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ค าน า 
 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2557   ฉบับนี้    จัดท าขึ้นเพ่ือ รวบรวมผลการ

ปฏิบัติงานในโครงการยุทธศาสตร์และโครงการประจ า   ประจ าปีงบประมาณ 2557   วิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   ประจ าปีงบประมาณ 2557  
เป็นโครงการยุทธศาสตร์จ านวน 18 โครงการ   โครงการประจ าจ านวน  66  โครงการ และในช่วง 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ  ได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานในช่วงกลางปีเพิ่มโครงการประจ า 2 โครงการ  รวม
โครงการทั้งสิ้น  86  โครงการ   รวมทั้งได้สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด 
และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ า จ านวน 28 ตัวชี้วัด   ซึ่งในการด าเนินงานสรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้   
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และรับฟังผลการด าเนินงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย   โดยผ่านความเห็นชอบรับรองผลการปฏิบัติงานใน
โครงการประจ าปีงบประมาณ   255๗   จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย   

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ และสรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ 255๗   ที่เกิดจากการด าเนินงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ และร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุก
ระดับ   จะสามารถใช้ข้อมูลที่ได้นี้   เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 2๕๕๘ เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง  

 

                                                                             
(นางนฤมล    เอนกวิทย์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
            10   กันยายน   2557           
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๑ 
 

ข้อมูลทั่วไปของวทิยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
1.  ชื่อสถาบันการศึกษาและองค์กรต้นสังกัด 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 
2. ที่ตั้ง 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ เลขที่  ๕๐ ซอยผดุงวิถี ๔ ถนนผดุงวิถี  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์  ๔๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๔๓๗๑ ๑๔๑๑  หมายเลขโทรสาร         
๐ ๔3๗ ๒๒๔๐๔  E-mail Address : www.smnc.ac.th 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์         
๐ ๔๓72 3636 
 
3. พื้นที่ 

เนื้อท่ีทั้งหมด ๕๙ ไร่ ๕๘ ตารางวา แบ่งออกเป็น ๒ แห่ง คือ   
แห่งที ่๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่  
แห่งที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ มีเนื้อที่  ๒๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา 
 

4. เจ้าของ/ผู้ประกอบการ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

5. หัวหน้าองค์กร/อธิการบดี 
 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

วุฒิการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
6. คณบดี/ผู้อ านวยการ/ต าแหน่งที่เทียบเท่า 
 ดร. นฤมล  เอนกวิทย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ระดับต้น (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550- 
ปัจจุบัน)  

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4511030794  ซึ่งออก

ให้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และบัตรหมดอายุวันที่ 23 ธันวาคม 2560 
 

7.  ประวัติความเป็นมา 
 ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ที่เน้น
ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต และปีการศึกษา 2538 ปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี) 
 

http://www.smnc.ac.th/


๒ 
 
 ปีการศึกษา 2528-2532 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล)   
 ปีการศึกษา 2533-2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) 
 ปีการศึกษา 2535-2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง 2 ปี)  
 ปีการศึกษา 2540 เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่า
ปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามพระราชกฤษฏีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข เข้าเป็นสถาบันสมทบ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่ม 114 ตอนที่ 
76 ก. วันที่ 26 ธันวาคม 2540 
 
8.  หลักสูตรที่ต้องการเปิดใหม่ 
 วิทยาลัยไม่มีแผนในการเปิดหลักสูตรใหม่ในระยะเวลา 5 ปี 
 
9.  ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 ปีการศึกษา 2556   วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด   จ านวน 50 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1   ข้อมูลอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2556  

     วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง 

ปีการศึกษา 2556 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ) - 7 - 
อาจารย์ (ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ) - 38 5 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง - 39 5 
จ านวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ - 6 - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 50 

 
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 58 คน โดยแยกเป็นข้าราชการ       

จ านวน 6 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 20 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 17 คน และลูกจ้างเหมา 
จ านวน 15 คน ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนใน ปีการศึกษา 2556  

ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 6 
ลูกจ้างประจ า 20 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 17 
ลูกจ้างเหมา 15 

รวม 58 



๓ 
 
10   จ านวนนักศึกษา 
               ในปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยมีนักศึกษาจ านวน  479  คน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2556 
 

ชั้นปี/รุ่น 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ปี 1 รุ่นที่ 31        17 137 154 
ปี 2 รุ่นที่ 30 29 151 180 
ปี 3 รุ่นที่ 29 11 77 88 
ปี 4 รุ่นที่ 28 11 46 57 

รวม 68 411 479 
FTES ปีการศึกษา 2556 (เกณฑ์สภาการพยาบาล) 251.08 
FTES ปีการศึกษา 2556 (เกณฑ์ สกอ.) 476.06 
FTES ปีงบประมาณ 2556 913.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ข้อมูลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี 2557 
 
1.  แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2554-2558 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2555) 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
1 การผลิตบัณฑิต

พยาบาลเพ่ือ
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน   

ผู้จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยมีคุณภาพสูง 
และเพียงพอต่อการ
รองรับความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชน 
ภารกิจของกระทรวง 
และสถานการณ์ทาง
สุขภาพของประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็น
ที่ยอมรับและเชื่อมั่นจาก
สังคม ประชาคมอาเซียน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานวิชาชีพ     

1. สร้างและพัฒนา
บัณฑิตให้เป็นนัก
ปฏิบัติการพยาบาลมือ
อาชีพและมีอัตลักษณ์ท่ี
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อม่ันจากสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
และมีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับอุดมศึกษาชั้นน า 

๒. พัฒนาวิทยาลัยสู่การ
เป็นองค์กรชั้นน าด้าน
การจัดการศึกษา
พยาบาล 

กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริม 
การบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจ
วิทยาลัย 

๓. บูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
พันธกิจวิทยาลัย 

2 การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะแก่
ก าลังคนด้าน
สุขภาพของชุมชน 

บุคลากรทางสุขภาพท่ี
ได้รับการพัฒนาจาก
วิทยาลัยมีคุณภาพสูง 
และเพียงพอต่อการ
รองรับความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชน 
ภารกิจของกระทรวง  

กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับและ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของอาจารย์ให้มีความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงใน
การปฏิบัติงานและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้มี
สมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงาน 

4. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๘ บุคลากรทาง
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนามี
คุณภาพ  สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ และความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชนและ
ประเทศ 

๕. สร้างและพัฒนา
บุคลากรทางสาธารณสุข
รองรับระบบสุขภาพ
ชุมชน 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบการ
บริการวิชาการด้านสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพสูงในการให้
การบริการวิชาการทาง
สุขภาพที่ครบวงจร ทันสมัย
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย 

6. พัฒนาระบบการ
บริการวิชาการด้าน
สุขภาพ 

3 การสร้างผลงาน
วิชาการ  องค์
ความรู้  
นวัตกรรมสุขภาพ
และให้บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพแก่ชุมชน 

วิทยาลัยเป็นคลังความรู้ 
และศูนย์กลางการ
บริการวิชาการสุขภาพ 
สามารถน าความรู้มา
สร้างมูลค่าเพ่ิมที่เกิด
ประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน น าพาชุมชนสู่
การเป็นสังคมอุดม
ปัญญาทางสุขภาวะที่
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
เป็นองค์กรแห่งความสุข 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาคลัง
ความรู้และนวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

๗. พัฒนาองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ เร่งรัดการผลิต
และเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการให้มีคุณภาพ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม  

๘. ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

4 การพัฒนา
วิทยาลัยสู่
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาล
ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 

วิทยาลัยเป็นคลังความรู้ 
และศูนย์กลางการ
บริการวิชาการสุขภาพ 
สามารถน าความรู้มา
สร้างมูลค่าเพ่ิมที่เกิด
ประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน น าพาชุมชนสู่
การเป็นสังคมอุดม
ปัญญาทางสุขภาวะที่
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๕ ยกระดับ
วิทยาลัยเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงในระดับสากล 

๙. พัฒนาระบบบริหาร
องค์กรให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนา
วิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นคลัง
ความรู้ แหล่งอ้างอิงทางด้าน
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ของชุมชนและประเทศ 
 

1๐. พัฒนาวิทยาลัยให้
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ 

 
2. การด าเนินงานตามแผน 

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ( กรกฎาคม - สิงหาคม  2556) 

2. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ภายในเดือน 
สิงหาคม – กันยายน 2556 

3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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4. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
กรณีไม่อนุมัติ : ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

๕.  แจ้งและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัย ภายในกันยายน – ตุลาคม 2556 
 

3. การด าเนินโครงการ 
1. จัดท าโครงการแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ า  ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย 

เพ่ือเสนออนุมัติ ก่อนด าเนินการอย่างน้อย  1 เดือน (ผู้เสนอโครงการ คือหัวหน้ากลุ่มงาน) 
2. เสนอรองผู้อ านวยการกลุ่ม /กลุ่มงาน  เพื่อตรวจสอบและลงนาม เป็นผู้เห็นชอบโครงการ 
3. เสนอโครงการไปที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (คุณอรสุดา) เพ่ือลงทะเบียน และตรวจสอบโครงการให้ตรง

กับแผนปฏิบัติงาน ภายใน 2 วัน (ตรวจสอบ หลักการและเหตุผล ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   
กลุ่มเป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 

3.1 กรณีถูกต้องตามแผนปฏิบัติงาน : งานแผนฯ จะลงชื่อผ่านการตรวจสอบ และเสนอ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม 

3.2   กรณีไม่ถูกต้อง มีการปรับแก้ไข : งานแผนฯ จะระบุแนวทางแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ และ 
    ส่งคืนที่เลขานุการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม   เพ่ือแก้ไข   หลังการแก้ไขทุกครั้ง ให้ 
    ส่งผ่านเลขานุการกลุ่มงานแผนฯ (คุณอรสุดา) เพ่ือลงทะเบียน และตรวจสอบให้ถูกต้อง 
    ตามแผนปฏิบัติงาน 

 3.3   กรณีกลุ่ม/กลุ่มงาน จะปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการ:  ให้แนบบันทึกข้อความขอปรับ 
         แผนปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย 

4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล โดยงานแผนฯ  น าเสนอโครงการต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม  เพ่ือลงนาม  

4.1 กรณีโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ หรือใช้งบเงินรายได้  ผู้อ านวยการจะลงนาม เพ่ือ
อนุมัติโครงการ 

4.2 กรณีโครงการใช้งบประมาณ หรืองบสนับสนุนจากภายนอก ผู้อ านวยการจะลงนาม เพ่ือ
เห็นชอบโครงการ  และเสนอโครงการไปที่ สสจ. เพ่ือลงนามอนุมัติ 

5. กรณีส่งโครงการเพื่อขออนุมัติไปที่ สสจ.  งานธุรการ จะรับผิดชอบน าเสนอ นายแพทย์ สสจ. 
5.1 กรณีอนุมัติโครงการ  : งานธุรการจะลงทะเบียน ส าเนาโครงการเก็บไว้ และส่งโครงการ

ฉบับจริง คืนกลุ่ม/กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ   เลขากลุ่ม/กลุ่มงานแสกนโครงการ 
และส่งให้ เลขานุการกลุ่มยุทธศาสตร์ (คุณอรสุดา) 

5.2 กรณีมีการปรับแก้ไขโครงการ : งานธุรการ จะส่งคืนกลุ่ม /กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ
เพ่ือปรับแก้ไข   หลังแก้ไขให้ส่งให้ เลขานุการกลุ่มยุทธศาสตร์ (คุณอรสุดา) ลงทะเบียน 
และเสนอไป สสจ. 

6. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติ 
7. ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ 
8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานการใช้งบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรับฟัง

ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา   
9. จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ พร้อม File ข้อมูล  ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
10.  สิ้นสุดการด าเนินโครงการ 
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4. การประเมินแผนงานและโครงการประจ าปีที่เป็นระบบ 

วิทยาลัยได้จัดท าระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ดังนี้ 

1๔.1 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การรายไตรมาส  

14.2 ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การทุก ๖ เดือน  

๑๔.3 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
ในปีงบประมาณ 2557   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  2557  โดยด าเนินการโครงการทั้งสิ้น 84 โครงการ เป็น
โครงการยุทธศาสตร์จ านวน 18 โครงการ   โครงการประจ าจ านวน   66   โครงการ และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ และเอ้ือต่อการพัฒนาวิทยาลัย จึงได้มีการปรับเพิ่มแผนปฏิบัติการประจ า
2 โครงการ รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น  86  โครงการ ประกอบด้วย  

1. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการผลิตบัณทิตให้มีคุณภาพ  จ านวน   31  โครงการ   
2. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการศึกษาพยาบาล 

  และสุขภาพ  จ านวน  4  โครงการ 
3. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการบริการวิชาการสุขภาพแก่สังคม จ านวน 15  โครงการ 
4. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  จ านวน 10 โครงการ 
5. โครงการที่ตอบสนองด้านการบริหารจัดการ จ านวน 26  โครงการ 

   มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิารประจ า 
จ านวน 28 ตัวชี้วัด   ซึ่งในการด าเนินงานครั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ที่ร่วมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย   และผ่านความเห็นชอบรับรองผล
การปฏิบัติงานในโครงการ ประจ าปีงบประมาณ   255๗   จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ดังรายละเอียด
ในแต่ละโครงการต่อไปนี้ 
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ข้อมูลทั่วไปของวทิยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
1.  ชื่อสถาบันการศึกษาและองค์กรต้นสังกัด 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 
2. ที่ตั้ง 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ เลขที่  ๕๐ ซอยผดุงวิถี ๔ ถนนผดุงวิถี  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์  ๔๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๔๓๗๑ ๑๔๑๑  หมายเลขโทรสาร         
๐ ๔3๓๗ ๒๒๔๐๔ E-mail Address : www.smnc.ac.th 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์         
๐ ๔๓72 3636 
 
3. พื้นที่ 

เนื้อท่ีทั้งหมด ๕๙ ไร่ ๕๘ ตารางวา แบ่งออกเป็น ๒ แห่ง คือ   
แห่งที ่๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่  
แห่งที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ มีเนื้อที่  ๒๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา 
 

4. เจ้าของ/ผู้ประกอบการ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

5. หัวหน้าองค์กร/อธิการบดี 
 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

วุฒิการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
6. คณบดี/ผู้อ านวยการ/ต าแหน่งที่เทียบเท่า 
 ดร. นฤมล  เอนกวิทย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ระดับต้น (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550- 
ปัจจุบัน)  

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4511030794  ซึ่งออก

ให้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และบัตรหมดอายุวันที่ 23 ธันวาคม 2560 
 

7.  ประวัติความเป็นมา 
 ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ที่เน้น
ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต และปีการศึกษา 2538 ปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี) 
 ปีการศึกษา 2528-2532 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล)   

http://www.smnc.ac.th/
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 ปีการศึกษา 2533-2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) 
 ปีการศึกษา 2535-2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง 2 ปี)  
 ปีการศึกษา 2540 เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่า
ปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามพระราชกฤษฏีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข เข้าเป็นสถาบันสมทบ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่ม 114 ตอนที่ 
76 ก. วันที่ 26 ธันวาคม 2540 
 
8.  หลักสูตรที่ต้องการเปิดใหม่ 
 วิทยาลัยไม่มีแผนในการเปิดหลักสูตรใหม่ในระยะเวลา 5 ปี 
 
9.  ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 ปีการศึกษา 2556   วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด   จ านวน 50 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1   ข้อมูลอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2556  

     วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง 

ปีการศึกษา 2556 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ) - 7 - 
อาจารย์ (ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ) - 38 5 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง - 39 5 
จ านวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ - 6 - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 50 

 
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 58 คน โดยแยกเป็นข้าราชการ       

จ านวน 6 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 20 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 17 คน และลูกจ้างเหมา 
จ านวน 15 คน ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนใน ปีการศึกษา 2556  

ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 6 
ลูกจ้างประจ า 20 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 17 
ลูกจ้างเหมา 15 

รวม 58 
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10   จ านวนนักศึกษา 
               ในปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยมีนักศึกษาจ านวน  479  คน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2556 
 

ชั้นปี/รุ่น 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ปี 1 รุ่นที่ 31        17 137 154 
ปี 2 รุ่นที่ 30 29 151 180 
ปี 3 รุ่นที่ 29 11 77 88 
ปี 4 รุ่นที่ 28 11 46 57 

รวม 68 411 479 
FTES ปีการศึกษา 2556 (เกณฑ์สภาการพยาบาล) 251.08 
FTES ปีการศึกษา 2556 (เกณฑ์ สกอ.) 476.06 
FTES ปีงบประมาณ 2556 913.03 
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ข้อมูลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี 2557 
 
1.  แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2554-2558 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2555) 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
1 การผลิตบัณฑิต

พยาบาลเพ่ือ
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน   

ผู้จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยมีคุณภาพสูง 
และเพียงพอต่อการ
รองรับความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชน 
ภารกิจของกระทรวง 
และสถานการณ์ทาง
สุขภาพของประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็น
ที่ยอมรับและเชื่อมั่นจาก
สังคม ประชาคมอาเซียน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานวิชาชีพ     

1. สร้างและพัฒนา
บัณฑิตให้เป็นนัก
ปฏิบัติการพยาบาลมือ
อาชีพและมีอัตลักษณ์ท่ี
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อม่ันจากสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
และมีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับอุดมศึกษาชั้นน า 

1. พัฒนาวิทยาลัยสู่การ
เป็นองค์กรชั้นน าด้าน
การจัดการศึกษา
พยาบาล 

กลยุทธุ์ที่ 11 ส่งเสริม 
การบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจ
วิทยาลัย 

1. บูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
พันธกิจวิทยาลัย 

2 การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะแก่
ก าลังคนด้าน
สุขภาพของชุมชน 

บุคลากรทางสุขภาพท่ี
ได้รับการพัฒนาจาก
วิทยาลัยมีคุณภาพสูง 
และเพียงพอต่อการ
รองรับความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชน 
ภารกิจของกระทรวง  

กลยุทธุ์ที่ 6 ยกระดับและ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของอาจารย์ให้มีความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงใน
การปฏิบัติงานและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้มี
สมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

กลยุทธุ์ที่ ๘ บุคลากรทาง
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนามี
คุณภาพ  สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ และความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชนและ
ประเทศ 

1. สร้างและพัฒนา
บุคลากรทางสาธารณสุข
รองรับระบบสุขภาพ
ชุมชน 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 

กลยุทธุ์ที่ ๙ พัฒนาระบบการ
บริการวิชาการด้านสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพสูงในการให้
การบริการวิชาการทาง
สุขภาพที่ครบวงจร ทันสมัย
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบการ
บริการวิชาการด้าน
สุขภาพ 

3 การสร้างผลงาน
วิชาการ  องค์
ความรู้  
นวัตกรรมสุขภาพ
และให้บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพแก่ชุมชน 

วิทยาลัยเป็นคลังความรู้ 
และศูนย์กลางการ
บริการวิชาการสุขภาพ 
สามารถน าความรู้มา
สร้างมูลค่าเพ่ิมที่เกิด
ประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน น าพาชุมชนสู่
การเป็นสังคมอุดม
ปัญญาทางสุขภาวะที่
ยั่งยืน 

กลยุทธุ์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
เป็นองค์กรแห่งความสุข 
กลยุทธุ์ที่ ๑๐ พัฒนาคลัง
ความรู้และนวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

1. พัฒนาองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

กลยุทธุ์ที่ ๗ เร่งรัดการผลิต
และเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการให้มีคุณภาพ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม  

1. ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

4 การพัฒนา
วิทยาลัยสู่
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาล
ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 

วิทยาลัยเป็นคลังความรู้ 
และศูนย์กลางการ
บริการวิชาการสุขภาพ 
สามารถน าความรู้มา
สร้างมูลค่าเพ่ิมที่เกิด
ประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน น าพาชุมชนสู่
การเป็นสังคมอุดม
ปัญญาทางสุขภาวะที่
ยั่งยืน 

กลยุทธุ์ที่ ๕ ยกระดับ
วิทยาลัยเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงในระดับสากล 

1. พัฒนาระบบบริหาร
องค์กรให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล 

กลยุทธุ์ที่ ๑๒ พัฒนา
วิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นคลัง
ความรู้ แหล่งอ้างอิงทางด้าน
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ของชุมชนและประเทศ 

1. พัฒนาวิทยาลัยให้
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ 

 
2. การด าเนินงานตามแผน 

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ( กรกฎาคม - สิงหาคม  2556) 

2. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ภายในเดือน 
สิงหาคม – กันยายน 2556 

3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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4. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
กรณีไม่อนุมัติ : ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

๕.  แจ้งและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัย ภายในกันยายน – ตุลาคม 2556 
 

3. การด าเนินโครงการ 
1. จัดท าโครงการแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ า  ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย 

เพ่ือเสนออนุมัติ ก่อนด าเนินการอย่างน้อย  1 เดือน  (ผู้เสนอโครงการ คือหัวหน้ากลุ่มงาน) 
2. เสนอรองผู้อ านวยการกลุ่ม /กลุ่มงาน  เพื่อตรวจสอบและลงนาม เป็นผู้เห็นชอบโครงการ 
3. เสนอโครงการไปที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (คุณอรสุดา) เพ่ือลงทะเบียน และตรวจสอบโครงการให้ตรง

กับแผนปฏิบัติงาน ภายใน 2 วัน (ตรวจสอบ หลักการและเหตุผล ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   
กลุ่มเป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 

3.1 กรณีถูกต้องตามแผนปฏิบัติงาน : งานแผนฯ จะลงชื่อผ่านการตรวจสอบ และเสนอ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม 

3.2   กรณีไม่ถูกต้อง  มีการปรับแก้ไข : งานแผนฯ จะระบุแนวทางแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ และ 
    ส่งคืนที่เลขานุการกลุ่ม/รองผู้อ านวยการกลุ่ม   เพ่ือแก้ไข   หลังการแก้ไขทุกครั้ง ให้ 
    ส่งผ่านเลขานุการกลุ่มงานแผนฯ (คุณอรสุดา) เพ่ือลงทะเบียน และตรวจสอบให้ถูกต้อง 
    ตามแผนปฏิบัติงาน 

 3.3   กรณีกลุ่ม/กลุ่มงาน  จะปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการ :  ให้แนบบันทึกข้อความขอปรับ 
         แผนปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย 

4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล โดยงานแผนฯ  น าเสนอโครงการต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม  เพ่ือลงนาม  

4.1 กรณีโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ หรือใช้งบเงินรายได้  ผู้อ านวยการจะลงนาม เพ่ือ
อนุมัติโครงการ 

4.2 กรณีโครงการใช้งบประมาณ หรืองบสนับสนุนจากภายนอก ผู้อ านวยการจะลงนาม เพ่ือ
เห็นชอบโครงการ  และเสนอโครงการไปที่ สสจ. เพ่ือลงนามอนุมัติ 

5. กรณีส่งโครงการเพื่อขออนุมัติไปที่ สสจ.  งานธุรการ จะรับผิดชอบน าเสนอ นายแพทย์ สสจ. 
5.1 กรณีอนุมัติโครงการ  : งานธุรการจะลงทะเบียน ส าเนาโครงการเก็บไว้ และส่งโครงการ

ฉบับจริง คืนกลุ่ม/กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ   เลขากลุ่ม/กลุ่มงานแสกนโครงการ 
และส่งให้ เลขานุการกลุ่มยุทธศาสตร์ (คุณอรสุดา) 

5.2 กรณีมีการปรับแก้ไขโครงการ : งานธุรการ จะส่งคืนกลุ่ม /กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ
เพ่ือปรับแก้ไข   หลังแก้ไขให้ส่งให้ เลขานุการกลุ่มยุทธศาสตร์ (คุณอรสุดา) ลงทะเบียน 
และเสนอไป สสจ. 

6. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติ 
7. ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ 
8. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานการใช้งบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรับฟัง

ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา   
9. จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ พร้อม File ข้อมูล  ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
10.  สิ้นสุดการด าเนินโครงการ 



๗ 
 
4. การประเมินแผนงานและโครงการประจ าปีที่เป็นระบบ 

วิทยาลัยได้จัดท าระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ดังนี้ 

1๔.1 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การรายไตรมาส  

14.2 ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การทุก ๖ เดือน  

๑๔.3 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
ในปีงบประมาณ 2557   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  2557  โดยด าเนินการโครงการทั้งสิ้น 84 โครงการ เป็น
โครงการยุทธศาสตร์จ านวน 18 โครงการ   โครงการประจ าจ านวน   66   โครงการ และเพ่ือใหก้าร
ด าเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ และเอ้ือต่อการพัฒนาวิทยาลัย จึงได้มีการปรบัเพ่ิมแผนปฏิบัติการประจ า
2 โครงการ รวมจ านวนโครงการทีด่ าเนินการทัง้สิ้น  86  โครงการ ประกอบด้วย  

1. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการผลิตบัณทิตให้มีคุณภาพ  จ านวน   31  โครงการ   
2. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการศึกษาพยาบาล 

  และสุขภาพ  จ านวน  4  โครงการ 
3. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการบริการวิชาการสุขภาพแก่สังคม จ านวน 15  โครงการ 
4. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  จ านวน 10 โครงการ 
5. โครงการที่ตอบสนองด้านการบริหารจัดการ จ านวน 26  โครงการ 

   มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดแผนปฏิบัตกิารประจ า 
จ านวน 28 ตัวชี้วัด   ซึ่งในการด าเนินงานครั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ที่ร่วมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย   และผ่านความเห็นชอบรับรองผล
การปฏิบัติงานในโครงการ ประจ าปีงบประมาณ   255๗   จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ดังรายละเอียด
ในแต่ละโครงการต่อไปนี้ 



 

 

 

 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   

สถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลดักระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข 
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ค าน า 
 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2557   ฉบับนี้    จัดท าขึ้นเพ่ือ รวบรวมผลการ

ปฏิบัติงานในโครงการยุทธศาสตร์และโครงการประจ า   ประจ าปีงบประมาณ 2557   วิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   ประจ าปีงบประมาณ 2557  
เป็นโครงการยุทธศาสตร์จ านวน 18 โครงการ   โครงการประจ าจ านวน  66  โครงการ และในช่วง 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ  ได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานในช่วงกลางปีเพิ่มโครงการประจ า 2 โครงการ  รวม
โครงการทั้งสิ้น  86  โครงการ   รวมทั้งได้สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด 
และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ า จ านวน 28 ตัวชี้วัด   ซึ่งในการด าเนินงานสรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้   
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และรับฟังผลการด าเนินงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย   โดยผ่านความเห็นชอบรับรองผลการปฏิบัติงานใน
โครงการประจ าปีงบประมาณ   255๗   จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย   

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ และสรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ 255๗   ที่เกิดจากการด าเนินงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ และร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุก
ระดับ   จะสามารถใช้ข้อมูลที่ได้นี้   เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 2๕๕๘ เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง  

 

                                                                             
(นางนฤมล    เอนกวิทย์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
            10   กันยายน   2557           
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๑. สรุปภาพรวม การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์และ 
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๒๐ 

 

 

 
 
 

รายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบตัิงานประจ า  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิตมีผล
การประเมินอัตลักษณ์ในระดับดีขึ้นไป  

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐ 

  บัณฑิตมีผลการประเมินอัตลักษณ์ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 

 
 
 

 
 

๒.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่ออัตลักษณ์บัณฑิต  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
มากกว่า ๔.๐๐  

   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่ออัต
ลักษณ์บัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๕1 

 

 
 
 

 
 

๓. ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิตมีผลการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ใน
ระดับดีข้ึนไป         

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

  บัณฑิตมีผลการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.058 

 

 
 
 
 

 
 

๔. ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิตมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ในระดับดีขึ้นไป    

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐   

    ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ คิดเป็น
รอ้ยละ ๙๗.๔๖ 

 

 
 
 
 

 

๕.  ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษตามอัต
ลักษณ์ที่วิทยาลัยก าหนด               

ร้อยละ ๑๐๐    นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษตามอัตลักษณ์ท่ีวิทยาลัยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 

  

๖.  รายวิชาชีพที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดการความรู้
หรือการพัฒนานักศึกษาหรือ
กระบวนการวิจัย 
 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๑๐ 

  รายวิชาชีพที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม   รวม  8 รายวิชา คิดเป็น 
25.81 
 
 

 

 
  



๒๒ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้ 

 

อย่างน้อย 
 ๑ รายวิชา 

  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย โดยใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 
๑ ได้จัดท าวิจัยในเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ในการพยาบาลเด็ก รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (ปีการศึกษา 
2556) โดยพัฒนามาจากวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลัก ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
(นิตยา กออิศรานุภาพ และคณะ,2555) 

 

 
  

๘. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิต  

อย่างน้อยใน
ระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย≥ ๔.๕๑) 

   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557 
เท่ากับ 4.64 

 
 

  

๙. อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาล
ประจ าต่อนักศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ   
 

ไม่เกิน ๑ : ๘   ปีการศึกษา ๒๕๕6 วิทยาลัยมีการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ จ านวน 12 รายวิชา ทุก
รายวิชามีอัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจ าหรือ
อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาในการ
สอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติ เท่ากับ 1:6-8   

 
 

  

๑๐. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการมีส่วน
ร่วมและการบริหารงานของผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร
ทุกระดับ 

อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (ค่าเฉลี่ย≥ 
๓.๕๑) 
 

   กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพได้จัดท าแบบ
ประเมินและด าเนินการประเมินผล โดยแยกเป็น ๒ 
ส่วน ดังนี้ 
    ๑. ประเมินความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมและ

 
 

  



๒๓ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานของผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหาร  ผู้ประเมินคือบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัย  
ผลการประเมิน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ดีขึ้นไป (x = ๔.๒๓ ) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๔ 
   ๒.  ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 
ต่อการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในดีขึ้นไป (x = ๔.๓๒ ) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๔๓ 

๑๑.  คณาจารย์  ได้รับการพัฒนาทั้ง ๒ 
ด้าน คือ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  ตาม
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง / ปี 

ร้อยละ ๑๐๐    จากการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงาน อาจารย์ทุกคนของวิทยาลัยฯ รวม
จ านวน  ๖๐  คน  ได้รับการพัฒนาครบทุกคนทั้ง 
๒ ด้าน ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล คือ  
1. ด้านวิชาการ เฉลี่ย จ านวน ๗๙.๓ ชั่วโมง / ป ี
๒. ด้านวิชาชีพ เฉลี่ยจ านวน ๓๙.๒๓ ชั่วโมง /ป ี

 
 

  

๑๒.  บุคลากรสายสนับสนุน  ได้รับการ
พัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบ ตาม
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ชั่วโมง / ปี  

ร้อยละ ๑๐๐    จากการด าเนิน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน ในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  โครงการองค์กรแห่งความสุข 
และโครงการ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
สู่ความสุขและส าเร็จ ( OD )  ผลพบว่า บุคลากร
สายสนับสนุน  ได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบ ตามเกณฑ์  เฉลี่ยจ านวน ๑๗.๕  
ชั่วโมง / ป ี

 
 

  



๒๔ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 

๑๓.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  ในระดับดีมากข้ึนไป   

ร้อยละ  ๘๐     จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
พบว่า  
  - อาจารย์ที่ปฏิบัติงานและมีสิทธ์ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีจ านวน ๕๐ คน และ
ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป จ านวน  ๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๔  
(แบ่งกลุ่มการประเมินตามกลุ่มบริหารงานใน
บทบาทหน้าที่เดียวกัน) 
 - บุคลากรสายสนับสนุน มีจ านวน ๕๑ คน ได้รับ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากข้ึน
ไป จ านวน  ๓๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ 
   ดังนั้น บุคลากรของวิทยาลัยทั้งหมด ๑๐๑ คน  
ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากข้ึน
ไป จ านวน  ๗๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๕   

  มีระบบและกลไกใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิ 
ภาพ สร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและ
สร้างโอกาสที่เอ้ือต่อ
ความสามารถของ
บุคลากร รวมทั้งการ
กระตุ้น เชิญชวนใน
การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
เพ่ิมข้ึน 

๑๔. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร
ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๕ 

  วิทยาลัยพยาบาลฯ มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้ค่านิยมร่วม คือ คิดดี พูดดี ท าดี ชีวีมีสุข 
โดยมีโครงการองค์กรแห่งความสุข และมีการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีแนว
ปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในคู่มือชมรมจริยธรรม   
   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ พบว่า อาจารย์และ
บุคลากรในวิทยาลัย  จ านวน  ๑๐๐  คน ปฏิบัติ 

   



๒๕ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

   ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมองค์กรที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   

ด้านการ
วิจัย 

๑๕. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตี 
พิมพ์เผยแพร่ 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๐ 
 

   ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
รวมทั้งสิ้น 25 เรื่อง เมื่อคิดผลรวมถ่วงน้ าหนักต่อ
อาจารย์ทั้งหมด 43 คน  
    ดังนั้น วิทยาลัยได้ด าเนินการวิจัยและตี 
พิมพ์เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด  เท่ากับ
ร้อยละ ๓๐.๒๓ 

   

๑๖. จ านวนผลงานวิจัยในชั้นเรียน   อย่างน้อย ๓ เรื่อง 
 

    จ านวนผลงานวิจัยในชั้นเรยีน  รวมทั้งสิ้น ๑
เรื่อง  คือ. ผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ในการพยาบาลเด็ก รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (ปีการศึกษา 
2556) 

  ก าหนดนโยบายด้าน
การวิจัยให้ชัดเจน
และมอบหมายผู้รับ
ด าเนินการ มีการ
ก ากับติดตามอย่าง 
สม่ าเสมอ 

๑๗. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 

อย่างน้อย๑๐ เรื่อง  
 

   มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  11  เรื่อง    

๑๘. จ านวนผลการวิจัยด้านผู้สูงอายุ 
ที่แล้วเสร็จตามแผน   

อย่างน้อย๑ เรื่อง    มีผลการวิจัยด้านผู้สูงอายุที่แล้วเสร็จตามแผน 1 
เรื่องคือ ผลของการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับกิจกรรมการเล่น
อังกะลุง(THE EFFECT OFPOTENTIAL IN OLDER 
PERSONS USING GROUP PROCESS WITH 
ANKALUNG ACTIVITY)โดยนางสาวพัชรี แวงวรรณ  
และคณะ 

   



๒๖ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
วิจัย 

๑๙. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ 
วิจัยเพิ่มข้ึน   

 

อย่างน้อย ๑  
เครือข่าย 

มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพิ่มข้ึน  
2  เครือข่าย  คือ  

1. เครือข่าย ร.พ. มหาสารคาม 
2. เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ ๗ 

   

ด้านบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐. จ านวนโครงการที่ชี้น า ป้องกัน  
หรือตอบสนองต่อความต้องการของ 
สังคม 

อย่างน้อย ๑ 
โครงการ 

  มีโครงการที่ชี้น า ป้องกัน หรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม 2 โครงการ ได้แก่ 
1.ภายในวิทยาลัย คือโครงการขยายผลการด าเนิน 
งานด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชน จังหวัด
มหาสารคาม   ประจ าปี 2556 (สอจร.) 
2. ภายนอกวิทยาลัย คือ โครงการบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุ : การมีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานใน
การใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณา
การในชุมชน เขตบริการสุขภาพท่ี ๗  หลักสูตร ๑  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขดูแล
นักศึกษาและแกนน าครอบครัว /แกน น าเยาวชน
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long - term  
care ) ในชุมชนเขตบริการสุขภาพเขตท่ี ๗ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๒๑. ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วม 
ในการให้บริการวิชาการ   

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๕  

  อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
จ านวน ๕๗ คน มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ตามแผนที่ก าหนด จ านวน  ๕๕ คน   คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๔๙ 

 
 
 

 
 

 
 



๒๗ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒. จ านวนโครงการที่บูรณาการ การ 
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

อย่างน้อย  
ร้อยละ  ๑๐ 

  วิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผน
ที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ จ านวน 9 โครงการ มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
รวมทั้งหมด ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐  คือ  
  1 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป  (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๐ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา พย.1202 
การประเมินสุขภาพ     
   2. โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการร่วมกับ
การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา พย.1322 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑  
   3 โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ บูรณาการ
กับการเรียนการสอนวิชา พย.1315 การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 2   

 
 
 

 
 

 
 

๒๓. จ านวนโครงการที่บูรณาการ  
การบริการวิชาการกับการวิจัย  

อย่างน้อย  
ร้อยละ  ๑๐ 
 

   วิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม
แผนที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ  จ านวน 9 
โครงการ มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
วิจัยจ านวน 1 โครงการ  คือโครงการบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง การดูแล
สุขภาพระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจ.มหาสารคาม คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๑.๑๑ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



๒๘ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านบริการ
วิชาการ 
 

๒๔. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ   

อย่างน้อย ๑  
เครือข่าย 

มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  
1  เครือข่าย คือ เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ ๗ 

 
 

  

๒๕. ร้อยละของการน าความรู้และ
ประสบการณ์จาการบริการวิชาการมาใช้ 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ 
วิจัย   

อย่างน้อย  
ร้อยละ  ๓๐   

 วิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผน
ที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ จ านวน 9 โครงการ   
และได้น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้ง
หมด 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 44.44   
1. น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน  3  
โครงการ ได้แก ่
   1.1 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป  (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21 
น ามาใช้ในการพัฒนาเรียนการสอน รายวิชาการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นบทที่ 2 การประเมินปัญหา
สุขภาพเพ่ือการวินิจฉัยโรค หัวข้อ การตรวจร่างกาย  
    1.2 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารสุข
ระดับต้น รุ่นที่ 24 น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 บทที่ 
4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หัวข้อ กลวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการ
มีส่วนร่วมของชุมชน  
   1.3 โครงการเจาะใจ เปลี่ยนความคิด ปลูกจิตส านึก
ความปลอดภัย เพ่ือน าไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย 

 
 

  



๒๙ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านบริการ
วิชาการ 
 

  ทางถนน  น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 บทที่ 6 
การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่
บุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหา
สุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของกระดูก ข้อ และ
กล้ามเนื้อ ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง หัวข้อ 
ปัญหาการเคลื่อนไหว 
2. น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย จ านวน  1 โครงการ   
  2.1 โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มา
พัฒนาการวิจัยเรื่ อง การดูแลสุขภาพระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังศูนย์สุขภาพชุมชน
เมือง จ.มหาสารคาม 

   

ด้านการ
ท านุบ ารุง 
ศิลปะวัฒน 
ธรรม 

๒๖. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
แผนที่ก าหนด  

อย่างน้อย  
ร้อยละ  ๙๐ 

    บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนที่ก าหนดทุกคน คิด
เป็น ร้อยละ ๑00 

 
 

  

๒๗. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร 

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๐ 

    บุคลากรของวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามวัฒนธรรม
องค์กรทุกคน  คิดเป็นร้อยละ ๑00 

 
 

  

๒๘. มีกิจกรรมที่มีการบูรณาการการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษา 

อย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม 
 

   มีกิจกรรมที่มีการบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน ๓ กิจกรรม คือ 

 
 

  



๓๐ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
ท านุบ ารุง 
ศิลปะวัฒน 
ธรรม 

     ๑.การเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา ๑ 
   ๒.การเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรายวิชาปฏิบัติการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย 
   ๓.การเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรายวิชาจริยศาสตร์ 
 

   

 
                  รวมจ านวนตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงาน 28  ตัวช้ีวัด บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 26 ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุ 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 7.14 



๘ 

 

 

 

 

 
รายงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 

 



 

 

 

สรุปผลความส าเร็จตัวชี้วัดกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และอัตลักษณ์ท่ี
โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และ
เชื่อมั่นจากสังคม ประชาคม
อาเซียน  
 

๑.ร้อยละของบัณฑิตมีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์ในระดับดี
ขึ้นไป  

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐ 
 

  บัณฑิตมีผลการประเมินอัตลักษณ์ในระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 

 
 
 

 
 

๒.ร้อยละของบัณฑิตมีผลการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ในระดับดี 
ขึ้นไป  

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๐ 
 

  บัณฑิตมีผลการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.058 

 

 
 
 
 

 
 
 

๓.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่ออัตลักษณ์
บัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย ≥ 
๔.๐๑ 

   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่ออัต
ลักษณ์บัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๕1   

 

 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตร
และการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยและมีคุณภาพ
มาตรฐานในระะดับ
อุดมศึกษาชั้นน า 

๔ ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัย 

ระดับดีมาก  
( ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ 
– ๕.๐๐ ) 

   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 
2557 เท่ากับ 464 

 

 
  

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นนัก

๕. ร้อยละของนักศึกษา/
บัณฑิตมีผลการประเมิน

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๐ 

    ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

 

 
  



 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป  

 ๔.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๖ 

๖. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบ
ผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก 

-อย่างน้อย  
ร้อยละ 70 

  ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก 
71.19 

 

 
  

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
เป็นองค์กรแห่งความสุข 

๗. ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขและ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ สบช. 

