
 

สรุปโครงการ  งานบริการวชิาการแก่สังคม   

คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลัยบัณฑิตเอเชีย   ประจ าปีการศึกษา  2559 

 

1. ช่ือโครงการ                      “โครงการส่งเสริมสุขภาพในโครงการฝึกภาคสนามร่วมกบั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น:การตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้และการตรวจสุขภาพ ช่องปากผูสู้งอายใุนชุมชน บา้น
หนองแต ้ประจ าปี การศึกษา  2559” 
 ผู้รับผดิชอบโครงการ         งานบริการวชิาการแก่สังคม   
 สถาบัน                               คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย 

 

                                                         บทคัดย่อ 
 

 โครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูสู้งอายุในชุมชนบ้านหนองแตมี้ความรู้ความเขา้ใจในการดูแล
สุขภาพตนเองไดถู้กตอ้งเหมาะสม และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเบ้ืองตน้ 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปในหมู่ 5 และหมู่ 6 ต าบลบา้นดง อ าเภออุบลรัตน์ 
จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 57 คน ด าเนินโครงการโดยการส ารวจและประเมินปัญหาในผูสู้งอายุ จากนั้นน า
ปัญหาท่ีพบมาวางแผนและด าเนินการแกไ้ข โดยพบวา่ผูสู้งอายขุาดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและการ
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก จึงไดจ้ดัโครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและการดูแลรักษาสุขภาพ
ช่องปากข้ึน โดยการวดัความรู้ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ แบบประเมินท่ีใชคื้อ แบบประเมินความรู้ใน
การดูแลสุขภาพตนเอง แบบประเมินมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเบ้ืองตน้ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ น าขอ้มูลท่ีได้มารวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วย
โปรแกรม Excell  และขอ้มูลและขอ้มูลสะทอ้นคิดน ามาสรุปเป็นรายดา้น 
 ผลการศึกษาพบวา่            

1) ผูสู้งอายุในชุมชนบา้นหนองแต ้ท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเก่ียวกบัการ
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเบ้ืองตน้หลงัเขา้ร่วมโครงการในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 74.19   

2) ผูสู้งอายุในชุมชนบา้นหนองแต ้ท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเก่ียวกบัการ
ดูแลตนเองหลงัเขา้ร่วมโครงการในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 96.97   

3) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจดัโครงการระดบัดี (  = 4.16, SD = 0.64 )   
4) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสะทอ้นขอ้คิดเห็นต่อโครงการท่ีจดัข้ึน  

-  อยากใหมี้การจดักิจกรรมอยา่งน้ีทุกปี 
- โครงการท่ีจดัใหท้  าใหไ้ดรั้บความรู้และจะน าไปปฏิบติั 

  



2. ช่ือโครงการ                      “โครงการบริการวชิาการพฒันาบุคลากรระบบสุขภาพอ าเภอและเครือข่ายใน
สังกดัโรงพยาบาลอุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น  ประจ าปี การศึกษา  2559” 
 ผู้รับผดิชอบโครงการ         งานบริการวชิาการแก่สังคม   
 สถาบัน                               คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย 
 

 

                                                         บทคัดย่อ 
 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจหลกัของ
การท างานประจ า เพื่อพฒันาสู่งานคุณภาพและนวตักรรม สามารถน าไปปฏิบติัได ้  มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
และมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นบุคลากรทัว่ไป เครือข่าย โรงพยาบาล 
(รพ.สต.) จ านวน 57 คน ด าเนินโครงการโดยจดัการอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัของการท างาน
ประจ า เพื่อพฒันาสู่งานคุณภาพและนวตักรรม โดยวดัความรู้ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ แบบประเมินท่ี 
ใชคื้อ แบบประเมินความรู้แบบประเมินความรู้เพื่อหลกัของการท างานประจ า เพื่อพฒันาสู่งานคุณภาพและ
นวตักรรม แบบประเมินทศันคติต่องคก์รและแบบประเมินความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ น าขอ้มูลท่ี
ไดม้ารวบรวม  และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยดว้ยโปรแกรม Excell  และและขอ้มูลสะทอ้นคิดน ามาสรุปเป็นราย
ดา้น 
 ผลการศึกษาพบวา่            

1) ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจหลกัของการท างานประจ า เพื่อพฒันาสู่งาน 
คุณภาพและนวตักรรมค่าเฉล่ียความความรู้อยูใ่นระดบัดี (  = 4.03, SD = 0.71 )   

 2)  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์รระดบัดี (  = 4.03, SD = 0.71 )   
 
