
ที่ สศ.วพบ.ขก.      ว ๒๐ / ๒๕๖๐                                       สมาคมศิษย์เก่า 
        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

               ๓๕๔ ม.๒  ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง
               จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
 

       ๑๘    มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / คณบดี / ผู้อ านวยการฯ / สาธารณสุขอ าเภอ  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการประชุมวิชาการฯ   จ านวน  ๑ ฉบับ 
 

  ด้วยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการประชุมวิชาการบริการศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพ เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการ
ท างานอย่างสมดุล วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลและความรู้ ที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพ, ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระบวนการเรียนรู้ สู่การท างานอย่างสมดุล, 
สนับสนุนความเข้มแข็งในวิชาชีพและเครือข่ายองค์กรวิชาชีพทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และสนับสนุนให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ แล้วนั้น 
 

  ทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่เป็นศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจ 
เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ได้หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ทางการพยาบาล CNEU ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ และสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางจากต้นสังกัด โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี www.bcnkk.ac.th หรือ เวปลิ้งค์ท่ี 
https://sites.google.com/a/bcnkk.ac.th/bcnkk-alumni/registration-semina-feb2017 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์เพ่ืออนุมัติให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม
ประชุมวิชาการฯ จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

                            
                              ( นางล าเภา  อุปการกุล ) 

           นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 
 
 
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
โทร ๐-๔๓๔๒-๓๒๑๐-๒๒๑๗, เลขานุการสมาคมฯ ๐๙-๑๑๓๐-๔๑๑๒ 
โทรสาร ๐-๔๓๔๒-๓๒๑๒ 
E-mail: cheer.2006@hotmail.com 
ส าเนาเรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสขุอ าเภอ 

mailto:cheer.2006@hotmail.com


โครงการประชุมวิชาการบริการศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพ  
เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการท างานอย่างสมดุล 

******************************** 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านนโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ สิทธิ
ผู้ป่วย รวมทั้งการให้ประชาชนเข้าสู่ระบบสุขภาพที่เท่าเทียม เสมอภาค บุคลากรด้านสาธารณสุขจ าเป็นต้องมี
ความรู้ที่รอบด้าน สามารถเป็นนักปฏิบัติการด้านการบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพและมีความสุขในงานที่ท า 
เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กระบวนการการบริการด้าน
สุขภาพที่ดี ภายใต้การเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งถือเป็นการบริการด้วยใจของการเป็นผู้ให้ มีความ
เข้าใจพ้ืนฐานความต้องการของผู้อ่ืนอย่างเป็นกลาง อันเป็นคุณลักษณะที่ดีส่วนหนึ่งที่องค์กรวิชาชีพจะต้องให้
การสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมดุล สู่ความสุขใน
การท างาน 

งานวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
องค์กรวิชาชีพ เพ่ือเป็นการสนับสนุนความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพที่จ าเป็นการการประกอบอาชีพได้อย่างสมดุล 
และมีความสุข จึงไดเ้ห็นความส าคัญและจัดประชุมวิชาการข้ึน   

 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ข้อมูลและความรู้ ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพ 
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระบวนการเรียนรู้ สู่การท างานอย่างสมดุล  
3. เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งในวิชาชีพและเครือข่ายองค์กรวิชาชีพทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
4. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในกิจกรรม/โครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 3. ความพึงพอใจในการให้ข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
    ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทุกคน จ านวน 150 คน 
6. วิธีด าเนินงาน 
 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. ประชุมวางแผนงานร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และเขียนโครงการเสนอนายก
สมาคมศิษย์เก่าฯ 



2. น าผลการประเมินโครงการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา น ามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ขั้นด าเนินงาน (Do) 
1. แบ่งหน้าที่ออกเป็นส่วนๆ โดยมอบหมายให้แต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 
2. ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมรับทราบการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย

ที่เก่ียวข้อง 
3. ด าเนินงานตามกิจกรรม และโครงการตามก าหนดการไว้ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินผลการด าเนินงาน ตามแบบประเมินโครงการ  
2. ถอดบทเรียนจากคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

ขั้นปรับปรุง (Act) 
1. รวบรวมผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินโครงการในการวางแผนพัฒนาโครงการต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 
8. สถานทีด่ าเนินการ     หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

9. กิจกรรมระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 
- บรรยายและบรรยายเชิงปฏิบัติการ เสวนา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน 

10. การประเมินผล 
- จากแบบประเมินโครงการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จากจ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จากการสังเกต และการถอดบทเรียน 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้รับข้อมูลและความรู้ ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพ 
2. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระบวนการเรียนรู้ สู่การท างานอย่างสมดุล 
3. เกิดความเข้มแข็งในวิชาชีพและเครือข่ายองค์กรวิชาชีพทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
5. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ 

 

12. งบประมาณด าเนินการ จากเงินรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
รายการ จ านวน 

1.  ค่าสมนาคุณวิทยากร (600บาท x 6 ชั่วโมง ) 3,600 บาท 

2.  ค่าเดินทาง และค่าท่ีพักวิทยากร  2,000 บาท 

3.  ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 150 คน x 2 วัน ของ วันที่ 7-8 ก.พ. 60 21,000 บาท 