ค่าเฉลี่ย ≥ 
๔.๐๐ 

  วิทยาลัยได้ด าเนิน โครงการองค์กรแห่ง
ความสุข โดยมีกิจกรรมสร้างเสริมความสุขและ
การอยู่ร่วมกับแบบพ่ีน้องอย่างต่อเนื่อง ผลการ
ประเมินความสุขและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัย (อ้างอิงแบบ
ส ารวจฯของสถาบันพระบรมราชชนก) พบว่า
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ สบช. อยู่ในระดับมาก   
ค่าเฉลี่ย  ๔.๑๙.   

 

 
  

๘. มีการจัดการความรู้ ครบทั้ง ๔   
พันธกิจ  

   วิทยาลัยได้ด าเนินการกิจกรรมจัดการความรู้ 
โดยมีประเด็นการจัดการความรู้ครบ 4   พันธกิจ  
ได้แก่ 

1) พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพการ 
จัดการเรียนการสอน : การจัดท า มคอ.5,6 
   2) พันธกิจด้านการวิจัย: การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการเผยแพร่ 
    

   



 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

   3)  พันธกิจด้านบริการวิชาการ : การพัฒนา 
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 
๔) พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
5) ด้านการบริหาร : การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

   

๙. มีการน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน  

ครบทั้ง ๔  
 พันธกิจ  
 

  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง ตามประเด็นที่ก าหนด ครบ
ทุกพัธกิจ  

   

กลยุทธ์ที่ ๕  ยกระดับ
วิทยาลัย เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงในระดับสากล 
( HPO) 
 

๑๐. ระดับความส าเร็จของ
การบริหารวิทยาลัยสู่องค์กร
สมรรถนะสูงในระดับสากล
(HPO) ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ(TQA) 

ผลการประเมิน
ทุกหมวดผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 
๙๐ ขึ้นไป 

   1.ผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
เท่ากับร้อยละ ๙๖.๖๖ 
  2.ผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
โปรแกรม Self certified FL ภาพรวมครบทุก
หมวด ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

 
  



 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 ๑๑. ระดับความส าเร็จของ
การบริหารวิทยาลัยสู่การเป็น
วิทยาลัยอัจฉริยะที่มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยทั้งในด้านการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ 
การจัดการศึกษา และการ
บริการวิชาการตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ (เกณฑ์ สบช.) 

ระดับ ๕ มีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่
การเป็นวิทยาลัยอัจฉริยะ ซึ่งผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ ระบบสารสนเทศอัจฉริยะของ 
สบช.ทั้ง 10 ข้อ  คิดเป็น 5 ระดับ คือ 
๑. มีจ านวนคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ 
๒. มีซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ และไม่มี
ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
๓. มีบุคลากรดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
จ านวน 4 คน 
๔. อุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐาน 
๕. มาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัย ที่เป็น 
software และมี Software ส าหรับเก็บ Log 
file  และ ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) 
๖. มีอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ต 40 
Mbps แต่ไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
UNINET    
๗. มีการพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน (e-learning) จ านวน 3 เรื่อง 
๘. มีการพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการที่สถาบันพัฒนาขึ้น อย่างน้อย 2 
ระบบคือ ระบบงานสารบรรณและ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร(MIS) 

   



 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๙. มีการพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศจัด
การศึกษา  
๑๐. มีการพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการวิชาการ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลวิจัย และ
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์   

กลยุทธ์ที่ ๖ ยกระดับและ
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของอาจารย์ให้มี ความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะสูง
ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง
ในการปฏิบัติงาน   
 

๑๒.ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนการ
ยกระดับและน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติงาน  
 

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๐ 
 

  วิทยาลัย มีโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงาน โดยได้ส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาสมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ จัดท าแผนในการพัฒนา
อาจารย์และด าเนินการพัฒนาตามแผนมาอย่าง
ต่อเนื่อง และผลการด าเนินการ พบว่าอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนการยกระดับและน า
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงาน จ านวน ๖๐ คน  คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

  

๑๓.ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ปฏิบัติงานภายหลังได้รับการ
พัฒนาในระดับมากข้ึนไป 
 

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๕ 

   วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพความสามารถของบุคลากรสาย
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  โดยมี
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถความ
เชี่ยวชาญในงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
ทีต่รงตามลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ 

 

 
  



 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

   ทีร่ับผิดชอบ จ านวน  ๒๒  คน และพัฒนาใน 
โครงการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรสู่
ความสุขและส าเร็จ ( OD ) ครบทุกคน รวม ๔๔ 
คน  มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และมี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง พบว่า ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายหลังได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
( x= ๔.๐๕ ) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕ 

   

 กลยุทธ์ที่ ๗  เร่งรัดการ
ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการให้มีคุณภาพและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม  

๑๔.จ านวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ
และเกิดประประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 
 

อย่างน้อย 
จ านวน ๕ เรื่อง 

  จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
จ านวน 12  เรื่อง  (อ้างอิงใน ฐานข้อมูลกลุ่ม
งานวิจัยและนวตกรรม)www.smnc.ac.th  

 

 
  

กลยุทธ์ที่ ๘  บุคลากรทาง
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนามี
คุณภาพ  สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ และความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชนและ
ประเทศ  
 

๑๕. จ านวนของบุคลากรทาง
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนา 
 

จ านวน  
๘๐๐ คน 

  จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการ
พัฒนาจากวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๙๐๕  คน 

ประกอบด้วย  
 ๑. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ ๒๐:  
จ านวน  ๕๔ คน 
๒. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช

 

 
  

http://www.smnc.ac.th/


 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ ๒๑:  
จ านวน  ๖๔ คน 
๓.หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 
๒๔  จ านวน  ๕๒   คน  
๔.โครงการจิตอาสา; มิตรภาพบ าบัด จ านวน          
๓๐๐   คน 
๕.โครงการประชุมวิชาการ จ านวน ๑๒๔ คน 
๖.โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยง   
จ านวน  ๕๑  คน 
๗.โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการ : นมแม่  จ านวน ๑๖๐  คน 
๘.โครงการบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ : ครอบครัวอิสานหลักสูตร ๑ 
จ านวน  100 คน 

 ๑๖. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของบุคลากรทาง
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจาก
วิทยาลัยในระดับมากขึ้นไป   

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๘๕ 

   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของบุคลากรทางสุขภาพ ในระดับมากข้ึนไป  
คอดเป็นร้อยละ  ๙๒.๓ 
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ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนาระบบ
การบริการวิชาการด้าน
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการให้การบริการ
วิชาการทางสุขภาพที่ครบ
วงจร ทันสมัยสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
 

๑๗. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพ 

ระดับ ๕ 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ
บริการวิชาการด้านสุขภาพ เท่ากับ ระดับ ๕ คือ 
    ๑ มีการก าหนดนโยบาย และข้ันตอนการ
บริการวิชาการแก่สังคม  มีคณะกรรมการกลุ่ม
งานบริการวิชาการรับผิดชอบ และด าเนินงาน
ตามข้ันตอนที่ก าหนด โดยมีการส ารวจความ
ต้องการบริการวิชาการของผู้รับบริการและบุคคล
ที่เก่ียวข้องน าผลมาสรุปและวิเคราะห์ความ
ต้องการบริการวิชาการด้านสุขภาพ มีการ
ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริการ
วิชาการ เสนอผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย มีการด าเนินการตาม
แผน และประเมินผลการด าเนินงานบริการ
วิชาการตามขั้นตอนที่ก าหนด 
    ๒ มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนจ านวน ๓ โครงการ      คือ  
      ๒.๑ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป  (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
รุ่นที่ ๒๑ บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา 
พย.1202 การประเมินสุขภาพ     
     ๒.๒  โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการ
ร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการ

 

 
  



 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

วิจัย บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา พย.
1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ ๑  
    ๒.๓ โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา พย.1315 การ
พยาบาลบุคคลทีม่ีปัญหาด้านสุขภาพ 2   
  ๓. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
วิจัยจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการบริการ
วิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง 
การดูแลสุขภาพระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยเรื้อรังศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  
จ.มหาสารคาม 
   ๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และถอดบทเรียนการ
ด าเนินงาน ผลลัพธ์ ที่เกิดกับวิทยาลัย บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
  ๕ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย   เช่น การบูรณาการ
บริการวิชาการกับการวิจัยเพิ่มข้ึน โดยใน



 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ มีการบูรณาการ บริการ
วิชาการกับการวิจัยในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง ประจ าปี
การศึกษา 2557 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาคลัง
ความรู้และนวตกรรมทาง
สุขภาพ  
 

๑๘.จ านวนองค์ความรู้ 
นวัตกรรมทางสุขภาพ  

อย่างน้อย 
จ านวน ๒ เรื่อง 

   มีจ านวนองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ 
จ านวน 3   เรื่อง คือ 
  1. คู่มืออาหารท้องถิ่นอิสาน ส าหรับผู้ป่วย
เบาหวาน 
 2. เสื้อสมุนไพรพาเพลิน   
 3. หมอนสมุนไพรคลายเครียด 

 

 
  

กลยุทธ์ที่ ๑๑. พัฒนา
วิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ 
(Excellence center)  
ที่เป็นคลังความรู้ ที่พ่ึงและ
อ้างอิงทางด้านการจัดการ
สุขภาพผู้สูงอายุของชุมชน
และประเทศ 

๑๙.การด าเนินงานผ่านเกณฑ์
การประเมินศูนย์ความเป็น
เลิศด้านสุขภาพ 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

   ผลการด าเนินการได้จ านวน ๗ ข้อ  คิดเป็น  
ร้อยละ  ๘๗.๕   (ดังรายละเอียดในสรุปโครงการ 
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ ตามผลการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ( 
Excellent  Center  ) 
 

 

 
  



 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒. ส่งเสริม
การบูรณาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจ
อ่ืน  

๒๐. มีการบูรณาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจอ่ืน 
 

อย่างน้อย   
๓  พันธกิจ 

    มีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจอ่ืน รวม 3  
พันธกิจ คือ 
  1. พันธกิจการเรียนการสอน 2 รายวิชาใน
รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมและรายวิชา 
จริยศาสตร์ 
  2. พันธกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาล
ลอยกระทงร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม 
  3. พันธกิจการบริการวิชาการในโครงการขยาย
ผลการด าเนินงานด้านโครงการขยายผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนใน
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
กับชุมชน จังหวัดมหาสารคาม  

 
 
 

  

 
รวมจ านวนตัวชี้วัดกลยุทธ์ 20  ตัวช้ีวัด บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 20 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 100 

 



๒๐ 

 

 

 
 
 

รายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบตัิงานประจ า  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗   

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิตมีผล
การประเมินอัตลักษณ์ในระดับดีขึ้นไป  

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐ 

  บัณฑิตมีผลการประเมินอัตลักษณ์ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 

 
 
 

 
 

๒.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่ออัตลักษณ์บัณฑิต  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
มากกว่า ๔.๐๐  

   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่ออัต
ลักษณ์บัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๕1 

 

 
 
 

 
 

๓. ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิตมีผลการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ใน
ระดับดีข้ึนไป         

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

  บัณฑิตมีผลการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.058 

 

 
 
 
 

 
 

๔. ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิตมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ในระดับดีขึ้นไป    

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐   

    ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ คิดเป็น
รอ้ยละ ๙๗.๔๖ 

 

 
 
 
 

 

๕.  ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษตามอัต
ลักษณ์ที่วิทยาลัยก าหนด               

ร้อยละ ๑๐๐    นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษตามอัตลักษณ์ท่ีวิทยาลัยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 

  

๖.  รายวิชาชีพที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดการความรู้
หรือการพัฒนานักศึกษาหรือ
กระบวนการวิจัย 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๑๐ 

  รายวิชาชีพที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม   รวม  8 รายวิชา คิดเป็น 
25.81 
 
 

 

 
  

๗.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ อย่างน้อย   มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย โดยใน  

 
  



๒๒ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้ 
 

 ๑ รายวิชา รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 
๑ ได้จัดท าวิจัยในเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ในการพยาบาลเด็ก รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (ปีการศึกษา 
2556) โดยพัฒนามาจากวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลัก ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม (นิตยา กออิศรานุภาพ และคณะ
,2555) 

๘. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิต  

อย่างน้อยใน
ระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย≥ ๔.๕๑) 

   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557 
เท่ากับ 4.64 

 
 

  

๙. อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาล
ประจ าต่อนักศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ   
 

ไม่เกิน ๑ : ๘   ปีการศึกษา ๒๕๕6 วิทยาลัยมีการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ จ านวน 12 รายวิชา ทุก
รายวิชามีอัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจ าหรือ
อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาในการ
สอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติ เท่ากับ 1:6-8   

 
 

  

๑๐. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการมีส่วน
ร่วมและการบริหารงานของผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร
ทุกระดับ 

อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (ค่าเฉลี่ย≥ 
๓.๕๑) 
 

   กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพได้จัดท าแบบ
ประเมินและด าเนินการประเมินผล โดยแยกเป็น ๒ 
ส่วน ดังนี้ 
    ๑. ประเมินความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมและ

 
 

  



๒๓ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานของผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหาร  ผู้ประเมินคือบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัย  
ผลการประเมิน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ดีขึ้นไป (x = ๔.๒๓ ) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๔ 
   ๒.  ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 
ต่อการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในดีขึ้นไป (x = ๔.๓๒ ) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๔๓ 

๑๑.  คณาจารย์  ได้รับการพัฒนาทั้ง ๒ 
ด้าน คือ ด้านวิชาการและวิชาชีพ  ตาม
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง / ปี 

ร้อยละ ๑๐๐    จากการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงาน อาจารย์ทุกคนของวิทยาลัยฯ รวม
จ านวน  ๖๐  คน  ได้รับการพัฒนาครบทุกคนทั้ง 
๒ ด้าน ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล คือ  
1. ด้านวิชาการ เฉลี่ย จ านวน ๗๙.๓ ชั่วโมง / ป ี
๒. ด้านวิชาชีพ เฉลี่ยจ านวน ๓๙.๒๓ ชั่วโมง /ป ี

 
 

  

๑๒.  บุคลากรสายสนับสนุน  ได้รับการ
พัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบ ตาม
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ชั่วโมง / ปี  

ร้อยละ ๑๐๐    จากการด าเนิน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน ในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  โครงการองค์กรแห่งความสุข 
และโครงการ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
สู่ความสุขและส าเร็จ ( OD )  ผลพบว่า บุคลากร
สายสนับสนุน  ได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบ ตามเกณฑ์  เฉลี่ยจ านวน ๑๗.๕  
ชั่วโมง / ป ี

 
 

  



๒๔ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 

๑๓.  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  ในระดับดีมากข้ึนไป   

ร้อยละ  ๘๐     จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในรอบประเมินที่ ๑  (๑ ตุลาคม –๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๗ ) พบว่า อาจารย์ที่ปฏิบัติงานและมีสิทธ์
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีจ านวน ๕๐
คน  และได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีมากข้ึนไป จ านวน  ๓๗  คน  คิดเป็นร้อย
ละ ๗๔  (แบ่งกลุ่มการประเมินตามกลุ่มบริหารงาน
ในบทบาทหน้าที่เดียวกัน) 

  มีระบบและกลไกใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิ 
ภาพ สร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและ
สร้างโอกาสที่เอ้ือต่อ
ความสามารถของ
บุคลากร รวมทั้งการ
กระตุ้น เชิญชวนใน
การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
เพ่ิมข้ึน 

๑๔. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร
ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๕ 

  วิทยาลัยพยาบาลฯ มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้ค่านิยมร่วม คือ คิดดี พูดดี ท าดี ชีวีมีสุข 
โดยมีโครงการองค์กรแห่งความสุข และมีการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีแนว
ปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในคู่มือชมรมจริยธรรม   
   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ พบว่า อาจารย์และ
บุคลากรในวิทยาลัย  จ านวน  ๑๐๐  คน ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมองค์กรที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   



๒๕ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านการ
วิจัย 

๑๕. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตี 
พิมพ์เผยแพร่ 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๐ 
 

   ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
รวมทั้งสิ้น 25 เรื่อง เมื่อคิดผลรวมถ่วงน้ าหนักต่อ
อาจารย์ทั้งหมด 43 คน  
    ดังนั้น วิทยาลัยได้ด าเนินการวิจัยและตี 
พิมพ์เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด  เท่ากับ
ร้อยละ ๓๐.๒๓ 

   

๑๖. จ านวนผลงานวิจัยในชั้นเรียน   อย่างน้อย ๓ เรื่อง 
 

    จ านวนผลงานวิจัยในชั้นเรยีน  รวมทั้งสิ้น ๑
เรื่อง  คือ. ผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ในการพยาบาลเด็ก รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (ปีการศึกษา 
2556) 

  ก าหนดนโยบายด้าน
การวิจัยให้ชัดเจน
และมอบหมายผู้รับ
ด าเนินการ มีการ
ก ากับติดตามอย่าง 
สม าเสมอ 

๑๗. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 

อย่างน้อย๑๐ เรื่อง  
 

   มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  11  เรื่อง    

๑๘. จ านวนผลการวิจัยด้านผู้สูงอายุ 
ที่แล้วเสร็จตามแผน   

อย่างน้อย๑ เรื่อง    มีผลการวิจัยด้านผู้สูงอายุที่แล้วเสร็จตามแผน 1 
เรื่องคือ ผลของการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับกิจกรรมการเล่น
อังกะลุง(THE EFFECT OFPOTENTIAL IN OLDER 
PERSONS USING GROUP PROCESS WITH 
ANKALUNG ACTIVITY)โดยนางสาวพัชรี แวงวรรณ  
และคณะ 

   

๑๙. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ 
วิจัยเพิ่มข้ึน   

อย่างน้อย ๑  
เครือข่าย 

มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพิ่มข้ึน  
2  เครือข่าย  คือ  

   



๒๖ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 1. เครือข่าย ร.พ. มหาสารคาม 
2. เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ ๗ 

ด้านบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐. จ านวนโครงการที่ชี้น า ป้องกัน  
หรือตอบสนองต่อความต้องการของ 
สังคม 

อย่างน้อย ๑ 
โครงการ 

  มีโครงการที่ชี้น า ป้องกัน หรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม 2 โครงการ ได้แก่ 
1.ภายในวิทยาลัย คือโครงการขยายผลการด าเนิน 
งานด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชน จังหวัด
มหาสารคาม   ประจ าปี 2556 (สอจร.) 
2. ภายนอกวิทยาลัย คือ โครงการบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุ : การมีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานใน
การใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณา
การในชุมชน เขตบริการสุขภาพท่ี ๗  หลักสูตร ๑  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขดูแล
นักศึกษาและแกนน าครอบครัว /แกน น าเยาวชน
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว( Long - term  
care ) ในชุมชนเขตบริการสุขภาพเขตท่ี ๗ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๒๑. ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วม 
ในการให้บริการวิชาการ   

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๕  

  อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
จ านวน ๕๗ คน มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ตามแผนที่ก าหนด จ านวน  ๕๕ คน   คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๔๙ 

 
 
 

 
 

 
 

๒๒. จ านวนโครงการที่บูรณาการ การ 
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

อย่างน้อย  
ร้อยละ  ๑๐ 

  วิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผน
ที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ จ านวน 9 โครงการ มี

 
 

 
 

 
 



๒๗ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
รวมทั้งหมด ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐  คือ  
  1 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป  (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๐ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา พย.1202 
การประเมินสุขภาพ     
   2. โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการร่วมกับ
การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา พย.1322 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑  
   3 โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ บูรณาการ
กับการเรียนการสอนวิชา พย.1315 การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 2   

 

๒๓. จ านวนโครงการที่บูรณาการ  
การบริการวิชาการกับการวิจัย  

อย่างน้อย  
ร้อยละ  ๑๐ 
 

   วิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม
แผนที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ  จ านวน 9 
โครงการ มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
วิจัยจ านวน 1 โครงการ  คือโครงการบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง การดูแล
สุขภาพระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจ.มหาสารคาม คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๑.๑๑ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



๒๘ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 ๒๔. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ   

อย่างน้อย ๑  
เครือข่าย 

มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  
1  เครือข่าย คือ เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ ๗ 

 
 

  

 ๒๕. ร้อยละของการน าความรู้และ
ประสบการณ์จาการบริการวิชาการมาใช้ 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ 
วิจัย   

อย่างน้อย  
ร้อยละ  ๓๐   

 วิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผน
ที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ จ านวน 9 โครงการ   
และได้น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้ง
หมด 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 44.44   
1. น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน  3  
โครงการ ได้แก ่
   1.1 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป  (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21 
น ามาใช้ในการพัฒนาเรียนการสอน รายวิชาการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นบทที่ 2 การประเมินปัญหา
สุขภาพเพ่ือการวินิจฉัยโรค หัวข้อ การตรวจร่างกาย  
    1.2 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารสุข
ระดับต้น รุ่นที่ 24 น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 บทที่ 
4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หัวข้อ กลวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการ
มีส่วนร่วมของชุมชน  
   1.3 โครงการเจาะใจ เปลี่ยนความคิด ปลูกจิตส านึก
ความปลอดภัย เพ่ือน าไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย

 
 

  



๒๙ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ทางถนน  น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 บทที่ 6 
การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่
บุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหา
สุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของกระดูก ข้อ และ
กล้ามเนื้อ ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง หัวข้อ 
ปัญหาการเคลื่อนไหว 
 
2. น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย จ านวน  1 โครงการ   
  2.1 โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มา
พัฒนาการวิจัยเรื่อง การดูแลสุขภาพระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังศูนย์สุขภาพชุมชน
เมือง จ.มหาสารคาม 

ด้านการ
ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธ
รรม 

๒๖. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
แผนที่ก าหนด  

อย่างน้อย  
ร้อยละ  ๙๐ 

    บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนที่ก าหนดทุกคน คิด
เป็น ร้อยละ ๑00 

 
 

  

๒๗. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร 

อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๐ 

    บุคลากรของวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามวัฒนธรรม
องค์กรทุกคน  คิดเป็นร้อยละ ๑00 

 
 

  

๒๘. มีกิจกรรมที่มีการบูรณาการการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา  

อย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม 
 

   มีกิจกรรมที่มีการบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน ๓ กิจกรรมคือ 

 
 

  



๓๐ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุ 
ระบุแนวทางพัฒนา

ปรับปรุง 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 นักศึกษา     ๑.การเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา ๑ 
   ๒.การเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรายวิชาปฏิบัติการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย 
   ๓.การเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรายวิชาจริยศาสตร์ 
 

   

 
                  รวมจ านวนตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงาน 28  ตัวช้ีวัด บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 26 ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุ 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 7.14 



๓๑ 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 ประจ าปีงบประมาณ 255๗                        

 
 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 

 

 
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

ให้มีคุณภาพ 
 

โครงการกลยุทธ์ 
 
 

 

 

 

 



๓๓ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 255๗  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๑   
 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    
                 โครงการสร้างเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และ 
มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ    นางสุจิมา   ติลการยทรัพย์ 
                       นางสุวคนธ์ กุรัตน์  
                       นางอรุณี  อุปแก้ว  
 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที ่๑    พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
                      และเชื่อม่ัน จากสังคม ประชาคมอาเซียน    
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๕.๑.ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย มากกว่า ๓.๕๐)  อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

๕.๒. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่วิทยาลัยก าหนด 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย มากกว่า ๓.๕๐)  อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

5.๓. มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย หรือ การบริการวิชา หรือการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ ๑ รายวิชา  ( ๖ กลุ่มวิชา) 

5.๔. ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณลักษณะ/อัตตลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย 
มากกว่า ๓.๕๐ 

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2556 – สิงหาคม 255๗  
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย      นักศึกษาและอาจารย์ทุกคน   



๓๔ 

 

๘. ผลการด าเนินงาน 

 8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

 กลุ่มวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดนโยบายของการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และประสบการณ์จริง เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการสุขภาพ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ ตลอดจนหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก  และกลุ่มวิชาต่างๆได้พิจารณาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ /ด าเนินการ วางแผนและมอบหมายให้ทุก
กลุ่มวิชาได้มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน กับ การวิจัย หรือ การบริการวิชา หรือ การท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม
ต่อการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตที่ก าหนด ในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยส ารวจ
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานตามจุดเน้น  จุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์   
 
         8.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (ค่าเฉลี่ย มากกว่า 
๓.๕๐)  อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

    ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (ค่าเฉลี่ย มากกว่า ๓.๕๐)  ร้อยละ ๙๗.๔๖ 
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ 

๒.ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่
วิทยาลัยก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ย มากกว่า ๓.๕๐)  อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ 

    ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะตามอัตลักษณ์บัณฑิต
ที่วิทยาลัยก าหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ และอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย มากกว่า ๓.๕๐)   ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.มีการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนกับการวิจัย หรือ การบริการวิชา 
หรือการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ ๑ รายวิชา  
( ๖ กลุ่มวิชา) 

    มีการการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 
หรือ การบริการวิชา หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4  กลุ่มวิชา จาก ๖ กลุ่มวิชา  คิดเป็นร้อยละ 66.๖๖
ดังต่อไปนี้ 
 
 



๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 ๑. กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  จ านวน ๒ รายวชิา 
     1.1 การประเมินสุขภาพกับ โครงการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรค
เบื้องต้น)รุ่นที่ ๒๐ 
    1.2 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ กับ
โครงการประชุมวิชาการประจ าปีฯ และกับโครงการขยาย
ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 
๒. กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกฯ จ านวน ๑ รายวิชา 
    2.1  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ ๑ กับโครงการส่งเสริมการบูรณาการฯ 
๓. กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน จ านวน ๑ 
รายวิชา 
    3.1 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ กับโครงการบริการ
วิชาการสุขภาพผู้สูงอายุฯ 
๔. กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  จ านวน ๑ 
รายวิชา 
    4.1  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ กับ
โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุฯกับการวิจัยฯ 
 

๔. ร้อยละของนักศึกษามีความพึง
พอใจในการพัฒนาคุณลักษณะ/อัตต
ลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย มากกว่า ๓.๕๐ 
 

    นักศึกษามีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณลักษณะ/ 
อัตตลักษณ์ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๕1  



๓๖ 

 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าตอบแทน
วิทยากร  
 

9,800 - 0 - 9,800 - 100 

2. ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  
 

11,200 - 0 - 11,200 - 100 

3. ค่าท่ีพักวิทยากร 2,500 -  - 2,500 - 100 
4. ค่าเดินทาง

วิทยากร  
2500 -  - 2500 - 100 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,800 -  - 10,800 - 100 
 รวมทั้งหมด 

 
36800 บาท  0 36800 บาท 100 

         
๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 /ชม. 2,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์/

projector/visualization 
๑๐๐/ชม. 5๐๐  

3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐/ชม. 500  
รวม 

 
 3,5๐๐  
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10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การวางแผนการสร้างเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และ
มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในภาพรวมของวิทยาลัย
ก่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการพยาบาล ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดส าหรับนักศึกษา 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. ความร่วมแรงร่วมใจ ของคณาจารย์ ในการวางแผนการบูรณาการการเรียน 
การสอน ของแต่ละกลุ่มวิชาในต้นปีการศึกษา/งบประมาณ และมีการรายงานผล / ติดตามการ
ด าเนินงานเป็นระยะๆ 
        ๒.  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ มีการก ากับติดตาม ประสานงานระหว่างหน่วยงาน/
ภายในวิทยาลัยเป็นระยะๆ 

 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

วิทยาลัยโดยกลุ่มวิชาการ หัวหน้ากลุ่มวิชาและผู้รับผิดชอบรายวิชา น าผลการด าเนินงานมา
วางแผนพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

 

ลงชื่อ                (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                  (นางสุจิมา   ติลการยทรัพย์) 
                                           หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 

                                 ลงชื่อ  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                            (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                      วันที่  30   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ 255๗ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
....................................................................................................................................................... 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 2  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   
                 โครงกาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เน้น
ชุมชนเป็นฐาน ( Community Base Learning) 
   
๒. ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวณฐพร   ค าศิริรักษ์ 
   ๒. นางธีรภัทร       นวลแก้ว 
                      3. นายพฤฒิศักดิ์   จันทราทิพย์ 
                       
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นอัตต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นน า    
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๕.๑.  ทุกกลุ่มวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐาน( Community Base 
Learning) และ/หรือห้องเรียนเสมือนจริง(Virtual Classroom) อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ ๑ รายวิชา 

๕.๒.  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตอย่างน้อย  ๑ เครือข่าย 
๕.๓.  ได้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนตามCBL อย่างน้อย ๑ รูปแบบ 

  ๕.๔.  มีงานวิจัยการจัดเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕6   –  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

๗.๑ คณะอาจารย์/บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๗.๒ บุคลากรจากหน่วยงานทางด้านสุขภาพ /แหล่งเรียนรู้ทางด้านสุขภาพ 
๗.๓ ผู้น าชุมชน /ประชาชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๗.4  นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
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๘.    ผลการด าเนินงาน 
   ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

 8.1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมคณะกรรมการหลักสูตรวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะ
จัดการเรียนการสอนแบบ CBL ประจ าปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน และปี
การศึกษา 2557  
 8.1.2 ผู้บริหารรายวิชา รว่มกับกลุ่มวิชาต่างๆ ออกแบบแผนการเรียนรู้/การจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นชุมชนเป็นฐานในปีการศึกษา 2556-2557 และด าเนินการตามแผน สรุปกลุ่มวิชา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐาน ดังนี้ 
  1) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 
  2) กลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล 
  3) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
  4) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
  5) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
  6) กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
 8.1.3  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน วางแผนและด าเนินการประสานงาน
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วม(MOU) ในการผลิตบัณฑิตร่วมกับอบต.หนองกุง และรพสต.โคกไร่ อ.แกด า 
จ.มหาสารคาม 
 8.1.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบจัดเรียนการสอนทางการ
พยาบาลที่เน้นชุมชนเป็นฐาน (Community Base Learning) ระหว่างอาจารย์จากกลุ่มวิชาต่างๆ ใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินถวา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีคณะอาจารย์
เข้าร่วมประชุม 40 คน มีอาจารย์จากกลุ่มวิชาต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นชุมชนเป็นหรือการเรียนรู้จากสภาพการณ์จริง ดังนี้ 
  1) รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
รุ่น 29 จ านวน 88 คน ภาคเรียนที่ 1 โดยผู้บริหารรายวิชา คือ อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
  2) รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่น 29 
จ านวน 88 คน ภาคเรียนที่ 1 โดยผู้บริหารรายวิชา คือ อ.กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ 
  3) รายวิชาการให้ความรู้และการปรึกษาด้านสุขภาพ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่น 
30 จ านวน 180 คน ภาคเรียนที่ 1 โดยผู้บริหารรายวิชา คือ อ.จุฬาลักษณ์ ช่ าชอง 
  4) วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่น 30 
จ านวน 180 คน ภาคเรียนที่ 2 โดยผู้บริหารรายวชิา คือ อ.สุวคนธ์  กุรัตน์ 
 8.1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ  
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8.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1 ทุกกลุ่มวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นชุมชนเป็นฐาน (Community Base 
Learning) อย่างน้อย 1 รายวิชา 

ทุกกลุ่มวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็น
ฐาน ดังนี้ 
1.กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 
- วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 
2. กลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล 
- วิชาวิจัยทางการพยาบาล 
- วิชานวัตกรรมสุขภาพ 
3. กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
- วิชาการให้ความรู้และการปรึกษาด้านสุขภาพ 
- วิชานวัตกรรมสุขภาพ 
4. กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
- วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 
5. กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
- วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ 
- วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 
6. กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
- วิชามนุษย์กับการอยู่ร่วมกัน 
- วิชามนุษย์ สังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
- วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 และ 2 

2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตอย่างน้อย 1 เครือข่าย 

มีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกไร่ และ อบต.หนองกุง 
ต าบลหนองกุง อ.แกด า จ.มหาสารคาม 
2.ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองสามัคคีและศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเขตเมืองอุทัยทิศ เทศบาลเมือง จ.มหาสารคาม 
และรพสต.แวงน่าง ต.หนองแวง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
3.องค์กรผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
และ รพสต.แวงน่าง ต.หนองแวง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

3 ได้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
ตาม CBL อย่างน้อย 1 รูปแบบ  

มีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางใหม่ในการจัดการเรียน
สอนทางการพยาบาลที่เน้นชุมชนของวิทยาลัย สรุป
รูปแบบดังนี้  
1.รูปแบบการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน 
1.1 บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการบริการ
วิชาการสู่สังคม (ในโครงการบริการวิชาการเชิงรุก) และ
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้จากงานวิจัย (ผลการวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง 
ชุมชนสามัคคี ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 
2557 โดยบูรณาการและประยุกต์ใช้กระบวนการ
พยาบาลในการดูแลสุขภาพที่บ้าน / การเยี่ยมบ้านใน
พ้ืนที่ชุมชนสามัคคี เขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม ให้
นักศึกษาลงเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือให้การดูแลสุขภาพที่บ้าน
แก่ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วางแผนการ
พยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผล การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและครอบครัว 
โดยการมีส่วนร่วมของ อสม.และทีมบุคลากรของศูนย์
แพทย์ชุมชนเมืองสามัคคี 
1.2 วชิาการประเมินภาวะสุขภาพ โดยจัดการเรียงจาก
สภาพการณ์จริงผนวกกับการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
การฝึกทักษะประเมินสุขภาพแก่กรณีศึกษาในชุมชน 
2.2 บูรณาการการเรียนการสอนการบริการบริการ
วิชาการและการวิจัย มีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 
2556 กับการศึกษาวิจัย เรื่อง การดูแลสุขภาพระยะยาว
ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชนเขตเมือง จ.
มหาสารคาม โดยนักศึกษาร่วมเรียนรู้ในพ้ืนที่ ศึกษาข้อมูล
ภาวะสุขภาพและปฏิบัติการดูแลสุขภาพตามปัญหาความ
ต้องการของกรณีศึกษา 
2. การเรียนรู้จากสภาพการณ์จริงจากกรณีศึกษาหรือจาก
ชุมชน  
2.1 รายวิชามนุษย์กับการอยู่ร่วมกัน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2557 วิชามนุษย์ สังคม 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 30 
ปีการศึกษา 2556 เรียนรู้สภาพการณ์จริงจากกรณีศึกษา
ในชุมชนอุทัยทิศ เขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม และ
ชุมชนกึ่งเมือง ในหมู่บ้านเขตต าบลแวงน่าง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม ในการเรียนการสอน 
2.2 รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 : ศึกษา
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ดูงานการจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในหน่วยบริการ
ระดับปฐมภูมิ การสร้างเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ ใน รพสต.
และชุมชน 4 แห่งใน จ.มหาสารคาม 
2.3 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 1 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่น 29 ปีการศึกษา 2556 จัดการ
เรียนรู้ในสภาพการณ์จริงที่คลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด
และตึกสูติกรรมหลังคลอด และมอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจากกรณีศึกษา ณ ตึกสูติกรรมหลัง
คลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม 
2.4 วชิาวิจัยทางการพยาบาลและวิชานวตกรรมสุขภาพ  
โดยลงพ้ืนที่ในชุมชนเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยของ
นักศึกษาและวิชานวตกรรมทางด้านสุขภาพ ทบทวน/
ศึกษา/พัฒนานวตกรรมด้านสุขภาพ และทดลองใช้ใน
ชุมชน 
3. กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน 
ในรายวิชาทักษะชีวิต โดยนักศึกษาด าเนินกิจกรรมจิต
อาสาแก่กลุ่มผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ช่วยดูแลผู้ป่วย
และญาติท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม 

