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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข 

 



 

 

ค ำน ำ 
 

  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕60 
มาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายเขตสุขภาพที่ 7 ความต้องการของผู้รับบริการ และ
สอดคล้องกับ เป้าประสงค์ ๒  วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหาร บริการ วิชาการ และเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
รวมทั้งกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของชุมชน 
ดังนั้น กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 เพ่ิมในช่วงกลางปีงบประมาณ
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ซึ่งแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 (ฉบับเพ่ิมเติม) นี้ 
จะช่วยให้เกิดผลงานด้านบริการวิชาการท่ีโดเด่น และบรรลุเป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนด 
 

     
(นางนฤมล   เอนกวิทย์) 

  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
               เมษายน  ๒๕60 
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2. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
    สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒2 
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4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 30 
5. โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอก 33 

  
  



๑ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น) 
รุ่นที่ ๒2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็น ในสาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษา
โรคเบื้องต้น) ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ ประชาชน
ได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ผู้เข้าอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล
ตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด ร้อยละ 
๑๐๐ 
๒.  ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจต่อการ
อบรมในระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 
๓.  ผู้บังคับบัญชามี
ความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะของ
ผู้ส าเร็จการอบรมใน
ระดับมากข้ึนไป ร้อย
ละ ๘๐ 
 
 
 
 
 

๒๖ 
พฤษภาคม - 
๑๐ 
กันยายน  
๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  พยาบาล
วิชาชีพจากหน่วย
บริการปฐมภูมิ
สังกัดโรงพยาบาล
ทั่วไป/ โรงพยาบาล
ชุมชน / 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/ องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน  
๕๐  คน 
๒.   คณะกรรมการ
ด าเนินงานใน
โครงการ จ านวน 
๑๒ คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๒ คน 
 
 
 

1. วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม  
2. โรงพยาบาล
เชียงยืน 
3. โรงพยาบาล
บรบือ 
4. โรงพยาบาล
วาปีปทุม 
5. โรงพยาบาล
โกสุมพิสัย 
6. โรงพยาบาล
โพนทอง 
7. โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชกุฉิ
นารายณ์ 
8. โรงพยาบาล
มหาสารคาม 
9. โรงพยาบาล

จากเงิน
ค่าลงทะเบียน 
ของผู้เข้าอบรม
จ านวน ๕๐ คน 
x ๓๕,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น 
= ๑,๗๕๐,๐๐๐ 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาว
วรรวิษา  
ส าราญเนตร 
2. นางสาว
นิตยา กออิส
รานุภาพ 
3. นางสาว
กัญญาพัชร  
เบ้าทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
1. วิเคราะห์ความต้องการ
ของหน่วยงานและชุมชน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3. ประชุมผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อวางแผน
ด าเนินงาน 
 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าหลักสูตรขอ
อนุมัติจากสภาการ
พยาบาล 
2. จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการเชิงรุก 
หลากหลายช่องทางและ
รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.59 
 
ก.ย. 59 
 
ก.ย. 59 
 
 
 
 
ก.ย. ๕๙ 
 
 
ต.ค. 59 
 
พ.ย. 59 
 
 
พ.ย. 59 - 
มี.ค. ๖๐ 
 

- หน่วยงานในเขต
สุขภาพที่ 7 
- กลุ่มงานบริการ
วิชาการ 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๑๒ คน 
 
 
- กลุ่มงานบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด 
10. 
โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ 
(เนื่องจากใช้
เป็นสถานที่ฝึก
ภาคปฏิบัติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และ น.ส.
กัญญาพัชร 
เบ้าทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. ด าเนินการคัดเลือกและ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 
5. แจ้งผู้เข้าอบรมและ
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ผ่านทางเวปไซต์และ
หนังสือราชการ 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการวางแผนการอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กับอาจารย์ผู้สอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
-บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตร
ที่ขออนุมัติจากสภาการ
พยาบาล 
-จัดท าแผนการอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
-จัดท าเอกสารการอบรมที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

เม.ย. ๖๐ 
 
 
เม.ย. ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ค. ๖๐ 
 
 
 
 

 
 
 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๑๒ คน 
- อาจารย์พ่ีเลี้ยงใน
หลักสูตร 
จ านวน ๓๐ คน 
รวม ๔๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ค่าอาหาร
กลางวัน  
๑๕๐ บาท x  
๔๒ คน x ๑ วัน 
= ๖,๓๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๒ มื้อ  
x ๔๒ คน x ๑ วัน   
= ๒,๑๐๐ บาท   
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 
= 5,๐๐๐ บาท 
- ค่าด าเนินการ
ขอหน่วย CNEU 
จากสภาการ
พยาบาล 
= ๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7. ด าเนินการขอหน่วย 
CNEU จากสภาการ
พยาบาล 
 
 
8. จัดท าคู่มือผู้เข้าศึกษา
อบรม/ เอกสารและเตรียม
เอกสารวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการอบรม 
 
 
 
 
 
9. ด าเนินการจัดการ
อบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
   9.๑ การจัดการอบรม
ภาคทฤษฎี อบรมในวัน
ศุกร์ วันเสาร์ และวัน

พ.ค. ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 พ.ค. –   
2 ก.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้อบรมหลักสูตร 
จ านวน ๕๐  คน 
- วิทยากรและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๕ คน 