รายการ จ านวน 
4.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 20 บาท x 4 มื้อ x 150 คน x 2 วัน ของ วันที่ 
7-8 ก.พ. 60 

12,000 บาท 

5.  ค่าธรรมเนียมในการขอหน่วย CNEU 1,015 บาท 
6.  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ และเอกสารประกอบโครงการ 385 บาท 

ส่ีหม่ืนบาทถ้วน 40,000 บาท 
 

         ผู้เขียนโครงการ 

     

        ( นายศักดิ์ขรินทร์  นรสาร ) 
          เลขานุการสมาคมศิษย์เก่า 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

               ( นางจิราภรณ์  สีดาพล ) 
         ประธานงานวิชาการ สมาคมศิษย์เก่า 
       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 

  ผู้เห็นชอบโครงการ  ผู้อนุมัตโิครงการ 
   ( นางสาววนิดา  พลเชียงสา )          ( นางล าเภา  อุปการกุล ) 
  อุปนายก คนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่า 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

           นายกสมาคมศิษย์เก่า 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 
 

                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นางวิไลวรรณ  วฒันานนท์ ) 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนโครงการ 
ผู้เขียนโครงการ  
ผู้เขียนโครงการ 



ก าหนดการ โครงการประชุมวิชาการบริการศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพ  
เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการท างานอย่างสมดุล 

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
******************************** 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
7.30 – 8.45 น. ลงทะเบียน 
8.45 – 9.00 น. พิธีเปิดโดย ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  

กล่าวรายงายโดย อาจารย์วิไลวรรณ วัฒนานนท์ อุปนายกคนที่ 3 สมาคมศิษย์เก่าฯ และรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

9.00 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่การท างานอย่างสมดุล 
โดย อาจารย์ ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

10.00 – 11.00 น. บรรยาย เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง: องค์กรวิชาชีพกับการสร้าง
เครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ บริบทสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ขอนแก่น 
โดย อาจารย์ล าเภา อุปการกุล และอาจารย์ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร 

11.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การขับเคลื่อนระบบสุขภาพในหน่วยปฐมภูมิ “การ
พัฒนาเครือข่ายวิชาการสัญจร” กับความสุขในวิชาชีพ   
โดย คุณจิราภรณ์  สีดาพล 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางการพัฒนากระบวนการเรียนสู่การสร้างเครือข่ายวิชาการ 

บริบทสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดย  
คุณจิราภรณ์  สีดาพล ผอ.รพ.สต.บ้านแบก อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม 
คุณวนิดา พลเชียงสา ผอ.รพ.สต.หนองแวง อ.พระยืน จ. ขอนแก่น 
และอาจารย์ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  

18.00 – 19.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
19.00 – 19.15 น. พิธีเปิดโดย อาจารย์ล าเภา อุปการกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
กล่าวรายงายโดย นางสาววนิดา พลเชียงสา อุปนายกคนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่า 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

19.15 – 19.30 น. การแสดงพิธีเปิด โดย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
20.00 – 20.20 น. เปิดเวที โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ 
20.20 – 22.00 น. เรื่องเล่าดีๆ จากพ่ีสู่น้อง ผด.-วพบ.ขก. 

 
 



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30 – 9.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผ่อนพักตระหนักรู้ อาจารย์สุรัสวดี พนมแก่น และคุณรัตติกรณ์  

เตชสุนทรกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
9.00 – 10.30 น. บรรยายการสะท้อนคิด เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในการ

ท างานอย่างมีความสุข โดย อาจารย์ศักดิ์ขรินทร์  นรสาร และ อาจารย์สุรัสวดี พนมแก่น  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  

10.30 – 12.30 น. ลานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนสมาคมศิษย์
เก่า วพบ.ขอนแก่น เพ่ือความเข้มแข็งขององค์กร 
โดย อาจารย์ล าเภา  อุปการกุล  นายกสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ขอนแก่น 
คุณรัตติกรณ์  เตชสุนทรกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คุณสิริกัญญา ศิริสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น  
อาจารย์วิทยา วาโย อาจารย์พยาบาล วพบ.ขอนแก่น (ผู้ด าเนินรายการ) 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.30 น. ลานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ่ีสู่น้อง เรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง จากพ่ีคนดีถึงน้องคนดีศรี

วิทยาลัยฯ เพ่ือสานพลังความรัก สามัคคี ท าดีเพ่ือองค์กร โดย 
อาจารย์วิไลวรรณ  วัฒนานนท์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารฯ วพบ.ขอนแก่น 
อาจารย์วิทยา วาโย อาจารย์พยาบาล วพบ.ขอนแก่น (ศิษย์เก่า รุ่น 12)  
นายณัฐกร แซงสีนวล พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.กุดน้ าใส อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
อาจารย์ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแก่น (ผู้ด าเนินรายการ) 
16.30 – 17.00 น. เปิดการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับการเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการบริการศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพ  
เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการท างานอย่างสมดุล 

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
******************************** 

 
1. ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................................. 
2. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ชื่อ-สกุล เลขที่ใบวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 

3. ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 
www.bcnkk.ac.th โทรสาร 043-423210 หรือ e-mail: cheer.2006@hotmail.com  
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 
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