4 มีงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

มีกลุ่มวิชาฯ ที่ด าเนินงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการ
สอน 2 เรื่อง  

1) การวิจัยชั้นเรียนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่ 
ปัญหาสุขภาพ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 29 ปี
การศึกษา 2556 กับการศึกษาวิจัย เรื่อง การดูแล
สุขภาพระยะยาวในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขต
เมือง จ.มหาสารคาม โดยนักศึกษาร่วมเรียนรู้ในพ้ืนที่
ศึกษาข้อมูลภาวะสุขภาพและปฏิบัติการดูแลสุขภาพตาม
ปัญหาความต้องการของกรณีศึกษา 

2) สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการ 
สอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
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๙. งบประมาณ 
๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงิน 
เหลือจ่าย 

ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงิน 
นอกงบ 

เงินงบ เงิน 
นอกงบ 

เงินงบ เงิน 
นอกงบ 

 

๑ ค่าอาหารว่าง
และอาหาร
กลางวัน 

33,6๐๐ - 8,000 - 25,6๐0 - 76.19 

๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 

1๐,๐๐๐ - - - 1๐,๐๐๐ - ๑๐๐ 

 รวมทั้งหมด 43,6๐๐ - 8,000 - 35,600 - 81.65 
 
๙.๒ มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. ค่าห้องประชุม ๓๐๐บ./ช.ม.X๖ช.ม. ๑,๘๐๐  
2. ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VDO 

projector visualization  
2๐๐บาทต่อx๖ช.ม. 1,2๐๐  

3. ค่าใช้เครื่องเสียง  ๑๐๐ บาท/ช.ม. x ๖ ชม ๖๐๐  
  รวม ๓,๐๐  
 
10.บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1 แนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เน้นชุมชนโดย
การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนของวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและเอกลักษณ์ โดย
หน่วยงานภายนอก/ภาคประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วม 
 10.2 การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกท้ังหน่วยงานสาธารณสุขและภาค
ประชาชนในการสร้าง/พัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน
ชุมชน/ภาคประชาชน 
 10.3 ได้พัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่
สภาพจริงและใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
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 10.4 อาจารย์ได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายนอกหน่วยงาน 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1 ผู้บริหารทุกระดับของวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความส าคัญและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตลอดจนการติดตามก ากับผลการด าเนินงานของผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 11.2 การมีเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานภายในวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิตท่ีมุ่งให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ท าให้เกิดแรงจูงใจและความมุ่งม่ันในการท างานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 11.3 เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกท้ังภาครัฐและภาคประชาชน การมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยทั้ง ผู้บริหารและบุคลากรของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไร่ ศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมือง ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 
สมาชิก อบต. พร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงาน มีความตั้งใจสนใจที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีก
ทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 
 11.4 ความร่วมแรงร่วมใจ ความมุ่งม่ันตั้งใจ การประสานงานเป็นทีมของผู้รับผิดชอบใน
เครือข่ายความร่วมมือภายในวิทยาลัย และความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้ โดยมุ่งใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ตามสภาพการณ์จริงมากกว่าการสอนในห้องเรียน 
 
12. ข้อเสนอแนะหรือการวางแผนน าผลการด าเนินการไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนา  
 12.1 การวางแผนด าเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชาต่างๆ เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เน้นชุมชน โดยบูรณาการพันธกิจในการ
วางแผนด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้เกิดวงจรการพัฒนาที่ต่อเนื่องทั้งด้าน
สถาบันการศึกษาและพ้ืนที่เรียนรู้ในชุมชน 
 12.2 การวางแผนด าเนินงานร่วมกันระหว่างรายวิชาที่เก่ียวข้องและสามารถบูรณาการการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทั้งด้านผู้เรียนรู้ประชาชน หรือองค์กรในชุมชน  
 12.3 การประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนทั้งองค์กรภาครัฐหรือภาค
ประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เน้น
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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                                       ลงชื่อ  นางสาวณฐพร  ค าศิริรักษ์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
( นางสาวณฐพร  ค าศิริรักษ์ ) 

                                      หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
 

 

ลงชื่อ              (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

                      วันที่  30   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ 255๗ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 255๗  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๓  
 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม     
            โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้ได้คุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  1.  นางอรุณี        อูปแก้ว   
                     2.  นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ 
    3.  นางสาวณฐพร  ค าศิริรักษ์ 
 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
  
๔. กลยุทธ์ที่ ๑    พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
                      และเชื่อม่ัน จากสังคม ประชาคมอาเซียน    
    กลยุทธ์ที่ ๒    พัฒนาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นอัตลักษณ์      
                      และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย และมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นน า   
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย    

๕.๑. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน    

๕.๒. การวิพากษ์ข้อสอบรายวิชาชีพ อย่างน้อย ๑ รายวิชา ของทุกกลุ่มวิชาจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก  

๕.๓. ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนได้รับการทวนสอบ 
๕.๔. มีคู่มือการทวนสอบ 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ      4-5  มิถุนายน 2557 
 
๗.  กลุ่มเป้าหมาย   
            อาจารย์ทุกคนและบุคลากรสายสนับสนุนงานทะเบียน  รวมจ านวน 54 คน  
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๘.  ผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
   ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้ได้คุณภาพ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๑) ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนระบบกลไก 
การทวนสอบระดับรายวิชา โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖   มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้  

๑. นางอรุณี อูปแก้ว   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ   

๓. ดร. สุวิริยา   สุวรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
๔. นางสาวสิวาพร พานเมือง     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
๕. นางสาวนุชนาถ บุญมาศ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
๖. นางสาวณฐพร   ค าศิริรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นางสุจิมา   ติลการยทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางสุวคนธ์  กุรัตน ์       พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ                             
๑๐.นายพฤฒิศักดิ์  จันทราทิพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         กรรมการ                           
๑๑.นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง           พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ                                 
๑๒.นางสาวชนิสรา   แสนยบตุร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ                                          
๑๓.นางจารุณี    อินทฤทธิ์         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ        

๒) ทบทวนกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา 
๓) ระบบและกลไกการตรวจสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
๓.๑ ก าหนดรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด 

สอนในปีการศึกษานั้น 
๓.๒ ประกาศให้แต่ละกลุ่มวิชา/วิชาทราบเพ่ือรับการทวนสอบ 
๓.๓ แจ้งความจ านงขอรับการทวนสอบในแต่ละปีการศึกษา๒๕๕๖๘๑๔๔๕ (โดยยึด 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕) เป็นหลัก 
๓.๔ การพิจารณาทวนสอบในรายวิชาขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ (กรณีที่พบ 

รายงานผลการศกึษาท่ีไม่ปกติ/หรือมีการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา) 
๓.๕ ทุกรายวิชาในหลักสูตรจะต้องได้รับการทวนสอบอย่างน้อย ๑ ครั้งในระยะเวลา 

๔ ปีการศึกษาการก าหนดวิธีการและร้อยละของจ านวนรายวิชาที่จะทวนสอบในแต่ละปี 
๔) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 

เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
 
 
 



๔๘ 

 

๔.๑ สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนในแต่ละส่วนตามที่ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ใน มคอ ๓ หรือ มคอ ๔ ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงานชิ้นงาน
หรือผลงานการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรราจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบ
ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ หรือแบบประเมินงานอื่นๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

๔.๒ ใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาใน มคอ ๕  
หรือ มคอ ๖ ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณา
ผลการทวนสอบ 

4.3 ก าหนดองค์ประกอบและจัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
รายวิชาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของ
รายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด 
พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถใช้
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการทวนสอบระดับหลักสูตรได้ 

5) วิธีการรายงานผลการทวนสอบ 
5.1 คณะอนุกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้รายวิชา สรุปรายงานผลการทวนสอบ 

ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา การบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาของนักศึกษา ความไม่ปกติท่ีพบจากการทวนสอบ (ถ้ามี) 
และข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากการประเมิน/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

5.2 คณะอนุกรรมการน าเสนอผลสรุปการทวนสอบรายวิชาในที่ประชุม 
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับรายวิชาในวิทยาลัย 

5.3 คณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชารายงานผลการทวนสอบในแต่ละภาค 
การศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ตามล าดับ 
 
   8.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน    

 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูมืออาชีพ” 

๒. การวิพากษ์ข้อสอบรายวิชาชีพ อย่างน้อย ๑ 
รายวิชา ของทุกกลุ่มวิชาจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก  

 มีการวิพากษ์ข้อสอบรายวิชาชีพครบทุกรายวิชา 

๓.ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาที่เปิดท าการเรียน
การสอนได้รับการทวนสอบ 
 

  ในปีการศึกษา 2556 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 
36 รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 มีรายวิชาที่ถูกทวนสอบ 10 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 27.78 ของรายวิชาที่เปิดสอน 



๔๙ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๔. มีคู่มือการทวนสอบ  ในปีการศึกษา 2556 ได้จัดท าข้ันตอนการทวน

สอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศใช้อย่าง
ชัดเจน  

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ

ที ่

รายการ 
ที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. 
 

ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

17,200 - 17,700 - -500 - -2.9 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

75,600 - - - 75,600 - 100 

3. ค่าเดินทาง
วิทยากร 

18,000 - - - 18,000 - 100 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 

7,000 - - - 7,000 - 100 

 รวมทั้งหมด 
 

117,800 - 17,700 - 100,100 - 84.97 

 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุม 300/ชม. 2,100  
2. ค่าคอมพิวเตอร์ 

เครื่องเสียง 
200/ชม. 1,400  

รวมทั้งหมด 3,500  
 
 
 



๕๐ 

 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ระบบและกลไกการทวนสอบที่ดี ท าให้มีการจัดการเรียนรู้รายวิชามีคุณภาพ 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 ที่ครอบคลุม ท าให้มีคุณภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ผู้เขียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรเก็บเอกสารและหลักฐานในการจัดการเรียนรู้รายวิชา เพ่ือให้คณะกรรมการทวนสอบ
ตรวจให้สมบูรณ ์
 
 

      ลงชื่อ  นางอรุณี    อูปแก้ว     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
      (นางอรุณี    อูปแก้ว) 

                  หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
 

ลงชื่อ              (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

                          วันที่  30   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ 255๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 255๗  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๔  
 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    
                 โครงการสร้างและพัฒนาให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจากชุมชนผู้ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วน 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ   1. นางนงลักษณ์   ค าสวาสดิ์ 
                      2. นายพฤฒิศักดิ์  จันทราทิพย์ 
                      3. นางสุวคนธ์      กุรัตน์ 
 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑    การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ  
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย           

๕.๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการ
คุณภาพสูง 

๕.๒. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูง 

๕.๓. มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น Competency-Based Learning อย่างน้อย 
๒ รายวิชา 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ     1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม  2557                                        
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย        อาจารย์ทุกกลุ่มวิชา จ านวน 55 คน 
 
 
 
 



๕๒ 

 

๘.   ผลการด าเนินงาน 
           8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
    มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้
เป็นนักปฏิบัติการคุณภาพ โดยการประชุมชี้แจงให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมรับฟังเพ่ือท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับนิยามของค าว่า “นักปฏิบัติการคุณภาพ” รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เช่น SBL, PBL, CBL เป็นต้น     
 
            8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสร้าง
และพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการ
คุณภาพสูง 
 
 

๑. มีการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนัก 
ปฏิบัติการคุณภาพ โดยการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ตามสภาพจริง  

๒. มีการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา 
ก่อนการปฏิบัติการจริง โดยการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะให้นักศึกษาเป็นนัก
ปฏิบัติการคุณภาพ เช่น SBL, PBL, CBL,เป็นต้น 
ซึ่งจะพัฒนาให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
และตัดสินใจได้     

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นนัก
ปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูง 

 

     อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูง คิด
เป็น ร้อยละ 100 

 
3. มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น 
Competency-Based Learning อย่างน้อย 
๒ รายวิชา 
 
 

 

    มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
สมรรถนะให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติการคุณภาพ  
ได้แก่รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ เช่น 
- ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 

สุขภาพ 2  
- ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน 

การเจ็บป่วย 
- ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก ฯ 

เป็นต้น 
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๙. งบประมาณ 
 ๙.๑  สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 
 

-ค่าอาหารและ
อาหารว่าง  
       

๑๒,๐๐๐ 
   

- ๗,๑๕๐ 
 

- ๔,๘๕๐ - ๔๐.๔๒ 

2 -ค่าวัสดุส านักงาน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

๔,๐๐๐ - ๖๐๐ - ๓,๔๐๐ - ๘๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖,๐๐๐  ๗,๗๕๐  ๘๑๔๐  ๔๐.๘๘ 
 
 9.2  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 
 

2 

-ค่าห้องประชุม 
 
-ค่าคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง 

300/ชม. 
 

200/ชม. 

6,300 
 

4,200 

 

     รวมทั้งหมด  10,500  
 
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
       ได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้อาจารย์เป็นครู
มืออาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปสู่นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย คือ นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติการคุณภาพนั่นเอง 
 
 
 
 



๕๔ 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
      1. ความมุ่งม่ันตั้งใจของอาจารย์ทุกคนที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการจัดการเรียนการ
สอน 
      2. การท างานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของอาจารย์  
      3. การสนับสนุนของผู้บริหารสถาบัน เครือข่าย NEC-net และสถาบันพระบรมราชชนก 
 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      จัดเวทีแลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน หรือ KM ระหว่างกลุ่มวิชา วิทยาลัยในเครือข่ายฯ และในเวที
ระดับชาติต่อไป 

 
 
   ลงชื่อ  นางสุวคนธ์    กุรัตน์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

    ( นางสุวคนธ์   กุรัตน์ ) 
                                             ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

ลงชื่อ            (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

                      วันที่  30   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ 255๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๕ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    
          โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 
 
2.  ผู้รับผิดชอบ    นายอนุชา        ไทยวงษ ์ นางสาวนิตยา    กออิสรานุภาพ 

      นางสาวปาริชาติ  วันชูเสรมิ  นายชาติ    ไทยเจริญ   
         

๓. ยุทธศาสตร์ที ่ ๑   การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
     เป้าประสงค์ที่ ๑  ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความ
ต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง และสถานการณ์ทางสุขภาพของประเทศ 

4. กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ  
 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 

5.1.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ ได้รับการเตรียมความพร้อม
ในการสอบวัดความรู้ 

5.๒. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๘ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อม ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ   
                              ระยะที่ 1  วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
    ระยะที่ 2  วันที่ 8 - 12 มกราคม พ.ศ. 2557 
     ระยะที่ 3  วันที่ 13 มกราคม - 9 มีนาคม พ.ศ. 2557   
 
7. กลุ่มเป้าหมาย          นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๘ จ านวน ๕๗ คน 
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8.  ผลการด าเนินงาน 
         8.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
๑.ประสานคณะกรรมการหลักสูตรวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา 
๒.ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือก าหนดแผนการทบทวนความรู้ ๖ สาระวิชาโดยอาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัย และวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ส าคัญ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงเอกสาร
วิชาการ ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาในการทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ
ข้อสอบมาตรฐานและสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์ โครงการและประสานงานทะเบียนในการแบ่งนักศึกษาออกเป็น ๖ กลุ่ม

คละตาม GPA จากนั้นด าเนินการจัดเป็นกลุ่มบ้านและจัดอาจารย์ประจ าบ้านคละกลุ่มวิชา 
๓. ประสานงานกลุ่มวิชาการเพ่ือขอค าสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 9 สาระรายวิชา 
๔.ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
5.๑. มอบหมายนักศึกษาด าเนินกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนในการทบทวนความรู้ ๙ สาระ

รายวิชา 

  ระยะที่ 1  วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ผลพบว่า กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการทบทวนความรู้ ๙ สาระรายวิชา และการทบทวน

ความรู้ ๙ สาระวิชาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในวิทยาลัย กิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดี 
ร้อยละ 98.24 ประทับใจการจัดกลุ่มทบทวนโดยเพ่ือนที่ถนัดในแต่ละรายวิชา เป็นการกระตุ้นและ
ช่วยเหลือกันให้อ่านหนังสือมากข้ึน 

   5.๒. จัดกิจกรรม Edutainment โดยบูรณาการทั้ง ๖ รายวิชา 
   5.๓. ดูแลและติดตามการทบทวนความรู้ ๖ สาระวิชา ตามแผนที่กลุ่มวิชาการก าหนดโดย 

ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยและสอบวัดความรู้เพ่ือติดตามพัฒนาการในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา   กิจกรรมเปิดบ้านแห่งความคิด พิชิตการสอบสภาการจัดกิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดับดี ร้อยละ 98.28 มีความประทับใจในรูปแบบกิจกรรม เกิดแรงบันดาลใจในการเตรียมตัวสอบ
และอ่านหนังสือมากข้ึน 

  5.4 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและการจุดเทียนอุดมการณ์แก่นักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ระหว่างด าเนินกิจกรรม โดยวิทยากร อ.เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์และอาจารย์
สัมฤทธิ์  ขวัญโพน ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับคณาจารย์ 



๕๗ 

 

ระยะที่ 2  วันที่ 8 - 12 มกราคม พ.ศ. 2557 
 กิจกรรมจุดเทียนแห่งปัญญา น าพาสู่ความส าเร็จ การจัดกิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  5.5 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการวิชาชีพด้วยการเสริมสร้างพลังอ านาจ ณ เขื่อน

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
กิจกรรมประกอบด้วย 
       5.5.1 การเรียนรู้ตนอย่างมีสติ และตั้งเป้าหมายการเรียนรู้โดยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง 
       5.5.2 กิจกรรมเสริมสร้างพลังอ านาจด้วยการเรียนรู้ตนเอง ด้วยกระบวนการจิตต

ปัญญา 
       5.5.3 การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ 6 สาระวิชาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ กิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม มีความประทับใจใน
รูปแบบกิจกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ท าให้ทบทวนความรู้หลายวิชาต่อวัน ความ
พึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 100.00 

 
ระยะที่ 3  วันที่ 13 มกราคม - 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 
- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก

วิทยาลัย กิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ ๑๐๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม มีความประทับใจการทบทวนความรู้จากอาจารย์ภายในวิทยาลัย ได้แนวคิดและ
เทคนิคการอ่านหนังสือ การเตรียมตัวสอบจากอาจารย์ภายนอกเพ่ิมมากขึ้น ความพึงพอใจภาพรวมอยู่
ในระดับดี ร้อยละ 92.23 

 
8.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ ได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการสอบวัดความรู้ 
 

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ ได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการสอบวัดความรู้ โดยเข้าร่วมโครงการสร้าง
แรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ 
๒๘ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมในระดับดีข้ึนไป อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๘ มีความพึง
พอใจต่อโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่
ในระดับดีร้อยละ 96.49  
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๙. งบประมาณ 
 ๙.1 สรุปงบประมาณที่ใช้  

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 - 10,000 -      0 - 0 

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและการจุดเทียนอุดมการณ์   -  
1. ๑. ค่าอาหารว่างส าหรับ

วิทยากรอาจารย์ และผู้
ร่วมโครงการ 

2,875 - 2,875 - 0 - 0 

2 ค่าวิทยากรภายนอก  

 

3,600 - - - 3,600 - 100 

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการวิชาชีพด้วยการเสริมสร้างพลังอ านาจ   
1 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม

สร้างแรงบันดาลใจ 
7,200 

- 
3,600 - 3,600 

- 
50.0 

2 ค่าอาหารและอาหารว่าง 54,000 - 1,825 - 52,175 - 96.62 

3. ค่าอาหารและอาหารว่าง 102,60
0 

- 
95,890 - 6,710 - 6.53 

4. ค่าอาหารว่างอาจารย์
และผู้ร่วมโครงการ 

13,050 - 
 

- -  -  

5. ค่าท่ีพักวิทยาการและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

45,000 
- 

30,960 
- 

14,040 - 31.2 

6. ค่าท่ีพักผู้ร่วมโครงการ 34,200 -  -  -  
7. ค่าเช่าห้องประชุมและ

เครื่องเสียง 
15,000 - 10,600 - 4,400 - 29.33 

8. ค่าจ้างเหมารถ 36,000 - 24,000 - 12,000 - 33.33 
๙. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่า

เดินทางผู้เชี่ยวชาญ 
12,000 - 6,900 - 5,100 - 42.5 
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ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย  

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดย
ผู้เชี่ยวชาญภายในระยะที่ 3 

 

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ๗๕,๖๐๐ 0 22,400 0 53,200 0 70.37 
2. ค่าเดินทางวิทยากร 45,000 0 11,597 0 33,403 0 74.22 
๓. ค่าท่ีพักวิทยากร 12,000 0 2,200 0 9,800 0 81.66 
๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์        5,000 0 0 0 5,000 0 0 

5. 
ค่าอาหาร ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ดูแล 

8,000 0 0 0 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 475,125 0 222,847 0 252,270 0 53.09 

 
๙.2  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าหอประชุมวิทยาลัย 5 ชม. X 500 2,500  
2 ค่าห้องประชุมอินถวา 3 ชม. X 300 9,000  
3 ค่าห้องบรรยาย 7 294 ชม. X 300 88,200  
4 ค่าใช้เครื่องเสียง 3 ชม. X 100 300  
 รวมทั้งหมด  100,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

10.1. ความร่วมมือร่วมใจของผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการทุ่มเทและ
สละเวลาในการทบวนความรู้ให้นักศึกษาเพ่ือเตรียมตัวสอบ 

10.2. ความพยายามและความตั้งใจในการเตรียมตัวทบทวนความรู้และร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 
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11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1 วิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 
 11.2 ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตามและประสานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 
1๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 12.1 การจัดกิจกรรมยังขาดการประชาสัมพันธ์และมีกิจกรรมซ้อนกันในช่วงเวลาที่มีกิจกรรม
เข้าบ้านการเรียนรู้ ท าให้ อาจารย์ประจ ากลุ่มบ้านเข้าพบนักศึกษาได้น้อยครั้ง 
 

 
ลงชื่อ       อนุชา   ไทยวงษ์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

 (นายอนุชา   ไทยวงษ์) 
 

ลงชื่อ    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 

                    วันที ่ 30  เดือน    มีนาคม  พ.ศ  .2557  
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พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
ให้มีคุณภาพ 

 
โครงการประจ า 

 
 

 

 

 

 



๖๒ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๗  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   6  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
         โครงการประชาสัมพันธ์การสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
  
๒. ผู้รับผิดชอบ  
           อ.จารุณี       อินทฤทธิ์        อ.อรุณี        อูปแก้ว   
           คุณสุวิษา      บัวนาเมือง      คุณสมจิตร   น้อยอาษา 
 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
          ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๔.๑  นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด  ๒๔๐ คน 
       ๔.๒  ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดมหาสารคาม, ร้อยเอ็ด  ๖๐ คน 
  ๔.๓  คณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน   ๑๒๐  คน    
                     
๕. ผลการด าเนินงาน  

๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
๑.ผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์การสอบและคัดเลือกฯ 

๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสอบและคัดเลือกได้ตาม
เป้าหมายโดย ดังนี้  

๑) มีการประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลายโดย 
-การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การสอบไปยัง โรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน ในเขต

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๖  จังหวัดมหาสารคาม และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๗  จังหวัดร้อยเอ็ด   

-จัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๖ ผ่านทางสื่อ 
ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วิทยุกระจายเสียง  และอินเตอร์เน็ต    
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-การประชาสัมพันธ์ในการออกหน่วยบริการเยี่ยมเยียนประชาชนร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม 
ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖และ มกราคม  ๒๕๕๗  จ านวน ๒ ครั้ง และจะท าต่อไป ทุกๆเดือน 
๒) จัดประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกฯแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดประชุมเชิงรุกแก่ครู
แนะแนวและนักเรียนของโรงเรียนในเขตจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่ นักเรียน
มัธยมศึกษาและครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ด รวมจ านวน  
๑๓๑ คน แบ่งเป็นนักเรียน ๗๕ คน และครู ๔๖ คน การจัดกิจกรรมมีดังนี้ 
      ๑) ลงทะเบียน 
      ๒) น าเสนอระบบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ   ผ่านระบบ Internet 
วิทยากร อาจารย์จารุณี  อินทฤทธิ์  เนื้อหาการบรรยายโดยย่อ  แนะน าหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และประเภทโควตาที่เปิดรับสมัคร ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือก
ฯ ระบบสอบตรงและสอบกลาง ชี้แจงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ทั้งคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติ
ด้านการศึกษา และคุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
   ๓) บรรยายและสาธิตการปฏิบัติ  ระบบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ผ่าน
ระบบ Internet ทางเวบไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชน 
htt://admission.pi.in.th  วทิยากร คุณสุวิษา บัวนาเมือง  

๔) หลังจากการบรรยายวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย มีผู้สนใจ
ซักถามจ านวน  โดยวิทยากรคืออาจารย์จารุณี  อินทฤทธิ์  อาจารย์อรุณี อูปแก้ว และคุณสุวิษา บัวนา
เมืองได้ตอบข้อค าถามแก่ผู้ซักถามทุกข้อ  

๕) กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสู่วิชาชีพ จากรุ่นพ่ี นศ พยบ.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๑ วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคามโดยมีกิจกรรม การขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงประจ าสถาบัน/เพลง
วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้สึก ประสบการณ์ ที่ได้รับเมื่อเข้าสู่วิชาชีพ ซึ่งได้สร้างความ
ประทับแก่คณะครูและน้องนักเรียนเป็นอย่างมาก 

๖) ผลการประเมินโครงการฯ จากแบบประเมิน จ านวน ๕๘ จากจ านวนผู้ร่วมโครงการ
จ านวน ๑๒๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๑  ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
โดยรวม เท่ากับ ๔.๕๑   จัดอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการประชุมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือควรมีการจัด
โครงการนี้ในปีต่อไปค่าเฉลี่ย ๔.๗๕  อยู่ในระดับ มากที่สุด   และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือข้อการรับทราบ
ข้อมูล และการติดต่อประสานงานก่อนการประชุมค่าเฉลี่ย ๔.๒๕  อยู่ในระดับมาก  และมี
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เช่น ควรจัด  ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ในระยะแต่เนิ่นและไม่ควรจัดตรงกับ
การสอบ ซึ่งในครั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดหลายโรงเรียนมีกิจกรรมการสอบปลายภาค  จึงส่งผลให้มีจ านวน
ครูและนักเรียนมาร่วมได้น้อย, การเชิญประชุมซ้ าทางโทรศัพท์ช่วยให้สามารถมาร่วมกิจกรรมได้มาก
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ขึ้น,การจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นอกจากจะช่วยให้คณะครูและนักเรียนได้รู้จัก
วิทยาลัยฯมากข้ึนแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียน
กับวิทยาลัยฯได้เป็นอย่างดี  

 
๒.ผลการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี

การศึกษา ๒๕๕๗ รอบรับตรง  
มีการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งสามารถคัดเลือกบุคคลฯได้ตามเป้าหมาย  โดย

ด าเนินการดังนี้ 
๒.๑ การรับสมัครทางระบบ Internet  ทางเวบไซต์ ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระ

บรมราชชนก htt://admission.pi.in.th.  ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 ๒.๒ การคัดเลือกบุคคลตามที่ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกฯก าหนด ผลการด าเนินงานมี

ดังนี้    
   ๑) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจ สอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ในระบบสอบตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจ สอบหลักฐานและสัมภาษณ์ รวมทั้งหมด ๑๕๐ คน จาก
จังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๖๘  คนและจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๘๒  คน  
จังหวัดมหาสารคาม จ านวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด    ๖๘ คน 
 มารายงานตัว                              ๕๘ คน 
 ผ่านการตรวจสอบหลักฐาน              ๕๕ คน 
 ผ่านการสัมภาษณ์                         ๕๕ คน 
 ตัดสิทธิ์                          ๓ คน  
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด              ๘๒ คน 
 มารายงานตัว                               ๖๖ คน 
 ผ่านการตรวจสอบหลักฐาน              ๖๕ คน 
 ผ่านการสัมภาษณ์                         ๖๕ คน 
 ตัดสิทธิ์                          ๑ คน  

๒) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามสามารถรายงานผลการด าเนินงานต่อส่วนกลางได้
ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน 

 
 
 
 



๖๕ 

 

๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย ร้อยละ๘๐   

    กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 300 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการครบตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 โดย 
๑. โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้วยการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การสอบไปให้โรงเรียนมัธยมศึกษา ทุก
โรงเรียน ในเขต พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๖  จังหวัด
มหาสารคาม และ เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๗  จังหวัด
ร้อยเอ็ด   
๒. โรงเรียนจ านวน ๔๖ แห่ง ส่งอาจารย์แนะแนวหรือตัวแทน และ
นักเรียนที่สนใจ มาร่วมโครงการ  

๒.ระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับมากขึ้น
ไป(ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)   

    ผลการประเมินโครงการฯ จากแบบประเมิน จ านวน ๕๘ จาก
จ านวนผู้ร่วมโครงการจ านวน ๑๒๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๑  ผลการ
ประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวม เท่ากับ ๔.๕๑   
จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ ประโยชน์ที่
ได้รับจากการประชุมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือควรมีการจัดโครงการนี้ในปีต่อไปค่าเฉลี่ย ๔.๗๕  อยู่
ในระดับ มากท่ีสุด   และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือข้อการรับทราบข้อมูล และ
การติดต่อประสานงานก่อนการประชุมค่าเฉลี่ย ๔.๒๕  อยู่ในระดับมาก 
และมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เช่น ควรจัด  ประชาสัมพันธ์ในระยะแต่เนิ่น, 
การเชิญประชุมซ้ าทางโทรศัพท์ช่วยให้สามารถมาร่วมกิจกรรมได้มาก
ขึ้น,การจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นอกจากจะช่วย
ให้คณะครูและนักเรียนได้รู้จักวิทยาลัยฯมากข้ึนแล้วยังช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
วิทยาลัยฯได้เป็นอย่างดี  

๓. ผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ ในระบบสอบตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งหมด 
๑๕๐ คน จากจังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๖๘  คนและจังหวัดร้อยเอ็ด
จ านวน  ๘๒  คน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยทุกคน
มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 



๖๖ 

 

๖. สรุปงบประมาณ  
    ๖.๑ งบประมาณที่ใช้      

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ วัสดุ อุปกรณ์     2,000  - 2,000 - 0 - 0 
๒ ค่าอาหารว่าง ๒๕บาท 

x๑๕๐คน x๒  วัน 
(การประชาสัมพันธ์
การสมัคร) วันที่ ๒๘ 
ก.พ.๒๕๕๗   

๗,๕๐๐ - ๗,๕๐๐   -  - 

๓ ค่าอาหารว่าง  
(๒๕ บาท X๖๐ คน  ) 
วันที่  ๑๘ เม.ย.๒๕๕๗ 

 ๑,๕๐๐   
 
 

- ๑,๕๐๐    - 0 - 0 

๔ ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง (๑3๐ บาทX ๖๐ 
คน ) วันที่ ๒๓ เม.ย.
๒๕๕๗ 

7,800 - 7,800 - 
 

0 - 0 

๕. ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง (๑๓๐บ.X๖๐คน )  

7,800 - 3,200  - - - 41.02 
 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  26,600  22,๐๐๐ -  -  - 82.71 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ห้องประชุม ๑๒ ชม.  ๓๐๐ ๓,๖๐๐  
๒. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์

projector/visualization ๑๒ ชม.  
๑๐๐ ๑,๒๐๐  

๓. ค่าเครื่องเสียง ๑๒ ชม. ๑๐๐ ๑,๒๐๐  
 รวม  ๖,๐๐๐  



๖๗ 

 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายติดตามข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท าให้
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผน 
 ๗.๒ การจัดประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกฯเชิงรุก ได้รับการตอบรับที่ดี 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัย  

๗.๓ การจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นอกจากจะช่วยให้คณะครูและ
นักเรียนได้รู้จักวิทยาลัยฯมากขึ้นแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับวิทยาลัยฯได้เป็นอย่างดี 
 ๗.๓ การสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยมีการ ก าหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่เป็น
ชัดเจน เช่นคู่มือการรับสมัครฯ และการด าเนินการตามข้ันตอนหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนที่ส าคัญของกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

๗.๓ มีการตัดสิทธิ์ การสัมภาษณ์ เนื่องคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ  
๗.๔  การให้คะแนนแฟ้มสะสมงานเกณฑ์ที่เพ่ือพิจารณาผลงานกลุ่ม/ทีมยังไมชัดเจน   
๗.๕ การจัดประชาสัมพันธ์ ในครั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดหลายโรงเรียนมีกิจกรรมการสอบปลาย

ภาค  จึงส่งผลให้มีจ านวนครูและนักเรียนมาร่วมได้น้อย  
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะกรรมการ ทั้งภายในสถาบัน และคณะกรรมการจาก
หน่วยงานภายนอก   
 ๘.๒ การน าบทเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๘.๓ ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพของระบบการรับสมัครและคัดเลือกฯนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ ของสถาบันพระบรมราชชนก (htt://admission.pi.in.th)   
  ๘.๔ การมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการท างาน และมีผู้รู้ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ ควรใช้วธิีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนที่อยู่
ห่างไกล ติดตามข้อมูลข่างสารได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผน เช่นการติด
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามบริเวณในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และร้อยเอ็ด 



๖๘ 

 

 ๙.๒ ควรจัดประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกฯเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และเชิญ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ให้มาร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนถูกการตัดสิทธิ์
สัมภาษณ์เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ  
 ๙.๓ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง
กุมภาพันธ์และไม่ควรจัดตรงกับการสอบ 

  
 
ลงชื่อ  จารุณี  อินทฤทธิ์    ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

     (จารุณี  อินทฤทธิ์ )  
                  อาจารย์งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 
ลงชื่อ   นางอรุณี  อูปแก้ว   ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ 

     (นางอรุณี  อูปแก้ว )  
    หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

วันที่  10 เม.ย. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๗  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๗  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    
                    โครงการสมัมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน                                                     
๒. ผู้รับผิดชอบ    นางธีรภัทร  นวลแก้ว นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์ และนางสาวปทิตตา นะตะ                                                              
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   

๑) อาจารย์ประจ า  ๕5 คน  
๒) อาจารย์พิเศษ  ๑๕ คน 
๓) อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ผู้แทนจากชุมชน  ๒๐ คน 
๔) บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาการ 4 คน 

 รวม ๙4  คน 
 ๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  มีการจัดท าแผนการศึกษาประจ าปีการศึกษา๒๕๕๗  น าเสนอเพ่ือวิพากษ์และรับรอง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา มี
การประเมินโดยนักศึกษาประเมิน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเมินการสอนของอาจารย์โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้บังคับบัญชา/เพ่ือนอาจารย์ และมีคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการเรียน
การสอน มีเวทีแลกเปลี่ยนและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
    5.๒  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 
 

๑.อาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร โดย 
   - อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการหลักสูตรมี
การประชุมจัดท าแผนการศึกษาประจ าปีการศึกษา๒๕๕๗  
   - น าเสนอ เพ่ือให้อาจารย์วิทยาลัยทุกคนได้ร่วมวิพากษ์
และรับรอง 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย 



๗๐ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
      กิจกรรมที่ 1 วางแผน และการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบ TQF การประกันคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต  อาจารย์วิทยาลัยทุกคน  
     กิจกรรมที่ 2 สัมมนาอาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ และแผนการพัฒนา/ปรับปรุงในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. มีแผนการจัดการเรียนการสอนตามมิติของ
สภาการพยาบาล 

๒. มีแผนการจัดการเรียนการสอนตามมิติของสภาการ
พยาบาล 

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา อยู่ในระดับดีข้ึนไป (x ≥
๓.๕๑)  

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย  ๔.๒๔ 

๔. มี มคอ. ๓ และมคอ. ๔ ครบทุกรายวิชาก่อน
เปิด   ปีการศึกษา 

๔. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี มคอ. ๓ และมคอ. ๔ ก่อนเปิดปี
การศึกษาทุกรายวิชาก่อนเปิดปีการศึกษา โดยการประชุม
เพ่ือวางแผนการจัดท า มคอ. และน าเสนอการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ร่วมกันวิพากษ์ และ
รับรอง โดยมีรายวิชาชีพที่จัดท าท้ังหมด 31 รายวิชา วิชา
พ้ืนฐาน ทั้งหมด   26 รายวิชา 

๕. มี มคอ. ๕ และมคอ. ๖ ครบทุกรายวิชาก่อน
เปิด  ปีการศกึษา 

๕. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มี มคอ. ๕ และมคอ. ๖ ก่อนเปิดปี
การศึกษาทุกรายวิชาก่อนเปิดปีการศึกษา คือ มีรายวิชาชีพที่
จัดท าทั้งหมด  31 รายวิชา วิชาพ้ืนฐาน ทั้งหมด 28 
รายวิชา 

๖. มี มคอ.๗ ที่แล้วเสร็จ รายงานการด าเนินการ
หลักสูตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุด ปี
การศึกษา 

๖. มี มคอ.๗ ที่แล้วเสร็จวันที่ 20 กรกฎาคม 2557  ซ่ึง 
รายงานการด าเนินการหลักสูตร ภายใน 60 วันหลังจาก
สิ้นสุด ปีการศึกษา  

 



๗๑ 

 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใชจ้่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

๑ 
 
 

๒ 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 

๖ 

วันท่ี ๒, ๖-๘,๒๐-๒๓ และ ๒๘ 
พ.ค.5๗ ค่าอาหารและอาหาร
ว่างจ านวน ๑วันๆ ละ๒๐๐บาท  
วันท่ี ๒ ก.ค.5๗ คา่อาหารและ
อาหารว่างจ านวน ๑วันๆ ละ
๒๐๐บาท จ านวน ๕๗คน  
วันท่ี ๓-๕ ก.ค.5๗ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง จ านวน ๕ มื้อๆ
ละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๕๕ คน 
วันท่ี ๑๕ ก.ค.5๗ ค่าอาหารและ
อาหารว่างจ านวน ๑วันๆ ละ
๒๐๐บาท จ านวน ๕๑คน 
วันท่ี ๑๖ ก.ค.5๗ ค่าอาหารและ
อาหารว่างจ านวน ๑วันๆ ละ
๒๐๐บาท จ านวน ๔๖คน  
วันท่ี ๑๗ ก.ค.5๗ ค่าอาหารและ
อาหารว่างจ านวน ๑วันๆ ละ
๒๐๐บาท จ านวน ๔๙คน 

 - ๓5,5๐๐ 
 
 

๑๑,๐๐๐ 
 
 

๙๖,๒๕๐ 
 
 

๑๐,๒๐๐ 
 
 

๙,๒๐๐ 
 
 

๙,๘๐๐ 

- - - ๐ 

 รวม 150,600 - ๑40,7๕๐ - 9,8๕๐ - 6.54 

๗ ค่าที่พักอาจารย์ ๕๕ คน จ านวน 
๒ คืน 

๙๘,๐๐๐ - ๕๐,๔๐๐ - ๔๗,๖๐๐ - ๔๘.๕๗ 

๘ ค่าเช่าห้องประชุม ๓ วัน ๑๐,๐๐๐ - ๗,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ - ๒๕ 

๙ ค่าเช่าเหมารถ  
 

72,๐๐๐ - ๔๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ - ๒๒.๒๒ 

๑๐ ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ ๕,๐๐๐ - ๒,๗๑๑ - ๒,๒๘๙ - ๔๕.๗๘ 

๑๑ ค่าเข้าเลม่ๆ ละ ๘๐ บาท 
จ านวน ๑๐๐ เล่ม 

๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ - - - 0 

๑๒ ค่าเช่ารถตู้ ๑ คัน วันละ ๒,๐๐๐ 
บาท จ านวน 4 วัน  

๘,๐๐๐ - - - - - ๑๐๐ 

๑๓ ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลีย้ง
พนักงานขับรถ 

- - ๕๘๐ - -๕๘๐ - - 

14. ค่าตอบแทนวิทยากร รวม 3,600 -  - 3,600 - 100 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 355,200 - 262,941 - ๙๒,๒๕๙ - 25.๙๗ 



๗๒ 

 

          ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ห้องประชุม (๑๕ วันๆละ ๖ ชม.) ๙๐ ชม.  ๓๐๐ ๒๗,๐๐๐  
๒. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (๑๕ วันๆละ๖ ชม.) 

projector/visualization ๙๐ ชม.  
๑๐๐ ๙,๐๐๐  

๓. ค่าเครื่องเสียง (๑๕ วันๆละ ๖ ชม.)๙๐ชม. ๑๐๐ ๙,๐๐๐  
 รวม  ๔๕,๐๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้     

-การท างานเป็นทีม 
-การติดตามก ากับให้เป็นตามแผน 
-การท าความเข้าใจในหลักสูตร จะท าให้อาจารย์ผู้สอนออกแบบ/วางแผนการจัดการสอนให้

สอดคล้องกับหลักสูตรทั้งในด้านรูปแบบการสอน การวัดประเมินผล 
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันท าให้เกิดความรู้ ทักษะและทัศคติที่ดีต่อการจัดการเรียน

การสอน    
                                                                                                                           

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
-ความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ

TQF    
-การเป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์ ความเอ้ืออาทร 
 

๙.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
-ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยบรรจุในปฏิทินของวิทยาลัย 
-การจัดท าฐานข้อมูลของหลักสูตรเพ่ือสะดวกการติดตาม 
-การวางแผนด าเนินงานให้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    
 
  
 
 
 



๗๓ 

 

 
                                         ลงชื่อ.............................................   (ผู้รับผิดชอบ) 

                                           (นางธีรภัทร  นวลแก้ว) 
                                                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

                                            

                               ลงชื่อ  (ผู้เห็นชอบโครงการ) 
                                            (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
     
                                                      วันที่  20 สิงหาคม  2557 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๘  
๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม  
          โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏบิัติ  
๒. ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มวิชาการ  :นางสุจิมา ติลการยทรัพย์ 
                     นางนงลักษณ์  ค าสวาสดิ์ 
             
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
               ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือนกันยายน  ๒๕๕๗ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
         จ านวน ๒๔๐ คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    ๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

       มีการวางแผนการประสานแผนการฝึกภาคปฏิบัติและประสานแผนย่อยประจ าปีการศึกษา  
๕๕๕๗  จัดท าคู่มือการประสานแผน  ด าเนินการประสานแผนในแหล่งฝึกทั้งการประสานแผน
ภาพรวม และย่อย โดยมีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
แหล่งฝึก 
 
     5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑.ทุกแหล่งฝึกได้รับการประสานแผนใน
ภาพรวมประจ าปีการศึกษา อย่างน้อย ๑ 
ครั้งก่อนฝึกภาคปฏิบัติ 
 

๑.กลุ่มวิชาการ โดยกลุ่มวิชาการได้วางแผนการ
ประสานแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติใน
ภาพรวมประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ให้ครอบคลุม
แหล่งฝึกของวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงพยาบาล
มหาสารคาม กาฬสินธุ์  ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ยโสธร 
และ จิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น  โรงพยาบาลชุมชน
และสาธารณสุขอ าเภอ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๗  



๗๕ 

 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๒.การประสานแผนย่อยการฝึกภาคปฏิบัติ โดย
หัวหน้ากลุ่มวิชาและหรือตัวแทนกลุ่มวิชา ได้
ด าเนินการประสานแผนย่อยในแต่ละรายวิชา ก่อนส่ง
นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล/หอผู้ป่วยที่
เกี่ยวข้อง ในเดือนธันวาคม-มีนาคม ๒๕๕๗ 

๒.มีข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

ด าเนินการจัดท าข้อตกลงการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาร่วมกัน 

 
6. สรุปงบประมาณ 
     6.๑ งบประมาณที่ใช้จ่าย 
  

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

1. 
 