  3) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจดัโครงการในระดบัดี (  = 4.23, SD = 0.64)   
 4) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสะทอ้นขอ้คิดเห็นต่อโครงการท่ีจดัข้ึน  

- เพิ่มเวลากิจกรรม การอภิปรายกลุ่มและน าเสนอใหม้ากข้ึนเพื่อการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ 

-เพิ่มเน้ือหา และกิจกรรม ในส่วนความสามคัคีในองคก์ร และใหไ้ดแ้นวทาง 
ปฏิบติัดา้นจิตอาสา และ วธีิการท างานประจ าอยา่งมีคุณค่า 

-สร้างแนวทางการพฒันางานประจ าเพื่อพฒันานวตักรรมท่ีแกไ้ข และปรับปรุงการ 
ท างานร่วมกนั 

- การแบ่งกลุ่มไม่ควรเกินกลุ่มละ 8 คนและเพิ่มวทิยากรกลุ่มใหมี้ในทุกกลุ่ม 
 



3. ช่ือโครงการ                      “โครงการใหบ้ริการสุขภาพเน่ืองในงานกีฬาสานสัมพนัธ์ภายในสถาบนั
ประจ าปี การศึกษา  2559” 
 ผู้รับผดิชอบโครงการ         งานบริการวชิาการแก่สังคม   
 สถาบัน                               คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย 
 

 

                                                         บทคัดย่อ 
โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการสุขภาพและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

และผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นอาจารย ์บุคลากรและ
นกัศึกษาวิทยาลยับณัฑิตเอเชีย ด าเนินโครงการโดยการจดักิจกรรมเพื่อให้บริการสุขภาพและปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการกีฬาสานสัมพนัธ์ภายในสถาบนั แบบประเมินท่ีใชคื้อ แบบลงทะเบียนผูม้ารับ
บริการและแบบประเมินผลโครงการ  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวม  และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 
Excell  และขอ้มูลสะทอ้นคิดน ามาสรุปเป็นรายดา้น 
 ผลการศึกษาพบวา่            

1) ผูรั้บบริการท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพไดรั้บการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  
ร้อยละ  100 

2) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจดัโครงการระดบัดีมาก (   = 4.68  ,  S.D   
= 0.54)   

 3 ) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสะทอ้นขอ้คิดเห็นต่อโครงการท่ีจดัข้ึน  
-  การบริการตามจุดมีความสะดวก และรวดเร็ว การใหบ้ริการยิม้แยม้แจ่มใส  

- เพิ่มกลุ่มการใหบ้ริการตามบริเวณท่ีแข่งกีฬา ร่วมโครงการชา้และนอ้ย 

- เพิ่มเตน็ทใ์หบ้ริการบริเวณท่ีร้อนจดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. ช่ือโครงการ                 “โครงการบริการวชิาการและส่งเสริมสุขภาพชุมชนศิลาประจ าปีการศึกษา  2559” 
 ผู้รับผดิชอบโครงการ         งานบริการวชิาการแก่สังคม   
 สถาบัน                               คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย 
 

 

                                                         บทคัดย่อ 
โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเสริมภาวะพฤฒพลงัส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน ใหน้กัศึกษามี 

ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะพฤฒพลงัของผูสู้งอายุในชุมชนในสภาพจริง และผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นเป็นผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปในชุมชนศิลา
และชุมชนเต่านอ จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 70 คน บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลาจ านวน2คน
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  และ อสม.ของชุมชนเต่านอจ านวน  5 คนประธานชุมชน  กรรมการชุมชน  
และ อสม. ของชุมชนศิลา จ านวน  5คนนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย   จ  านวน
96คน อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์จ านวน  7 คน รวม 185 คน ด าเนินโครงการโดยการส ารวจและคน้หา
ปัญหาของผูสู้งอายุในชุมชน จากนั้นน าปัญหาท่ีไดม้าจดัโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างเสริมภาวะพฤฒ
พลงัส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน แบบประเมินท่ีใชคื้อ แบบลงทะเบียนผูม้ารับบริการ แบบประเมินผลโครงการ  
และแบบประเมินความรู้ของนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้มารวบรวม  และวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Excell  และขอ้มูลสะทอ้นคิดน ามาสรุปเป็นรายดา้น 
 ผลการศึกษาพบวา่  

1) ผูสู้งอาย ุท่ีเขา้ร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ  100   
2) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจดัโครงการในระดบัดีมาก (   = 4.74  , S.D  = 0.49) 
3) ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัการหกลม้ในผูสู้งอายโุดยมี 