- ค่าคู่มือการจัด
การศึกษาอบรม
จ านวน ๒๐๐ 
บาท x ๗๐ เล่ม  
= ๑๔,๐๐๐ บาท 
- ค่ากระเป๋า
เอกสาร จ านวน 
๓๐๐ บาท x  
๕๐ คน 
= ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ = 5,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการอบรม
ภาคทฤษฎี 
- ค่าสมนาคุณ
วิทยากรในการ
บรรยาย
ภาคทฤษฎี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 
 
 
 



๕ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-
๑๗.๐๐ น. จ านวน ๑๒ 
หน่วยกิต ประกอบด้วย ๕ 
รายวิชา ดังนี้ 
   - วิชา ระบบสุขภาพ
และการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
๒ หน่วยกิต  ๒ (๒-๐-๔) 
   - วิชา การประเมิน
ภาวะสุขภาพขั้นสูงและ
การตัดสินใจทางคลินิก 
๓ หน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕)   
   - วิชา การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลส าหรับ
พยาบาลเวชปฏิบัติ 
๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
   - วิชา การรักษาโรค
เบื้องต้นและการจัดการ
ภาวะเร่งด่วน     
๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

รวม ๕๕ คน 
อบรม ณ วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐๐ บาท x  
๑๘๖ ชั่วโมง 
= ๑11,6๐๐ 
บาท 
- ค่าอาหาร
กลางวัน ๑๕๐ 
บาท x ๕๕ คน  
x ๒๗ วัน  
= ๒๒๒,750
บาท 
- ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๒ มื้อ 
x ๕๕ คนx ๒๗ 
วัน  
= ๗๔,250 บาท 
- ค่ายานพาหนะ  
= ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าสื่อการสอน
และทรัพยากร
การเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

   - วิชา การจัดการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน     
๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
 
 

 
 
 

= ๘0,700 บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ = ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 

9.๒ ศึกษาดูงานและ
ทบทวนความรู้ 

  3 ก.ค.60 - ผู้อบรมหลักสูตร 
จ านวน ๕๐  คน 
- คณะกรรม 
การด าเนินงาน 
จ านวน ๕ คน 
รวม ๕๕ คน 
ณ โรงพยาบาล
ชุมชนในเขต
สุขภาพที่ 7 

 ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน 

- ค่าของ
สมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน
จ านวน ๔ แห่งๆ 
ละ ๑,๕๐๐ บาท 
= ๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหาร
กลางวัน  ๑๕๐ 
บาท x ๕๕ คน x 
๑ วัน  
= ๘,๒๕๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๒ มื้อ 

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 



๗ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

x ๕๕ คน x ๑ วัน   
= ๒,๗๕๐  บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง 
๒๔๐ บาท x ๕ คน 
= ๑,๒๐๐ บาท 
- ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและ
ยานพาหนะ 
= ๔๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
= 5,0๐๐ บาท 

   9.๓ การจัดการอบรม
ภาคปฏิบัติ อบรมในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ จ านวน ๖ 
หน่วยกิต ประกอบด้วย ๒ 
รายวิชา ดังนี้ 
   - วิชาปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องต้นและการ
จัดการภาวะเร่งด่วน      

  4 ก.ค. –  
6 ก.ย. 60 

- ผู้อบรมหลักสูตร 
จ านวน ๕๐  คน 
- อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ จ านวน 
๔๐ คน 
-คณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๕ คน 

 ค่าใช้จ่ายในการ
สอนภาคปฏิบัติ 
- ค่าสมนาคุณ
วิทยากรในแหล่ง
ฝึกโรงพยาบาล
ทั่วไปในการฝึก
ภาค 
ปฏิบัติ ๑๕๐บาท  

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 



๘ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔ หน่วยกิต ๔ (๐-๑๖-๒)  
   - วิชา ปฏิบัติการจัดการ
โรคเรื้อรังในชุมชน  
๒ หนว่ยกิต ๒ (๐-๘-๒) 

รวม ๙๕ คน 
ณ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
กุฉินารายณ์, 
โรงพยาบาลโพน
ทอง, 
โรงพยาบาลวาปี
ปทุม, 
โรงพยาบาลโกสุม
พิสัย, 
โรงพยาบาลเชียง
ยืน, 
โรงพยาบาลบรบือ, 
โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์, 
โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด, 
โรงพยาบาล
มหาสารคาม และ
โรงพยาบาล

x ๗ ชั่วโมง X  
๑๙ วัน x ๓ คน  
x ๔ แห่ง 
= ๒๓๙,๔๐๐ บาท 
- ค่าสมนาคุณ
วิทยากรในแหล่ง
ฝึกโรงพยาบาล
ชุมชนในการฝึก
ภาค 
ปฏิบัติ ๑๕๐บาท 
x ๗ ชั่วโมง X 3๗ 
วัน x ๓ คน x ๖ 
แห่ง 
= ๖๙๙,๓00 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
อาจารย์สอน
ภาคปฏิบัติของ
วิทยาลัย  
๒๔๐ บาท X ๓ 
วัน x ๑๐ คน 



๙ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขอนแก่น = ๗,๒๐๐ บาท 
- ค่ายานพาหนะ
อาจารย์ผู้สอน
ภาค 
ปฏิบัติของ
วิทยาลัย ๔๐๐ 
บาท x ๓ วัน x 
๑๐ คน  
= ๑๒,๐๐๐ บาท 