 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
รวมทั้งหมด 
 

24,480 - - - 24,480 - 100 

2 ค่าอาหาร/
อาหารว่างใน
ประสาน
แผนการฝึก
ปฏิบัติภาพรวม 

๔,2๐๐ - 4,000 - 2๐๐ - 4.79 

3 ค่าอาหารว่างใน
ประสานแผน
ย่อย 

4,000 - 4,000 - 0 - 0 

4. ค่าถ่ายเอกสาร
เข้าเล่ม 

10,000 - - - 10,000 - 100 

 รวม 
 

42680 - 8,000 - 34,680 - 81.25 

 



๗๖ 

 

6.๒ มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย 

 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม ๗ ชม.X ๕๐๐บาท x ๘ ครั้ง ๒๘,๐๐๐  
๒ ค่าตอบแทนล่วงเวลาใน

การจัดเตรียมเอกสาร 
๔ ชม. x๓๐๐บาท    ๑,๒๐๐  

๓ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๘ ครั้งX ๓๐๐บาท    ๒,๔๐๐  
      รวม   ๓๑,๖๐๐  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 การประสานแผนในภาพรวมของวิทยาลัยก่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านปฏิบัติการพยาบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักศึกษา 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความร่วมมือ ในการวางแผนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ของผู้บริหารของวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล และผู้บริหารการพยาบาลของแหล่งฝึก 
 ๘.๒ ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ 
 ๘.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตาม ประสานงานระหว่างหน่วยงาน/ภายในวิทยาลัย 
   
๙. ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.1  การวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมีความล่าช้า ท าให้การวางแผนช่วงเวลา
ประสานแผนล่าช้า จึงควรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิด
การศึกษา 

                ลงชื่อ        ผู้สรุปโครงการ 
      (นางสุจิมา ติลการยทรัพย์)  
                       หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

                                   ลงชื่อ..    (ผู้เห็นชอบโครงการ) 
                                           (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                               วันที่   10   เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 



๗๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 9 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
                  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางอักษ์ศรา กะการดี  นางสาวชนิสรา  แสนยบุตรและนางสาวสุดารัตน์ เชนรัมย์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3.1 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 32 วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 
 3.2 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 31 วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2557 
 3.3 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3,4 รุ่นที่ 30-29 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 
๔.  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑,๒,๓,๔ รุ่นที่ ๓2,31,30.๒9    
     ๔.๑ กลุ่มเป้าหมายระหว่างวันที่ ๕-๘ สิงหาคม ๒๕๕7 ณ สถานปฏิบัติธรรมวัดชัยประสิทธิ์บ้านแพง 
ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

๑. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๓2                 จ านวน  96  คน 
๒. อาจารย์ / บุคลากร   (ผู้ดูแล )            จ านวน     ๕  คน     
                                               รวม   ๑01 คน 

      ๔.๒ กลุ่มเป้าหมายวันที ่๒7-๒9 กรกฎาคม  ๒๕๕7 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
            ๑.นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ 31 จ านวน   150  คน 
            ๒. อาจารย์ / บุคลากร   (ผู้ดูแล )                         จ านวน     ๕  คน 
                                                                          รวม       155  คน 
     ๔.๓  กลุ่มเป้าหมายวันที่ ๒1-๒3 กรกฎาคม ๒๕๕7 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
            ๑.นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓,๔ รุน่ที่ 30,29 จ านวน  276  คน 
            ๒. อาจารย์ / บุคลากร   (ผู้ดูแล)                           จ านวน     ๕  คน 
                                                                           รวม       287  คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
      ๕. ๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

   1.มีการทบทวนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม/อัตลักษณ์บัณฑิตและร่วมกันก าหนดการประเมิน
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา/บุคลากรวิทยาลัย รายงานการประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 
5/2556 วันที่ 11 พฤศจิกายน  2556 
    2.ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา/บุคลากรรับทราบผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  คู่มือนักศึกษาและแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนนักศึกษา
แจ้งในที่ประชุมนักศึกษาชั่วโมงกิจการนักศึกษา 

   ๓. การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา/บุคลากร 



๗๘ 
 

          3.๑.จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ 
จัดในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2557  โดยกระบวนกรจิตปัญญาจากคณะศึกษาศาสตร์และคณะทันตแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       3.2 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 3,4 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 โดยกระบวนกรจิตปัญญาและพระวิทยากร พระมหาสมปอง 
ดิลิเวอรี่ วิทยาเขตขอนแก่น 
       3.3 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1 วันที่ 4-7 สิงหาคม 2557 ณ วัดชัยประสิทธิ์ ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
 

      5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.มีนักศึกษา/บุคลากร/กิจกรรมที่
ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมโดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 

     นักศึกษา/บุคลากร/กิจกรรมที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ  จ านวน 7 รางวัลคือ 
1.รางวัลที่3 โครงการWhy Social Network ในการประกวด 
โครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษาครั้งที่11ประจ าปี
การศึกษา 2556มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์จัดที่จังหวัด
นครราชสีมา 
2. รางวัลการประกวด เยาวชนอาสาสืบสานพระราชด าริ  ใน
โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ (RDPB  Camp) รุ่น
ที่ 3 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
จังหวัดสกลนคร  
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีใน
การโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) กิจกรรม
ของนิสิตนักศึกษา "ด้านคุณธรรมจริยธรรม"   มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วันที่ 21 ก.พ 57  
4. รางวัลเยาวชนดีเด่นคนดีศรีมหาสารคามของนายวิทิต  มานะดี      
5. รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนานักศึกษาในโครงการเจาะใจ
เปลี่ยนความคิด ปลูกจิตส านึกความปลอดภัยฯของสถาบันพระบรม
ราชชนก ปี 2556 
6. รางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล ปี2557ของนางศิราณี  
อ่ิมน้ าขาว รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา  
7. รางวัลพยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุขนางนฤมล เอนกวิทย์ ผู้อ านวยการ 
 
 



๗๙ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๒.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ข้อ ๒,๓, ๙ ระดับดีข้ึนไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

ปี 1 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
ข้อ ๒ ค่าเฉลี่ย ๔.68  อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ92.๘๐ 
ข้อ ๓ ค่าเฉลี่ย ๔.๗๙ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ๙3.๘๐  
ข้อ ๙  ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘7.๘๐  
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ 
ปี 2 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
ข้อ ๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๒๘ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖ 
ข้อ ๓ ค่าเฉลี่ย ๔.๔ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๘  
ข้อ ๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๖ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๒ โดยรวมคิด
เป็นร้อยละ ๘๘.๕๓ 
ปี3และ4  ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ข้อ ๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๒๘ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖  
ข้อ ๓ ค่าเฉลี่ย ๔.๔ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๘ 
ข้อ ๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๖ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๒  
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๓ 

๓. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์บัณฑิตโดยนักศึกษา/บุคลากร
อย่างน้อย ๑๐ กิจกรรม 
 

จ านวนกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา/บุคลากรจ านวน 24 กิจกรรม 
โดยแบ่งเป็น 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 32 มีจ านวนกิจกรรมจิตอาสาของ
นักศึกษาภายหลังการเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔ ครั้ง 
๑.กิจกรรมจิตอาสาถานสงเคราะห์คนชรา  วันที่ 18 กรกฎาคม 
๒๕๕7 
๒.กิจกรรมจิตอาสาในการช่วยศพเพ่ือนของนักศึกษา 
๓. กิจกรรมจิตอาสาที่ชุมชนแวงน่าง มหาสารคาม วันที่ 18 
กรกฎาคม ๒๕๕7 
๔. กิจกรรมจิตอาสาที่ชุมชนอุทัยทิศ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
5. จิตอาสาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
    นักศึกษากลุ่มจิตอาสาของช้ันปีท่ี 2  
ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา จ านวน ๖ ครั้ง 
๑.กิจกรรมจิตอาสา ในโครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา: 
ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 ”ระหว่างวันที่ ๒2-๒
5 กรกฎาคม ๒๕๕7 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี โดยลงชุมชน โรงเรียนบ้านดงเย็น ให้ความรู้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เกี่ยวกับสุขศึกษา 
๒.กิจกรรมจิตอาสาการแสดงดนตรีในงานมงคลสมรส  
อาจารย์สุดารัตน์  เชนรัมย์ 
 



๘๐ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๓. กิจกรรมจิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านมหาสารคาม 
วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕7 
๔.จิตอาสาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
๕. กลุ่มจิตอาสา ร่วมโครงการปลูกป่าต้นกล้าของความดีเพ่ือพ่อ 
ชั้นปีที่ 3และ 4 มีจ านวนกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา จ านวน 
๑๔ ครั้ง 
๑. กิจกรรมจัดนิทรรศการ ในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 
มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม 80 พรรษา มหาวิทาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  
 ๒.จิตอาสาและคณะ ในโครงการต้นกล้าอินถวา ท าความดี ร่วมกัน
ท าความสะอาดวังมัจฉา จังหวัดมหาสารคาม 
๓.กิจกรรมร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม เนื่องในเทศกาลวันลอย
กระทง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 

๔.กลุ่มจิตอาสา โครงการต้นกล้าอินถวา จิตอาสาสู่สังคม 

๕.กลุ่มจิตอาสาคลังปัญญา น าพาลูกหลานให้มีคุณค่า 
๖.กลุ่มจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชนศรีมหาสารคามและชุมชนอุทัย
ทิศจังหวัดมหาสารคาม 

-  จิตอาสาจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 
๗.กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ร่วมกับวิทยาลัยจัดขึ้น วันที่ ๑๒ 
เดือนเมษายน ๒๕๕7 

๘.กิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ร่วมกับบ้านพักคนชรา 
จังหวัดมหาสารคาม วันที่ วันที่ ๑๒ เดือนเมษายน ๒๕๕7 

๙. กลุ่มจิตอาสา ท ากิจกรรมถนนสะอาดลานกว้าง หน้าวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
๑๐. จิตอาสาน าเสนอผลงาน  “โครงการประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา: ส าหรับนกัศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 ” 
 
11. กิจกรรมโครงการท าความดีเพ่ือแม่ ในโครงการสดุดีพระคุณแม่ 
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 
- จิตอาสาในการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวัน
ส าคัญต่างๆ 
12.กิจกรรมร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง จุดเทียนชัยในวัน
แม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ราชการหอประชุม
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จังหวัดมหาสารคาม 

๑๒. ร่วมงานท าบุญเนื่องในวันเฉลิมพระราชสมภพในสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕7 

- จิตส านึกสาธารณะ ดูแลและท าความสะอาด ศาสนสถาน 
๑๓.ท าความสะอาด พระบรมรูปสมเด็จย่า, พระพรหมธาดา,ศาลปู่
ตา,พระพุทธลีลา เนื่องในวันพยาบาล วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม๒๕๕6 

๑๔. กิจกรรมท าความดีท าความสะอาดศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

๔. ผลประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้าน
จิตบริการ อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่าง
น้อยร้อยละ๘๐ 

ผลการประเมินอัตลักษณ์ด้านจิตบริการ ค่าเฉลี่ย 4.89 คิดเป็น 
ร้อยละ 92.48 
การประเมินโครงการภาพรวมนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

1.อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก  
2.ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ท าให้ละลึกถึง

พระคุณในหลวง พระคุณแม่ และกิจกรรมส่งมอบความรู้สึกให้กัน 
3.เป็นกิจกรรมที่ดีมากและขอขอบคุณท่ีมีกิจกรรมแบบนี้ 

วิทยากรเก่งมากถ่ายทอดได้ดี 
4.อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเพราะท าให้ได้ทบทวน

ตัวเอง ได้เข้าใจตนเองทั้งความคิด สติ และความรู้สึก 
5.เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไม่น่าเบื่อรู้สึกมีความสุขที่ได้ท า

กิจกรรมแบบนี้อยากให้มีบ่อยๆ 
6.รู้สึกรู้ตนเองมากข้ึนซึ่งมองเห็นในสิ่งที่ตนเองมองข้าม 
๗.พระอาจารย์อบรมได้ดีมากเวลาเหมาะสม เนื้อหามีความ

ทันสมัย 
๘.อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆๆเป็นกิจกรรมที่สร้าง

ก าลังแก่นักศึกษาสามารถเผชิญอุปสรรคได้ด้วยตนเอง 
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๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ ( ชั้นปีที่ ๑) 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ๑.ค่าตอบแทนพระ
วิทยากร  

25,๒๐๐ - 25,200 0 0 0 0 

๒ ค่าอาหารนักศึกษา
และอาจารย์  

๕๐,๔๐๐ - 48,480     0 1,920 0 3.80 

๓ ค่าอาหารว่าง 
อาจารย์/บุคลากร
และนักศึกษา  

๒๑,๐๐๐ - 20,200    0 800 0 3.80 

๔ อาหารว่างอาจารย์
และนักศึกษา  

๒3,0๐๐ 
0 

๒3,0๐๐ 
0 

- 
0 

- 

๖. ค่าท่ีพักนักศึกษา
และอาจารย์ 
บุคลากร  

๒๑,๐๐๐ 
0 

10,100    
0 

10,900 
0 

51.90 

๗ ค่ารถรับส่ง
นักศึกษา  

9,000 
 

9,000    
 

0 
 

0 

8 วัสดุอุปกรณ์รวม  ๕,๐๐๐ 0 0 0 0 0 0 
 รวมทั้งหมด ๑๕๔,๖๐๐ 0 

 
135,980 0 

 
18,620 0 

 
12.04 

ชั้นปีที่ 2 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. 
ค่าตอบแทน 
กระบวนกร  

๑๕,๖๐๐  0 12,000   0 3,600 0 23.07 

2. 
ค่าอาหาร
นักศึกษา  

55,440 

0 55,800   0 3,240 
0 
 

5.48 
๓. 

ค่าอาหาร
อาจารย์/
บุคลากร
ผู้ดูแล  

3,600 

4. 

ค่าอาหาร
ว่างนศ.และ
อาจารย์ 
 

20,500 0 19,375   0 1,125 0 5.48 
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ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

5. 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

๕,๐๐๐ 0 0 0  0 0 

  100,140 0 87,175 0 7,965 0 34.03 
 
ชั้นปีที่ 3 /ชั้นปีที่ 4 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. 
ค่าตอบแทน
วิทยากร  

12,600 0 12,600   0 0 0 0 

2. 
ค่าอาหาร
ว่างนักศึกษา
อาจารย์  

๒๗,๓๐๐ 0 27,100 0 200 0 0.73 

๓. 

ค่าอาหาร
อาจารย์/
บุคลากร
นักศึกษา 

๖๕,๕๒๐ 0 65,040   0 480 0 0.73 

4. 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

๕,๐๐๐ 0 0 0 0 0 0 

  110,420 0 104,740  0 680  0.61 
 รวม 3ระยะ 365,160 

 
 327,895 

 
 37,265  10.20 

    
๖.๑.๑มูลค่าใช้จ่าย  

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าสถานที่  

หอประชุม  จ านวน ๓ ชั่วโมง 
 
๕๐๐ บาท/ชม. 

 
๑,๕๐๐ บาท 

 

 รวมทั้งหมด  ๒,๓๐๐ บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้   

1.การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีท าให้งานประสบความส าเร็จ  
 ๒.เรียนรู้การประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของแต่ละ
ฝ่าย 
           3.การประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทราบก าหนดการอบรมโครงการผ่านช่องทาง
ที่หลากหลายจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ               
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           4.เรียนรู้รูปแบบการจัดท ารูปเล่มผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการท าสมุดบันทึกเล็กจากกระดาษ 
เอสี่ให้นักศึกษาท าให้การเก็บผลส าเร็จของโครงการเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
           5.มีกิจกรรมการเช็คอิน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเพลง กิจกรรมเพื่อนจ๋า กิจกรรมปรบมือความรู้สึก กิจกรรม
ผึ้งกับดอกบัวตูม เป็นกิจกรรมส าหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่แสดงความคิดเห็นในรูปแบบของความรู้สึก
ผ่อนคลาย ได้รอยยิ้ม มคีวามสุขเป็นกิจกรรมที่ดีท่ีควรน าไปพิจารณาในครั้งต่อไป 
           6. การมอบหมายงานตามหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑.  การท างานเป็นทีมการประสานงานทั้งในโดยการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงานได้แก่  

- กลุ่มอ านวยการให้ความสะดวกในการใช้รถยนต์ของทางราชการในการเดินทางไปประสานงานที่วัด
ชัยประสิทธิ์ และอ านวยความสะดวกในการจ้างเหมารถรับส่งในวันที่ไปอบรม  การจัดท าป้ายโครงการ  การ
จัดเตรียมซื้ออุปกรณ์ในการจัดอบรม เช่น ดอกไม้ กระถางจุดเทียนอุดมการณ์  ธูปเทียนในการอบรม กระดาษ
ที่ใช้ขณะอบรม 

- งานการเงิน ให้ยืมเงินทดรองจ่ายในช่วงการอบรม ให้ยืมเงินได้ตรงตามเวลาจัดอบรม 
- งานโสตทัศนูปกรณแ์ละงานคอมพิวเตอร์ ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดอบรมแต่ละระยะ  
-งานสุขภาพ เตรียมตะกร้ายาประจ าตลอดการอบรม 
-งานครูประจ าชั้นร่วมในพิธีเปิดปิดโครงการ 
-งานบริหารให้ความสะดวกในการจัดรถตู้รับส่งทีมที่เข้ากิจกรรมเปิด/ปิดโครงการ/ร่วมกิจกรรมพิธี

บูชาคร ู
-ผู้บริหารองค์กรและคณาจารย์ให้ความส าคัญของโครงการ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเปิด /ปิด

โครงการ/ร่วมกิจกรรมพิธีบูชาครู 
-ผู้บริหารองค์กร อาจารย์ดร.นฤมล เอนกวิทย์ เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับนักศึกษาได้มีการอนุมัติให้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกๆปี 
 ๒. การด าเนินงานตามแผนงานโครงการสามารถด าเนินงานตามแผนการที่ตั้งไว้จากความร่วมมือของ
ทุกฝ่าย 
          ๓. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการท างานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั้งการ
ติดตามก ากับของผู้บริหาร  

4.วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง โดยให้
ความส าคัญในการจัดท าโครงการเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษา  

5.มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงานโดยอาจารย์ในกลุ่ม
งานกิจการนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

6.ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา ตัวแทนชมรม และอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาที่ให้ความส าคัญ
ในการเข้าร่วมโครงการ 

7.วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี       
โดยเฉพาะอาจารย์ภายในวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษา ในการพัฒนาจิตปัญญาศึกษา 
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๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
    ๙.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
  กิจกรรมของชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓2  

๑. เนื่องจากการอบรมนอกสถานที่ และมีนักศึกษาเจ็บป่วยส่งรักษาต่อควรมีรถประจ าสถานที่อบรม 
 ๒. ควรใช้เป็นสถานที่จัดอบรมในปีต่อๆไปเนื่องจากเหมาะสมและอยู่ใกล้ 
          ๓. จัดท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการทุกครั้ง 
 ๔. ควรมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์เข้าร่วมปฏิบัติตลอดการจัดอบรมเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
 
         กิจกรรมของชั้นปีท่ี ๓ รุ่นที่ 30 ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒9  
          ๑.   ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างสม่ าเสมอ 

๒. ควรมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เสนอผลการด าเนินโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมคนดี โดยมีการประกวดเป็นชั้นปี 

๓. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงท้ังอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  โดยอาจจะ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซต์ของวิทยาลัย 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา(แบบประเมิน) 

1.ต้องการให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกโดยเฉพาะก่อนสอบสภา เพ่ือฝึกให้มีสมาธิและเป็นการเปิดใจกับ
เพ่ือนๆท าให้มีความสามัคคีมากข้ึน 

11.การจัดเมนูอาหารในแต่ละวันควรมีหลากหลายมากข้ึน  
15.พิจารณาเรื่องระยะเวลาให้เหมาะสมควรจัดในช่วงใกล้เปิดเทอมน่าจะเหมาะมากขึ้น 
16.ควรจัดกิจกรรมทุกชั้นปีเพ่ือจะท าให้มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น 

 
 
 
                                              ลงชื่อ....อักษ์ศรา  กะการดี.....ผู้รับผิดชอบโครงการ 

( นางอักษ์ศรา  กะการดี ) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

                                              ลงชื่อ....เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ ... ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
                                                    ( นายเรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ )   

                   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 
                   วันที่  18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 10 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาสมรรถนะและแกนน าด้านการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับ  
                                 นักศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
2. ผู้รับผิดชอบ   นายวีระชัย  อ่ิมน้ าขาว 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   

กิจกรรมการพัฒนาแกนน าสร้างเสริมสุขภาพ  วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2556 
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้วยการออกก าลังกายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึง  วันที่  15 

กันยายน  พ.ศ. 2557 สัปดาห์ละ 3 วันๆละอย่างน้อย 30 นาที 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

4.1   อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  กลุ่มกิจการนักศึกษาจ านวน 5 คน 
4.2   นักศึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรมกีฬา  จ านวน 30 คน 
4.3   นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 449 คน 
      รวม 484 คน 

5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  กิจกรรมการด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม 2557 ประกอบด้วย 

ขั้นเตรียมการ 
1.อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาประชุมวางแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษาและชมรมกีฬาในการวาง

แผนการด าเนินการ 
2.ส ารวจความต้องการการสร้างเสริมสุขภาพตามความสนใจของนักศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ

ด้านการสนับสนุน 
3.ด าเนินงานเพื่อการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดความต่อเนื่อง   จากนั้นจัดกิจกรรมการ

พัฒนาแกนน าสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถนะร่างกายด้วยการออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาจ านวน 7 
กลุ่มคือ 

1.แบดมินตัน 2.เทเบิลเทนนิส  3.ตะกร้อ  4.บาสเกตบอล  5.วอลเลย์บอล  6.ฟุตซอล 7.แอโรบิค
แดนซ์ 

โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 7 กลุ่มและมีวิทยากรจากสถาบันการพลศึกษามาร่วมในการเป็นวิทยากร  ใน
ระหว่างวันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2556  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 391 คน และมีการจัดกิจกรรม
ออกก าลังกาย สัปดาห์ละอย่างน้อย3 วัน  วันละ 30 นาท ีโดยนักศึกษาวิ่งรอบวิทยาลัย บางส่วนเต้นแอโรบิก     
เล่นแบตมินตันและบาสเกตบอล วอลเล่ย์บอลที่สนาม 

ส่วนกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องจากนักศึกษาเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ล่าช้า
เป็นเดือนสิงหาคม  ส่งผลให้กิจกรรมมีจ านวนมากและติดภาระกิจการเรียนการสอนจึงเลื่อนไปปีงบประมาณ 
2558 แทน 
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   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึนหลังการ
ร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ60 

 

นักศึกษามีสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึนหลังการ
ร่วมโครงการ จ านวน 391.ราย คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมี
กิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาสากล  วอลเลย์บอล  
บาสเกตบอลและฟุตซอล 
บางส่วนมีการวิ่งออกก าลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็น 
การออกก าลังกายบริเวณเครื่องเล่นออกก าลังกายที่สวน
กลางแจ้ง 
การเต้นแอโรบิกทั้งที่สวนสุขภาพ  เทศบาลและลานพิกุลทอง 
 

2.มีแกนน าสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาลแต่ละชั้นปีอย่างน้อยชั้นปีละ 5 คน 
 

มีแกนน านักศึกษาตัวแทนของทุกชั้นปีส่งรายชื่อการเป็นแกนน า
สุขภาพ/ผู้น านักศึกษามีทักษะด้านการกีฬาครบทุกประเภทกีฬา
สากล  ทั้ง 7 ชนิดกีฬาคือ ฟุตซอล  บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  
เทเบิลเทนนิส  ตะกร้อ เปตอง  แบตมินตันและกรีฑา 
 

3.มีกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

มีกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาสากล  
วอลเลย์บอล  บาสเกตบอลและฟุตซอล 
บางส่วนมีการวิ่งออกก าลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็น 
การออกก าลังกายบริเวณเครื่องเล่นออกก าลังกายที่สวน
กลางแจ้ง 

 
6. งบประมาณ 
 6.1 สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 1.ค่าวัสดุอุปกรณ์   30,000 0 30,000 0  0 0 

2 
2.ค่าตอบแทน
วิทยากร 

31,500 
0 

31500 
0 

 
0 

0 

3 ค่าอาหารว่าง   72,600 0 60,450 0 12150 0 0 
 รวมทั้งหมด 134,100 0 121,950 0 12150 0 9.06 
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6.2  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องสโมสรนักศึกษา 3 
ชั่วโมงๆละ300บาท 

ชั่วโมงๆละ 
300บาท 

รวม 900 บาท  

2 ค่าเครื่องเสียง สัปดาห์ละ 3 
วันๆละ 1 ชั่วโมงรวม 20
สัปดาห์20*3ชั่วโมง 

ชั่วโมงๆละ
100บาท 

รวม 6000 บาท  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
       7.1 นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นทีม  ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 

  7.2 นักศึกษาได้ทราบขั้นตอนการเบิก- จ่ายวัสดุอุปกรณ์และการบ ารุงรักษาที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ทางวิทยาลัย 
  7.4 ฝึกฝนภาวะผู้น าและการบริหารจัดการโครงการที่ต้องให้ความส าคัญกับการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพและการมอบหมายงานที่เป็นรูปธรรม ระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       8.1  มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
       8.2  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน 
และต่อเนื่อง  
       8.3 ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา สมาชิกชมรมกีฬา และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้บริหารที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้นักศึกษาชมรมกีฬาและแกนน านักศึกษา
รับผิดชอบด าเนินการบันทึกและจัดกิจกรรมการออกก าลังกายให้เป็นรูปธรรม 

 
 

ลงชื่อ   นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว   (ผู้รับผิดชอบ) 
(..นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ  นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์.....(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์  ) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 

 วันที่  10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2557 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 11 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ นายวีระชัย    อิ่มน้ าขาว   นางสาวสุดารัตน์ เชนรัมย์   นางสาวชนิสรา  แสนยบุตร 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ระยะที่ 1 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2557   
 ระยะที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557   
๔.กลุ่มเป้าหมาย 

4.๑.สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา๒๕๕7และท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษากลุ่มปี๒๕๕6 จ านวน ๗๐ คน 
๒.อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาจ านวน ๘ คน 
๓.วิทยากรภายนอกจ านวน 2 คน 

รวม 80 คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ระยะที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดท าแผนงานโครงการของสโมสร
นักศึกษา  ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 50 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจ านวน 10 คน มีวิทยากรจากภายนอกบรรยาย 2 คนประกอบด้วย นาย
วรวิทย์  สีหาบุญลี  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาสารคาม อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555  
และ นายสุทธินนท์  เสนารินทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยางสีสุราช 
 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ 2557 มีการจัดอบรม โดย นายวรวิทย์  สีหาบุญ  บรรยายเรื่อง
บทบาทของนักศึกษาพยาบาลกับการขับเคลื่อนงานสโมสรนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยประเด็น หลังจากนั้นเป็น
การบรรยายพิเศษเรื่องแผนยุทธศาสตร์วศม.กับการขับเคลื่อนงานสโมสรนักศึกษาโดย นางเนาวรัตน์  สุขณะ
ล้ า  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และในเวลา14.10-17.00น. นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว  รอง
ผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา บรรยายเรื่องการวิเคราะห์องค์กรสโมสรนักศึกษาเพ่ือพัฒนางานสู่
ความส าเร็จ เวลา17.00-19.00น.การท างานเป็นทีมและการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นาย
เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  เวลา 19.00-22.00น. กิจกรรมกลุ่มละลาย
พฤติกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์งานสโมสร โดย นายเรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์และคณะ และสิ้นสุดกิจรรมในเวลา
เวลา 22.00น.เป็นการถอดบทเรียนการเรียนรู้และนัดหมายการร่วมโครงการ โดยการถอดเรียนประกอบด้วย
ประเด็นดังนี ้
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 งดกิจกรรมเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการตามประกาศของ คสช.โดย
นักศึกษาสโมสรนักศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมโครงการและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 
 ระยะที่ 2 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการด าเนินงานสโมสรนักศึกษา 
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดชลบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557 โดยวนัที่ 29 มิถุนายน 2557 
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  เดินทางจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเวลา 07.00 น. ตามก าหนดการและถึงที่พัก
สโมสรกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (หาดน้ าหนาว) ในเวลา 16.00 น. ตาม
ก าหนดการ หลังจากนักศึกษาเข้าที่พักและปฏิบัติภารกิจส่วนตัวแล้วจึงท ากิจกรรมละลายพฤติกรรมบริเวณ
หาดน้ าหนาว เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท าความรู้จักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาชมรมต่างๆ บรรยากาศผ่อนคลาย เดินทางสู่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีเพ่ือรับฟัง
การบรรยาย  การพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยรองผู้อ านวยการกลุ่ม
กิจการนักศึกษา วสส.ชลบุรี สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดชลบุรี น าเสนอผลการ
ด าเนินงานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556/นวัตกรรม/โครงการเด่น ผลการด าเนินกิจกรรมคือ ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสโมสรนักศึกษา 
 หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา/การด าเนินงานตามกรอบ TQF 
การด าเนินงานด้านการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต/การด าเนินงานสโมสรนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่
ดีในการด าเนินงานพัฒนานักศึกษา อภิปราย ตอบค าถามท่ัวไป นักศึกษามีการอภิปรายและซักถามในประเด็น   
หลังจากนั้นเวลา เวลา 12.30-13.30น.  เดินทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือรับฟังการบรรยาย  การด าเนินงานขับเคลื่อนองค์กรนิสิต/นักศึกษาพยาบาล เพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิต
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา น าเสนอผลการ 
ด าเนินงานสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2556/นวัตกรรม/โครงการเด่น  หลังจากนั้น เวลา 19.00-21.00น.  
ท ากิจกรรมสันทนาการน้องพ่ีวศม   
 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2557 หลังจากปฏิบัติภาระกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย เวลา08.00-
10.30น. ท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการกลุ่มเพ่ือการพัฒนาองค์กรสโมสรนักศึกษา สู่องค์กรแห่ง
ความสุขโดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 7 กลุ่ม โดยนางศิราณี  อ่ิมน้ าขาวและคณะ 10 ท่าน และเวลา10.40-
12.00น. ท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการกลุ่มเพ่ือการพัฒนาองค์กรสโมสร นักศึกษา สู่องค์กรแห่ง
ความสุข และเวลา13.00-15.00น กิจกรรมสานสัมพันธ์สโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เวลา
15.10-16.00น.  สรุปถอดบทเรียน ประเมินผลโครงการ  
 
     5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เปิดภาค
การศึกษา ในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้กรรมการสโมสร
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเพียง 50 คนนักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

๒.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ข้อ ๖,๗,๙ ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

จากการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดย
ใช้แบบประเมิน. ผลการประเมินพบว่า  
ข้อที่ ๖ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 46 คน คิดเป็น 
ร้อยละ   92.0 
ข้อที่ ๗ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ. 84.0 
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 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ๙ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

๓. ผลประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป
อย่างน้อยร้อยละ๘๐ 

จากการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตโดยใช้แบบประเมิน 
ผลการประเมินพบว่านักศึกษามีผลการประเมินอัต
ลักษณ์บัณฑิตอยู่ในระดับดีขึ้นไปจ านวน 46 คน   
คิดเป็น ร้อยละ   92.0 

4.มีแผนงานโครงการที่เขียนตามหลักการใช้
กระบวนการคุณภาพของสโมสรนักศึกษาและ
ชมรมท้ัง๗ ชมรมอย่างน้อยชมรมละ๑แผนงาน/
โครงการ 

จากการประชุมวางแผนงานของโสมสรนักศึกษา ได้
แผนงานโครงการที่เขียนตามหลักการใช้กระบวนการ
คุณภาพของสโมสรนักศึกษาทั้งหมด 1 โครงการ 
ได้แก่โครงการสานฝัน…ฉันอยากเรียนพยาบาล 
(Born to be nurse)  และ ชมรมท้ัง ๗ ชมรม  
ชมรมละ ๑ แผนงาน รวม 8 แผนงานโครงการ 

5.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติ
ที่ดีต่อการท างานเพื่อส่วนรวมระดับดีขึ้นไปอย่าง
น้อย ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน 50 คน ต่อการจัดโครงการโดยใช้
แบบประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น า
นักศึกษา ผลการประเมินพบว่านึกศึกษามีความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
92.0  

 
6. งบประมาณ 

6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

ระยะที่ 1 วันที่ 22-24 พ.ค 57 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 0 4,720 0 0 0 0 

2. 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ภายนอก  

1,800 0 1,800 0 0 0 0 

3. 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคปฏิบัติ 

3,150 0 0 0 
3,150 

0 100 

4. ค่าอาหารนักศึกษา 25,200 
0 24,000 0 7,200 0 23.07 

5. ค่าอาหารวิทยากร 6,000 

 39,150  30,520 0 8,630 0 22.04 
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ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

