวันที่ ๒๔- ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้รับ
มอบหมายจากวิทยาลัยสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ (TQF) เพื่อใหการดําเนินการจัดทําหลักสูตรเปนไปอยางตอเนื่องและไดผลสมบูรณ และ
สอดคลองกับสถาบันที่สมทบและบริบทของแต่ละวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
๒. จัดทําหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕
๓. วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ แห่งๆละ ๖ - ๗ คน รวม ๕๐ คน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น

สี่ล้อยันกันข้อติด
อ.ดร.สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษา
เรื่อง “สี่ล้อยันกันข้อติด” จนได้รับรางวัลที่ ๑ ระดับชาติ จากสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๓ ในการนี้ท่านผู้อํานวยการได้มอบเกียรติบัตรที่มีชื่อว่า รางวัลความดี แก่
อ.ดร.สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล ไว้เพื่อเป็นเกียรติโครงการตลาดนัดความดี เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบทอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิชาการการ
นันทนาการกับการพัฒนาความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ ระหว่างวันที่
๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มีการประกวดบทอาเศียรวาท และการ
ประกวดการนําเสนอวิจัยแบบปากเปล่า ซึง่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชได้คว้ารางวัลชนะเลิศ
แต่งโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 นายจตุพล แสนสีลา จากการประกวดบทอาเศียรวาทสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี ในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและได้รับ
รางวัลครั้งนี้ อันนํามาซึ่งชื่อเสียงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชต่อไป

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓ ในวันข้าราชการพลเรือน
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจําปี ๒๕๕๓ ได้ประกาศว่าข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น คือ นางสาวส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล รองผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก ( ส่วนกลาง )
ได้เข้ารับพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนประจําปี ๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๔ แล้ว

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสาคร ปานพายัพ กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓
ได้รับเกียรติบตั รและเข็มเชิดชูเกียรติขา้ ราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคํา) ซึ่งได้เข้ารับจาก นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
ปัจจุบันรับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน จบ
การศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๕
ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
ดังนี้
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
ได้รับคัดเลือกให้นําเสนอ วิธีปฏิบัติที่ดี
(Good Practice) เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเริมสร้างนวัตกรรมด้าน
การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good
Practice) เนื่องจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทําหน้าที่
ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล และ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก
ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๐ (ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จัดทําแผนกลยุทธ์ “การเงินและงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรีใสสะอาด”ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการเงิน
และงบประมาณด้วยระบบและกลไกการเงินและงบประมาณจนได้รับคําชื่นชมจากผู้ตรวจประเมินภายใน และ
ภายนอก ด้านระบบและกลไกการบริหารงบประมาณ ในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา มี
การจัดทํากลยุทธ์ด้านการเงิน งบประมาณ มีการจัดการความรู้ในงาน ผลลัพธ์การตรวจประเมินได้มาตรฐานที่
ระดับดีมาก สําหรับหมวดการเงินงบประมาณ มีผลงานทางการวิจัย เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตดานจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล” ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ประกวดวิจัยระดับชาติ
นําเสนอในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี ๒๕๕๒ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี
สาธารณสุขไทย และได้รับคัดเลือกจากสภาการพยาบาล ให้ประกวดวิจัยระดับชาติ นําเสนอใน การประชุม
วิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ (การวิจัยทางการพยาบาล:ความท้าทายฝ่าวิกฤติสู่สังคมสุขภาวะ) และ
มีผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบการเงินงบประมาณได้รับคัดเลือกจากสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขให้นําเสนอ วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เกี่ยวกับระบบและกลไก
การบริหารการเงินและงบประมาณ (๖ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันพระบรมราช
ชนก ระดับวิทยาลัย ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2552 (ณ วันที่ ๑๒
มีนาคม ๒๕๕๓) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ประปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประเภทบุคลากรสาย
สนับสนุนด้านวิชาการ (ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓) มีผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบการเงินงบประมาณได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุขให้
นําเสนอ วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ
(๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓) และได้รบั โล่เกียรติคุณในเรื่องดังกล่าว และมีผลการดําเนินงานด้านการเงิน
และงบประมาณที่แสดงถึงความมีระบบและกลไกที่ดี จนได้รับการยอมรับ ด้วยการผ่านการคัดเลือกการ
ประกวดผลการปฏิบัติงานจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขให้นําเสนอ วิธีปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ

นางสาวสาครได้เปิดใจถึงการครองตนในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการว่า
เมื่อเริ่มรับราชการ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๕ วินาทีแรกเป็นความภาคภูมิใจแรกเริ่มของตนเอง
เช่นเดียวกับคนทั่วๆ ไป ทีส่ ามารถมีงานทําและมุ่งหวังว่าจะแบ่งเบาภาระครอบครัว และมีความคิดว่าจะตั้ง
ทํางานเพื่ออนาคตที่จะเปลี่ยนสถานะของตนเองจากผู้ที่พึ่งพิงครอบครัว ให้เป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ แต่เมื่อ
เข้าสู่การปฏิบัติงานจริงความภูมิใจนั้นกลับเป็นเรื่องรองลงไป
เพราะคําว่าหน้าที่เป็นสิ่งที่ได้รับคําสอนจาก
ครอบครัวว่าต้องตระหนักและทําให้ดี พร้อมกับความตั้งใจมั่นว่าจะพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะเป็นข้าราชการที่
ดีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยอุดมคติในการทํางานแต่แรกว่า ใฝ่รู้ รับผิดชอบ ดํารงตน
ให้มีคุณค่า จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยมาจนสามารถจบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เข้ารับราชการ นั่นคือ
วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ที่เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาล คําว่า
หน้าที่จึงกว้างไปกว่าตําแหน่งที่ได้รับบรรจุ
งานการเงินและบัญชีจึงเป็นเสี้ยวเดียวในการปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงาน การเป็นข้าราชการที่ดีให้สมกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการผู้
ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องมุ่งปฏิบัติภาระทั้งปวงด้วยความอุตสาหะเพ่งพินิจ ใช้ความรูค้ วามคิด
ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์ ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
เสมอ งานที่ทําจึงจะสําเร็จผลสมบูรณ์และก่อเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์ เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตน แก่
งาน และแก่สว่ นรวมพร้อมทุกส่วน” (พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช
2549 วังไกลกังวล) และจากพระอนุสาส์น ของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่
สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะ
แห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ”์ เป็นสิ่งที่บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกคนตระหนักและนําไปปฏิบัติ
ข้าพเจ้าก็เป็นบุคคลหนึ่งดังนั้นการทําหน้าที่ในบทบาทการเป็นข้าราชการ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้เป็นที่
ยอมรับแก่บุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน ทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีและสร้างคุณค่าในผลงานที่ดี
ให้เกิดแก่หน่วยงาน และมุ่งหวังว่างานที่ปฏิบัติไปนั้นจะเกิดเป็นประโยชน์ทั้งทางตรง หรือทางอ้อมต่อส่วนรวม
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลงานทีป่ ฏิบัติเกิดเป็นผลเชิงประจักษ์แก่หน่วยงานด้วยระบบและกลการเงิน
และงบประมาณ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับชาติ จากสถาบันพระบรมราชชนก อีกทั้งยังคงสามารถที่จะ
ร่วมงานหรือพัฒนางานด้านอื่น ๆ ให้แก่หน่วยงานได้แก่ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย ที่
ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่องค์กรพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระอนุสาส์นของสมเด็จพระบรมราชชนก จึงยังคงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ตระหนักและนํามาปฏิบัติอยู่เป็น
ประจําในทุกๆ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.วิมลพรรณ นิธพิ งศ์ และ อาจารย์บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ กับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี ๒๕๕๓ ประเภทบูรณาการทั่วไป ซึ่งได้เข้ารับ
รางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์

อาจารย์ดร.วิมลพรรณ นิธพิ งศ์ สําเร็จการศึกษาเอก จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ผลงานที่โดดเด่น
อาจารย์ดร.วิมลพรรณ นิธิพงศ์ ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกงานด้านการแก้ไขปัญหาบุหรี่กับสุขภาพ ซึ่งได้นํา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบ ความรู้ที่ได้จากการประชุม WTC (world Tobacco Control) ที่
กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐ ตลอดจนประสบการณ์ในการจัดโครงการสถานศึกษาพยาบาลต้นแบบในการ
แก้ปัญหาบุหรี่กับสุขภาพ มาเป็นแนวทางในการเขียนตําราของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยมี
การบูรณาการเนื้อหาเพื่อสอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบของโครงการ จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับบริการ
วิชาการแก่สังคมและกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ให้ความรู้ที่ได้รับนําไปพัฒนาใน
การแก้ไขปัญหาบุหรี่กับสุขภาพ และได้รับความสําเร็จในการประกวดภาพยนตร์สั้นเยาวชนกับการส่งเสริม
สุขภาพ เรื่อง เลิกบุหรี่อยู่ที่ใจ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๑