9.4 อภิปรายกลุ่มย่อย
กรณีศึกษาและการ
น าเสนอกรณีศึกษา 
   - โรงพยาบาลทั่วไป
จ านวน ๔ แห่ง 
   - โรงพยาบาลชุมชน
จ านวน ๖ แห่ง 

  7-9 ก.ย. 
60 

- ผู้อบรมหลักสูตร 
จ านวน ๕๐  คน 
- วิทยากรจาก
โรงพยาบาลทั่วไป 
จ านวน ๔ คน 
- วิทยากรจาก
โรงพยาบาล 
ชุมชน จ านวน  
๖ คน 
- อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติและ

 - ค่าสมนาคุณ
วิทยากรในการ
แบ่ง 
กลุ่มอภิปราย 
กรณีศึกษาจาก
โรงพยาบาลทั่วไป 
๖๐๐ บาท x  
๘ ชั่วโมง x ๒ 
กลุ่ม x ๒ คน 
= 19,200 บาท 
- ค่าสมนาคณุ

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 



๑๐ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน จ านวน 
๕ คน 
รวม ๖๕ คน 

วิทยากรในการ
แบ่ง 
กลุ่มอภิปราย 
กรณีศึกษาจาก 
โรงพยาบาล
ชุมชน 
๖๐๐ บาท x  
๒๐ ชั่วโมง x  
๓ กลุ่ม x ๒ คน  
= ๗๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหาร
กลางวัน ๑๕๐ 
บาท x ๖๕ คน x 
3 วัน 
= 2๙,2๕๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๒ มื้อ 
x ๖๕ คน x 3 วัน 
= 9,7๕๐ บาท 
- ค่าอาหารเย็น 



๑๑ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑๕๐ บาท x ๖๕ 
คน x 1 วัน 
= ๙,75๐ บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
= ๕,๐๐๐ บาท 

9.5 ปัจฉิมนิเทศและรับใบ
ประกาศนียบัตรในพิธีปิด 
 

  10 ก.ย.60 - ผู้อบรมหลักสูตร 
จ านวน ๕๐  คน 
- อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติและ
คณะ 
กรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๒๐ คน 
รวม ๗๐ คน 

 ค่าใช้จ่ายในการ
ปัจฉิมนิเทศและ
รับใบ
ประกาศนียบัตร 
- ค่าอาหาร
กลางวัน ๑๕๐ 
บาท x ๗๐ คน x 
๑ วัน 
= ๑0,5๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาท x ๑ มื้อ 
X   7๐ คน x ๑ 
วัน= 1,75๐ 
บาท 

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 



๑๒ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ระยะท่ี ๓ ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินผลลัพธ์ตาม
เกณฑ์การประเมินผลของ
มาตรฐานที่ก าหนด 
    - ภาคทฤษฎี 
    - ภาคปฏิบัติ 
๒. ประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ  
    ๓.๑ ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ปัญหา
และอุปสรรค 
    ๓.๒ ประโยชน์ คุณค่า 
และ/หรือผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการต่อ
ชุมชน และสังคม 

   
 

 
- ผู้เข้าอบรม
หลักสูตรการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ
เฉพาะทาง จ านวน 
๕๐ คน 
- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 รวมงบประมาณ
ที่ใช้ในโครงการ
ทั้งสิ้น 
1,750,000 
บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนห้าหม่ืน
บาทถ้วน) 

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 



๑๓ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น) 
รุ่นที่ ๒3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็น ในสาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษา
โรคเบื้องต้น) ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ ประชาชน
ได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ผู้เข้าอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล
ตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด ร้อยละ 
๑๐๐ 
๒.  ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจต่อการ
อบรมในระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 
๓.  ผู้บังคับบัญชามี
ความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะของ
ผู้ส าเร็จการอบรมใน
ระดับมากข้ึนไป ร้อย
ละ ๘๐ 
 
 
 
 
 

๒5 
สิงหาคม – 
29 
ธันวาคม 
๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  พยาบาล
วิชาชีพจากหน่วย
บริการปฐมภูมิ
สังกัดโรงพยาบาล
ทั่วไป/ โรงพยาบาล
ชุมชน / 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/ องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน  
๕๐  คน 
๒.   คณะกรรมการ
ด าเนินงานใน
โครงการ จ านวน 
๑๒ คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๒ คน 
 
 
 

1. วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม  
2. โรงพยาบาล
เชียงยืน 
3. โรงพยาบาล
บรบือ 
4. โรงพยาบาล
วาปีปทุม 
5. โรงพยาบาล
โกสุมพิสัย 
6. โรงพยาบาล
โพนทอง 
7. โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชกุฉิ
นารายณ์ 
8. โรงพยาบาล
มหาสารคาม 
 

จากเงิน
ค่าลงทะเบียน 
ของผู้เข้าอบรม
จ านวน ๕๐ คน 
x ๓๕,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น 
= ๑,๗๕๐,๐๐๐ 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาว
วรรวิษา  
ส าราญเนตร 
2. นางสาว
นิตยา กออิส
รานุภาพ 
3. นางสาว
กัญญาพัชร  
เบ้าทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
1. วิเคราะห์ความต้องการ
ของหน่วยงานและชุมชน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3. ประชุมผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อวางแผน
ด าเนินงาน 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าหลักสูตรขอ
อนุมัติจากสภาการ
พยาบาล 
2. จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการเชิงรุก 
หลากหลายช่องทางและ
รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 
4. ด าเนินการคัดเลือกและ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.59 
 