ระยะที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย-1ก.ค57 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
บรรยาย 

1,800 0 900  900 0 50 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคปฏิบตั ิ

3,600 0 0  3,600 0 0 

3 อาหาร/อาหารว่างผูร้่วม
โครงการ 

32,000 0 32,000  0 0 0 

4 ค่าที่พักนักศึกษา 20,000 0 20,000  0 0 0 
5 ค่าที่พักอาจารย์ จนท. 12,000 0 12,000  0 0 0 
6 ค่าจ้างเหมารถ 60,000 0 60000  60000 0 0 

7 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000 0 4,762 

 
238 0 4.76 

 
ระยะที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย-1ก.ค57 

9 
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา/
อาจารย์ค่าเดินทาง/
พนักงานขับรถ 

0 0 17,940 0 0 0 
 

0 

  170,550 0 158,402 0 64,738 0 37.95 
 
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
 

2 
 

ค่าอุปกรณ์โสต ฯ  22 ชั่วโมง 
 
ค่าห้องประชุม 22 ชั่วโมง 
 

๑๐๐ บาท/ต่อชั่วโมง 
 

500 บาท 

๒,2๐๐ 
 

11000 

 

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

7.1 การจัดท าโครงการของนักศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการประชุมวางแผนกับอาจารย์ที่ร่วม
รับผิดชอบหรืออาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มงาน เพื่อช่วยในการวางแผนการด าเนินโครงการ 
          7.๒.การน าวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าท่ีเคยท างานด้านสโมสรนักศึกษามาเล่าประสบการณ์และความรู้
ต่างๆท าให้ผู้น านักศึกษาเกิดความตื่นเต้นและเกิดการเรียนรู้ที่ดีจากรุ่นพ่ี จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
น้องๆสโมสรนักศึกษา 
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           7.๓.การจัดท าโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะน าวงจรคุณภาพPDCAมาใช้ในการ   
ด าเนินงานเพื่อที่จะให้งานเป็นระบบมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.๑.วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดย
ให้ความส าคัญในการจัดท าโครงการเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษา  

8.๒.มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงานโดยอาจารย์ใน
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

8.๓.ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา ตัวแทนชมรม และอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาที่ให้
ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการ 

8.๔.วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี         
โดยเฉพาะความร่วมมือของศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

8.๕.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการอบรมผู้น านักศึกษา ซึ่งท าให้ผู้น าทุกคนมีความรู้และความม่ันในการ
ท างานเพ่ิมมากข้ึน 

 8.๖.ความทุ่มเทของผู้บริหารทุกระดับในการร่วมเป็นวิทยากรและให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นการให้
ความส าคัญแก่ผู้น านักศึกษา  

 

9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี  เพื่อให้ตัวแทนชมรมสามารถวางแผนโครงการที่จะท าในแต่

ละปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ควรมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เสนอผลการด าเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาและชมรม ใน

ทุกๆปี 
๓. ควรมีการสร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษากับสถาบันอ่ืนๆเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

ด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาในแต่ละสถาบัน 
๔. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง โดยอาจจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของวิทยาลัย 

 
ลงชื่อ นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

( นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว ) 
                                                พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
ลงชื่อ  นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

( นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
                            วันที่  15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 
 



๙๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 12 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการสร้าง
เครือข่าย    พัฒนาคุณภาพส าหรับนักศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ     นางศิราณี    อ่ิมน้ าขาว  นายเรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์ 
                      และอาจารย์กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา     

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรมการให้ความรู้นักศึกษาทุกชั้นปีในชั่วโมงกิจการนักศึกษา 
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมตามท่ีเครือข่ายฯก าหนด 

 
4.กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1.นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4  จ านวน ๔๓๘ คน 

      4.2.ตัวแทนคณะกรรมการประกันคุณภาพของสโมสรนักศึกษาและกรรมการชมรม ๗ ชมรมและ
สโมสรนักศึกษาจ านวน 25 คน   

      รวมจ านวนทั้งสิ้น  579  คน 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1.ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มกิจการนักศึกษาและกรรมการประกัน
คุณภาพระดับนักศึกษากับอาจารย์กลุ่มงานประกันฯเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์กลุ่ม
กิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาในฝ่ายประกันคุณภาพเป็นกรรมการร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

2.กลุ่มงานประกันคุณภาพได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด าเนินการตามแผน 
2.1 อาจารย์กลุ่มงานประกันคุณภาพให้ความรู้นักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปีในชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาพบ
นักศึกษาทุกชั้นปีและในชั้นปีที่ 1 อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและที่ปรึกษาชมรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
น ากระบวนการคุณภาพ การศึกษามาใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชีวิตประจ าวัน 

2.2 ส่งนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษา ชมรมเข้าร่วมการประชุม อบรมเรื่องการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน   จ านวน 4 ครั้งคือ การ
น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้กระบวนการคุณภาพมาใช้จัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชช นกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ.วพบ.อุดรธานี ในวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ 2557 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัด
ขอนแก่น  



๙๕ 
 

  5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละของนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ 
 

นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ในชั่วโมงกิจการนักศึกษา 
ร้อยละ ๑๐๐ 

2.มีสรุปรายงานผลงานที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เข้าร่วมประชุมด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายหลังจากนักศึกษาสรุปรายงานผลงานที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เข้าร่วมประชุมด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.มีตัวแทนนักศึกษาเป็นแกนน านักศึกษา
น ากระบวนการพัฒนาคุณภาพไป
ประยกุต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน
กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา   

นักศึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรมท้ัง 7 ชมรมรวม 50 คนมี
การน ากระบวนการคุณภาพมาใช้ในการพัฒนางานงานกิจกรรม
หรือโครงการนักศึกษา  โดยการจัดท าแผนกิจกรรมโครงการ
และด าเนินการตามกระบวนการPDCA 

4.มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน  
อย่างน้อย ๒ เครือข่าย   
 
 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันโดยชมรมท้ัง 7 ชมรม
ร่วมเป็นเครือข่าย ประสานกับกลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีเครือข่ายภายนอกจ านวน 3 เครือข่ายคือ 
1.เครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.เครือข่ายตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 
3.เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าลงทะเบียน  7,500  -  7,500  100 
2 ค่าที่พักนักศึกษา 10,000  -  10,000  100 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 3000  1,640  1,360  45.33 

 รวมทั้งหมด 20,500  1,640  18,860  92.0 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

300 600  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 การน ากระบวนการคุณภาพมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 7.2. รูปแบบการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายจากภาคีเครือข่าย 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1  ความมุ่งม่ันตั้งใจของนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษาในการด าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง 
 8.2  การสนับสนุนและนโยบายการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
และกระตุ้นให้มีการน าเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไม่มี 
  
 

ลงชื่อ         (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว .) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 

ลงชื่อ         (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว .) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
วันที่ 15  เดือน   กันยายน.   พ.ศ. 2557. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 13  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่เอาชนะยาเสพติดตามรอย
พระยุคลบาท:กองทนุแม่ของแผ่นดิน 
๒. ผู้รับผิดชอบ       อ.เรณุวฒัน์    โคตรพัฒน์   นายวิทิต  มานะดี และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
          อบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนน า  15-16กุมภาพันธ์ 2557 
           จัดอบรม ให้ความรู้แก่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  สิงหาคม 2557 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
          4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ   รวมทั้งสิ้น82 คน 

1.แกนน านักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 60 คน 
2.อาจารย์ที่ปรึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล 6 คน 
3.แกนน าชุมชนศรีมหาสารคามและกองทุนแม่ของแผ่นดิน 16 คน 

         4.2 กิจกรรมจัดอบรม ให้ความรู้แก่นักศึกษาพยาบาลฯ  
                    1. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน 419 คน 

          2.เด็ก-เยาวชนของชุมชนศรีมหาสารคาม จ านวน 21 คน รวม 440 คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

     1.ได้ด าเนินการจัดท าโครงการขอรับสนับสนุนทุนจาก ปปส.ได้รับการตอบรับว่าเนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาในวิทยาลัย ไม่ใช่คนในชุมชน จึงไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ 

     2.ในส่วนของวิทยาลัยได้ด าเนินการเรื่องการไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจัดท าโครงการต้นกล้า
อินถวา ปลอดยาเสพติด ไร้ควันบุหรี่และแอลกอฮอล์ และร่วมการประชุมของสภาเด็กและเยาวชนและการ
ประชุมยาเสพติดของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  

     
       5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. นักศึกษาพยาบาล  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ร้อยละ 100 
 

นักศึกษาพยาบาล  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ 100 

2.มีการขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ต้าน
ยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่
เหมาะสมกับบริบทของเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ได้  

มีการขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ต้านยาเสพติด ป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมกับบริบทของเยาวชนใน 
สถานศึกษาในส่วนของวิทยาลัยพยาบาลและเครือข่ายสภาเด็ก
และเยาวชน 
 



๙๘ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  มี
เครือข่ายแกนน าเพ่ือประสานงานภายใน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

เนื่องจากไม่ได้รับงบสนับสนุนจึงยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของ
การขับเคลื่อนเครือข่ายแกนน า 

 
๖. งบประมาณ  
       ไม่ได้รับงบสนับสนุนจากปปส. จึงไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         ๗.๑ ได้เรียนรู้หลักการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณจากปปส.ในส่วนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 8.1 การบูรณาการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นแบบอย่างท่ีดี
ด้านการไมยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดนานประจ าของสโมสรนักศึกษา 
 8.2 การใช้กิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นผลงานด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    
           กลุ่มกิจการนักศึกษาควรมีการขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมใน
สถานศึกษา และบันทึกผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของ
จังหวัดได้ 
           

ลงชื่อ   นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์    (ผู้รับผิดชอบ) 
(นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 

ลงชื่อ         (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว ) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 

 วันที่ 20 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

 
 

 
 

 



๙๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 14 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  เสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้วยการคิดดี พูดดี ท าดี  
๒. ผู้รับผิดชอบ                นางอักษ์ศรา  กะการดีและคณะกรรมการด าเนินงาน                  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงกันยายน 2557 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษากลุ่มจิตอาสาทุกชั้นปี ชั้นปีๆละ อย่างน้อย 10 % 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
1.ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักศึกษาเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางแผนร่วมกับเครือข่ายฯจิตอาสาในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม โดยในเครือข่ายที่วิทยาลัย

พยาบาลศรีมหาสารคาม มีการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  บ้านมหาสารคาม  
ชมรมจิตอาสาคลังปัญญาน าพาลูกหลานมีคุณค่า   

3.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของกรรมการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมและสโมสรนักศึกษา ในกลุ่มของชมรมจริยธรรมเป็นผู้ดูแลด้านการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มงาน
พัฒนานักศึกษา 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการตามแผน 
         3.1จัดกิจกรรมคิดดี พูดดี  ท าดี สุนทรียสนทนาเดือนละ 1 ครั้ง   โดยนักศึกษาได้ใช้เวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณงามความดีและกิจกรรมจิตอาสาในทุกเช้าของการเข้าแถวและสวดมนต์ไหว้พระ  มีการ
จัดให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั่วโมงพบผู้อ านวยการ รองวิชาการ และชั่วโมงพบอาจารย์ประจ าชั้น ชั่วโมง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตด้วยกิจกรรม จิตอาสาพาสุข ดังนี้ 
            3.2.1 ประสานงานกับชมรมจิตอาสาคลังปัญญาฯของเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

สามัคคี เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา  
           3.2.2 รับสมัครจิตอาสา 

                     3.๒.3 น านกัศึกษาจิตอาสาท ากิจกรรมร่วมกับชมรมจิตอาสาคลังปัญญาทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง 
แตเ่นื่องจากพบว่ามีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของชมรมจิตอาสา โดยเป็นเขตความรับผิดชอบของPCU ศรีสวัสดิ์ 
ราชภัฎแทนสามัคคีที่เป็นพ้ืนที่เดิม การจัดกิจกรรมในช่วงแรกจึงไม่ต่อเนื่อง 
                  3.2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมจิตอาสาภายในและภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษาโดยนักศึกษาร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา ภายในและภายนอกจ านวน 24 ครั้งจ าแนกเป็น 
 
 
 



๑๐๐ 
 

ชั้นปีที่ 1 จ านวน 5 ครั้ง 
1.กิจกรรมจิตอาสาสถานสงเคราะห์คนชรา  วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕7 
๒.กิจกรรมจิตอาสาในการช่วยงานศพเพ่ือนของนักศึกษา 
๓. กิจกรรมจิตอาสาที่ชุมชนแวงน่าง มหาสารคาม วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕7 
๔. กิจกรรมจิตอาสาที่ชุมชนอุทัยทิศ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
5. จิตอาสาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

ชั้นปีที่ 2 จ านวน 5 ครั้ง 
๑.กิจกรรมจิตอาสา ในโครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา: ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 ”ระหว่างวันที่ ๒2-๒5 
กรกฎาคม ๒๕๕7 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี โดยลงชุมชน โรงเรียนบ้านดง
เย็น ให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เกี่ยวกับสุขศึกษา 

๒.กิจกรรมจิตอาสาการแสดงดนตรีในงานมงคลสมรส อาจารย์สุดารัตน์  เชนรัมย์ 
๓. กิจกรรมจิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านมหาสารคาม วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕7 
๔.จิตอาสาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
๕. กลุ่มจิตอาสา ร่วมโครงการปลูกป่าต้นกล้าของความดี  
 

ชั้นปีที่ 3และ4 จ านวน 14 ครั้ง 
๑. กิจกรรมจัดนิทรรศการ ในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม 80 

พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 ๒.จิตอาสาและคณะ ในโครงการต้นกล้าอินถวา ท าความดี ร่วมกันท าความสะอาดวังมัจฉา จังหวัด

มหาสารคาม 
๓.กิจกรรมร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2557 
๔.กลุ่มจิตอาสา โครงการต้นกล้าอินถวา จิตอาสาสู่สังคม 
๕.กลุ่มจิตอาสาคลังปัญญา น าพาลูกหลานให้มีคุณค่า 
๖.กลุ่มจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชนศรีมหาสารคามและชุมชนอุทัยทิศจังหวัดมหาสารคาม 
-  จิตอาสาจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 
๗.กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ร่วมกับวิทยาลัยจัดขึ้น วันที่ ๑๒ เดือนเมษายน ๒๕๕7 

๘.กิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ร่วมกับบ้านพักคนชรา จังหวัดมหาสารคาม วนัที่ วันที่ ๑๒ 
เดือนเมษายน ๒๕๕7 

๙. กลุ่มจิตอาสา ท ากิจกรรมถนนสะอาดลานกว้าง หน้าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๑๐. จิตอาสาน าเสนอผลงาน  “โครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา:  ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 ” 
11. กิจกรรมโครงการท าความดีเพ่ือแม่ ในโครงการสดุดีพระคุณแม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 
 
 



๑๐๑ 
 

- จิตอาสาในการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันส าคัญต่างๆ 
12.กิจกรรมร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง จุดเทียนชัยในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 

2557 ณ ศูนย์ราชการหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 

๑๒. ร่วมงานท าบุญเนื่องในวันเฉลิมพระราชสมภพในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕7 

- จิตส านึกสาธารณะ ดูแลและท าความสะอาด ศาสนสถาน 
๑๓.ท าความสะอาด พระบรมรูปสมเด็จย่า, พระพรหมธาดา,ศาลปู่ตา,พระพุทธลีลา เนื่องในวัน

พยาบาล วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๕6 

          ๑๔. กิจกรรมท าความดีท าความสะอาดศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
3.2.5  เปิดพื้นที่ความดีให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทีมจิตอาสา และนักศึกษากลุ่มใหญ่ใน
ภาพรวมแต่ละเดือน ทุกเดือนในวันอาทิตย์หลังสวดมนต์ไหว้พระ 
3.2.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน ด้านจิตอาสาในเวทีน าเสนอผลงาน นวตกรรมของวิทยาลัย 
          โดยนักศึกษาได้ร่วมในการประกวดผลงานนวตกรรม จ านวน 5 ผลงานและได้รับรางวัลทั้ง 3 ผลงาน
คือ 
 1รางวัลที่3 โครงการWhy Social Network ในการประกวด โครงงานคุณธรรมจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษาครั้งท่ี11ประจ าปีการศึกษา 2556มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์จัดที่จังหวัดนครราชสีมา 

2. รางวัลการประกวด เยาวชนอาสาสืบสานพระราชด าริ  ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสาน
พระราชด าริ (RDPB  Camp) รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัด
สกลนคร  

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practices) กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา "ด้านคุณธรรมจริยธรรม"   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 
ก.พ 57  

4.กลุ่มจิตอาสา โครงการต้นกล้าอินถวา จิตอาสาสู่สังคม  น าเสนอผลงานในเวทีบัณฑิตอุดมคติไทย 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงแรมเซนทารา ขอนแก่น 

5.กลุ่มจิตอาสาGEN A เปลี่ยนประเทศไทย 
 

5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิต
บริการของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป   อย่างน้อยร้อยละ80  

ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตบริการของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 86.56  

เกิดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่าย
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

เกิดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่ายในปีการศึกษา 
2556 จ านวน ๖ ครัง้ 
1.กิจกรรมจิตอาสาในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในรายวิชา
สร้างเสริมสุขภาพ 
 



๑๐๒ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 2.กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชมรมจิตอาสาคลังปัญญาน าพา

ลูกหลานมีคุณค่าจังหวัดมหาสารคาม 
3.กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการท า
โครงงานคุณธรรมจริยธรรม 
4.จิตอาสาในโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับโครงการค่าย
เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ (RDPB  Camp) รุ่นที่ 3 ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
จังหวัดสกลนคร 
5.จิตอาสาร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคามในการประดิษฐ์และ
ประกวดขบวนแห่ลอยกระทง 
6.จิตอาสาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการแสดงเวที
กลางวัฒนธรรมในเทศกาลบุญเบิกฟ้ากาชาดจังหวัด
มหาสารคาม 

มีสรุปผลการถอดบทเรียนประโยชน์และคุณ
ค่าท่ีเกิดกับตนเองและองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม 

มีการถอดบทเรียนในกิจกรรมย่อยๆทุกกิจกรรมอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 
๖. งบประมาณ  
๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 วัสดุอุปกรณ์ 
10,000 

 
0 0 0 

10,000 
 

 100 

2 
ค่าตอบแทน
วิทยากร 
จิตตปัญญา  

3,600 0 0 0 3,600  100 

 รวม 13,600 0 0 0 13,600  100 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมอินถวาจ านวน 4 ชัว่โมง 300 บาท 1200 บาท  
2 หอประชุมวิทยาลัยฯ3ชั่วโมงจ านวน 

2 คร้ังรวม 6 ชั่วโมง 
ชั่วโมงๆละ 500 

บาท 
3,000 บาท  

3 ค่าเครื่องเสียง 6 ชั่วโมง ชั่วโมงๆละ100 600 บาท  
 รวม  4,800 บาท  



๑๐๓ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
        ๗.๑ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ด าเนินการโดยนักศึกษาเอง ครูเป็นเพียง
ผู้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาจะช่วยให้เกิดแรงขับเคลื่อนจากการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

  ๗.๒ .การเปิดพ้ืนที่ความดีจะช่วยเป็นเวทีให้เกิดก าลังใจในการท าดี 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๘.๑  ความตั้งใจจริงของคณะกรรมการด าเนินงาน 
       ๘.๒  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมคิดดี ดีที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
       8.3. ความสามารถและการมีจิตอาสาของนักศึกษา 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      ปัญหาที่พบ   กิจกรรมไม่ได้เป็นไปตามแผนในด้านการจัดกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ
เนื่องจากบางกิจกรรมมีช่วงเวลาการด าเนินงานคลาดเคลื่อนจากตารางกิจกรรมจริงตามแผน 
            แนวทางการพัฒนา  คณะกรรมการร่วมประชุมวางแผนโดยครอบคลุมทุกฝ่ายเพ่ือไม่ให้เกิดกิจกรรม
ซ้ าซ้อน 
   
 

ลงชื่อ  นางอักษ์ศรา   กะการดี  (ผู้รับผิดชอบ) 
( นางอักษ์ศรา   กะการดี  ) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ  นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ ) 

 วันที่   20  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่15 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ    อ. นุชนาถ   บุญมาศ และ คณาจารย์กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย   นักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๔๗๙ คน 

นักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๕๓๒ คน 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า ๓.๕๑ 
 

      นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดบริการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 โดยกลุ่มงานได้
จัดบริการให้กับนักศึกษา จ านวน ๓  ด้าน คือ 
 3.1 ด้านทุนการศึกษา 
1.ส ารวจความต้องการด้านทุนการศึกษา 
2.ด าเนินการด้านทุนการศึกษาให้เปล่าประจ าปีมีผู้ได้รับทุน
จ านวน 74 ราย 
3. ด าเนินการด้านทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ในระบบ e-Studentloan มีผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติ
จ านวน 256 ราย 
๔ ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษาพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัต
ลักษณ์บัณฑิต 
๕ ติดตามการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
6 ประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการแก่นักศึกษาด้าน
สุขภาพผ่านทางหน้าเวปไซด์ของวิทยาลัย 
3.๒ กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข มีการด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการและน าเสนอผลการด าเนินการต่อที่ประชุมตามที่
วิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
1 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพโดยส ารวจความต้องการด้าน
สุขภาพ สิทธิการรักษาและส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาล
มหาสารคาม 
2.ตรวจสุขภาพประจ าปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ได้รับการตรวจ
สุขภาพ ทุกคนผลการตรวจปกติ 
3.มีการด าเนินการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน 
 



๑๐๕ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 4.กลุ่มงานได้มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรคเบื้องต้นไว้ส าหรับ

ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลากรโดยได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านงานพัสดุ 
5.มีการจัดห้องสุขภาพเพ่ือสังเกตอาการนักศึกษาป่วย (A1F1 
ห้องสุขภาพ) และจัดห้องพักส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาการเดิน 
๖.ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยอาจารย์และนักศึกษาเวร 
สุขภาพ 
๗.ให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยการจัดเสียงตามสายและบอร์ดให้
ความรู้ 
๘.ประสานงานกับโรงพยาบาลแหล่งฝึกเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพ 
๙.ติดตามเยี่ยมในกรณีท่ีมีนักศึกษาป่วย 
๑๐.จัดเวรสุขภาพเพ่ือดูแลสุขภาพของนักศึกษาในหอพักนอก
เวลาราชการ 
๑๑.ประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการแก่นักศึกษาด้าน
สุขภาพ 
3.3 กิจกรรมหอพักคุณภาพดี ชีวีเป็นสุข 
๑.ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหอพักจากนักศึกษาทุกชั้นปีและ
คณะกรรมการได้ด าเนินตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.จัดเตรียมห้องพักส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 
๓.ส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาทุกชั้นปี 
๔. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาหอพักให้ได้มาตรฐาน โดยใช้กลวิธี ๕ 
ส.และแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพ 
๕. รณรงค์ ๕ ส. ระดับหอพัก ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง   
ประกวดหอพักน่าอยู่ภาคการศึกษาจ านวน 2 ครั้ง 
6. ส ารวจและส่งซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในห้องพักให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
7.ประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการแก่นักศึกษาด้านหอพัก 

๒. ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 
 

1.มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการด้าน
ทุนการศึกษา สุขภาพ หอพัก และวินัยนักศึกษาภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการ  
2.สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
3.น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 
 
 
 



๑๐๖ 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าคอมพิวเตอร์ 50บาท/ครั้ง ๒๐,๐๐๐  
2 ค่าใช้รถในการรับ-ส่งนักศึกษา

ไป-กลับ รพ.มค. 
200บาท/ครั้ง ๒,๐๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑.  การจัดบริการส าหรับนักศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร
และนักศึกษากลุ่มเป้าหมายจึงจะประสบผลส าเร็จ 

๒. การส ารวจความต้องการด้านบริการส าหรับนักศึกษา ท าให้ทราบความต้องการและการจัด
สวัสดิการได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจ 

ล ำ
ดับ
ที ่

รำยกำรที่ใช้จ่ำย 

แผนกำรใช้จ่ำย จ ำนวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่ำย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่ำย 

 ๑ ด้านบริการสุขภาพ        
๑.๑ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ๒๐,๐๐๐ - 7004 - 12996 - 75 
๑.๒ ค่าอาหารว่างส าหรับ

ทีมตรวจสุขภาพ 
๕๐๐ - - - - - 100 

๑.๓ ค่าวัสดุ/สื่อ ปชส. ๓,๐๐๐ - 1650 - 1350 - 45 
๑.๔ ค่าตรวจสุขภาพ - ๖๕,๕๐๐ - ๖๕,๕๐๐ - - - 
๑.๕ ค่าประกันอุบัติเหตุ - ๒๗,๔๐๐ - ๒๗,๔๐๐ - - - 
๑.๖ ค่าของเยี่ยม นศ.  - ๔,๘๐๐ - ๔,๘๐๐ - - - 
 2  บริการด้านหอพัก        
๓.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดกิจกรรม ๕ ส. 
๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐ 

๓.๒ ค่าสมุดประจ าตัว
นักศึกษา 

๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ - 100 

 ๕ ด้านทุนการศึกษา        
๕.๔ ค่าวัสดุส านักงาน ๑๙,๐๐๐ - 8654 97700  -  
 รวมทั้งสิ้น 244,680  17,308 195400    



๑๐๗ 
 

๓. หน้าที่ในการจัดสวัสดิการส าหรับนักศึกษาทุกภาคส่วนควรให้การดูแลร่วมกัน ไม่ใช่เฉพาะ
ผู้รับผิดชอบหลักเพราะจะท าให้การดูไม่ทั่วถึง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและการสนับสนุนในทุกด้าน 
2. บุคลากรทุกระดับในกลุ่มงานให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและมีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม ประสานงานกับ

ผู้เกี่ยวข้องชัดเจน รวดเร็ว  และมีความตั้งใจจริง ทุ่มเทกับงาน 
4. บุคลากรในกลุ่มกิจการนักศึกษาทุกคนมีความเสียสละ และรับผิดชอบสูง 
5. มีสิ่งเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น ความเสียสละ ร่วมมือร่วมใจ งบประมาณ ฯลฯ 
6. มีการเตรียมความพร้อม วางแผนในการจัดท าโครงการเป็นอย่างดี 

 ๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. ควรมีการจัดท าโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการส ารวจ
ความต้องการด้านบริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดบริการแก่นักศึกษา 
 ๒. ควรมีเก็บรวบรวมผลงานทุกระยะของการด าเนินงานในโครงการให้เป็นระบบและหมวดหมู่เพ่ือให้
สะดวกต่อการน ามาใช้ 
 ๓. ควรมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกคนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง  

๔. ควรปลูกจิตส านึกนักศึกษาให้เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดห้องพัก 
การเคารพกฎระเบียบของสถาบัน  การใช้จ่ายเงินทุนอย่างคุ้มค่า และการเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง 
 ๕. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ควรด าเนินการจัดท า KM การจัดบริการส าหรับนักศึกษา ในด้านต่าง 
ๆ คือ  สุขภาพ  หอพัก และทุนการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง และน าผล KM  ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดบริการแก่นักศึกษา  

๖.  งานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่า มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินงานที่ต้องใช้ความละเอียด 
รอบคอบและเป็นการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ แต่บางขั้นตอนของการด าเนินงานใช้
เวลานาน เช่น การซ่อมบ ารุงต่าง ๆ ท าให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจต่อบริการ วิทยาลัยควรก าหนดหน้าที่และ
ขอบเขตการด าเนินงานให้ชัดเจน หรือ กรณีหอพักอาจใช้ระบบบริการเอกชนมาบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน 

  ลงชื่อ   นุชนาถ    บุญมาศ    (ผู้รับผิดชอบ) 
(นางสาวนุชนาถ    บุญมาศ) 
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาฯ 
 

ลงชื่อ         (ผู้บริหารโครงการ) 
( นางศิราณ ี  อ่ิมน้ าขาว .) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 วันที่......15........เดือน...กันยายน.....พ.ศ...2557 



๑๐๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการงานประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ/กิจกรรมที ่ 16 
 ๑.  ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษา  
 ๒.  ผู้รับผิดชอบ  อ. สัมฤทธิ์ ขวัญโพน  อ. วรันณ์ธร  โพธารินทร์  อ. รัตติกาล  รักษาภักดี 
 ๓ . ระยะเวลาในการด าเนินงาน     
     ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
      นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี   รุ่น ๒๘  รุ่น ๒๙  รุ่น ๓๐  รุ่น ๓๑ 
 ๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๑. กิจกรรมการสร้างคุณค่าในตนเอง  มีการท ากิจกรรมในนักศึกษาชั้นปีที่ ๑มีการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาจิตส านึกสร้างคุณค่าในตนเอง หลังท ากิจกรรมมีการวัดคุณค่าในตนเองตามแบบวัดที่สร้างขึ้นเองและ
จากกรมสุขภาพจิต  ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการ วัด 
 ๒. กิจกรรมท าข้อตกลงร่วมกับสโมสรนักศึกษาในการปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งด าเนินการ
เปีนการศึกษา ๒๕๕๗  
          ๓. ทบทวนระเบียบกับอาจารย์ทุกท่าน ได้ท าในการประชุมชี้แจง แต่ไม่ได้ด าเนินการเต็มรูปแบบ
เพราะไม่มีโอกาสในการน าเสนอในประชุมประจ าเดือน ( การประชุมประจ าเดือนไม่ชัดเจน ว่าเป็นประจ าเดือน 
ท าให้การเตรียมน าเสนอไม่สอดคล้องในเรื่องเวลา) 
          ๔. กิจกรรมท าร่วมกับอาจารย์ประจ าชั้นในวันจันทร์ได้ท า ๑ ครั้ง ร่วมกับอาจารย์นิตยา แต่หลังจาก
นั้นตารางเรียนการจัดกิจกรรมระหว่างครูประจ าชั้นช่วงอาจารย์นิตยาไม่อยู่ ก็ขาดช่วงไปและประกอบกับเป็น
ช่วงสอบ และฝึกงาน 
 ๕. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและการประกวดสื่อ     ไม่ได้ด าเนินการ 

     ๕.๒  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของนักศึกษาที่ปฏิบัติตาม  
กฎ ระเบียบ วินัย ที่วิทยาลัยก าหนดอย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๕ 

มีการบันทึกพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
จากกิจกรรม เข้าแถว  สวดมนต์ และการเซ็นเข้า
ออก  รวมทั้งพฤติกรรมอ่ืนๆ โดยร้อยละของ
นักศึกษาท่ีปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ วินัย ที่วิทยาลัย
ก าหนดที่ไม่มีการกระท าความผิด จ านวน 514 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 98.46 



๑๐๙ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของนักศึกษาที่กระท าความผิด   
ระดับท่ี ๑ ไม่เกินร้อยละ 5    
ระดับท่ี ๒ ไม่เกินร้อยละ 3 
ระดับท่ี ๓ ไมเ่กินร้อยละ 1 

จากข้อมูลบันทึกจากงานวินัยสรุปดังนี้ 
  ระดับ ๑  มีจ านวน ๕   คน  คิดเป็น ๑.๐๔  % 
  ระดับ ๒  มีจ านวน   ๑  คน  คิดเป็น ๐.๒๑ % 
  ระดับ ๓  มีจ านวน   ๒  คน  คิดเป็น ๐.๔๒ %  

๓.ค่าเฉลี่ยความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง
และสถาบัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 
 

ค่าเฉลี่ยความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองและ
สถาบัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 456 คนคิด
เป็นร้อยละ 87.35 

 
6. งบประมาณ 
6.1 สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 

 
ล าดับ รายการที่จ่าย แผนการใช้ 

(บาท) 
จ านวนเงินที่ใช้

(บาท) 
เงินเหลือจ่าย(บาท) ร้อย

ละ
เหลือ
จ่าย 

เงินงบฯ เงิน
นอก
งบฯ  

เงินงบฯ เงิน
นอก
งบฯ  

เงินงบฯ เงิน
นอก
งบฯ  

1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์                       ๑๐,๐๐๐ - ๑5,1๐5 - 0 - 0 
         
 รวม ๑๐,๐๐๐ - ๑5,1๐5 - 0 - 0 

 
6.2 สรุปมูลค่าใช้จ่าย 

 
ล าดับ รายการ ราคาต่อหน่อย คิดเป็นมูลค่า

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าหอประชุม  ๕๐๐ บาท/ชม. ๑๖,๐๐๐  
2 ค่าล่วงเวลา ๔๐๐ บาท/คน/ครั้ง ๔, ๘๐๐  
 รวม  ๒๐,๘๐๐  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

1. การจัดกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านเจตคติ ต้องใช้เวลาและจ านวนครั้งที่ท าควรมากกว่า 1 ครั้ง และ
มีความต่อเนื่อง 

2. กิจกรรมแนวการใช้กระบวนการการทางจิตตปัญญาจะท าให้เกิดความร่วมมือได้ดี 
3. การสร้างแรงจูงใจในการท ากิจกรรมบางอย่างไม่ได้ดีพอ เช่น การพัฒนาด้านการประกวด

แข่งขัน  



๑๑๐ 
 

4. การจัดการวางแผนเรื่องเวลาร่วมกับงานกิจการนักศึกษาจะเป็นตัวช่วยในการด าเนินงานที่
ต่อเนื่องได้ 

 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การพัฒนารูปแบบและเทคนิคท่ีน่าสนใจและ 
2. การสร้างทีมงานในระดับนักศึกษาจะมีความยั่งยืนมากกว่าการตั้งกฎระเบียบเพิ่ม 
3. การให้เวลาหรือเวลาที่เหมาะสมจะช่วยในการพัฒนางานให้ดี 

 
9. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจัดเวลาของกิจกรรมให้เหมาะสม และให้อยู่ในตารางของงานกิจการนักศึกษา  
 
  

         ลงชื่อ  สัมฤทธิ์   ขวัญโพน   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

               ลงชื่อ  นุชนาถ   บุญมาศ  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวนุชนาถ   บุญมาศ) 

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาฯ 
 

วันที่ ๑๕  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่17 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
      โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานดา้นศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ       อ.ชาติ  ไทยเจริญ     อ.ปาริชาติ วันชูเสริม และคณะกรรมการชมรมศิษย์ 
 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   

     ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ – เดือน กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 ตัวแทนศิษย์เก่า  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน ๔๐ คน 
๔.๒ ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน      จ านวน ๑๐ คน 
๔.๓ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามที่เป็นศิษย์เก่า 
และอาจารย์ผู้ด าเนินงาน     จ านวน ๑๕ คน 

 
๕. ผลการด าเนินงาน 

5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
          ขั้นเตรียม 
           1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
           2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านศิษย์เก่า 
         ขั้นด าเนนิการ 
           1.จัดท าโครงการน าเสนอเพ่ืออนุมัติ ตามระบบ 
           2.ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 
           3. ด าเนินกิจกรรม โดย 
               3.๑. จัดประชุมเสวนาศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาเครือข่ายและหาความต้องการด้านวิชาการเพ่ือเป็นข้อมูล 
น าเข้าให้งานบริการวิชาการ ในการจัดบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า โดยตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่างๆเข้าร่วมการประชุม 
ณ ห้องประชุมอินถวาร่วมกับกลุ่มงานบริการวิชาการเพ่ือระบุประเด็นการประชุมวิชาการและวางแผนกิจกรรมวัน
สถาปนาวิทยาลัยและการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นต่างๆ 
               3.๒.ร่วมมือกับงานบริการวิชาการในการวางแผนจัดบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าในวันครบรอบวัน
สถาปนาวิทยาลัย  
               ๓.3.จัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 พร้อมเปิดศูนย์
ประสานงานศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
               ๓.๔ ร่วมกับชมรมศิษย์คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย 
               ๓.๕ จัดบริการวชิาแก่ศิษย์เก่าร่วมกับงานบริการวิชาการและชมรมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ในประเด็นการบริการวิชาการ การพยาบาลผู้สูงอายุ โดยใช้ชื่อการประชุมวิชาการโครงการประชุม



๑๑๒ 
 

วิชาการประจ าปี 2556  ร้อยรักถักทอ ดูแลผู้สูงวัย ด้วยดวงใจและสายใยผูกพัน ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 
2557 
               3.๖.ประสานงานการจัดกิจกรรมบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์ร่วมกับกลุ่มบริการวิชาการ  
               3.7.จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

 
5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.เกิดเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์วิทยาลัย เกิดเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์วิทยาลัยแต่ละรุ่น โดยมี

การร่วมประชุมวิชาการและร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัย 
และจัดงานราตีสีม่ะเหมี่ยว ณ โรงแรมตักศิลา รูปแบบการ
เดินแบบเพื่อการกุศล 

๒.ร้อยละ 70 ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมี
ส่วนร่วม 

ศิษย์เก่าของแต่ละรุ่นร่วมในการจัดกิจกรรมและศิษย์
ปัจจุบันทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี ครบ ร้อยละ 
100 

 

   ๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 0 0 0 
2 ค่าตอบแทน

วิทยากรภายนอก 
๑,๘๐๐ - 0 0 1,800 0 100 

3 ค่าอาหารและ
อาหารว่างจ านวน 
65 คน ๆ ละ 200 
บาท  

0 งบ
สนับสนุน
จากชมรม

ศิษย ์
13,000 

0 13,000 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 1,1800 13,000 10,000 13,000 1,800 0 15.25 
  
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมอินถวา 
จ านวน 3 ชั่วโมงจ านวน 2 ครั้ง 

300 1,200  

 



๑๑๓ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         ๗.๑ อาจารย์ในงานได้ฝึกการท างานเป็นทีมร่วมกับชมรมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
  ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 

   ๗.2 ฝึกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและการมอบหมายงานที่เป็นรูปธรรม ระบุผู้รับผิดชอบ 
ชัดเจน 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
8.๑ การวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
๘.๒ วิทยาลัย ฯ มีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดโครงการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง  
๘.๓ ความร่วมมือระหว่างชมรมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อาจารย์ในวิทยาลัย ฯ รวมทั้ง

ผู้บริหารที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
        

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
9.1 ควรมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ชมรมศิษย์วิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคามเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรม 

 
                    ลงชื่อ    ชาติ    ไทยเจริญ   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                (นายชาติ   ไทยเจริญ) 
             พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

          ลงชื่อ    (ผู้บริหารโครงการ) 
       ( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว ) 

                                                ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
              

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่18 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
           โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการ วิชาชีพส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 
            ๑  - ๓ เพื่อเป็นนักปฏิบัติการคุณภาพ 
 

๒. ผู้รับผิดชอบ     นายชาติ ไทยเจริญ และทีมอาจารย์ประจ าชั้น 
 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
              ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ – เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ – ๓ จ านวน ๔๒๒ คน 
4.๒ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายวิชา   จ านวน ๕๔ คน 
 

๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ๕.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานได้ร่วมกันจัดท า Blue print สอบรวบยอดชั้นปีทุกชั้นปี ดังรายละเอียด 

Blue print สอบรวบยอด 

ชั้นปีที่ 1 
       

ล าดับ วิชา 
รู้ 
จ า เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ รวม 

1 มนุษย์กับการอยู่ร่วมกัน 2 5 0 0 3 10 

2 มนุษย์ สังคม ฯ 2 5 0 0 3 10 

3 ทักษะชีวิต 2 5 0 0 3 10 

4 พัฒนากระบวนการคิด ฯ 2 5 0 0 3 10 

5 กายวิภาค 1 10 10 0 0 0 20 

6 กายวิภาค 2 10 10 0 0 0 20 

7 จุลชีววิทยา 10 10 0 0 0 20 

  รวม 38 50 0 0 12 100 

หมายเหตุ สอบวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. 



