
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

1 พฤษภาคม 2560 พิธีปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์ 

นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 9 

ศูนย์แพทยฯ / 3619 

เวลา 08.00 - 13.00 น. 

พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

วิจัย R2R 

 

พ.ร.ส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

2 พฤษภาคม 2560  

- 

วิจัย R2R 

พ.ร.ส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

3 พฤษภาคม 2560 บันทึกทางการพยาบาล 

 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

วิจัย R2R 

 

พ.ร.ส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

service plan เขต 9 

ศัลยกรรม  

PCT ศัลยกรรม/2049 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

4 พฤษภาคม 2560 กลุ่มโรคส าคัญทางออร์โธปิดิกส์ 

ออร์โธปิดิกส์ / 2139 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

วิจัย R2R 

พ.ร.ส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะอนุกรรมการ 

 

กลุ่มการพยาบาล/1012 

5 พฤษภาคม 2560 ประชุมประจ าเดือนกลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

วิจัย R2R 

พ.ร.ส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   133  วันที่  1 ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 

 วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560   การเรียนการสอนอายุรกรรมแพทย์    เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

 วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560  Introduction Medicine ปี 4      เวลา 08.00 - 16.00 น. 



พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 9 

         ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดจัดพิธีปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์ (White Gown 

Ceremony) “นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 13.00 น. 

และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 

 จึงขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

หมายเหตุ : เวลา 13.00 - 17.00 น. นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 4 รุ่นที่ 9 เรียน Introduction Medicine  

   ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ช้ัน 9 

ร่วมตอบแบบสอบถาม Happinometer 

         ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท าเครื่องมือประเมินตัวชี้วัดเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพระยะ 20 ปี ได้แก่ ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนท างาน

ในองค์กร (Happinometer) เพ่ือสะท้อนความจ าเป็นที่องค์กรต้องพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนใน

องค์กรอย่างทันท่วงที เพื่อให้คนท างานอย่างมีความสุข และก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร จึ งขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม Happinometer online            

ตั้งแตบ่ัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  ได้ดังนี้ 

 1. http://happinometer.moph.go.th (ส าหรับคอมพิวเตอร์) 

 2. QR Code (ส าหรับโทรศัพท์มือถือ) 

วันหยุดราชการประจ าปี (เพิ่มเติม) 

         ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้พิจารณาก าหนดวันหยุดราชการประจ าปีเพ่ิมเติม  โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

    1. ก าหนดให้มวัีนหยุดราชการประจ าปีอีก 2 วัน คือ ในวันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

และวันที่ 13 ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

    2. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 [เรื่อง ประกาศก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. 2500] ในส่วนที่ก าหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ 

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 