ธ.ค. 59 
 
ธ.ค. 59 
 
 
 
ธ.ค. ๕๙ 
 
 
ม.ค. 60 
 
ก.พ. 60 
 
 
 
ก.พ.  – 
มิ.ย. ๖๐ 
ก.ค. ๖๐ 

- หน่วยงานในเขต
สุขภาพที่ 7 
- กลุ่มงานบริการ
วิชาการ 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๑๒ คน 
 
- กลุ่มงานบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
10. 
โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ 
(เนื่องจากใช้
เป็นสถานที่ฝึก
ภาคปฏิบัติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และ น.ส.
กัญญาพัชร 
เบ้าทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. แจ้งผู้เข้าอบรมและ
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ผ่านทางเวปไซต์และ
หนังสือราชการ 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการวางแผนการอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กับอาจารย์ผู้สอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
-บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตร
ที่ขออนุมัติจากสภาการ
พยาบาล 
-จัดท าแผนการอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
-จัดท าเอกสารการอบรมที่
เกี่ยวข้อง 
 
7. ด าเนินการขอหน่วย 
CNEU จากสภาการ
พยาบาล 

 
 
 
ก.ค. ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ค. ๖๐ 
 
 

 
 
 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๑๒ คน 
- อาจารย์พ่ีเลี้ยงใน
หลักสูตร 
จ านวน ๓๐ คน 
รวม ๔๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ค่าอาหาร
กลางวัน  
๑๕๐ บาท x  
๔๒ คน x ๑ วัน 
= ๖,๓๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๒ มื้อ  
x ๔๒ คน x ๑ วัน   
= ๒,๑๐๐ บาท   
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 
= 5,๐๐๐ บาท 
- ค่าด าเนินการ
ขอหน่วย CNEU 
จากสภาการ
พยาบาล 
= ๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. จัดท าคู่มือผู้เข้าศึกษา
อบรม/ เอกสารและเตรียม
เอกสารวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ด าเนินการจัดการ
อบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
   9.๑ การจัดการอบรม
ภาคทฤษฎี อบรมในวัน
ศุกร์ วันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-

ส.ค. ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 ส.ค. –   
27 ต.ค. 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้อบรมหลักสูตร 
จ านวน ๕๐  คน 
- วิทยากรและ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๕ คน 

- ค่าคู่มือการจัด
การศึกษาอบรม
จ านวน ๒๐๐ 
บาท x ๗๐ เล่ม  
= ๑๔,๐๐๐ บาท 
- ค่ากระเป๋า
เอกสาร จ านวน 
๓๐๐ บาท x  
๕๐ คน 
= ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ = 5,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการอบรม
ภาคทฤษฎี 
- ค่าสมนาคุณ
วิทยากรในการ
บรรยาย
ภาคทฤษฎี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 
 
 
 



๑๗ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑๗.๐๐ น. จ านวน ๑๒ 
หน่วยกิต ประกอบด้วย ๕ 
รายวิชา ดังนี้ 
   - วิชา ระบบสุขภาพ
และการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
๒ หน่วยกิต  ๒ (๒-๐-๔) 
   - วิชา การประเมิน
ภาวะสุขภาพขั้นสูงและ
การตัดสินใจทางคลินิก 
๓ หน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕)   
   - วิชา การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลส าหรับ
พยาบาลเวชปฏิบัติ 
๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
   - วิชา การรักษาโรค
เบื้องต้นและการจัดการ
ภาวะเร่งด่วน     
๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
   - วิชา การจัดการดูแล

รวม ๕๕ คน 
อบรม ณ วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐๐ บาท x  
๑๘๖ ชั่วโมง 
= ๑11,6๐๐ 
บาท 
- ค่าอาหาร
กลางวัน ๑๕๐ 
บาท x ๕๕ คน  
x ๒๗ วัน  
= ๒๒๒,750
บาท 
- ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๒ มื้อ 
x ๕๕ คนx ๒๗ 
วัน  
= ๗๔,250 บาท 
- ค่ายานพาหนะ  
= ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าสื่อการสอน
และทรัพยากร
การเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน     
๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
 
 
 

 
 
 

= ๘0,700 บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ = ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 

9.๒ ศึกษาดูงานและ
ทบทวนความรู้ 

  18 ก.ย.60 - ผู้อบรมหลักสูตร 
จ านวน ๕๐  คน 
- คณะกรรม 
การด าเนินงาน 
จ านวน ๕ คน 
รวม ๕๕ คน 
ณ โรงพยาบาล
ชุมชนในเขต
สุขภาพที่ 7 

 ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน 

- ค่าของ
สมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน
จ านวน ๔ แห่งๆ 
ละ ๑,๕๐๐ บาท 
= ๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหาร
กลางวัน  ๑๕๐ 
บาท x ๕๕ คน x 
๑ วัน  
= ๘,๒๕๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๒ มื้อ 

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 



๑๙ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

x ๕๕ คน x ๑ วัน   
= ๒,๗๕๐  บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง 
๒๔๐ บาท x ๕ คน 
= ๑,๒๐๐ บาท 
- ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและ
ยานพาหนะ 
= ๔๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
= 5,0๐๐ บาท 