๑๑๕ 
 

 
ชั้นปีที่ 2 

       ล าดับ วิชา รู้ จ า เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ รวม 

1 การประเมินสุขภาพ 5 5 0 0 5 15 

2 หลักการและเทคนิค ฯ 5 5 0 0 5 15 

3 มโนมติ ฯ 5 2 0 0 3 10 

4 พยาธิวิทยา 5 5 0 0 0 10 

5 เภสัชวิทยา 5 5 0 0 0 10 

6 การสอนและให้ค าปรึกษา 2 3 0 0 5 10 

7 การสื่อสาร 2 3 0 0 5 10 

8 การสร้างเสริม ฯ 4 6 0 0 5 15 

9 ปัญหาสุขภาพ 1 4 6 0 0 5 15 

10 จริยศาสตร์ 1 2 2 0 5 10 

  รวม 38 42 2 0 38 120 

หมายเหตุ สอบวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. 

ชั้นปีที่ 3 
       

  
ระดับการวัด 

    ล าดับ วิชา รู้ จ า เข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าไปใช้ รวม 

1 การพยาบาลครอบครัว ฯ 1 5 10 5 0 5 25 

2 ปัญหาสุขภาพ 2 10 10 5 0 10 35 

4 ปัญหาสุขภาพ 3 10 10 5 0 10 35 

3 มารดา ฯ 1 10 10 5 0 5 30 

5 ปัญหาทางจิต 5 10 5 0 5 25 

  รวม 40 50 25 0 35 150 
 

หมายเหตุ สอบวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. 

        



๑๑๖ 
 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด คือ ร้อยละ 60 หากไม่ผ่านเกณฑ์ นักศึกษาจะต้องท าการ
สอบซ่อมจนกว่าจะผ่าน และเมื่อได้ Blue print แล้ว คณะท างานได้ประสานกับอาจารย์ประจ ารายวิชา เพื่อ
ขอข้อสอบ และด าเนินการสอบตามวัน เวลาที่ก าหนดไว้และด าเนินการสอบตามแผน 
 
 ๕.๒ ผลการด าเนินการตามตวัชี้วัดโครงการ 

 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 
100 ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม ด้าน
วิชาการ 

 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 3 ชั้นปี ได้รับการ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบจากอาจารย์ประจ าชั้น 

2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 3 มีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม ใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

จากการสอบถามพบว่านักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปี มี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม 
เพราะจะได้เอาไว้สะท้อนตนเองว่า มีความพร้อมทาง
วิชาชีพมาก น้อยเพียงใด 

3. ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้านการคิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 
80 

ชั้นปีที่ 1 ด้านแสดงความคิดอย่างมีระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 2.48 อยู่ในระดบัปานกลาง 
ชั้นปีที่ 2 ด้านการแสดงความคิดอย่างเป็นระบบ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.56 อยู่ในระดับมาก 
ชั้นปีที่ 3 ด้านคิดตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวช้องกับ
ตนเองและวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 อยู่ในระดับ
มาก 

จากผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตจะเห็นว่า 
อัตลักษณ์บัณฑิตของทั้ง 3 ชั้นปี ด้านการคิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปเพียงร้อยละ 66 โดยชั้นปีที่มีผล
การประเมินอัตลักษณ์ไม่อยู่ในระดับดีขึ้นไป คือ ชั้นปี
ที่ 1 ซึ่งอาจเนื่องมาจากลักษณะรายวิชาของชั้นปีที่ 1 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิชาที่เน้นการท่องจ า การเรียนรู้และ
ท าความเข้าใจกับองค์ความรู้ ทฤษฎี 

4. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 3 มี
ผลการทดสอบวัดความรู้เพ่ือเลื่อนระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินอย่างน้อยร้อยละ 95 

ชั้นปีที่ 1 รุ่น 31 จ านวน 154 คน สอบผ่าน 153  
คน มีผลการทดสอบวัดความรู้เพื่อเลื่อนระดับ = 
99.35 % (ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน อาจารย์
ประจ าชั้นได้ด าเนินการให้สอบซ่อมจนผ่านเรียบร้อย
แล้ว) 
ชั้นปีที่ 2 รุ่น 30 ห้อง 1 จ านวน 90 คน สอบผ่าน  
12 คน มีผลการทดสอบวัดความรู้เพ่ือเลื่อนระดับ = 
13.33 % (ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน อาจารย์
ประจ าชั้นได้ด าเนินการให้สอบซ่อมจนผ่านเรียบร้อย
แล้ว) 



๑๑๗ 
 

 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ชัน้ปีท่ี 2 รุ่น 30 ห้อง 2 จ านวน 90 คน สอบผ่าน  
10 คน มีผลการทดสอบวัดความรู้เพ่ือเลื่อนระดับ = 
11.11 % (ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน อาจารย์
ประจ าชั้นได้ด าเนินการให้สอบซ่อมจนผ่านเรียบร้อย
แล้ว) 
ชั้นปีที่ 3 รุ่น 29 จ านวน 88 คน สอบผ่าน 21 คน 
มีผลการทดสอบวัดความรู้เพ่ือเลื่อนระดับ =23.88 
% (ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน อาจารย์ประจ าชั้นได้
ด าเนินการให้สอบซ่อมจนผ่านเรียบร้อยแล้ว) 

เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบวัดความรู้เพื่อเลื่อน
ระดับกับตาราง Blue print จะพบว่า ในชั้นปีที่ 2 
และ 3 ที่นักศึกษายังสอบผ่านน้อยนั้น อาจ
เนื่องมาจากลักษณะเนื้อหาวิชาที่น ามาสอบ เพราะมี
วิชาชีพทางการพยาบาลค่อนข้างมากข้ึนตามล าดับ 

 
   6. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที ่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย 

ร้อย
ละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑.  
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

๑๐,๐๐๐   0  ๑๐,๐๐๐   100 

๒.  ค่าตอบแทนวิทยากร 
๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐๐ 
บาท รวม ๒ คน 

๑,๒๐๐   0  ๑,๒๐๐   100 

๓.  
 

ค่าอาหารว่าง ส าหรับ
คณาจารย์และ
นักศึกษา ๔๗๖ คนๆ
ละ ๒๕ บาท  

๑๑,๙๐๐   0  ๑๑,๙๐๐   100 

รวมทั้งหมด 23,100  0    100 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 
 ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล า 
ดับที ่

รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหต ุ

๑. 
 
 
 

หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน ๔๐ ครั้งๆ
ละ ๓ ชั่วโมง 
 

ชม.ละ 500 ๖๐,๐๐๐ ใช้สอบนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 และชั้นปีที่ 2 
จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 
3 ชั่วโมง เป็นมูลค่า  
= 3,000 บาท 

๒. 
 

ค่าเครื่องเสียง ๑๒๐ ชม. ชม.ละ 100 ๑๒,๐๐๐ ใช้สอบนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 และชั้นปีที่ 2 
จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 
3 ชั่วโมง เป็นมูลค่า  
= 600 บาท 

๓. 
 

ค่าห้องบรรยาย ๔๐ครั้ง ๆ ละ ๒ 
ชั่วโมง ๆ 

ชม.ละ 300 24,000 ไม่ได้ใช้จ่าย 

รวมทั้งหมด   3,600 บาท 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         ๗.๑ อาจารย์ในงานได้ฝึกฝนการท างานเป็นทีมร่วมกับชมรมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
  ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 

   ๗.2 ฝึกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและการมอบหมายงานที่เป็นรูปธรรม ระบุผู้รับผิดชอบ 
ชัดเจน 
 7.3 ฝึกการท างานร่วมกับนักศึกษา 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
8.๑ การวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
๘.๒ วิทยาลัย ฯ มีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดโครงการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง  
๘.๓ ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งผู้บริหารที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ด าเนินงาน 
        
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

9.1 ควรมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมอบหมายให้นักศึกษาชมรมวิชาการ และ
ตัวแทนวิชาการของทุกชั้นปี รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรม 

 
 
 



๑๑๙ 
 

 
 

ลงชื่อ  ชาติ ไทยเจริญ  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                             (นายชาติ ไทยเจริญ) 

      พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

                                      ลงชื่อ    (ผู้บริหารโครงการ) 
                                               ( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว ) 
                                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 
                                        วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๑๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  เปิดประตูสู่รั้วอินถวา จิตอาสากล้าใหม่เพ่ือดูแลสุขภาพชุมชนด้วยหัวใจความเป็น 

      มนุษย์ก้าวหน้าสู่เส้นทางสีขาวปี ๒ 
 

๒. ผู้รับผิดชอบ                นายวิทิต  มานะดี และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 
4.๑. นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ จ านวน ๑๒๐ คน 
4.๒. นักศึกษาพยาบาลจิตอาสาเพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงทุกชั้นปี จ านวน ๘๐   คน 
4.๓. อาจารย์ผู้ดูแล ๕ คน 
 

๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ๕.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 

    ระยะท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ  เพ่ือวางแผนรูปแบบกิจกรรมในระหว่างการปิดภาค

การศึกษา 15-30พฤษภาคม 2557 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โดยแกนน าหลักคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี

ที่ 2 รุ่นที่ 31 
๓. ประชุม การเตรียมกิจกรรมที่ใช้ในค่ายพร้อมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและกรรมการชั้นปี 
       ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการ  จัดท าโครงการในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557 กิจกรรม
ประกอบด้วย รายละเอียดตามกิจกรรมดังนี้ 

    วันที่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
08.00 น. – 1๑.00 น. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนรายงานตัวและช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
   ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
1๑.00 น. – 1๒.00 น. พิธีเปิดโครงการ โดยรักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
   ปฐมนิเทศโครงการโดยรองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 

ประธานค่ายแจ้งก าหนดการ กฎระเบียบ 
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.00 น. แบ่งกลุ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรม 
14.00 น. – 1๖.00 น. กิจกรรมกลุ่มและสันทนาการและเรียนรู้การท างานเป็นทีม  
16.00 น. – 17.30 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวิทยาลัย ปฐมนิเทศชมสถานที่ในวิทยาลัย 



๑๒๑ 
 

เข้าท่ีพัก ท าภารกิจส่วนตัว 
17.30 น. – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ตึกอาหาร  
19.00 น. – 19.30 น.  สมาชิกค่ายพร้อมกันที่หอประชุม  สวดมนต์ไหว้พระ ท าสมาธิ 
19.30 น. – 21.00 น. รุ่นพี่เล่าประสบการณ์การเรียนในวิทยาลัยพยาบาลให้น้อง ๆ ฟังพร้อม     
            แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความแตกต่างของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาล 
๒๑.๐๐น.  พักผ่อน 

วันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
05.00 น. – 05.30 น. ตื่นนอน ท าภารกิจส่วนตัว  
05.30 น. – 06.30 น. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ณ ลานพิกุลทอง โดยชมรมกีฬาน าน้องค่ายออกก าลัง
กายโดยการวิ่งและเต้นแอโรบิก 
06.30 น. – 07.30 น. ท าภารกิจส่วนตัว 
07.30 น. – 08.๓0 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ตึกอาหาร  
08.30 น. -  08.45 น.  เข้าแถวเคารพธงชาติ เรียนรู้การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของการเข้าแถว ท่อง
ค าปฏิญาณตน การร้องเพลงสถาบันและทักทายรุ่นพ่ีรุ่นน้อง                                                                                                       
08.45 น. – ๑๑.30 น.  แบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเป็น 10 กลุ่ม  

เพ่ือท ากิจกรรมจิตอาสาและเรียนรู้วิถีชีวิตจากสภาพการณ์จริง 
โรงพยาบาลมหาสารคาม จ านวน 40 คน จ านวน 4 กลุ่มหอผู้ป่วยละ 10 คน 
-ศึกษาสถานการณ์จริงบน หอผู้ป่วย เด็กโต ศัลยกรรมหญิง  ศัลยกรรมทั่วไปและ 
 ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ  
-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎ 
 ศรีสวัสดิ์ จ านวน 10 คน 
-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ชุมชนสามัคคี จ านวน 15 คน 
-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ชุมชนอุทัยทิศ จ านวน15 คน 
-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ต าบลแวงน่าง จ านวน 15 คน 
-จิตอาสาบ้านพักคนชรา บ้านมหาสารคาม จ านวน 15 คน 

12.00 น – 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน                                                                                                               
13.00 น – 14.00 น สรุปข้อมูลการเรียนรู้ที่ได้ในการท ากิจกรรมจิตอาสากลุ่มย่อย 

                               เพ่ือเตรียมน าเสนอกลุ่มใหญ่   ณ หอประชุม โดยมีอาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
และอ.ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะและรับฟังการน าเสนอ เสริมแรง สร้างพลังใจ 
 14.00 น. – 16.00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท ากิจกรรมจิตอาสาในชุมชนทั้ง 10 ชุมชน                              

 1๖.00 น. – 18.00 น.  ท าภารกิจส่วนตัว                                                                                                          
18.00น. – ๒๒.๓0 น.   Party   Night    ชมวีดีทัศน์เก็บตกภาพกิจกรรม    

              -การแสดงของน้องใหม่  
        -การแสดงจากรุ่นพ่ี วศม. 
   -การแสดงดนตรีสากล 

-พิธีจุดเทียนค่าย 
 
 



๑๒๒ 
 

การถอดบทเรียนสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโรงการ 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้  

                      ได้รู้จักการดูแลผู้ป่วย ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวของผู้ป่วยเอง และครอบครัวของผู้ป่วย รู้ถึง
วิธีการรักษา และการท ากายภาพบ าบัดของผู้ป่วยติดเตียง ได้รู้ว่าควรท าอะไรให้ผู้ป่วยยิ้มได้ ได้รู้ว่าผู้ป่วยเป็น
โรคอะไร และควรดูผู้ป่วยอย่างไร ได้รู้ เกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วย ได้เรียนรู้การให้ก าลังใจผู้ป่วย ได้เรียนรู้การ
ท างานเป็นทีม ได้เรียนรู้ถึงความห่วงใย เอ้ืออาทร การสร้างสัมพันธภาพ ท าให้เราเข้าใจชีวิต ได้เรียนรู้ว่าการ
ท างานกับชุมชน การสื่อสาร เป็นสิ่งส าคัญ เพราะชุมชน ชาวบ้าน ต้องพูดให้เข้าใจกัน ต้องใช้ภาษาที่ชาวบ้าน
เข้าใจ ได้เรียนรู้ว่าการท างานอย่างเสียสละท าให้พยาบาลมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการ ได้รู้ถึงการ
ด าเนินงานของศูนย์สุขภาพ การท างานของพยาบาลชุมชน ได้รู้หลักการท างานที่โรงพยาบาล ได้รู้ว่าการเรียน
พยาบาลนั้น ไม่ใช่แค่รู้หลักทฤษฎี สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ว่าการเข้าเวรของพยาบาลเป็น
อย่างไร ได้เรียนรู้ลักษณะโรคของเด็กโต เช่น ไข้เลือดออก ได้รู้วิธีการดูแลผู้ป่วยแต่ละตึกที่ไม่เหมือนกัน ได้รู้
แนวทางในการเรียนพยาบาลต่อ ท าอย่างไรถึงจะได้มีความก้าวหน้าในวิชีพนี้ รู้ว่าการเป็นพยาบาลต้องมี
คุณธรรมอย่างยิ่ง ได้รู้ว่านอจากพยาบาลจะดูแลผู้ป่วยแล้ว ยังมีความคิดสร้างสรรค์น าสิ่งต่างๆมาประยุกต์ใช้
เพ่ือสะดวกต่อการดูแลผู้ป่วย ได้เรียนรู้วิธีการซักประวัติเบื้องต้น ได้ทราบถึงสภาวะจิตใจของผู้ป่วย ว่าผู้ป่วยมี
ความเครียด หรือกังวลกับโรคนี้อย่างไร ได้รู้จักพฤติกรรมการกินของผู้ป่วย ได้รู้บรรยากาศจากสถานที่จริง 
เหตุการณ์จริง ได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาคนไข้ ว่าต้องท าอย่างไร ได้เห็นชีวิตการท างานของพยาบาล รู้หน้าที่และ
การปฏิบัติต่อผู้ป่วย และความอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะ จะท าให้เราร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษา ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง ได้ 

๒.ความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
               ประทับใจคุณแม่ อสม. ที่พาไปพบผู้ป่วย มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง ตลกเฮฮา เข้ากับผู้ป่วยได้ดี และ
รู้สึกประทับใจญาติของผู้ป่วยที่มีก าลังใจที่ดี ในการที่จะแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด ประทับใจผู้ป่วยที่มีความพยายาม ที่
จะช่วยเหลือตัวเองให้อาการดีขึ้น ประทับใจอาจารย์ที่ให้ความรู้และค าแนะน าในการดูแลผู้ป่วยอย่างละเอียด 
รู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิชาชีพนี้ไม่ใช่แค่การน าเอาความรู้ มาดูแลเฉพาะ
ร่างกายผู้ป่วยเท่านั้น แต่ต้องดูแลสภาพจิตใจให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นด้วย รู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นเพ่ือนร่วมโลก
ช่วยเหลือกัน ทั้งที่ไม่รู้จักกันเลย รู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ ท าให้ได้มีโอกาสดูแลผู้สูงอายุ และได้ถามถึง
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลองท าสิ่งใหม่ๆ รู้สึกสงสารที่ได้เห็นการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุใน
บ้านพักคนชรา รู้สึกว่าการที่จะต้องมาท างานเป็นพยาบาลจริงๆ ตองมีความอดทนอย่างมาก ต้องมีจิตใจที่ดี 
และต้องพร้อมทั้งกาย จิตใจในการดูแลผู้ป่วย รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นการช่วยเหลือของคนในครอบครัวของ
ผู้ป่วย รู้สึกว่าตนเองต้องมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง 

๓. การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง 
ท าให้มีความอดทนมากขึ้น มีความเมตตามากข้ึน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแล 

ผู้ป่วยมากขึ้น ต้องกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้เราต้องหัดเป็นคนตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ป่วย ท าให้ความกลัวลดลง ท าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล ท าให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้น รู้จักคิด
อย่างมีกระบวนการและมีเหตุผล อยู่อย่างมีความสุขในการด ารงชีวิตในสังคม มีความกล้าที่จะใกล้ชิดกับผู้ป่วย
มากขึ้น อยากจะท าให้คนอ่ืนมีความสุข อยากตั้งใจเรียนเพ่ือน าวิชาที่ได้เรียนมาไปปฏิบัติกับผู้ป่วย มี
แรงผลักดันในการเรียนพยาบาล เพ่ือที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน 

๔. การน าไปในชีวิตประจ าวัน 



๑๒๓ 
 

     น าความรู้ที่ได้พบเจอไปพัฒนาตนเองในการเรียน หรือการท างานในอนาคตได้ สามารถน าความรู้ 
วิธีการดูแลไปช่วยคนในครอบครัวได้ ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การมีจิตอาสา สามารถน ามาประยุกต์กับเราใน
ชีวิตประจ าวันได้ ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ จะท าให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การที่เรามี
ความรู้ที่จะสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นได้ เราก็ควรท าอย่างเต็มความสามารถของเรา น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์กับคนในครอบครัวและคนในชุมชน ในเรื่องการพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพ เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหา
เหล่านั้น พร้อมทั้งค าแนะน า ให้ก าลังใจ รวมทั้งให้ผู้ป่วยรู้สึกคลายกังวลใจ พร้อมจะรักษาวิธีที่ถูกต้อง สามารถ
น ามาใช้ในการปรับตัวและเตรียมตัวได้ง่ายข้ึนในการเรียนพยาบาล น ามาใช้ในการดูแลตัวเราเอง และผู้สูงอายุ
ในครอบครัว มีจิตสาธารณะต่อคนรอบข้าง  

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพพยาบาลอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพพยาบาล คิดเป็นร้อย
ละ 84.85 

๒.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 
๔.๖๗  คิดเป็นร้อยละ 86.56  

๓.  เกิดกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดจากพลัง
ของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 
 

เกิดกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดจากพลังของนักศึกษาและผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 
-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์  
-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ชุมชนสามัคคี  
-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ชุมชนอุทัยทิศ  
-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ต าบลแวงน่าง  
-จิตอาสาบ้านพักคนชรา บ้านมหาสารคาม  

๔. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
การพยาบาล 1,2,6,7,9 ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๔. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ข้อ๑มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล  
ข้อ ๒มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
ข้อ ๓ ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข  
ข้อ ๖มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ข้อ ๗มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ข้อ ๙ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

  
 
 
 



๑๒๔ 
 

6.  งบประมาณ 
6.๑   สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 
 

 
๖.๒ มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าหอประชุม 21ชั่วโมง 500 10,500  
2 ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา 12 

ชั่วโมง(จ านวน4ครั้งๆละ3ชั่วโมง) 
300 3,600  

 รวมทั้งหมด  14,100  
 
 
 

ล าดับ รายการที่
ใช้ 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอกงบ 

๑. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

๕,๐๐๐  2,940  2,060  41.2 

๒. ค่าตอบแทน
วิทยากร  

๖๐๐  0  600  100 

๓. ค่าพาหนะ 
๓ คัน 

๓,๐๐๐  3,000  0  0 

๔. ค่าอาหาร
ว่างอาจารย์
และ
นักศึกษาใน
พิธีเปิด 

๔,๑๐๐ - ๔,๑๐๐ - 0 - 0 

5 อาหารและ
อาหารว่าง
วันงานเลี้ยง 
Party 
Night 

    -  ๔๓,๕๐๐ - ๔๓,๕๐๐ - 0 0 

๔ ค่าเสื้อค่าย - ๑๖,๕๐๐ - ๑๖,๕๐๐ - 0 0 
 รวมทั้งหมด ๑๒,๗๐๐ 

 
60,000 10,040 

 
60,000 - 2,660 20.94 



๑๒๕ 
 

7.  บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
๑. การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน 
๒. การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
๓. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
๔. ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 
 

8.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
8.๑ นักศึกษาส่วนใหญ่ ร่วมแรงร่วมใจ มีความสามัคคี ท าให้โครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี 
8.๒ งบประมาณท่ีได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และงบประมาณจากสโมสรนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
8.๓ ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ 
8.๔ อาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดโครงการท าให้มีแนวทางในการจัดโครงการ 
8.๕ วัสดุอุปกรณ์ต้องมีความเพียงพอในการด าเนินงาน 
 

9.  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 9.๑ ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย เนื่องจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ
ล่าช้า ควรมีการก าหนดระยะกิจกรรมไม่ให้กระชั้นชิด หรือ ทิ้งระยะห่างจนเกินไป และ ควรมีการก าหนด
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมให้มีความแน่นอนมากว่านี้ 

9.2 ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย เนื่องจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ
ล่าช้า ควรมีการเพ่ิมจ านวนกรรมการในแต่ละฝ่ายให้มากข้ึน  ควรมีประมาณ ๑๐-๑๕ คน เพื่อสะดวกในการ
ท างานและติดต่อประสานงาน 

9.๓ ประสานงานในแต่ละฝ่ายเพื่อจะได้ล าดับรายการในงานได้อย่างแน่นอน    ควรมีการ
ประสานงานให้มากข้ึน ระหว่าง คณะกรรมการจัดท าโครงการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกชั้นปี ชมรม
ต่างๆ และ ฝ่ายต่างๆในโครงการ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และ ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ใน
ระดับมากท่ีสุด 

 
                                    ลงชื่อ         วิทิต  มานะดี             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  (นายวิทิต    มานะดี ) 
               นายกสโมสรนักศึกษา 
 
    ลงชื่อ      เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์     ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
     (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ ) 
     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
      วันที่   15 สิงหาคม 2557 
  

 
 



๑๒๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่     20 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม          โครงการค่ายแบ่งปันรอยย้ิม    
2. ผู้รับผิดชอบ                       สโมสรนักศึกษา  อ. เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์     ที่ปรกึษา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ           ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ 
4.กลุ่มเป้าหมาย                     

๑.นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 6๐ คน 
๒.อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน 5 คน 
3. อาจารย์/นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านโนนเขว้า จ านวน ๑๐๐ คน 

5. ผลการด าเนินงาน 
 
 

ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
เนื่องจากเป็นช่วงที่วิทยาลัยมีกิจกรรมภายใน 

และได้บูรณาการกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มในกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่     21 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม         โครงการ วศม.ห่วงใย ขับข่ีปลอดภัย ใส่ใจสังคม 
2. ผู้รับผิดชอบ                      ชมรมRSC สโมสรนักศึกษา  อ.สัมฤทธิ์  ขวัญโพน     ที่ปรึกษา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ           ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ 
4.กลุ่มเป้าหมาย                     

๑.นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามที่ใช้ยานพาหนะ จ านวน ๑๐๐ คน 
๒.ประชาชนในชุมชนอุทัยทิศและชุมชนสามัคคี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
๓.  นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามที่ยังไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน ๒๒๐ คน 
๔.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านค้อ จ านวน ๑๐๐ คน 

5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมนักศึกษาชมรม/กลุ่มกิจกรรมRSC 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

 ระยะที่ 2  ขั้นด าเนินการ 
    ๑. จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
    2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    3. ด าเนินการจัดกิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชนและจัดกิจกรรมบริการความรู้สู่รั้วโรงเรียนและมีส่วน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย สอจร. 

3.1 เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทง   
ในวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  เวลา  ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.   ณ ถนนริมคลองสมถวิลจังหวัด
มหาสารคาม 

การด าเนินกิจกรรม 
๑.จัดท าป้ายไวนิลเกี่ยวกับการรณรงค์การขับข่ีปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ 
๒.เดินขบวนโดยถือป้ายรณรงค์ตามขบวนลอยกระทง  

3.2 เข้าร่วมกิจกรรม วัน “ ร าลึกวันเหยื่อโลก ” ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามและ สอจร. 

ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕7  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนผดุงนารี จงัหวัด
มหาสารคาม 

การด าเนินกิจกรรม 
๑. เข้าร่วมรับฟัง เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นทางการจราจร  
๒. ล าลึกถึงเหยื่ออุบัติเหตุ โดยยืนตรงสงบนิ่ง 1 นาที 
๓. ร่วมท า MOU ข้อตกลงเก่ียวกับการสวมหมวกกันน็อก 



๑๒๘ 
 

 
3.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕7  และ
บุคลากรในวิทยาลัย   ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

การด าเนินกิจกรรม 
๑. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ 

๒.๑  โดย เปิดวีดิทัศน์ 
-การเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ 
-การป้องกันอุบัติเหตุในเทศปีใหม่ 

  ๒.2 โดยแจกใบความรู้ 
 -เกร็ดความรู้วันปีใหม่ 
 -สถิติการเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลวันปีใหม่ ย้อนหลัง ๓ปี 
 
      ๓. ถอดบทเรียน การป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ของแต่ละชั้นปี  
 -เมาไม่ขับ 

-ขับรถไม่เกิน ๙๐ กม./ชม.   
-สวมหมวกทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แม้ไปไม่ไกล 
-ขับข่ีอย่างมีน้ าใจ 

 -ขับข่ีอย่างปลอดภัยทั้งตัวเองและคนอ่ืน 
๔. จัดกิจกรรมตอบค าถามเรื่องกฎจราจร และแจกของรางวัล 
 
3.4 จัดกิจกรรมให้ความรู้ Walk rally ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑รุ่นที่๓๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕7  เวลา  ๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  ณ วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

การด าเนินกิจกรรม 
๑. ให้ความรู้ในฐาน Walk rally โดย 

๑.๑ แบ่งกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ออกเป็น ๔ กลุ่ม ๑๕ คน 
๑.๒ สันทนาการละลายพฤติกรรมน้อง ๆ  

๒.อธิบายกฎกติกา 
๒.๑ อธิบายป้ายจราจรต่าง ๆ ตามฐาน 
๒.๒ ให้น้องฟอร์มทีม ทีมละ ๕คน ท าเป็นรถจักรยานยนต์ 
๒.๓ ให้น้องขับรถจักรยานยนต์ ไปตามทางที่ก าหนดและปฏิบัติตามป้ายจราจร จนไปถึง

จุดหมาย 
๒.๔ให้พ่ีstaff คอยสังเกตว่าน้องท าถูก และเข้าใจหรือไม่ พี่staff ให้ค าแนะน า 

          ๒.๕ ถึงจุดหมายให้น้องส่งตัวแทน จับฉลากค าถามเกี่ยวกับกฎจราจรและป้ายต่างๆ กลุ่มไหน
ตอบถูกเยอะที่สุด เป็นฝ่ายชนะ 



๑๒๙ 
 

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎวิทยาลัยในการใช้รถใช้ถนน 
- นักศึกษาท่ีสามารถน ารถจักรยานยนต์มาใช้ได้จะต้องเป็นนักศึกษาปีที่๒ ขึ้น 
- การน ารถจักรยานยนต์มาใช้ แต่ละชั้นปี ร้อยละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ 
- ในการขับขี่ภายนอกและภายในวิทยาลัยทุกครั้งต้องสวมหมวกกันน็อก 
- ไม่ให้นักศึกษาสวมกระโปรงขับรถจักยานยนต์เพ่ือความปลอดภัย 
- ไม่ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วที่มากเกินไป ภายวิทยาลัย 

๔. ถอดบทเรียนจากความรู้ที่ได้รับและความรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่๑ รุ่นที๓่๒ 
- ได้เกร็ดความรู้จากการท ากิจกรรม 
- ได้รู้จักชมรม RSC ว่าคือชมรมอะไร 
- ได้ความสนุกจากกิจกรรมสันทนาการ 
- ได้ความรู้เรื่องกฎของวิทยาลัยในการน ารถมาใช้และการใช้รถจักรยานยนต์ 

         ๕.เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์  ในวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  
เวลา  ๑๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   ณ ที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

การด าเนินกิจกรรม 
๑.จัดท าป้ายรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์  
๒. ร่วมปฏิญาณตน ขับข่ีปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ 
๓.ขบวนนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์รอบเมืองมหาสารคาม 

  6เข้าร่วมการประกวดโครงการ Good practice แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ 
         ในวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗   ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรราชธานี 

๑. ส่งโครงการ “ วศม. ห่วงใย ขับขี่ปลอด ใส่ใจสังคม ” เข้าประกวดกับทางเครือข่าย                                   
พระบรมราชชนนีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒. น าเสนองานโครงการ ตามหลัก PDCA ของทาง QA 
๓. ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ๑ ในการเข้าประกวด 

 

7.  เข้าร่วมการถอดบทเรียนของโรงเรียนภาคีเครือข่าย ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  
 เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๑. ให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดกลุ่มน้องนักเรียนตามโรงเรียนของตัวเองและจัดครูประจ ากลุ่มพร้อมพ่ีเลี้ยงจ านวน ๒ คน 
๓. ถอดบทเรียนในการท ากิจกรรมที่ผ่านมาของทางโรงเรียน 
๔. น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ ที่เข้าร่วม 

 
ระยะที่ 3  ขั้นประเมินผล 

1. ถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
2. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
3. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 



๑๓๐ 
 

 
5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๘๐  

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง จ านวน 45 คิดเป็นร้อยละ 90 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีพฤติกรรมการขับข่ี 
ที่ปลอดภัย อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐  

๒. ร้อยละของนักศึกษามีพฤติกรรมการขับข่ี 
ที่ปลอดภัย คิดเป็น ร้อยละ95.65 

๓. ร้อยละของนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ
โดยไม่ท าผิดวินัยจราจร อย่างน้อย ร้อยละ 95 

๓. ร้อยละของนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบโดยไม่ท าผิดวินัย
จราจร คิดเป็น ร้อยละ 100 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ 
 

วัสดุอุปกรณ์และของ
รางวัล 

 
5,000 10,000 5,000 10,000 0 0 0 

๒ ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน ๒๐ ชัว่โมงๆ

ละ๓๐๐ 
๖,๐๐๐ - 0 - 6,000 0 100 

รวมทั้งหมด 
 

11,000 10,000 5,000 10,000 10,000 0 
54.54 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 
ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ๒ 
ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท ๖๐๐ บาท 
 

๒ 
หอประชุมวิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม ๗ ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท ๓๕๐๐ บาท 
 

๓ โสตทัศนูปกรณ์ ๗ ชั่วโมง ชั่วโมงละ  ๑๐๐  บาท ๗๐๐ บาท  
 รวมทั้งสิ้น ๔๘๐๐  บาท  

 
 



๑๓๑ 
 

 
๗.บทเรียนที่ได้เรียนรู ้

๗.๑.  ในการท างานที่ต้องมีการด าเนินงานหลายหน้าที่  จะต้องมีการประสานงานกันทุกฝ่าย  เพราะ
เมื่องานเกิดปัญญาจะได้ช่วยกันทุกฝ่าย  และงานจะมีความบกพร่องน้อยลง 

๗.๒.  การท างานย่อมมีความไม่เข้าใจกัน  และการแก้ปัญหาความไม่เข้าใจจะต้องมีการประชุมพูดคุย  
และเสนอความคิดเห็นของตัวเอง  และน าไปแก้ไข 

๗.๓.  ได้มีการเรียนรู้การท างานและได้ประสบการณ์ในการท างานเพ่ือในอนาคตจะได้มีความคุ้นเคย
กับการท างาน  และเกิดปัญหาน้อยลง 
 ๗.๔.  รู้จักความสามัคคีกัน  เพ่ือให้งานออกมาส าเร็จ 
 ๗.๕.  ได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกให้กับส่วนรวมเพ่ือลดอุบัติเหตุให้กับสังคม 
 ๗.๖.  ได้เรียนรู้การท างานท่ีเป็นจิตสาธารณะ  การท างานให้กับสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

 
๘.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.1 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง  ทั้งด้านงบประมาณ  สถานที่  บุคลากร 

8.2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบายส่งเสริมการสร้างพฤติกรรม ขับขี่ท่ีปลอดภัยใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

8.3 วัฒนธรรมและความผูกพันภายในองค์กร  ท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ด าเนินการร่วมกับ พี่ ๆ น้อง ๆ และ อาจารย์ 

8.4 มีการวางแผนการท างานก่อนการท างานทุกครั้ง  มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน  สมาชิกใน
ชมรมมีส่วนร่วมในการท างานทุกคน  มีการประสานงานในทีมอย่างเป็นระบบ  คณะกรรมการมี
ความรับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.5 สมาชิกทุกคนในชมรมรู้หน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี  และ
รู้หน้าที่ของสมาชิกทุกคน  เพื่อเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะสามารถรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  และ
สามารถแก้ไขหรือวางแผนให้งานสามารถส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 

8.6 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง  ทั้งด้านงบประมาณ  สถานที่  บุคลากร 

8.7 วัฒนธรรมและความผูกพันภายในองค์กร  ท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการจัด
กิจกรรม 

8.8 ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
8.9 มีงบประมาณจากทางวิทยาลัยที่เพียงพอในการจัดด าเนินงาน 
8.10 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและมีส่วนในกิจกรรมทุกกิจกรรม 

 
๙.ข้อเสนอแนะ 

9.๑. ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ก่อนไปท ากิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา 
9.๒. ตรวจเช็คเครื่องโสตทัศน์อุปกรณ์ก่อนจัดกิจกรรม 
9.๓. เสนอขอห้องชมรมต่อวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เพื่อใช้ในการประชุม 

และจัดเก็บอุปกรณ์ของชมรม 



๑๓๒ 
 

9.๔. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  และวันเวลาควรมีความเหมาะสมมากกว่านี้ 
 

ปัญหาที่พบในส่วนของการด าเนินงานของชมรม RSC 
9.5 มีการประสานงาน ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่ต่อเนื่องท าให้กิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ
ตามท่ีก าหนด 
9.6 กิจกรรมบางกิจกรรม นักศึกษายังขาดความเข้าใจ และขาดทักษะในการด าเนินงาน/น าเสนอ         
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า        

 9.7 เนื่องจากปัญหาด้านสถานที่และเวลาท าให้ต้องตัดกิจกรรมบางส่วนออกจึงด าเนินงานได้ไม่ครบ 
ตามแผนงานที่วางไว้ 
9.8 เครื่องโสตทัศนอุปกรณ์มีปัญหา  ท าให้กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
9.9. เครื่องโสตทัศนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น ไมโครโฟน 
แนวทางพัฒนา           
๑. เพ่ิมทักษะการวางแผนงาน และการติดตามก ากับ การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ก่อนไปท ากิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา 
 ๓. ตรวจเช็คเครื่องโสตทัศนอุปกรณ์ก่อนจัดกิจกรรม 
 ๔. เสนอขอห้องชมรมต่อวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เพื่อใช้ในการประชุมและจัดเก็บอุปกรณ์
ของชมรม 

 
 

ลงชื่อ  ภัทราพร   จันเจือ .(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาว ภัทราพร  จันเจือ) 

                                           ประธานชมรมขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

ลงชื่อ  เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                                    (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
                                                 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 
 

  วันที่..15..เดือน....กันยายน....พ.ศ..2557 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