อาจารย์ บุ ญ ทิ พ ย์ ลิ ขิ ต พงษ์ วิ ท ย์ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี

ผลงานที่โดดเด่น
อาจารย์บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ มีผลงานที่โดดเด่นในเรื่องการพัฒนาจิตอาสาให้แก่นักศึกษา เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาวะให้แก่คนในชุมชนผ่านโครงการ BCNR ร่วมใจรับใช้สังคม พัฒนาจิตอาสา สร้างสุขภาวะพอเพียง
ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาการบริการด้วยหัวใจของความเป็น
มนุษย์ นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิมิตรภาพบําบัด สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศใต้หวัน และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานําตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยนําเสนอ
ผลงานโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ

ชื่อวิจัย : ผลของความพึงพอใจในงานที่มีตอ่ การตัดสินใจย้าย และ ลาออกของอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ผู้วิจัย : นิรัชรา ราโชกาญจน์
แหล่งทุน : สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีที่พิมพ์ : 2552
บทคัดย่อ
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการฝึกอบรมวิสญ
ั ญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือว่าเป็นการลาเรียน มีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนเรียน ฯลฯ และได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขณะเข้ารับการ
ฝึกอบรม ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0212/64/ว206 ลงวันที่ 30 เมษายน 2530
การผลิตวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี จึงใช้งบประมาณ ค่อนข้างสูงใช้เวลา 1 ปี หน่วยงานที่ส่งพยาบาลเข้า
รับการฝึกอบรมจึงมีความคาดหวังว่า เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะปฏิบัติงานภารกิจหลักของงานการพยาบาล
วิสัญญี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ดี มีคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถช่วยเหลือ
วิสัญญีแพทย์ หรือให้บริการวิสัญญีในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนวิสญ
ั ญีแพทย์ได้ ทําให้เกิดความปลอดภัยจาก
ปัญหาไม่มีวิสญ
ั ญีแพทย์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมวิสัญญีพยาบาล
ของหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้ใช้วิสัญญีพยาบาลจึงเป็นวัดความสําเร็จของโครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล
หลักสูตร 1 ปีได้วิธีหนึ่ง และตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2551 ยังไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี ว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามภารกิจของงานการพยาบาลวิสัญญีหรือไม่
ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินการโครงการดังกล่าวผู้วิจัย
จึงทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี โดย
ใช้วิธีวิจัย เชิงสํารวจ ประชาการที่ใช้ในการศึกษานี้คือ หัวหน้างานในตําแหน่ง วิสญ
ั ญีแพทย์ หัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีพยาบาล ที่เป็นหัวหน้างานของพยาบาลวิชาชีพ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ผา่ นการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี ประจําปี 2552 จํานวน 219 คน เครือ่ งมือที่ใช้

เป็นแบบสอบถามได้รับแบบสอบถามคืนเป็นฉบับสมบูรณ์จํานวน 183 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.56 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ F-Test กําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าหัวหน้างานมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก มีความ
พึงพอใจเรื่องการประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ และการประสานความร่วมมือกับผู้ป่วยและญาติ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดส่วนความรู้ในการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานและปฏิบัติงานด้านการพยาบาล
วิสัญญี มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
สําหรับสถานทีป่ ฏิบัติงานของหัวหน้างานแตกต่างกันเป็นปัจจัยที่ทําให้ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือสถานที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป กับสถานที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถาบัน การฝึกอบรมที่พยาบาลวิชาชีพเข้ารับการฝึกอบรมแตกต่างกัน
เป็นปัจจัยที่ทําให้หัวหน้างานมีความ พึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 คือ สถาบัน
การฝึกอบรมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
คลิก ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดฉบับเต็ม ได้ที่ Http://tdc.thailis.or.th/tdc/