   9.๓ การจัดการอบรม
ภาคปฏิบัติ อบรมในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ จ านวน ๖ 
หน่วยกิต ประกอบด้วย ๒ 
รายวิชา ดังนี้ 
   - วิชาปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องต้นและการ
จัดการภาวะเร่งด่วน      

  30 ต.ค. –  
29 ธ.ค. 60 

- ผู้อบรมหลักสูตร 
จ านวน ๕๐  คน 
- อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติ จ านวน 
๔๐ คน 
-คณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๕ คน 

 ค่าใช้จ่ายในการ
สอนภาคปฏิบัติ 
- ค่าสมนาคุณ
วิทยากรในแหล่ง
ฝึกโรงพยาบาล
ทั่วไปในการฝึก
ภาค 
ปฏิบัติ ๑๕๐บาท  

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 



๒๐ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔ หน่วยกิต ๔ (๐-๑๖-๒)  
   - วิชา ปฏิบัติการจัดการ
โรคเรื้อรังในชุมชน  
๒ หนว่ยกิต ๒ (๐-๘-๒) 

รวม ๙๕ คน 
ณ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
กุฉินารายณ์, 
โรงพยาบาลโพน
ทอง, 
โรงพยาบาลวาปี
ปทุม, 
โรงพยาบาลโกสุม
พิสัย, 
โรงพยาบาลเชียง
ยืน, 
โรงพยาบาลบรบือ, 
โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์, 
โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด, 
โรงพยาบาล
มหาสารคาม และ
โรงพยาบาล

x ๗ ชั่วโมง X  
๑๙ วัน x ๓ คน  
x ๔ แห่ง 
= ๒๓๙,๔๐๐ บาท 
- ค่าสมนาคุณ
วิทยากรในแหล่ง
ฝึกโรงพยาบาล
ชุมชนในการฝึก
ภาค 
ปฏิบัติ ๑๕๐บาท 
x ๗ ชั่วโมง X 3๗ 
วัน x ๓ คน x ๖ 
แห่ง 
= ๖๙๙,๓00 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
อาจารย์สอน
ภาคปฏิบัติของ
วิทยาลัย  
๒๔๐ บาท X ๓ 
วัน x ๑๐ คน 



๒๑ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขอนแก่น = ๗,๒๐๐ บาท 
- ค่ายานพาหนะ
อาจารย์ผู้สอน
ภาค 
ปฏิบัติของ
วิทยาลัย ๔๐๐ 
บาท x ๓ วัน x 
๑๐ คน  
= ๑๒,๐๐๐ บาท 

9.4 อภิปรายกลุ่มย่อย
กรณีศึกษาและการ
น าเสนอกรณีศึกษา 
   - โรงพยาบาลทั่วไป
จ านวน ๔ แห่ง 
   - โรงพยาบาลชุมชน
จ านวน ๖ แห่ง 

  22-24 ธ.ค. 
60 

- ผู้อบรมหลักสูตร 
จ านวน ๕๐  คน 
- วิทยากรจาก
โรงพยาบาลทัว่ไป 
จ านวน ๔ คน 
- วิทยากรจาก
โรงพยาบาล 
ชุมชน จ านวน  
๖ คน 
- อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติและ

 - ค่าสมนาคุณ
วิทยากรในการ
แบ่ง 
กลุ่มอภิปราย 
กรณีศึกษาจาก
โรงพยาบาลทั่วไป 
๖๐๐ บาท x  
๘ ชั่วโมง x ๒ 
กลุ่ม x ๒ คน 
= 19,200 บาท 
- ค่าสมนาคุณ

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 



๒๒ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน จ านวน 
๕ คน 
รวม ๖๕ คน 

วิทยากรในการ
แบ่ง 
กลุ่มอภิปราย 
กรณีศึกษาจาก 
โรงพยาบาล
ชุมชน 
๖๐๐ บาท x  
๒๐ ชั่วโมง x  
๓ กลุ่ม x ๒ คน  
= ๗๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหาร
กลางวัน ๑๕๐ 
บาท x ๖๕ คน x 
3 วัน 
= 2๙,2๕๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๒ มื้อ 
x ๖๕ คน x 3 วัน 
= 9,7๕๐ บาท 
- ค่าอาหารเย็น 



๒๓ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑๕๐ บาท x ๖๕ 
คน x 1 วัน 
= ๙,75๐ บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
= ๕,๐๐๐ บาท 

9.5 ปัจฉิมนิเทศและรับใบ
ประกาศนียบัตรในพิธีปิด 
 

  25 ธ.ค. 60 - ผู้อบรมหลักสูตร 
จ านวน ๕๐  คน 
- อาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติและ
คณะ 
กรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๒๐ คน 
รวม ๗๐ คน 

 ค่าใช้จ่ายในการ
ปัจฉิมนิเทศและ
รับใบ
ประกาศนียบัตร 
- ค่าอาหาร
กลางวัน ๑๕๐ 
บาท x ๗๐ คน x 
๑ วัน 
= ๑0,5๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาท x ๑ มื้อ 
X   7๐ คน x ๑ 
วัน= 1,75๐ 
บาท 

น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 



๒๔ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินผลลัพธ์ตาม
เกณฑ์การประเมินผลของ
มาตรฐานที่ก าหนด 
    - ภาคทฤษฎี 
    - ภาคปฏิบัติ 
๒. ประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ  
    ๓.๑ ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ปัญหา
และอุปสรรค 
    ๓.๒ ประโยชน์ คุณค่า 
และ/หรือผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการต่อ
ชุมชน และสังคม 