คะแนนเฉล่ีย 4.07 จากคะแนนเตม็ 5 
4) นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะพฤฒพลงัของผูสู้งอายใุนชุมชนในสภาพจริง 

โดยการสะทอ้นคิด   
5 ) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสะทอ้นขอ้คิดเห็นต่อโครงการท่ีจดัข้ึน  

-  วนัเวลาท่ีจดัโครงการไม่ควรเป็นวนัส าคญัทางศาสนา เพราะท าใหผู้สู้งอายเุขา้ 
ร่วมโครงการชา้และนอ้ย 

- ควรเพิ่มระยะเวลาในการประเมินภาวะสุขภาพของผูสู้งอายใุนชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
 
 

 
 



5. ช่ือโครงการ                        “ ต่อตา้นมะเร็งเตา้นม Against Breast Cancer ”  ประจ าปีการศึกษา  2559 

   ผู้รับผดิชอบโครงการ         งานบริการวชิาการแก่สังคม   

   สถาบัน                               คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย 
 

                                                         บทคัดย่อ 
โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ตรีวยัท างานไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง 

เตา้นมตามมาตรฐาน และมีความรู้ ทกัษะในการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง  และ
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้การคดักรองมะเร็งเตา้นม และมะเร็งปากมดลูก มีทศันคติท่ีดีในการให้การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
กลุ่มเป้าหมาย คือ สตรีวยัท างาน (อายุ 40 – 60  ปี) ในเขตความรับผิดชอบของศูนยบ์ริการสาธารณสุขท่ี 3 
(บา้นโนนชยั จ.ขอนแก่น)  จ  านวน   59  คน  ด าเนินการโครงการโดยแบ่งนกัศึกษาออกเป็น  2 กลุ่ม  ออก
เดินรณรงคเ์ชิญชวนประชาชนในเขตความรับผิดชอบ      มารับการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม และมะเร็ง
ปากมดลูก  ณ  ศูนยบ์ริการสาธารณสุขท่ี 3 (โนนชยั)  โดยมีอาจารยเ์ป็นผูดู้แลนกัศึกษา ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีใน
การใหบ้ริการตรวจคดักรอง และใหค้วามรู้เก่ียวกบัมะเร็งเตา้นม และมะเร็งปากมดลูก แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
แบบประเมินโครงการท่ีใช้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้บริการ และแบบประเมินทศันคติ / ความ
คิดเห็นท่ีดีของนกัศึกษาพยาบาลต่อการมีจิตอาสาในการบริการวิชาการแก่สังคม  น าขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวม  
และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยดว้ยโปรแกรม SPSS  และขอ้มูลการสะทอ้นคิดของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบวา่ ความ
พึงพอใจโดยรวมต่อเขา้ร่วมจดัหน่วยบริการตรวจสุขภาพในคร้ังน้ีโดยรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.16 ) และนกัศึกษามีทศันคติ / ความคิดเห็นต่อการมีจิตอาสาในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยรวม มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.45 ) ตามล าดบั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ช่ือโครงการ                        “โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชนภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง คณะพยาบาล 
                                                            ศาสตร์ วทิยาลยับณัฑิตเอเชีย และเทศบาลนครขอนแก่น  
                                             :โครงการบริการวชิาการป้องกนัชะลอไตเส่ือม ”  ประจ าปีการศึกษา  2559 

   ผู้รับผดิชอบโครงการ         งานบริการวชิาการแก่สังคม   

   สถาบัน                               คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย 
 

                                                         บทคัดย่อ 
โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัเพื่อชะลอการ

เส่ือมของไต  และ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นเป็น
ประชาชนชุมชนหลงัศูนยร์าชการ 1  และชุมชนเทพารักษ ์4  จ  านวน  82 คน  ซ่ึงทั้งสองชุมชนมีผูป่้วยโรค
ไตเร้ือรังเป็นจ านวนมากและกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคไต ทางชุมชนจึงมีการประสานให้ด าเนิน
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดโรคไตและชะลอการเส่ือมของไต แบบประเมินท่ีใช้คือ แบบ
ประเมินผลโครงการ  และแบบประเมินความรู้เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมชะลอภาวะไตเส่ือม จากนั้นน า
ขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวม  และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Excell  และขอ้มูลสะทอ้นคิดน ามาสรุปเป็นราย
ดา้น 
 ผลการศึกษาพบวา่  

1) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจดัโครงการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.45   จาก 
คะแนนเตม็  5  คะแนน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก  (   = 4.45  ,  S.D  = 0.48 ) 

2) ประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้เร่ืองการปรับพฤติกรรมชะลอไตเส่ือมหลงัเขา้รับการ 
อบรมสูงข้ึนโดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเขา้รับการอบรม 7.54  เป็นระดบัคะแนนอยูใ่นระดบัสูง  

3) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดส้ะทอ้นคิดเก่ียวกบัโครงการท่ีจดัข้ึน 
- อยากใหม้าจดักิจกรรมแบบน้ีอีกและมีต่อไปเร่ือยๆ 
- อยากใหม้าเยีย่มบ่อยๆและมีกิจกรรมสังสรรคใ์หชุ้มชน 
-     เป็นโครงการท่ีดี มีความสุข สนุกสนาน ไดพ้บปะเพื่อนๆ 
-  สถานท่ีในการจดักิจกรรมค่อนขา้งแคบและติดทางเดินท าใหเ้ม่ือรถยนตว์ิง่ผา่นบางคร้ัง

ผูรั้บบริการไม่มีสมาธิ 
- การจดัฐานท่ีเขา้หมุนเวยีนมีทั้งหมด 3 ฐานตอ้งใชเ้วลาในการเปล่ียนฐานประมาณ 5-10 นาที

ท าใหเ้สียเวลาและผูสู้งอายบุางคนไม่สะดวกในการเคล่ือนยา้ย 
 

 
 
 



7. ช่ือโครงการ                        “โครงการอบรมพยาบาลพี่เล้ียงหลกัสูตร  โรงพยาบาลปากน ้าโพ  จ.นครสวรรค ์   
                                                           ประจ าปีการศึกษา  2559 ” 

   ผู้รับผดิชอบโครงการ         งานบริการวชิาการแก่สังคม   

   สถาบัน                               คณะพยาบาลศาสตร์  วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย 
 

                                                         บทคัดย่อ 
โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางในการเป็น

พยาบาลพี่เล้ียง และผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นเป็น

พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลปากน ้ าโพ และโรงพยาบาลพิษณุเวช จ านวน 40 คนซ่ึงทางโรงพยาบาลเล็งเห็น

ความส าคญัในการเตรียมความพร้อมการเป็นพยาบาลพี่เล้ียงเพื่อให้ส่งเสริมให้พยาบาลท่ีมีประสบการณ์

นอ้ยไดเ้รียน  รู้เป้าหมาย  วฒันธรรมองค์กร  บทบาท หน้าท่ีพยาบาล  ทกัษะประสบการณ์ทางวิชาชีพตาม

บริบทของสถานท่ีท างาน รวมทั้งการท างานเป็นทีม ร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพให้สามารถปรับตวัเขา้สู่โลก

อาชีพ และการท างาน ไดอ้ยา่งราบร่ืน  มีความสุขในการท างาน จึงมีการประสานใหด้ าเนินโครงการให้อบรม

พยาบาลพ่ีเล้ียง แบบประเมินท่ีใชคื้อ แบบประเมินผลโครงการ  และแบบประเมินความรู้แบบประเมินความรู้

เพื่อการอบรมพยาบาลพี่เล้ียง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวม  และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Excell  

และขอ้มูลสะทอ้นคิดน ามาสรุปเป็นรายดา้น 

 ผลการศึกษาพบวา่  
1)หลกัสูตร 1 ไดแ้ก่ พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลปากน ้าโพ และโรงพยาบาลพิษณุเวช เขา้ร่วม 

โครงการคิดเป็นร้อยละ  87.5  
2) มีความพึงพอใจในการจดัโครงการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.66   จากคะแนนเตม็  5  คะแนน มี 

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก  (   = 4.66  ,  S.D  = 0.47 )   
3) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีคะแนนความรู้หลงัการอบรมเร่ืองการเป็นพยาบาลพี่เล้ียงอยู่ในระดบัสูง

ค่าเฉล่ีย 7.09 
4) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดส้ะทอ้นคิดเก่ียวกบัโครงการท่ีจดัข้ึน 

- อยากใหม้าจดักิจกรรมแบบน้ีอีกและมีต่อไปเร่ือยๆ 
- อยากใหม้าเยีย่มบ่อยๆและมีกิจกรรมสังสรรคใ์หบุ้คลากร และทีมสหสาขาวชิาชีพ 

ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การท างาน และการประสานงานร่วมกนั 
- เป็นโครงการท่ีดี มีความสุข สนุกสนาน ไดพ้บปะบุคลากร และทีมสหสาขา 

วชิาชีพ 
- ควรจดัโครงการนอกสถานท่ี 
- เนน้เน้ือหาใหก้ระชบั สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 