๑๓๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่     22 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม         เตรียมความพร้อม วศม. สู่อาเซียน 
2. ผู้รับผิดชอบ                      นางสาววิสุดา   ข่วงทิพย์  และคณะกรรมการชมรมวิชาการ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ           ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ 
4.กลุ่มเป้าหมาย                    นักศึกษาชมรมวิชาการ  ชั้นปีที่ ๒,๓,๔  จ านวน  ๖๐ คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการและบอร์ดความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน  การจัดการแข่งขันกิจกรรม  
Cross  Word  การอบรมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารแบบเป็นพิธีการ 
พิธีกร โดยอาจารย์ เรณุมาศ  โคตรพัฒน์  จ านวน 2 วัน  นกัศึกษาได้มีโอกาสสนทนาและฝึกปฏิบัติ  ท าให้
มั่นใจมากขึ้น  ส่วนกิจกรรมประกวดหนังสั้น ในเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน  ในรูปแบบภาษาอังกฤษ  
ความยาว  ๕-๑๐  นาทีและกิจกรรม English night Party  เนื่องจากเวลามีกระชั้นชิดจากการเปิดภาค
การศึกษา ล่าช้ากว่าทุกปีการศึกษา จึงไม่ได้ด าเนินการ 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ชมรมวิชาการมีการใช้กระบวนการ พัฒนา
คุณภาพในการด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 

มีการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๒๐  
กันยายน ๒๕๕๗  โดยมีการด าเนินกิจกรรมด าเนิน
กิจกรรมดังนี้ 

-จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

-กิจกรรมแข่งขัน Cross  Word 

-ประกวดหนังสั้นในเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน 

-อบรมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

-English Night Party 

ชมรมวิชาการมีการใช้กระบวนการ พัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ โดยการติดต่อ
ประสานงาน และร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ ท าให้การ
จัดงานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒.นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ข้อ ๖,๙ ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ข้อที่ ๖,๙  ระดับดีขึ้นไป ดังนี้ 



๑๓๔ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ๖ นักศึกษามีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 81.67 

ข้อ ๙ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต  
คิดเป็นร้อยละ 91.66 

๓. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในภาพรวมระดับมากข้ึนไปร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 

๔.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 
๘๕ 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐% 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ 
 

วัสดุอุปกรณ์และของ
รางวัล 

๕,๐๐๐  - ๕,๐๐๐ - ๐ - - 

๒ ค่าตอบแทนวิทยากร ๖,๐๐๐ - ๔,๒๐๐ - ๑,๘๐๐ - ๓๐ 
รวมทั้งหมด 

 
๑๑,๐๐๐ 

 
๙,๒๐๐ - ๑,๘๐๐ - 

 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 
ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา ๒ 
ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท ๖๐๐ บาท 
 

๒ 
หอประชุมวิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม ๗ ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท ๓๕๐๐ บาท 
 

๓ โสตทัศนูปกรณ์ ๗ ชั่วโมง ชั่วโมงละ  ๑๐๐  บาท ๗๐๐ บาท  
 รวมทั้งสิ้น ๔๘๐๐  บาท  
 

๗.บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
7.1 การที่เราให้ความร่วมมือในการท างาน ผลงานมันย่อมออกมาดีเสมอ ดีกว่าท าคนเดียว เพราะว่า

งานจะเสร็จเร็วและมีคุณภาพนั้นต้องอาศัยความสามัคคี 
7.2 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ต่างๆ ของโครงการไม่ทั่วถึงและชัดเจนมากนัก จึงท าให้

ผู้เข้าร่วมโครงการในชั้นปีต่างๆไม่รู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการนี้ 
 



๑๓๕ 
 

๘.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
8.1ความสามัคคีในการท างานร่วมกันของสมาชิกในชมรมวิชาการทุกชั้นปีทุกคน 
8.2ในการจัดท าโครงการมีการวางแผนที่ดี เหมาะสม และมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
8.3 ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความใส่ใจ ในกิจกรรมที่ทางโครงการ “เตรียมความพร้อม วศม. สู่อาเซียน” 

จัดขึ้น แม้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มากก็ตาม กิจกรรมที่โครงการได้จัดท าข้ึน เช่น การแข่งขัน 
Cross Word 

8.4  
๙.ข้อเสนอแนะ 

9.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและทั่วถึง 
9.2 ควรมีการจัดท าโครงการที่เป็นทางการมากกว่านี้ 
9.3 งบประมาณในการสนับสนุนการจัดท าโครงการควรมีมากกว่านี้ เพราะกิจกรรมในโครงการ

“เตรียมความพร้อม วศม. สู่อาเซียน” ต้องใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมข้ึน 
 

 
ลงชื่อ   นางสาววิสุดา  ข่วงทิพย์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางสาววิสุดา  ข่วงทิพย์) 
                                                  ประธานชมรมวิชาการชั้นปีที่  ๒ 

 
ลงชื่อ   เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(...นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์....) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 
 

       วันที่..15..เดือน....กันยายน....พ.ศ..2557 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 23 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  SNC บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ  สู่ความเป็นเลิศ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ชมรมกีฬา    อ.วีระชัย   อ่ิมน้ าขาว  ที่ปรึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
              นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑-๔จ านวน ๔๗๙ คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

กิจกรรมการด าเนินการประกอบด้วย 
1.จัดกิจกรรม SNC Healthy Club 
2.ชมรมมีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการกีฬาและการสร้างเสริมสุขภาพ 
3. จัดเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การสร้างเสริมสุขภาพ 
5. ด าเนินการกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง เล่นกีฬา อย่างน้อย

สัปดาห์ละ ๓ วัน คือ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธพบว่านักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

6. จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติด 
7.รณรงค์ให้นักศึกษาหันมาออกก าลังกายและเล่นกีฬา สันทนาการ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ส่วนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชั้นปี / “อินถวาเกมส์๒๐๑4 ”ที่วางแผนไว้ในกิจกรรม การ

แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี การแข่งขันกีฬาสีภายใน   การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า การประกวดลีดเดอร์ดาวรุ่ง  กองเชียร์และผู้น าเชียร์ การประกาศผลนักกีฬา
ดาวรุ่งประจ าปีและงานSport Night พบปัญหาเนื่องจากนักศึกษาปิดภาคการศึกษาและเปิดภาคการศึกษา
ใหม่ในเดือนสิงหาคม การจัดกิจรรมเสริมหลักสูตรแน่นมาก  ระยะเวลาไม่พร้อมส าหรับการแข่งขันกีฬาจึง
เลื่อนไปปีงบประมาณ 2558 แทน 

เตรียมความพร้อมกีฬาเครือข่าย มีการประชุมวางแผนร่วมกิจกรรมในวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ วพบ.นครราชสีมา คณะกรรมการได้วางแผน 

- ปรึกษาหารือเกี่ยวการการจัดหาครูฝึกสอนมาเตรียมความพร้อมตัวแทนนักกีฬา 
- วางแผนตารางการซ้อมกีฬาในแต่ละประเภท 
- ฝึกซ้อมกีฬาตามแผนที่ก าหนด 
- มีการแข่งขันกระชับมิตรกับสถาบันอื่น 
- จัดเตรียมฝ่ายแต่ละฝ่ายในการแข่งขันกีฬา 
- จัดเตรียมนักกีฬาแต่ละประเภทให้พร้อมในการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 
 

 



๑๓๗ 
 

5.2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.นักศึกษาร้อยละ ๖๐ มีการออกก าลังกาย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 
 

นักศึกษามีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
จ านวน.339 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.94  โดยมีกิจกรรม
การออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาสากล  วอลเลย์บอล  
บาสเกตบอลและฟุตซอล 
บางส่วนมีการวิ่งออกก าลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็น 
การออกก าลังกายบริเวณเครื่องเล่นออกก าลังกายที่สวน
กลางแจ้ง การเต้นแอโรบิกท้ังที่สวนสุขภาพ  เทศบาลและ
ลานพิกุลทอง เกิดแกนน าสุขภาพ/ผู้น านักศึกษามีทักษะด้าน
การกีฬาครบทุกประเภทกีฬาสากล  ทั้ง 7 ชนิดกีฬาคือ ฟุต
ซอล  บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  เทเบิลเทนนิส  ตะกร้อ 
เปตอง  แบตมินตันและกรีฑา 

๒.ร้อยละของนักศึกษามีค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน อย่างน้อยร้อยละ ๘0 
 

นักศึกษาปีการศึกษา 2557 มีค่าดัชนีมวลกายดังนี้ 
ชั้นปีที่ 1 จ านวน 106 คน  
       ดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ 
              ปกต ิ63 คน คิดเป็นร้อยละ59.43 
              อ้วน 8    .คนคิดเป็นร้อยละ 7.54  
              ผอม 38  คนคิดเป็นร้อยละ 35.84 
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 149 คน    ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ 
              ปกติ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 80.53 
              อ้วน   8    คนคิดเป็นร้อยละ 5.3  
              ผอม  18   คนคิดเป็นร้อยละ 12.08 
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 178 คน  
       ดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ 
              ปกติ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 79.77 
              อ้วน  7    คนคิดเป็นร้อยละ 3.93  
              ผอม 29  คนคิดเป็นร้อยละ 16.29     

๓.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมิน 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๖,๗,๙ ใน
ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประเมินในนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ านวน 479 คน 
ข้อ ๖ มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบจากการท ากิจกรรม ในระดับดีข้ึนไป จ านวน 385  
คน  คิดเป็นร้อยละ 80.37 
ข้อ ๗  มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 392 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.83 
ข้อ ๙  สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ระดับดีข้ึนไป จ านวน 420คน  คิดเป็นร้อยละ 87.68 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 



๑๓๘ 
 

๔.ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ระดับมากขึ้นไปอย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

    นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับ
มากขึ้นไป จ านวน  385  คน คิดเป็นร้อยละ 80.37 

  ๕.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐ 

     นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 479 คนคิดเป็น 
ร้อยละ100 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000  - 

20,929 

- 

25,071 

 

54.50 

2 
ค่าจ้างเหมาวง
ดุริยางค์ 

๖,๐๐๐  - -  

3 
ค่าตกแต่งขบวน
พาเหรดวิทยาลัย 

๑๐,๐๐๐ 
- -  

4 
ค่าตกแต่งขบวน
พาเหรดสีละ 
5000 

20,000 - -  

 รวมทั้งหมด 46,000 
 

- 20,929 - 25,071  54.50 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล า 

ดับที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องสโมสรนักศึกษา 3 ชั่วโมงๆ
ละ300บาทรวม 900 บาท 

ชั่วโมงๆละ300บาท รวม 900 บาท  

2 ค่าเครื่องเสียง สัปดาห์ละ 3 วันๆ
ละ 1 ชั่วโมงรวม 40สัปดาห์
40*3ชั่วโมงๆละ100บาท 

ชั่วโมงๆละ100บาท รวม 12,000 บาท  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
      ๗.๑ นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นทีม  ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 

  ๗.๒ เรียนรู้การท างานเป็นระบบท าให้แผนการด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
  ๗.๓ ฝึกฝนภาวะผู้น าและการบริหารจัดการโครงการที่ต้องให้ความส าคัญกับการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพและการมอบหมายงานที่เป็นรูปธรรม ระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 
 



๑๓๙ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๘.๑  มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
       ๘.๒  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน 
และต่อเนื่อง  
       ๘.๓ ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา สมาชิกชมรมกีฬา และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้บริหารที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี  เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้มีการท า
กิจกรรมร่วมกันและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในแต่ละชั้นปีรวมทั้งอาจารย์ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่  แต่ควรปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการจัดโครงการเนื่องจากปีการศึกษานี้นักศึกษาปิดภาคการศึกษา
นานและมีกิจกรรมแน่น ส่งผลให้ไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน 
 
 

ลงชื่อ    ธนะวัฒน์  ศรีวะรมณ์    (ผู้รับผิดชอบ) 
(นายธนะวัฒน์  ศรีวะรมณ์) 
 

ลงชื่อ   เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 
 

 วันที่......18........เดือน..สิงหาคม ...พ.ศ.......2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 24 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม     IT สร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายพุทธิพล  เทพทองพูล  ประธานชมรม IT สโมสรนักศึกษาและคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่๒๔ – ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗         

๔.กลุ่มเป้าหมาย 
               1.นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน ๔๗๙ คน 

2. สมาชิกชมรมจ านวน ๔๐ คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผนประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยวางแผนร่วมกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาการคอมพิวเตอร์เรื่อง วัน เวลาในการจัดกิจกรรมโครงการ 
๒. ประสานนายกสโมสรนักศึกษาทราบและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใหเสมาชิกชมรมในการ

ด าเนินกิจกรรม 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๒.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ด าเนินการโครงการ โดย 

3.1 ทดสอบความรู้ก่อนการอบรมโดยมีที่ปรึกษา อาจารย์ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย วิทยากร 
อาจารย์กิตติศักดิ์  ไกรจันทร์  คุณวาที  สีกมล  คุณวีระพงษ์  สวัสดี  
3.2 จัดอบรมสารสนเทศเพ่ือการผลิตผลงานนวตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
3.3.ทดสอบความรู้หลังการอบรม 
3.4.จัดเวทีการแข่งขันการผลิตสื่อนวตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมอบของรางวัลผู้ชนะ 
3.5.เผยแพร่ความรู้/นวตกรรมทางเว็บบอร์ด 
ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินผลและสรุปโครงการ 
๒.ถอดบทเรียนที่ได้จาการด าเนินงานโครงการและน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา

และปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
 



๑๔๑ 
 

      ๕.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑.ชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพในการด าเนินงานอย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

สมาชิกชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงาน 

๒.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ 
๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙ ในระดับดีขึ้นไป 
 

นักศึกษาท่ีมีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้อ 
๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙ ในระดับดีขึ้นไปดังนี้ 
ข้อ ๒ คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๕๐ 
ข้อ ๓ คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๒๕ 
ข้อ ๔ คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๒๔ 
ข้อ ๖ คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๔๕ 
ข้อ ๗ คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๕๕ 
ข้อ ๙ คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๒๕ 

๓.ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมระดับมากข้ึนไป 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔.ผลการทดสอบหลังการอบรมและ
เผยแพร่ความรู้ในระดับมาก 

 

ผลการทดสอบหลังการอบรมและเผยแพร่ความรู้ในระดับ
มากคิดเป็นร้อยล่ะ ๘๔.๐๐ 
 

 ๖. งบประมาณ 
6.1 งบประมาณค่าใช้จ่าย 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และ
ของรางวัล 

๑๐,๐๐๐   - 1,5050 - - - - 

๒. 
ค่าวิทยากร
ภาคปฏิบัติ   

 
๕,๔๐๐ - 5,400 - - - - 

๓. 

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตัดสินผลงาน 
๓ คนๆละ
๑๕๐ บาท
จ านวน๓ 
ชั่วโมง  

๑,๓๕๐ - 1,350 - - - - 

 รวมทั้งหมด ๑๖,๗๕๐ - 21,800 - - - - 



๑๔๒ 
 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าห้องคอมพิวเตอร์ 20 ชั่วโมงๆ
ละ300บาท 

ชั่วโมงๆละ300บาท 6,000 บาท  

2 ค่าห้องประชุมสโมสรนักศึกษา 3 
ชั่วโมง 

ชั่วโมงๆละ300บาท 900 บาท  

 รวมทั้งสิ้น  6,๙00 บาท  
 
 
 ๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 
 ๗.๒ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๗.๓ การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
 ๗.๔ การวางแผนงานกับเวลาที่มีอยู่ 
 
 ๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
  ๘.๑ ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ 
  ๘.๒ อาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดโครงการท าให้มีแนวทางในการจัดโครงการ 
  ๘.๓ วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอ 
 ๘.๔ บุคลากรมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ควรมีประสานงานในแต่ละฝ่ายเพ่ือจะได้ล าดับรายการในงานได้อย่างแน่นอน 
 - ควรมีการเตรียมการในเรื่องพิธีกร เพื่อที่จะให้เป็นไปตามที่วางแผนกิจกรรมไว้ 
 

 
ลงชื่อ      พุทธิพล  เทพทองพูล     (ผู้รับผิดชอบ) 

(นายพุทธิพล  เทพทองพูล) 
 

ลงชื่อ   เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 
 

                       วันที่ 18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2557 
 

 



๑๔๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 25 

๑. ชื่อโครงการ   วศม. น่าอยู่  เคียงคู่สังคมดี 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     อาจารย์วิไลลักษณ์  เผือกพันธ์  ที่ปรึกษาชมรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   

                      ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย  

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑- ๔    จ านวน ๔๓๙  คน 
 

     5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

๑.ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ 
        - จัดเสียงตามสาย / รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาตระหนักในการรู้รักษาความสะอาดและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร ทุกวันอังคารในสัปดาห์แรกของเดือน 

๒.จัดตั้งคณะกรรมประจ าหอพัก 
-ก าหนดมาตรฐานหอพักให้เอื้อต่อวิถีชีวิต  โดยร่วมกับแม่บ้านผู้ดูแลหอพัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

งานหอหัก 
-กิจกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการหอพักแต่ละชั้นปีร่วมกับแม่บ้านผู้รับผิดชอบหอพักและน า

ด าเนินการตรวจหอพักนักศึกษาร่วมกัน 
๓.หอพักสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยน่าเยี่ยมน่าชม 
- กิจกรรม Big  Cleaning Day (เดือนละ ๑ ครั้ง) 
- ตรวจหอพักทุก 2 ครั้ง/เดือน 
-ท าความสะอาดห้องชมรมทุก 1ครั้ง/เดือน 
-ท าความสะอาดสถานที่ส าคัญภายในวิทยาลัยทุกเทศกาลส าคัญ 

     - กิจกรรมเปิดหอพักส าหรับเยี่ยมชมและประกวดห้องพักน่าอยู่ โดยท าการเก็บสะสมคะแนนจากการ
ตรวจหอพักนักศึกษา 

๔.กิจกรรมขยะดี มีประโยชน์ 
-ธนาคารขยะ โดยเปิดท าการที่ห้องชมรมเดือนละ 2 ครั้ง 
- ถังขยะแยกสี วางตามอาคารเรียนหอพักนักศึกษา เพ่ือง่ายต่อการก าจัดขยะและการน ากลับไปใช้

ใหม่ 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

   5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. หอพักมีความสะอาดน่าอยู่  มีมาตรฐาน ๕ 
ส ตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยก าหนด  

- หอพักมีความสะอาดน่าอยู่ มีมาตรฐาน ๕ ส.  ตาม
เกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด จ านวน ๔ หอ. 

 ๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๓ , ๗ ใน
ระดับดีข้ึนไป  อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

- นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ข้อ ๓ คือตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
จ านวน๔๗๐ คน  จาก ๔๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒ 
ข้อ ๗ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม จ านวน ๖๙ 
คน  จากสมาชิกชมรมจ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  

 ๓. ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจ โดย
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

- นักศึกษามีความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจจ านวน  ๔๕๖ คนจาก ๔๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๒ 

4.ชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ในการด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 

สโมสรมีการใช้กระบวนการ พัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ PDCA 

5. นักศึกษาทุกชั้นปีทุกฟลอร์มีพฤติกรรมการ
ประหยัดพลงังานตามมาตรการ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกฟลอร์มีพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานตามมาตรการ การปิดน้ าทุกครั้งเมื่อออกจาก
ห้องน้ า หรือไม่ใช้ และปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 94.76 

  
    ๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่
ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอกงบ เหลือจ่าย 

๑ ค่าวัสดุ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐       -       -       -      ๐ 
 รวม

ทั้งหมด 
๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐       -       -       -      ๐ 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 
๑ -ค่าหอประชุม 3 ชั่วโมง 500 1,500  
2 ค่าห้องสโมสรนักศึกษา 

ประชุม 3 ชั่วโมงรวม 2 
ครั้งเป็น 6 ชั่วโมง 

300 1,800  

 
 



๑๔๕ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๗.๑ เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนมีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่
คณะ  

      ๗.๒ เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้มีความชัดเจน  
๗.๓ นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ที่ตนเองได้รับหมอบหมายให้ส าเร็จ 
๗.๔ การท างานเป็นระบบท าให้แผนการด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
๗.๕ เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาในด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดประโยชน์แก่วิทยาลัย 
๗.๖ นักศึกษามีจิตอาสาในการท างาน เป็นตัวแทนในการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๗.๗ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษารู้จักจัดการบริหารเวลาให้เหมาะสม 

 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
      ๘.๑ ความสามัคคี ช่วยเหลือกันท างานของสมาชิกใน  
      ๘.๒ มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
      ๘.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์บุคลกรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัย ที่ให้ค าชี้แนะ ค าแนะน าในการท า
โครงการ 
      ๘.๔ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชมรมทุกชั้นปี ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้
กิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
      ๘.๕ นักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ๙.๑ เป็นโครงการที่ดีควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
     ๙.๒ ควรมีสิ่งกระตุ้นให้นักศึกษาดูแลความสะอาดของห้องพัก 
     ๙.๓ ควรจัดตั้งกรรมการในการดูแลอย่างเป็นทางการรายงานความเคลื่อนไหวและแจ้งซ่อมแซมในส่วนที่
ช ารุด      
     ๙.๔ รณรงค์ให้นักศึกษารู้รักษาความสะอาดของการใช้งานห้อง STUDY 
     ๙.๕ ควรมีการรณรงค์ถึงการประหยัดใช้ไฟฟ้า  
     ๙.๖ ควรมีห้องชมรมและเก็บของให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 
  
 
 

            ลงชื่อ  ประชา  แสงเดือน    (ผู้รับผิดชอบ) 
                                                             ( นายประชา แสงเดือน ) 
    
                                                       ลงชื่อ เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์   ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 

                                       ( นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ ) 
                                หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุฯ 
        วันที่.20....เดือน..สิงหาคม.....พ.ศ..2557 

 



๑๔๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 26 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการมะเหม่ียวสายเลือดคุณธรรม น้อมน าพัฒนา วศม. 
๒. ผู้รับผิดชอบ      ชมรมจรยิธรรม  อ.สัมฤทธิ์  ขวัญโพน  อ.วรันณ์ธร  โพธารินทร์ อ.รัตติกานต์ ที่ปรึกษา           
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
๔.กลุ่มเป้าหมาย 

๑.นักศึกษาชมรมจริยธรรมชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน   ๖๐ คน 
๒. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน ๔๖๒ คน 

๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ๕.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมกรรมการและสมาชิกชมรมจริยธรรมเพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พร้อม

น าผลการประเมินในวงรอบที่ผ่านมามาใช้ในการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
๒.น าเสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อที่ประชุมสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรี

มหาสารคาม 
๓.น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขและจัดท าการเสนอโครงการตามล าดับ 
ระยะที่ 2  ขั้นด าเนินการ  
๑.ด าเนินการจัดท าโครงการน าเสนอ 
๒.ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษาทุกชั้นปีทราบในชั่วโมงหลังการสวดมนต์ไหว้พระวันอาทิตย์ 
3.ด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมบันทึกความดี 
 -จัดท าสมุดบันทึกความดีแจกให้นักศึกษาทุกคน พร้อมแจ้งการลงบันทึกความดีที่ฉันท า 
- ชมรมจริยธรรมด าเนินการตรวจสมุดบันทึกความดีเดือนละ ๑ ครั้ง 
- จัดบอร์ดเพ่ือเชิดชูและมอบรางวัลของนักศึกษาในการท าดีสูงสุด 

 -จัดให้นักศึกษาได้บอกเล่าเรื่องราวความดีงามที่ได้ท าให้กับนักศึกษาคนอ่ืนในสถาบันได้รับรู้และ
เสริมแรงทางบวกให้กับผู้ท าความดี 

กิจกรรมเปิดสื่อคุณธรรมด้านความดี  อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันพุธ หลังสวดมนต์ไหว้พระ(สุภาษิต 
สะกิดใจ) ทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ -กันยายน ๒๕๕๗ (ทุกเย็นวันพุธ วันอาทิตย์และวัน
พระ) 

กิจกรรมจิตอาสาท าความดีทุกครั้งท่ีมีโอกาส 
1.กิจกรรมรดน้ าด าหัว วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ ที่บ้านมหาสารคาม วันที่ 10 เมษายน 

2557 
 2. ฮักแพง เบิ่งแยง คนมหาสารคาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วันที่ 21 สิงหาคม 2556 

3. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 5 ธันวาคม 
2556 



๑๔๗ 
 

4.ร่วมท าบุญทอดมหากฐิน ที่วัดอภิสิทธิ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2556 
5. จิตอาสาท าความสะอาดศาลหลักเมืองจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
6.เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนไทย ท าความดี ถวายในหลวง ที่สวนพุทธธรรมดอนตาล จังหวัด

กาฬสินธุ์ วันที่ 15 มีนาคม 2557 
7.จิตอาสาท าความสะอาดรอบวิทยาลัย วันที่ 13 มีนาคม 2557 
นอกจากนี้สามารถสรุปจิตอาสาเป็นรายชั้นปี ดังนี้ 
ชั้นปีที่ 1 จ านวน 5 ครั้ง 
1.กิจกรรมจิตอาสาสถานสงเคราะห์คนชรา  วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕7 
๒.กิจกรรมจิตอาสาในการช่วยงานศพเพ่ือนของนักศึกษา 
๓. กิจกรรมจิตอาสาทีชุ่มชนแวงน่าง มหาสารคาม วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕7 
๔. กิจกรรมจิตอาสาที่ชุมชนอุทัยทิศ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
5. จิตอาสาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 5 ครั้ง 
๑.กิจกรรมจิตอาสา ในโครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา: ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 ”ระหว่างวันที่ ๒2-๒5 
กรกฎาคม ๒๕๕7 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี โดยลงชุมชน โรงเรียนบ้านดง
เย็น ให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เกี่ยวกับสุขศึกษา 

๒.กิจกรรมจิตอาสาการแสดงดนตรีในงานมงคลสมรส อาจารย์สุดารัตน์  เชนรัมย์ 
๓. กิจกรรมจิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านมหาสารคาม วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕7 
๔.จิตอาสาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
๕. กลุ่มจิตอาสา ร่วมโครงการปลูกป่าต้นกล้าของความดี  
ชั้นปีที่ 3 และ 4 จ านวน 14 ครั้ง 
๑. กิจกรรมจัดนิทรรศการ ในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม 80 

พรรษา มหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 ๒.จิตอาสาร่วมกับคณะ ในโครงการต้นกล้าอินถวา ท าความดี ร่วมกันท า 

 ความสะอาดวังมัจฉา จังหวัดมหาสารคาม 
๓.กิจกรรมร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2557 

๔.กลุ่มจิตอาสา โครงการต้นกล้าอินถวา จิตอาสาสู่สังคม 

๕.กลุ่มจิตอาสาคลังปัญญา น าพาลูกหลานให้มีคุณค่า 
๖.กลุ่มจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชนศรีมหาสารคามและชุมชนอุทัยทิศจังหวัดมหาสารคาม 
-  จิตอาสาจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 
๗.กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ร่วมกับวิทยาลัยจัดขึ้น วันที่ ๑๒ เดือนเมษายน ๒๕๕7 
๘.กิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ร่วมกับบ้านพักคนชรา จังหวัดมหาสารคาม วันที่ วันที่ ๑๒ 

เดือนเมษายน ๒๕๕7 
๙. กลุ่มจิตอาสา ท ากิจกรรมถนนสะอาดลานกว้าง หน้าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 



๑๔๘ 
 

๑๐. จิตอาสาน าเสนอผลงาน  “โครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา:ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 ” 

11. กิจกรรมโครงการท าความดีเพ่ือแม่ ในโครงการสดุดีพระคุณแม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 
- จิตอาสาในการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันส าคัญต่างๆ 
12.กิจกรรมร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง จุดเทียนชัยในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 

2557 ณ ศูนย์ราชการหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
๑๒. ร่วมงานท าบุญเนื่องในวันเฉลิมพระราชสมภพในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๘ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕7 

- จิตส านึกสาธารณะ ดูแลและท าความสะอาด ศาสนสถาน 
๑๓.ท าความสะอาด พระบรมรูปสมเด็จย่า, พระพรหมธาดา,ศาลปู่ตา,พระพุทธลีลา เนื่องในวัน

พยาบาล วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๕6 
๑๔. กิจกรรมท าความดีท าความสะอาดศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

มีการสรุปถอดบทเรียนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 ชิ้น 
 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องการท า
ความดี ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย  
ร้อยละ ๘๐ 

๑. นักศึกษาที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง
การท าความดี ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 448 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 85.82 

๒. นักศึกษาทุกคนมีการบันทึกความดีและ
เกิดการแลกเปลี่ยนความดี 

๒. นักศึกษาทุกคนมีการบันทึกความดีโดยบันทึกลงในสมุด
กิจกรรมนักศึกษาและเกิดการแลกเปลี่ยนความดีในชั่วโมง
กิจการนักศึกษา หลังสวดมนต์ไหว้พระ  หลังเข้าแถวเคารพธง
ชาติ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านการเสียสละ
และเอ้ืออาทรอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

3.นักศึกษาทุกคนมีการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา เฉลี่อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์ด้านจิตบริการและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ในข้อที่ 
๒ ในระดับดีข้ึนไป อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินอัตลักษณ์ด้านจิต
บริการและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ในข้อที่ ๒ ใน
ระดับดีข้ึนไป จ านวน 436 คิดเป็น ร้อยละ 83.52 

  
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

6.  งบประมาณ 
6.๑   สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 
 

 
๖.๒ มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าหอประชุมสวดมนต์ไหว้พระ
สัปดาห์ละ 3 วัน 1 ชัว่โมงจ านวน 
40 สัปดาห์ 120 ชัว่โมง  

500 60,000  

2 ค่าเครื่องเสียง 120 ชั่วโมง 100 12,000  
   72,000บท  

 
7.  บทเรียนที่ได้เรียนรู ้

๑. ได้เรียนรู้การเขียนโครงการ โดยการยึดหลัก PDCA  
๒. การเรียนรู้การติดต่อประสานงานกับอาจารย์ รุ่นพี่ และการมอบหมายงานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
๒. เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 

๑. เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้มีความชัดเจน  

๒. บางกิจกรรมต้องมีการประสานกับทางสโมสรนักศึกษาและชมรมอ่ืน จึงต้องการวางแผนในการท างาน 
จะต้องประสานงานติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
 

8.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. ความสามัคคี ช่วยเหลือกันท างานของสมาชิกในชมรม 

๒. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์บุคลกรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัย ที่ให้ค าชี้แนะ ค าแนะน าในการ
ท าโครงการ 

๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 

 
 
 
 

ล าดับ รายการที่ใช้ แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย ร้อยละเหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอก

งบ 
เงินงบ เงินนอก

งบ 
เงินงบ เงิน

นอก
งบ 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - - - - 
  ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - - - - 



๑๕๐ 
 

9.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           ชมรมจริยธรรมจัดท าระบบการการบันทึกข้อมูลในการท ากิจกรรมในแต่ละกิจกรรมโดยเฉพาะ
กิจกรรมจิตอาสาเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อชมรมจริยธรรมเพ่ือรวบรวมและรายงานผลพร้อมรายการ
เอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบ 
 
 

 
                                    ลงชื่อ         ธนนัฐ   ภูมินา             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  (นายธนนัฐ   ภูมินา) 
                
    ลงชื่อ      เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์     ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
     (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ ) 
     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 
         15 กันยายน 2557 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่     27 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการต้นกล้าอินถวา ปลอดยาเสพติด  ไร้ควันบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  สโมสรนักศึกษา    อาจารย์ ชนิสรา  แสนยบุตร (ที่ปรึกษา)   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ    วันที่ 10-๓๐สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน ๕๒๒ คน  
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
กิจกรรม 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและสโมสรนักศึกษาเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1.จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ  
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 
3.ด าเนินการจัดท ากิจกรรม 
ระยะที่ ๑ วันที่  ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗  กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ บายศรีสู่ขวัญ 
ระยะที่ ๒ วันที่ ๔-๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗   อบรมธรรมะเสริมสร้างจริยธรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ณ วัด

ชัยประสิทธิ์ ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ระยะที่ ๓ วันที่ ๑๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในวิทยาลัยฯ 
ของพ่ีน้องนักศึกษาพยาบาล โดยจัดกิจกรรมเข้าคลาส มารยาท คลาสกีฬา  คลาสดูแลน้อง  คลาสปฏิสัมพันธ์  
คลาสเชียร์  นักศึกษาใหม่ทุกคนผ่านการประเมินคลาสตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ระยะที่ ๔ วันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗  พิธีกตัญญุตาระลึกคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง 
และ กิจกรรมพาแลงอินถวา 

ระยะประเมินผล 
ผลการประเมินจากแบบประเมินพบว่า  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับมาก โดยมีความ

คิดเห็นว่ากิจกรรมที่จัดส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.89 ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.85 ส่วนที่น้อยท่ีสุดพบว่า
อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพและเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.11 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

    ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ 

๑.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 106 คน 
คิดเป็น  ร้อยละ 100 

2. กิจกรรมการรับน้องใหม่เป็นไปอย่าง
สร้าง สรรค์ไร้แอลกอฮอล์  ร้อยละ ๑๐๐ 

2.กิจกรรมการรับน้องใหม่เป็นไปอย่างสร้าง สรรค์ไร้
แอลกอฮอล์   ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในข้อ ๒ 
, ๓ , ๖ , ๗ ในระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษาใหม่กลุ่มเป้าหมายเกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามที่วิทยาลัย ฯ ก าหนด 
ข้อ ๒ มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ จ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.84 
ข้อ ๓ ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข ค่าเฉลี่ย ๔.๘๗
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 83.96 
ข้อ ๖ มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ค่าเฉลี่ย4.36 จ านวน 85 คน คดิเป็นร้อยละ 80.18  
ข้อ ๗ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้ 
ค่าเฉลี่ย ๔.22  จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 80.18  
ข้อ ๙ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ค่าเฉลี่ย ๔.25 จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 86.79  

 
6. งบประมาณ 

๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - - - - 

  ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - - - - 
 

๖.๒ สรุปมูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ ค่าสถานที่ หอประชุมจ านวน 
40 ชั่วโมง 

๕๐๐ 20,000 บาท  

2. เครื่องเสียง 40 ชั่วโมงๆละ 100 4,000  
 รวมทั้งหมด 24,000 บาท  

 
 



๑๕๓ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
7.๑  การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน 

           7.๒ การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
           7.๓ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
           7.๔ ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.๑ นักศึกษาส่วนใหญ่ ร่วมแรงร่วมใจ มีความสามัคคี ท าให้โครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี 
8.๒ งบประมาณท่ีได้รับมาจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
8.๓ ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ 
8.๔ อาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดโครงการท าให้มีแนวทางในการจัดโครงการ 
8.๕ วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอ 
8.๖ มีการจัดคณะกรรมการในการจัดงานแต่ละฝ่าย ๘-๑๐ คน เพื่อสะดวกในการ 

ท างานและติดต่อประสานงาน 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อกิจกรรมในส่วนที่นักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กรของนักศึกษาเองเนื่องจากไม่ได้รับเงินงบประมาณจาก สสส. ควรมีการติดต่อประสานงานกับ สสส.ให้
มากกว่านี้ และ ควรมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหามากกว่านี้ และท่ีมีรูปแบบ
แปลกใหม่น่าสนใจ  
 9.2 ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย ควรมีการก าหนดระยะกิจกรรมไม่ให้กระชั้นชิด หรือ ทิ้ง
ระยะห่างจนเกินไป และ ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรมให้มีความแน่นอนมากกว่านี้ 
 9.3 การประสานงานในแต่ละฝ่ายเพ่ือจะได้ล าดับรายการในงานได้อย่างแน่นอนยังมีการคลาดเคลื่อน 
ควรมีการประสานงานให้มากขึ้น ระหว่าง คณะกรรมการจัดท าโครงการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกชั้นปี 
ชมรมต่างๆ และ ฝ่ายรับน้อง เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ และ ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ในระดับ
มากที่สุด 
 
 

ลงชื่อ        สุรัติ  สันโดษ            (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นายสุรัติ  สันโดษ) 

 
ลงชื่อ      เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์        (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
                                         หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงฯ 

      วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 



๑๕๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่     28 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร 
๒. ผู้รับผิดชอบ    วิทิต มานะดี นายกสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๒๗ พฤษภาคม – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ ๒ - ๔ จ านวน ๔๒๕ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 

๑.๑.จัดแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๑.๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินกิจกรรม 
 ผลการด าเนินโครงการ : คณะกรรมการเลือกตั้ง แต่งตั้งจากคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ก าหนดวันประชาสัมพันธ์การเลือก ระหว่าง
วันที่ ๕ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ก าหนดวันผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรหาเสียง ๑๒ 
– ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ก าหนดวันเลือกตั้ง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓  

  ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๒.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีผู้ลง 

 สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จ านวน ๒ ราย คือ 
 - นายชนากรณ์    หาญปรี 
 - นายสุรศักดิ์      กุณโหง 

   ๒.๒ ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗  
      ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๗     
      ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ผลการด าเนินโครงการ นักศึกษา    
      เข้าร่วมโครงการในที่ ๒๔ เมษายน จ านวน ๓๒๙ ราย และมาเลือกตั้งเพ่ิมเติม
อีก   ๓ ราย รวม ๓๓๒ ราย ผลการด าเนินโครงการ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในท่ี  
      ๑๙ พฤษภาคม จ านวน ๘๕ ราย รวมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
จ านวน  
      ๔๑๗ ราย จากนักศึกษาทั้งหมด ๔๒๐ ราย เนื่องจากนักศึกษาปี ๓ จ านวน ๓   
      ราย เดินทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๒๙ 
 



๑๕๕ 
 

๒.๓ ผลการนับคะแนน 
      เบอร์ ๑ พรรคร่วมใจพัฒนา วศม. โดย นายสุรศักดิ์ กุณโหง  
      คะแนนเสียง ๒๖๔ คะแนน 
      เบอร์ ๒ พรรคพลังลูกมะเมี่ยว     โดย นายชนากรณ์  หาญปรี  
      คะแนนเสียง ๑๒๓ คะแนน  

         ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๒๘ คะแนน  
           บัตรเสีย ๒  รวม ๔๑๗ คะแนน 
สโมสรนักศึกษาได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพโดย 

P=วางแผนการจัดท าโครงการระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
D= ด าเนินการเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งจัดท าในวันที่ ๒๔ เมษายน , ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗   มี

พรรคที่ลงรับสมัครเลือกตั้งจ านวน ๒ พรรค  ประกอบด้วยผู้สมัครเป็นนายกสโมสรนักศึกษาจากชั้นปีที่ ๒ 
จ านวน ๒ พรรคคือ 

พรรคของนายสุรศักดิ์  กุณโหง        หมายเลข ๑  
พรรคของนายชนากรณ์  หาญปรี     หมายเลข ๒  
C:คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
A: คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาน าข้อเสนอแนะของการจัดท าโครงการมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวาง

แผนการท างานในครั้งต่อไป 
 ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล        สรุปผลด าเนินโครงการ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
 
    ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.มีคณะกรรมการลงรับสมัครเลือกตั้งครบ
องค์ประกอบของพรรคอย่างน้อย ๒พรรค 
 

มีพรรคที่ลงรับสมัครเลือกตั้งจ านวน ๒ พรรค  ประกอบด้วย
ผู้สมัครเป็นนายกสโมสรนักศึกษาจากชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๒ 
พรรคของนายสุรศักดิ์  กุณโหง        หมายเลข ๑  
พรรคของนายชนากรณ์  หาญปรี     หมายเลข ๒ 

๒.มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ที่มา
จากการเลือกตั้ง 
 
 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
คือ  พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับ ๑ คือ
พรรคของนายสุรศักดิ์ กุณโหง คะแนนเสียง ๒๖๔ คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๕ 
พรรคนายชนากรณ์  หาญปรี คะแนนเสียง ๑๒๓ คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๙ 

๓.จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐ ของผู้
มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
พบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ จ านวน ๔๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๙ 
ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๓ 
ราย เดินทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศอินโดนีเซีย 

 
 
 



๑๕๖ 
 

๖. งบประมาณ 
     ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าช่อดอกไม้ ๖๐๐  -    ๖๐๐   ๐  ๐ 
 รวม ๖๐๐ -    ๖๐๐  ๐  ๐ 

 
    ๖.๒ สรุปมูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าสถานที่ หอประชุม  

จ านวน ๓ ชั่วโมง 
๕๐๐ บาท/ชม. 
 