   
ก.ย. ๒๕๖๐ 

- เม.ย. 
2561 

 
- ผู้เข้าอบรม
หลักสูตรการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ
เฉพาะทาง จ านวน 
๕๐ คน 
- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 รวมงบประมาณ
ที่ใช้ในโครงการ
ทั้งสิ้น 
1,750,000 
บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนห้าหม่ืน
บาทถ้วน) 

 
น.ส.วรรวิษา 
ส าราญเนตร 
และคณะ 



๒๕ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.โครงการประชุมฟื้นฟู
วิชาการส าหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติ เรื่อง เวช
ปฏิบัติทันยุคในการ
บริการปฐมภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือฟ้ืนฟูวิชาการด้าน
การรักษาโรคเบื้องต้นของ
พยาบาลเวชปฏิบัติ 
 
๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการด้าน
สุขภาพและวิชาชีพ 
 
๓. เพ่ือส่งเสริมการบริการ
วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพและสังคม 

๑. จ านวนของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการรักษาโรค
เบื้องต้นอยู่ในระดับดี 
อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 
๔. มีผลการประเมิน
ประโยชน์ /
ผลกระทบ ของการ

21 - ๒5 
สิงหาคม –
๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พยาบาลเวช
ปฏิบัติ พยาบาล
วิชาชีพ บุคลากร
สาธารณสุข 
อาจารย์จาก
สถาบันการศึกษา
และผู้สนใจจ านวน 
๒๐๐ คน 
2. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 
๑๕ คน 
รวมทั้งสิ้น  
๒๑๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมตักสิลา 
อ าเภอเมือง 
จังหวัด
มหาสารคาม 
(เนื่องจากมีผู้
เข้าอบรม
จ านวนมากเกิน
หอประชุม
วิทยาลัย) 

งบจาก
ค่าลงทะเบียน 
คนละ ๓,๕๐๐ 
บาท จ านวน 
๒๐๐ คน = 
๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. น.ส.สุธิดี 
ฝอยทองร่วง 
2. นางสาว
นิตยา กออิส
รานุภาพ 
3. นางสาว
สุภาพร  
ประนัดทา 



๒๖ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง    
๒. ประชุมผู้รับผิดชอบ
โครงการและ
คณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนด าเนินงาน
โครงการ  
๓. ประสานความร่วมมือ
กับสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข 
 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
๒. ส่งโครงการเพื่อขอ 
CNEU จากสภาการ
พยาบาล 
๓. ประชาสัมพันธ์

ให้บริการวิชาการต่อ
วิชาชีพและสังคม 

ต.ค.๕๙   
  
พ.ย.๕๙   
  
 
 
 
มี.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
พ.ค.๖๐ 
 
พ.ค.๖๐   
 
 
มิ.ย.๖๐   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
๑. ค่าอาหาร
กลางวัน ๔๐๐
บาท x ๒๑๕ คน 
x ๕ วัน =   
๔๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ๕๐ 



๒๗ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการหลากหลาย
ช่องทางและส่งหนังสือ
เชิญประชุมไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ 
๔. จัดประชุมวิชาการ
ประจ าปี 2560 : เวช
ปฏิบัติทันยุคในการบริการ
ปฐมภูมิ 
กิจกรรมการบรรยายและ
อภิปรายในประเด็น 
- ทิศทางและแนวโน้มใน
การพัฒนาบริการในหน่วย
บริการปฐมภูมิ  
- การเชื่อมโยงแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพสู่การ
ปฏิบัติ  
- ความเสี่ยงทางกฎหมาย
กับการรักษาโรคเบื้องต้น  
- การจัดการดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังในชุมชน 

 
 
 
 
๒๑ – ๒๕  
ส.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท x ๒ มื้อ x 
๒๑๕ คน x ๕ วัน 
=๑๐๗,๕๐๐ 
บาท 
๓. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ๖๐๐ 
บาท x ๒๗.๕ ชม. 
= ๑๖,๕๐๐ บาท 
๔. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ๑,๒๐๐ 
บาท x ๗ ชม. = 
๘,๔๐๐ บาท 
๕. ค่าเดินทาง
ของวิทยากร          
๑๐,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าท่ีพัก
วิทยากร 
๕,๐๐๐ บาท  
๗. ค่ากระเป๋า
บรรจุเอกสาร



๒๘ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- บทบาทของพยาบาล
ชุมชนในการดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง  
- หลุมพราง (Pitfalls) ใน
การดแูลผู้รับบริการใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ  
- การรักษาโรคเบื้องต้นที่
พบบ่อยและการส่งต่อ  
- การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และข้อควรระวัง 
- การจัดการอาการใน
ภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วน 
- Update การช่วยฟื้นคืน
ชีพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับผู้เข้า
ประชุม ๓๐๐ 
บาท x ๒๐๐ คน 
= ๖๐,๐๐๐ บาท 
๘. ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
๙. ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ 
๑๐,๖๐๐ บาท 
๑๐. ค่าถ่าย
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมและเข้า
เล่ม 
๔๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. ค่าขอหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง 
๒,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณ



๒๙ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
๒. สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการถอด
บทเรียนที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการต่อไป 
ในประเด็น 
๒.๑ ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ปัญหา
และอุปสรรค 
 ๒.๒ ประโยชน์ คุณค่า 
และ/หรือผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการต่อ
ชุมชน และสังคม 
 

๒๕ ส.ค.๖๐ 
 
ส.ค.๖๐ 

ที่ใช้ในโครงการ
ทั้งสิ้นจ านวน 

๗๐๐,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดแสนบาท

ถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๐ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้จัดการการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพพยาบาล
วิชาชีพด้านผู้จัดการการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long term care 
manager) 

๑. ผู้เข้าอบรมทุกคน
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้และ
สมรรถนะใน
หลักสูตรผู้จัดการการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดของหลักสูตร 
๒. ผู้เข้าอบรม มี
ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการ
ฝึกอบรมในระดับดี
ขึ้นไป 
๓. เกิดภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ ๗              
อย่างน้อย 1 
เครือข่าย 

๒๐ มีนาคม 
- ๑๖ 
เมษายน 
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พยาบาลวิชาชีพ
ในเขตสุขภาพที่ ๗ 
จังหวัดร้อยเอ็ดและ
จังหวัด
มหาสารคาม 
จ านวน 4 คน 
๒. อาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม 
จ านวน 4 คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 
8 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม 
และ
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราช กุฉิ
นารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(เนื่องจากใช้
เป็นสถานที่
อบรม
ภาคปฏิบัติ) 

งบประมาณ 
จาก
ค่าลงทะเบียน  
คนละ ๑0,๐๐๐ 
บาท จ านวน 4 
คน รวมเป็นเงิน          
40,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

1. น.ส.พัชรี  
แวงวรรณ 
2. น.ส.พนิดา   
โยวะผุย 



๓๑ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมวางแผนการจัด
อบรม 
 
 
๒.ด าเนินการประชุม
ปรับปรุงและจัดท าร่าง
หลักสูตรการผู้จัดการ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
๓. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 

ตุลาคม 
2559 – 
มิถุนายน 
2560 
ตุลาคม   
-พฤศจิกายน
๕๙ 
 
มีนาคม 
๒๕๖๐ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานและ
ผู้เกี่ยวข้องจ านวน 
๕ คน 
คณะกรรมการ
ด าเนินงานและ
ผู้เกี่ยวข้องจ านวน 
๕ คน 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
๔. ด าเนินการอบรม
โครงการฝึกอบรมผู้จัดการ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
    ๔.๑ การอบรม
ภาคทฤษฎี (๑ สัปดาห์)ที่ 
วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 
 

   
๒๐ มีนาคม 
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

 
พยาบาลวิ ช าชี พ  
จ านวน 8 คน 

  
- ค่าอาหารว่าง
มื้อละ ๒๕ บาท x 
๒ มื้อ x 8 คน x 
7 วัน =   2,8
๐๐ บาท 
- ค่าอาหาร
กลางวันมื้อละ 
๑๕o บาท x 8 

 
1. น.ส.พัชรี  
แวงวรรณ 
2. น.ส.พนิดา   
โยวะผุย 



๓๒ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    ๔.๒ การอบรม
ภาคปฏิบัติ (๓ สัปดาห์) 
ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช กุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

คน x 7 วัน 
= 8, 4๐๐ บาท 
-ค่าตอบแทน
อาจารย์ประจ า
แหล่งฝึกปฏิบัติ 
40 ชั่วโมงๆละ 
300 บาท x 2 
คน = 24,000 
บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
และถ่ายเอกสาร               
4,800 บาท 

ขั้นประเมินผล 
๕. ประเมินความรู้  และ
สมรรถนะในหลักสูตร
ผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว  
๖. ประเมินระดับความพึง
พอใจต่อการจัดอบรม  
ของผู้เข้าร่วมอบรม 
๗.ประเมินผลลัพธ์ของการ
อบรมโครงการการ
ฝึกอบรมพยาบาลใน
หลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
 

 
 

  
เมษายน 
๒๕๖๐ 
 
 
เมษายน
๒๕๖๐ 
 
เมษายน
๒๕๖๐ 

 
พยาบาลวิชาชีพ  
จ านวน 8 คน 

  
1. น.ส.พัชรี  
แวงวรรณ 
2. น.ส.พนิดา   
โยวะผุย 

 



๓๓ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพ
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้บริการวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
๒. เพ่ือพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
อาจารย์ 
3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
บริการวิชาการแก่สังคมของ
นักศึกษา 

1. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมาก
ขึ้นไป อย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ 
2. อาจารย์มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ
สุขภาพ อย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ 
3. นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริการ
วิชาการสุขภาพ 
อย่างน้อย ๑๐ คน/
ครั้ง 
4. มีองค์ความรู้และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

1 ตุลาคม 
255๙ – 
30 
กันยายน 
25๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่มาใช้บริการ 
อย่างน้อย 3๐ คน/
ครั้ง 
๒. อาจารย์ร่วม
ออกบริการวิชาการ
สุขภาพเพ่ือพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน อย่าง
น้อย 2 คน/ครั้ง 
๓. นักศึกษา
พยาบาลร่วมออก
บริการวิชาการฯ 
อย่างน้อย ๑๐ คน/
ครั้ง 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม 

ใช้งบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

1. นางนิสากร 
วิบูลชัย  
2. นางแจ่ม
จันทร์ รีละ
ชาติ 



๓๔ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง    
๒. ประชุมผู้รับผิดชอบ
โครงการและ
คณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนด าเนินงาน 
 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
3. ด าเนินการตามแผนจัด
กิจกรรมการบริการวิชาการ
ภายนอกสถาบัน ดังนี้ 

ตุลาคม  
๒๕5๙ 
 
ตุลาคม  
๒๕5๙ 
 
 
 
ตุลาคม  
๒๕5๙ 
1 ตุลาคม 
255๙ - 
30 
กันยายน 
25๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ประชาชนใน
พ้ืนที่อาจารย์ 
๒. อาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม 
๓. นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตทุกชั้นปี 



๓๕ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.๑ บริการวิชาการ 
สุขภาพในโครงการร่วมกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม 
- โครงการอบรมทักษะ
แกนน าผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

   ๑. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
จ านวน 7๐ คน 
รุ่นที่ 1 จ านวน 30 
คน 
รุ่นที่ 2 จ านวน 40 
คน 
๒. อาจารย์ร่วม
ออกบริการวิชาการ
สุขภาพเพ่ือพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน จ านวน 
10 คน 

 ใช้งบประมาณ
สนับสนุนจาก
โรงพยาบาล
มหาสารคาม 

นางนิสากร 
วิบูลชัย 
นางแจ่มจันทร์  
รีละชาติ 

3.2 บริการวิชาการ 
สุขภาพในโครงการร่วมกับ
ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมือง
มหาสารคาม 
โครงการ: 
ค่ายพัฒนาการฅน 3 วัย 
ใส่ใจผู้สูงอายุ 
กิจกรรม: 

  23-24 
มิถุนายน 
2560 

๑. ผู้สูงอายุและ
ประชาชนในพื้นท่ี
จ านวน 30 ชุมชน 
จ านวน 8๐ คน 
๒. อาจารย์ร่วม
ออกบริการวิชาการ
สุขภาพเพ่ือพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ

 ใช้งบประมาณ
สนับสนุนจาก
ชมรมผู้สูงอายุ
อ าเภอเมือง
มหาสารคามและ 
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด

นางนิสากร 
วิบูลชัย 
นางแจ่มจันทร์  
รีละชาติ 



๓๖ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ท าสมาธิ 
2. กลุ่มสัมพันธ์ 
3. ให้ความรู้ทางด้าน
สุขภาพ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวของผู้สูงวัยและผู้
ใกล้ชิด 
4. เรียนรู้ในกระบวนการ
กลุ่ม เรื่องการใช้ชีวิตกับ
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ 
5. กิจกรรมเด็กและผู้เฒ่า
เล่าสู่ฟังรวมพลังร่วมกันท า 
โดยการเรียนรู้เป็นฐาน 
จ านวน 8 ฐาน ดังนี ้
- ฐานที่ 1 การยังชีพยาม
ฉุกเฉิน 
- ฐานที่ 2 ชีวิตพ้ืนบ้าน
อีสานเก่าก่อน 
- ฐานที่ 3 การใช้สมุนไพร
ใกล้ตัว 
 

เฉพาะด้าน จ านวน 
3 คน 
๓. นักศึกษา
พยาบาล จ านวน 
40 คน 

มหาสารคาม 



๓๗ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ฐานที่ 4 หุงข้าวเข้าครัว
แบบโบราณ 
- ฐานที่ 5 ฮีต 12 
- ฐานที่ 6 การถนอม
อาหารแบบนายฮ้อย 
- ฐานที่ 7 อาหารอีสาน
และผักพ้ืนบ้านที่น่ารู้ 
- ฐานที่ 8 เชือกฉุกเฉิน 
6. กิจกรรมเพลงและ
ดนตรีสร้างสุนทรีในจิตใจ 
7. ถอดบทเรียน 
3.3 บริการวิชาการ 
สุขภาพในโครงการร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นจังหวัดมหาสารคาม 
กิจกรรม 
- เข้าร่วมประชุม/อบรม 

  1 ตุลาคม 
255๙ - 
30 
กันยายน 
25๖๐ 

๑. ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่ 
๒. อาจารย์ร่วม
ออกบริการวิชาการ
สุขภาพเพ่ือพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน จ านวน 
7 คน 

 ใช้งบประมาณ
สนับสนุนจาก
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
มหาสารคาม 

นางนิสากร 
วิบูลชัย 
นางแจ่มจันทร์  
รีละชาติ 
 



๓๘ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
(กรณีจัดนอก
สถาบันให้ระบุ
เหตุผลความ

จ าเป็น) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ร่วมประสานการท างาน
กับทีม 
- รณรงค์ให้ความรู้และฝึก
ทักษะแก่กลุ่มเป้าหมาย 
- ร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ 
- ติดตามประเมินผล 

๓. นักศึกษา
พยาบาล จ านวน 
102 คน 

ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
๑. ประชุมสรุปและ
ประเมินผลโครงการ 
เกี่ยวกับผลส าเร็จ 
ประโยชน์ คุณค่า
ผลกระทบและการชี้น า
สังคม ตามที่ก าหนด 
๒. จัดท ารายงานผลเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือรับข้อชี้แนะ 
และน าไปใช้เพื่อการ
พัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

   
กันยายน 
25๖๐ 

 
บุคลากรกลุ่มวิจัย
และบริการวิชาการ
ทางสุขภาพ และ
กลุ่มวิชาการ 

   
นางนิสากร 
วิบูลชัย 
นางแจ่มจันทร์  
รีละชาติ 
 

 