๑,๕๐๐ บาท  

 รวมทั้งหมด  ๒,๓๐๐ บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ นักศึกษามีการให้ความส าคัญของการใช้สิทธิและการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างดี
เพ่ือจะช่วยให้นักศึกษาได้มีตัวแทนส าหรับการท าหน้าที่เป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์
ให้กับนักศึกษา 

๗.๒ การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะจะช่วยให้งานส าเร็จด้วยดี 

๗.๓ การวางแผนการด าเนินงาน และการติดต่อประสานงานที่ดีส่งผลต่อการด าเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๗.๔ การประชาสัมพันธ์และการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเลือกตั้งได้มีโอกาสท าการปราศัยหาเสียงอย่าง
ต่อเนื่องจะเป็นการกระตุ้นการใช้สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้มีการออกมาใช้สิทธิของตนเองมากข้ึน และทั้งนี้ยัง
เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 

๗.๕ การให้ความร่วมมือของนักศึกษาทุกชั้นปี การมีส่วนร่วมในการแสดความคิดเห็นของทุกร่วมกัน 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการ
ด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาที่ชัดเจน 

๘.๒ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือที่ดีของนักศึกษา 
๘.๓ วางแผนที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
๘.๔ คณะกรรมการด าเนินงานได้รับการชี้แนะจากคณาจารย์และได้รับการอ านวยความสะดวกของ

เจ้าหน้าที่ในการเบิกอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานโครงการเป็นอย่าง 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ ควรให้มีการเลือกตั้งในวันและเวลาที่นักศึกษาอยู่ครบทุกชั้นปี 
 ๙.๒ มีการใช้ Social Network เพ่ือประชาสัมพันธ์ผู้สมัคร ท าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 
 

ลงชื่อ             วิทิต  มานะดี            (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
      (นายวิทิต  มานะดี) 
ต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา 
       

ลงชื่อ      เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์        (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                    ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงฯ 
                                                 วันที ่๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่     2๙ 
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร      
และนักศึกษา : กิจกรรมที่ ๑ อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลกรสถาบันพระบรมราชชนก 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นายวาที  สีกมล 
3. ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจ านวนและนักศึกษา  
                 จัดอบรม ๕ ครัง้  
  - ครั้งที่ ๑ อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจ านวน ๕๐ คน 
  - ครั้งที่ ๒ อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนักศึกษาจ านวน ๔๕ คน 
  - ครั้งที่ ๓ อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนักศึกษาจ านวน ๔๕ คน 
  - ครั้งที่ ๔ อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนักศึกษาจ านวน ๔๕ คน 
  - ครั้งที่ ๕ อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนักศึกษาจ านวน ๔๕ คน  
    รวม  ๒๓๐ คน 
๕. ผลกำรด ำเนินงำน 
     ๕.๑  ผลกำรด ำเนนิงำนตำมกิจกรรม 

  มีการประชุมกลุ่มงานเทคโนฯ เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและวางแผนการ 
ท างานจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ มีเพ่ิมกิจกรรมการด าเนินโครงการจากเดิมมีกิจกรรมในโครงการ
ทั้งหมด ๔ กิจกรรม เพิ่มกิจกรรมเป็น ๕ กิจกรรม ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการและรับสมัคร
บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม 
           กิจกรรมที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งรับสมัครอาจารย์และข้าราชการเข้าอบรมจ านวน ๕๐ 
คน การด าเนินโครงการจัดอบรมการใช้โปรแกรมให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในกิจกรรมที่ ๑ อบรม
การใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลกรสถาบันพระบรมราชชนก จัดอบรมในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
 
     ๕.๒  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดโครงกำรและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 
  

  จากกลุ่มเบ้าหมาย รวม  ๕๐ คน  มีผู้เข้ารับการอบรมและ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างครบ
ทุกคน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
 

  การประเมินผลโครงการผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการ
จัดอบรม ค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 



๑๕๙ 
 

๖. งบประมำณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมำณที่ใช้ 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรที่ใช้จ่ำย 
แผนกำรใช้จ่ำย(บำท) 

จ ำนวนเงินที่ใช้จริง
(บำท) 

เงินเหลือจ่ำย(บำท) ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่ำย 

๑. 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
อบรมการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลบุ
คลกรสถาบันพระ
บรมราช 
- ค่าตอบแทน
วิทยากร จ านวน 
๑ คน  
-ค่าเดินทางของ
วิทยากร ๑ คน 
-ค่าเครื่องบินไป-
กลับ  
-ค่ารถโดยสารไป-
กลับ  
 
- ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 
 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
๓,๖๐๐ 
 
๖,๕๐๐ 
 
๑,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๒,๐๐๐ 

  
 
 
 
 
 
๓,๖๐๐ 
 
๔,๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
๐ 

  
 
 
 
 
 
๐ 
 
๑,๙๐๐๐ 
 
๐ 
 
๒,๐๐๐ 

  
 
 
 
 
 
๐ 
 
๗๐.๗๖ 
 
๐ 
 
 
๑๐๐ 

 รวมทั้งหมด ๒๓,๑๐๐  ๑๙,๒๐๐  ๒,๐๐๐  ๑๖.๘๘ 
 
 

๖.๒  มูลค่ำใช้จ่ำย 
 

ล ำดับที่ รำยกำร รำคำต่อหน่วย จ ำนวนมูลค่ำใช้จ่ำย
(บำท) 

หมำยเหตุ 

๑. - ค่าห้องประชุม ๘ ชม. ๓๐๐ บ./ชม. ๒,๔๐๐  
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑. ผู้เข้าอบรมต้องมีความสนใจและตั้งใจในการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ 
 ๗.๒. ควรมีการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้าอบรมก่อนอบรมเพ่ือการวางแผนการจัดอบรม 
 ๗.๓. ความพร้อมในการเข้าอบรมส าคัญมากท้ัง ผู้เป็นวิทยากรในการอบรมและผู้เข้าอบรมด้วย 
 
๘. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 ๘.๑. มีวิทยากรภายในที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.๒. ผู้เข้าอบรมมีความสนใจในเนื้อหาในการจัดอบรมแล้วตั้งใจเรียนรู้มาก 
 ๘.๓. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 ๑. ควรมีความสนใจและตระหนักต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนา
อยู่เสมอ 
 ๒. ใส่ใจรับผิดชอบตนเองต่อการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล 
 
 

ลงชื่อ         วาที      สีกมล     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
  (นายวาที  สีกมล) 

 
 

ลงชื่อ       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า) 

                                    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
                    วันที ่  30  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ  2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 30 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและสุนทรียภาพด้านอารมณ์ของนักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ    ชมรมดนตรีสากล   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๔.  กลุ่มเป้าหมาย  ๑.นักศึกษาชมรมดนตรีสากล จ านวน  ๖๐ คน 

๒.นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน  ๔๖๒  คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 

5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
     1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะด้านดนตรีและการขับร้องเพลง โดยได้รับการ

อบรมจากอาจารย์กฤษณ์  อินทฤทธิ์และจัดกิจกรรมนันทนาการด้วยการแสดงดนตรีสากลในงานประเพณีของ
สถาบันและกิจกรรมในชั่วโมงพัฒนานักศึกษาและในโครงการ/กิจกรรมภายในวิทยาลัยที่จัดโดยสโมสร
นักศึกษา เช่น   - การขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงสถาบันงานเนื่องในงานประชุมวิชาการและการแสดงวัน
สถาปนาวิทยาลัย   

-งาน thank you party happy new year 26 ธันวาคม 2556 
 -  งาน Byenior (14 มีนาคม ๒๕๕7) 

     -  งาน Freshy night (28 สิงหาคม2557) 
     -  งาน Lady lamp (11 กันยายน 2557) 
        2.การดูแลรักษาสภาพซ่อมแซมเครื่องดนตรี 
     3.การจัดกิจกรรม“ลานนม ชมดนตรี”ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนแต่เนื่องจากการปิด
ภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2556 นานและเปิดภาคการศึกษา 2557 กิจกรรมเยอะจึงไม่ได้ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 
  5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. สมาชิกชมรมดนตรีสากลที่เป็นนักดนตรี
สามารถเล่นดนตรีได้ อย่างน้อยคนละ ๑ 
ประเภท  

สมาชิกชมรมดนตรีสากลที่เป็นนักดนตรีสามารถเล่นดนตรีได้ 
อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภทเป็นอย่างน้อย ซึ่งส่วนใหญ่
สามารถเล่นดนตรีได้มากกว่า 1 ประเภทและร้องเพลงได้ 

๒. นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามวิทยาลัยก าหนดในข้อ ๗,๙อย่าง
น้อย ร้อยละ ๘๐ 

 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมจ านวน  ทั้งสิ้น ๔๖๒ คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามวิทยาลัยก าหนดใน 
ข้อ ๗ พบว่าอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 415 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.82 
ข้อ ๙ เรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่าอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 
423คน คิดเป็นร้อยละ 91.55 



๑๖๒ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๓. ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ
๘๐ 

   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๘๕ 

๔. ชมรมมีการน ากระบวนการพัฒนาคุณภาพ
มาใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างครบกระบวนการ 

   ชมรมดนตรีสากลได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโดย 
  P = ตัวแทนชมรมดนตรีสากลร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและสุนทรียภาพด้าน       
อารมณ์ของนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเสนอ
โครงการตามล าดับ  
 D= ด าเนินการตามแผนของการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย 
  -  ร่วมกับชมรมจริยธรรมในโครงการ “เปิดสื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม” ( ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
- จัดการฝึกซ้อมดนตรี  
- การจัดห้องชมรมดนตรี 
 C=ประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและ
สุนทรียภาพด้านอารมณ์ของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมิน 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑,๒ 
  A=ตรวจสอบผลการประเมินกิจกรรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรีและสุนทรียภาพด้านอารมณ์ของ
นักศึกษาน าไปใช้ในการจัดท าโครงการปีงบประมาณ 2558 

 
๖. งบประมาณ 
     ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน
วิทยากร 
๒๐ ชั่วโมงๆ
ละ ๓๐๐ บาท 
 

๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - 0 - 0 

 รวม ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - 0 -  
 
 



๑๖๓ 
 

๖.๒ มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าหอประชุมในการฝึกซ้อม
และเรียน 20 ชั่วโมง 

500 10,000  

 รวมทั้งหมด  10,000  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ เรียนรู้การวางแผนจัดท าโครงการโดยการบูรณาการกับความสามารถของนักศึกษาจากการ
วางแผนจากผลการส ารวจพื้นฐานศักยภาพของนักศึกษาว่ามีศักยภาพหรือความสามารถในด้านใดบ้าง 
 ๗.๒ นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการด าเนินการและเกิดการเรียนรู้การแก้ไขปัญหา
ในเรื่องต่าง ๆในการด าเนินการ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวางแผน
งานโครงการ 
 ๘.๒ รูปแบบกิจกรรมที่มีความน่าสนใจท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจและท าให้บรรลุตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาน าข้อมูลผลการส ารวจศักยภาพ/ความสามารถด้านต่างๆของนักศึกษา
แต่ละชั้นปีมาพิจารณาเพ่ือท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
  
 

    ลงชื่อ..       นายวิทิต    มานะดี.    (ผู้รับผิดชอบ) 
      ( นายวิทิต    มานะดี ) 

 
ลงชื่อ  เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

     (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุฯ 

                                       วันที่  15 เดือน  กันยายน พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๗ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่31 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศรีจันทร์  ทองโรจน์ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน  2557 
4.กลุ่มเป้าหมาย   

 4.๑  ทรัพยากรสารสนเทศ  ได้แก่  หนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพทางการพยาบาล  
                    e-books e-journals  
 4.2  อาจารย์  และบุคลากร จ านวน  100  คน 
 4.3  นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4   จ านวน  456  คน 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
   ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ 
  งานห้องสมุดได้มีการทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา  โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในปีการศึกษา 2556 (ค่าเฉลี่ยรวม 3.97) และข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางในปีการศึกษา 
2557  
   ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
  1. งานห้องสมุดได้จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ และด าเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เป็นเงินทั้งสิ้น  741,990.80  บาท  
  2. จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่  
19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินถวา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน 
  ส่วนทรัพยากร/ครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ มีดังนี้ 
   1. เครื่องอ่านบาร์โค้ด เนื่องจากมีแผนจะยกเลิกการใช้โปรแกรมนวสาร 2000 (ซึ่งหนังสือ
ใหม่ไม่ได้ลงในฐานข้อมูลนวสาร 2000 แล้ว)   
   2. เครื่องพิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุด/บัตรนักศึกษา  เนื่องจากห้องสมุดพิมพ์บาร์โค้ดรหัส
นักศึกษาและให้นักศึกษาน าบาร์โค้ดไปติดที่ด้านหลังบัตรนักศึกษา 
   3. e-books e-journals  เนื่องจาก สบช.  จัดซื้อฐานข้อมูล CINAHL plus with fullText  
ให้วิทยาลัยในสังกัด 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีต ารา/หนังสือทางการพยาบาลที่ตีพิมพ์
ไม่เกิน 10 ปี  อย่างน้อยสาขาวิชาละ ๑๐  
ชื่อเรื่อง                 

 

๑. มีการจัดซื้อต าราหลักทางการพยาบาลที่พิมพ์เผยแพร่ 
ไม่เกิน  ๑๐ ปี  ท าให้มีหนังสือในฐานข้อมูล  ๓6,000  ฉบับ  
(มีการคัดออกจากโปรแกรมนวสาร 2000 จ านวน 1,595 
ฉบับ)  (ทะเบียนหนังสือในฐานข้อมูล ULIBM -16768)  
งบประมาณท่ีใช้  741,990.80 บาท  ท าให้มีหนังสือ 
จ าแนกตามสาขาวิชา สาขาละ ๑0-115  ชื่อเรื่อง  

๒. มีจ านวนต ารา/หนังสือทางการพยาบาล  
และวิทยาศาสตร์ สุขภาพในอัตราส่วน
นักศึกษา:จ านวนหนังสือ ๑:๕๐  

2. มีจ านวนต ารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
สุขภาพในอัตราส่วน นักศึกษา: จ านวนหนังสือ  ๑ : 75.16 
(นักศึกษา 479 คน)  

๓. จ านวนวารสารวิชาชีพการพยาบาล 
   ในประเทศ  ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชื่อเรื่อง  

3. มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ  ๕4  ชื่อเรื่อง          

๔. จ านวนวารสารวิชาชีพการพยาบาล 
ต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐ ชื่อเรื่อง 

4. มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลต่างประเทศ  ๑6  ชื่อเรื่อง 
 

๕. หนังสือใหม่ได้รับการเข้าเล่ม /หนังสือ
และวารสารเก่า  ได้รับการซ่อมแซม อย่าง
น้อยร้อยละ 90  

๕. หนังสือใหม่ได้รับการเข้าเล่ม/หนังสือและวารสารเก่าได้รับ
การซ่อมแซม 1,200 เล่ม  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

๖. มีการบริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ   
 -นักศึกษาได้รับการแนะน าการใช้ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทุกปีการศึกษา   
 

๖. มีการบริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
http://www.smnc.ac.th/ULIB/ 
  ส่วนการแนะน าการใช้ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้
ด าเนินการเนื่องจากการเปิดภาคการศึกษาเลื่อนเป็นเดือน
สิงหาคม 2557  

๗. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล  
ทางวิชาการท้ังภายในและต่างประเทศ   
 

๗. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ 
ทั้งภายในและต่างประเทศ  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
วิทยาลัย ที่  URL http://www.smnc.ac.th 
 

๘. มีเวลาให้บริการไม่น้อยกว่า  ๖๐  ชัว่โมง/
สัปดาห์ 
 

๘. ห้องสมุดเปิดบริการวันจันทร์ –ศุกร์ ราชการ และเมื่อเปิด
ภาคเรียนปกติ เวลา 08.00-20.00 น.  และวันอาทิตย์เวลา 
15.00-20.00 น. รวมเวลาให้บริการ ๖5  ชั่วโมง/สัปดาห์   
 

9. ร้อยละของผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดอยู่ในระดับดี 
อย่างน้อยร้อยละ 80  

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากการเปิดภาคการศึกษาเลื่อนเป็น
เดือนสิงหาคม 2557 

 
 
 



๑๖๖ 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. 
๒. 
 

๓. 
 
 

๔. 
5. 
6. 
7. 
 
 
 
 

-ค่าหนังสือ/ต ารา 
-ค่าจัดซื้อวารสาร
ภาษาไทย   
-ค่าจัดซื้อวารสาร
ภาษาอังกฤษ 
สาขาการพยาบาล  
-E-books  /E-journal  
-ค่าเครื่องพิมพ์บัตร  
-เครื่องอ่านบาร์โค้ด   
-ค่าบ ารุง/พัฒนา
โปรแกรมฐานข้อมูล
ห้องสมุด ULIBM  
/จัดประชุมห้องสมุด
เครือข่าย (Mali-Net)  

๑,00๐,๐๐๐  
๗๐,๐๐๐   

 
๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐0,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐
20,000  
10,000  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

741,99.80 
      

    

8. 
 

-ค่าปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ  

๕๐,๐๐๐   - 29,400 - 20,600 - 41.2 

 รวมทั้งหมด 1,830,000 - 771390.80 - 1,058,609 - 57.84 
 

6.๒ มูลค่าใช้จ่าย 
 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่าบริการในห้องสมุด ชั่วโมงละ 1๐๐ 252,000 ค่าเสื่อมต่างๆ 
๒. ค่าเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชั่วโมงละ 1๐๐ 252,000  

รวมทั้งสิ้น 504,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

๗.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จต้องมีระบบงานที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน   
 
๘.   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 ๘.๑   ความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาในการมีส่วนร่วมแนะน าสั่งซื้อหนังสือ และช่วยกันถนอม
รักษาหนังสือ/ต ารา วารสาร ซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวม 
 ๘.๒  ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุด 
 
๙.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา      
 บุคลากรควรได้รับการพัฒนาในประเด็นการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง   

    

    
  ลงชื่อ  นางสาวศรีจันทร์   ทองโรจน์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

      (นางสาวศรีจันทร์   ทองโรจน์) 
                                                         บรรณารักษ์ช านาญการ 
 

ลงชื่อ   นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
       (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
        ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

                        วันที่  ๓๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 

 



๑๖๘ 

 

 

 

พันธกิจด้านการวิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
 

โครงการกลยุทธ์ 
 

 
 
 

 



๑๖๙ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7  
....................................................................................................................................................... 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   32 
๑.  ชื่อโครงการ /กิจกรรม 
          โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ให้ได้รับการยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ   ๑. ดร.ผดุงศิษฏ์        ช านาญบริรักษ์           
                      ๒. นางสาวประภัสสร  วงษ์ศรี      
              ๓. นายศิวพล            ศรีแก้ว 
                      ๔. ดร.ควันเทียน       วงศ์จันทรา 
 
๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓  การสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ และให้บริการวิชาการ 
                         ด้านสุขภาพแก่ชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที่  ๗     เร่งรัดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและ 
                        น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 
๕.  ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๕.๑ จ านวนของงานวิจัยงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จตามแผนและได้รับ
ค าปรึกษาในการด าเนินงาน อย่างน้อย ๓๒ เรื่อง 

๕.๒. จ านวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ที่มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI  อย่างน้อย  ๑๐ เรื่อง มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. อย่างน้อย ๔ เรื่อง ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือ สมศ.รับรอง 
อย่างน้อย ๔ เรื่อง  น าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติอย่างน้อย ๑๐ เรื่องและน าเสนอในเวทีวิชาการ
นานาชาติอย่างน้อย ๔ เรื่อง  (ได้ค่าคะแนน = ๕) 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
            ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗  
๗. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน  ๕๖  คน 
 คณะกรรมการวิชาการ จ านวน  ๑๐  คน  
 คณะกรรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ จ านวน ๘ คน 



๑๗๐ 

 

๘. ผลการด าเนินงาน 
     ๘.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
 ๑. ทบทวนค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

     - ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาด้านวิจัย    - คณะกรรมการวิชาการ        - คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ  

๒ ก าหนดทิศทาง เป้าหมายการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ
ประชาสัมพันธ์ 

๓ ส ารวจความต้องการในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการฯ ในกลุ่ม กลุ่ม
วิชาและรายบุคคล 

๔ สรุปและวิเคราะห์ความต้องการตามผลการส ารวจและก าหนดผู้รับผิดชอบการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการฯ ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕ กลุ่มงานวิจัยวางแผนร่วมกับกลุ่มวิชาการในการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
 1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์โครงการในการผลิตผลงานวิจัยผลงานวิชาการ 

นวัตกรรม และการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ 
 2.ประชุมคณะกรรมวิชาการพิจารณาโครงร่างการวิจัย แหล่งเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์  

ผลงานวิชาการ นวัตกรรมและการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ และพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีจะตรวจสอบ 
           ๓. ประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  

 ๔.จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานรายบุคคล (PA) 
 5. สนับสนุนและติดตามให้การช่วยเหลือการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทุกไตรมาส 
 6. พิจารณาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษาด้านวิจัยในแต่ละเรื่องตามค าสั่งแต่งตั้ง

ของวิทยาลัย 
           7. กลุ่มงานวิจัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบผลงาน
วิชาการและด าเนินการจัดส่งผลงานวิชาการให้ผู้เชี่ยวชาญ  ตามข้ันตอนที่กลุ่มงานก าหนด 
           8.กลุ่มงานวิจัยติดตามผลการด าเนินงานวิจัย / ผลงานวิชาการฯ /ตรวจสอบคุณภาพและ
รูปแบบ 

 ๙. ผู้วิจัยหรือผู้จัดท าผลงานวิชาการด าเนินการจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสารอ่ืนๆ 
ตามท่ีกลุ่มงานวิจัยก าหนด   
            10. ผู้วิจัยจัดส่งผลงานวิจัยเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ตามแผนที่ก าหนด 
 
  การส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ด้านการวิจัย 



๑๗๑ 

 

๒ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือวางแผนการท างาน 
ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ เรื่องรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย 

         ๒.1 ให้ความรู้เรื่องรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย 
          2.๒ น าเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และพัฒนาโครงร่างวิจัย และ
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
               ๒.3 วิเคราะห์ข้อมูล /อภิปรายผล 
               ๒.4 เขียนรายงานการวิจัย/บทความการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
            กลุ่มงานวิจัยสรุปผลการด าเนินงานสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร และน าไปปรับปรุงในปีต่อไป   
 
      8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 
๑๔.จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
อย่างน้อย ๕ เรื่อง 

 
๑๔.จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
จ านวน 12  เรื่อง  (อ้างอิงใน www.smnc.ac.th 
ในฐานข้อมูลกลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม ) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามโครงการ 
๑ จ านวนของงานวิจัยผลงานวิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ท่ีแล้วเสร็จตามแผนและได้รับ
ค าปรึกษาในการด าเนินงาน อย่างน้อย ๓๒ เรื่อง 

 
   จ านวนของงานวิจัยผลงานวิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ท่ีแล้วเสร็จตามแผนและได้รับค าปรึกษา
ในการด าเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ จ านวน ๒๒ เรื่อง (อ้างอิงใน 
www.smnc.ac.th ในฐานข้อมูลกลุ่มงานวิจัย
และนวตกรรม ) 
 

๒ จ านวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ที่มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล  TCI  อย่างน้อย  ๑๐ เรื่อง มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของสมศ. อย่างน้อย ๔ เรื่อง 

 จ านวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI จ านวน ๒ เรื่อง 
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ.จ านวน ๒ เรื่อง 

http://www.smnc.ac.th/
http://www.smnc.ac.th/


๑๗๒ 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
อย่างน้อย ๔ เรื่อง  น าเสนอในเวทีวิชาการ
ระดับชาติอย่างน้อย ๑๐ เรื่องและน าเสนอในเวที
วิชาการนานาชาติอย่างน้อย ๔ เรื่อง 
(ได้ค่าคะแนน = ๕) 

 -น าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติจ านวน  5 เรื่อง
คือ 
1.The study of authentic learning 
instructional model on the midwifery 
competency of level 3  Student Nurses at 
Srimahasarakham Nursing College. 
2.การศึกษาพฤติกรรมและอุปสรรคของการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาในหญิงหลังคลอด โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 7 
3. การศึกษาศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความ
ต้องการในการดูแลผู้สูงอายุ ต าบลหนองกุง อ าเภอ
แกด า จังหวัดมหาสารคาม . 
4.ศึกษาสภาพความต้องการการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติและผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. 
๕.รูปแบบการดูแลสุขภาพระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยเรื้อรังศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศและ
ชุมชนสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม. 
(รายชื่อผลงานวิจัย อ้างอิงในฐานข้อมูลการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2557) 
 
-น าเสนอในเวทีวิชาการนานาชาติจ านวน ๘ เรื่อง 
(รายชื่อผลงานวิจัย อ้างอิงในฐานข้อมูลการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2557) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

 
 

1 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา
คุณภาพงานวิจัย 
ประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ 
ค่าสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย ๕๐
เรื่อง 

 
 
 
 
 
๒,๔๗๙,๑๑๕ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

285,615 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
2,193,500 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
88, 
48 

2 ค่าสนับสนุนผลงาน
วิชาการ / ต ารา ๒๓
เรื่อง 

๔๐๖,๐๐๐ - 29,500 - 376,500 - 92. 
73 

3 -ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง ๔ วัน
x๑๐คนx๒๐๐บาท  

๘,๐๐๐ - ๖๗๕ - 7,325 - 91. 
56 

4 คณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ 
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอก๒ คน
x๔ครั้งx๕๐๐ บาท  

 
 
 
 
 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
๔,๐๐๐ 

  
 
 
 
 
100 

5 ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง ๔ วัน
x๘คนx๒๐๐บาท 

๖,๔๐๐    ๖,๔๐๐  100 

6 ค่าตอบแทนการ
ได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์รายงานวิจัย 
 

๒๑๐,๐๐๐ - - - 22,000 - 89. 
52 



๑๗๔ 

 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

7 ค่าสนับสนุนการแปล
เพ่ือการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

๑๑๒,๕๐๐ - 59,000 - 53,500 - 47. 
55 

 
 
 
 

๘ 

กิจกรรมที่ ๒ 
ส่งเสริมศักยภาพ
อาจารย์ในการผลิต
ผลงาน 
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง ๒ วัน
x๒๐๐ บาทx๕๖คน 

 
 
 
 
๒๒,๔๐๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

100 

๙ ค่าตอบแทนวิทยากร
๒คนx๑๒ ชม.x
๑๒๐๐บาท  

 
๒๘,๘๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 

๑๐ ค่าพาหนะวิทยากร  ๔,๐๐๐ - - - - - 100 
11. งบประมาณ 180,800 - - - 180,800 - 100 
 รวมทั้งหมด 

 

๓,252,0๑5 - 374,790 - 2,877,225 - 88.47 

  
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าใช้ห้องประชุม ๖ วันๆละ ๖ ชม.ละ๓๐๐บาท ๑๐,๘๐๐  

2 ค่าใช้คอมพิวเตอร์/visual ๑๒ 
ชม.  

ชม.ละ๑๐๐บาท ๑,๒๐๐  

3 ค่าใช้เครื่องเสียง ๑๒ ชม. ชม.ละ๑๐๐บาท  ๑,๒๐๐  
             รวม                         

 
 ๑๓,๒๐๐  

 
 



๑๗๕ 

 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
      10.1 การที่จะเกิดความส าเร็จได้ต้องมีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก เช่นความเพียร รางวัล 
เป็นต้น 
       ๑๐.๒ ทุกคนต้องมีเป้าหมายของความส าเร็จร่วมกัน 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
         ๑๑.๑ ผู้บริหารเห็นความส าคัญให้การสนับสนุนทุกด้านเพ่ือให้เกิดผลงานวิจัย เช่น ด้าน
งบประมาณ และ ด้านเวลาในการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       ๑๑.๒ กรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงรุก และกระตุ้นให้อาจารย์ในวิทยาลัยได้
ด าเนินงานและผลิตผลงานวิจัย เขียนบทความวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาการท าวิจัยและ
การเตรียมต้นฉบับ 
       ๑๑.๓ วิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความวิจัย และมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ สามารถเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมต้นฉบับเพื่อน าเสนอในเวทีวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ 
       ๑๑.๔ อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีความกระตือรือร้นในการเผยแพร่ผลงาน 
       ๑๑.๕ ผลงานวิจัยและการเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลปฏิบัติงาน 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           ๑๒.๑ กระตุ้นอาจารย์ในวิทยาลัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่ตรงสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
ตน  
       ๑๒.๒ มีที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับ
นานาชาติ 

 
ลงชื่อ   ผดุงศิษฏ์  ช านาญบริรักษ์  (ผู้รับผิดชอบ) 

(ดร.ผดุงศิษฏ์  ช านาญบริรักษ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม 
 

ลงชื่อ         (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                         วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



๑๗๖ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๓๓ 
๑. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาคลังความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ   ๑.  นายศิวพล       ศรีแก้ว                 
                      ๒.   ดร.ควันเทียน   วงศ์จันทรา 
                      ๓.   ดร.ผดงุศิษฏ์    ช านาญบริรักษ์ 
 
๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓    การสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ และให้บริการวิชาการ 
                            ด้านสขุภาพแก่ชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที ่๑๐      พัฒนาคลังความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.1. มีจ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และในคลังความรู้อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

5.๒. มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
5.๓. มีรายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
5.๔. มีองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมี

การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก/ชุมชนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕๖  ถึง กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  
         ๗.๑ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๕๘๐ คน 
        ๗.๒ บุคคลภายนอก ได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  หมอชุมชน  
นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ บุคคลทั่วไป จ านวน ๑๐๐ คน   
 
 
 



๑๗๗ 

 

๘.  ผลการด าเนินงาน 
       ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑.กลุ่มวิจัยทบทวนระบบและกลไกการจัดการคลังความรู้และนวตกรรมทางสุขภาพ 
๒.กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมประชุมวางแผนร่วมกับทุกกลุ่มพันธกิจ 
ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.ประสานงานกับกลุ่มงาน IT เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการจัดเก็บองค์ความรู้ และ

เผยแพร่ 
3. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิชาการ บทความวิชาการ เพ่ือเผยแพร่

ในคลังความรู้ 
4.  สังเคราะห์งานวิจัย   

   4.๑ คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยรวบรวม คัดสรรผลการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๔.๒ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ความรู้จากงานวิจัย สัมภาษณ์นักวิจัยรวมทั้งสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

๔.๓ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ 
สังเคราะห์งานวิจัยเสนอต่อผู้อ านวยการ 

๔.๔ คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยจัดท ารายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เป็นเอกสารที่ 
คนทั่วไปเข้าใจได้และเผยแพร่บนเวปไซด์ของวิทยาลัย การประชุมวิชาการ ประชุมประจ าเดือน ศูนย์
การเรียนรู้ผู้สูงอายุต าบลโคกไร่ และรพ.สต.โคกไร่เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

5. รวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือจัดท าเป็นคลังความรู้ 
6.ด าเนินการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร นวัตกรรมทางสุขภาพ 
๗. เผยแพร่คลังความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ โดยทางเวปไซด์ และเอกสาร 
๘.ติดตามผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย 
๙. คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยรวบรวมหนังสือรับรองการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 

   กลุ่มงานวิจัยสรุปและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลไปใช้ในการพัฒนาในปีต่อไป 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 

 

       ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที ่๑๘ มีจ านวนองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางสุขภาพ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

 
  มีจ านวนองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง
สุขภาพ จ านวน 3   เรื่อง คือ 
  1. คู่มืออาหารท้องถิ่นอิสาน ส าหรับผู้ป่วย
เบาหวาน 
 2. เสื้อสมุนไพรพาเพลิน   
 3. หมอนสมุนไพรคลายเครียด 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามโครงการ 
๑ มีจ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านสุขภาพที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและในคลังความรู้
อย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง             

 
๑ มีจ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้าน
สุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและในคลังความรู้ จ านวน 1  เรื่อง คือ  
คู่มืออาหารท้องถิ่นอิสาน ส าหรับผู้ป่วย
เบาหวาน            

๒ มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๒ ไม่มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่ได้รับการ
จดสิทธิบัตร 

๓.  มีรายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัยอย่างน้อย  
๑ เรื่อง 

๓ มีรายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัย ๑ 
เรื่องคือ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยเบาหวานด้วยอาหารท้องถิ่น โดยการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวาน บ้าน
ม่วงใหญ่ หมู่ที่ 6 และ 11 ต าบลโพนงาม
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

๔.  มีองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก/ชุมชนอย่างน้อย ๑ 
เรื่อง 

๔. มีองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
ภายนอก ๑ เรื่อง คือ อาหารท้องถิ่นส าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวาน 

 
 
 
 



๑๗๙ 

 

๙. สรุปงบประมาณ 
 ๙.๑ งบประมาณที่ใช้จ่าย  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ประชุมวางแผน 
ค่าอาหารว่าง ๑๖ คน 
x ๒๕ บาท  

๔๐๐ - - - ๔๐๐ - ๑๐๐ 

 สังเคราะห์งานวิจัย   
ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง (๒๐๐ บาท x๕คน
x๒วัน)  
-ค่าอาหารว่าง (๒๐ 
บาทx๕คนx๒ ครั้ง)  
-ค่าจัดท ารายงานการ
สังเคราะห์งานวิจัยเป็น
เอกสารที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ ๑ ประเด็น X 
๑๐๐ เล่ม 
-ค่าจดสิทธิบัตร 

 
๒,๐๐๐ 
 
 
๒๐๐ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
๑,๐๐๐ 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
๒,๐๐๐ 
 
 
๒๐๐ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
๑,๐๐๐ 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
                       รวม ๑๘,๖๐๐ - - - ๑๘,๖๐๐ - ๑๐๐ 

 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ 
 

ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้ห้อง๒ ชม.  ๓๐๐ ๖๐๐  
๒ ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ชม. ๑๐๐ ๒๐๐  
๓ ค่าใช้เครื่องเสียง ๒ชม. ๑๐๐ ๒๐๐  
                                    รวม  ๑,๐๐๐  



๑๘๐ 

 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          ๑๐.๑ คลังความรู้จะเกิดข้ึนได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร  
          ๑๐.๒ การใช้คลังความรู้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายต้องมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที่ 
                 หลากหลาย  
        
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนนุ และมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 11.๒ อาจารย์มีความรับผิดชอบในการท างาน 
        11.๓ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๑๒. ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมมีการก ากับการผลิตผลงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
         
    ลงชื่อ     ประภัสสร  วงษ์ศรี  ผู้รับผิดชอบ   
                                  (นางสาวประภัสสร  วงษ์ศรี) 
                                                พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

 

ลงชื่อ         (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๑๘๑ 
 

 
 
 

พันธกิจด้านการวิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
 

โครงการประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่34 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการติดตามก ากับและสนับสนุนการด าเนินงานผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 

       และงานสร้างสรรค์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   1.นางสาวประภัสสร วงษ์ศรี           ๒.นางมลฤดี  แสนจันทร์              
                      ๓.ดร.ผดุงศิษฏ์ ช านาญบริรักษ์      ๔.นายศิวพล  ศรีแก้ว 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง กันยายน๒๕๕๗ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
               คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๕ คน 
               อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจ านวน ๕๖ คน 
           คณะกรรมการวิชาการจ านวน ๑๐ คน  
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
       ๕.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

    มีการพัฒนาคู่มือการด าเนินการวิจัยฯ  จัดท าสัญญาการรับทุนสนับสนุนเงินภายในองค์กร จัดท า 
การเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย/ผลงานวิชาการภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน การก ากับติดตามงานวิจัย  ผลงาน
วิชาการ ทุก ๓ เดือน  ก าหนดให้อาจารย์และนักวิจัยรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามสัญญาทุก ๓ เดือน  รายงานการติดตามความก้าวหน้าต่อผู้บริหารทุก ๓ เดือน 

  ประชุมพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย โดยให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ การสร้างขวัญและก าลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  

   จัดท าฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการ ทุกไตรมาส  รวบรวมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ผลงาน จัดหมวดหมู่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บันทึกลงบนฐานข้อมูล และ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยให้ได้รับการทุนสนับสนุนจากภายนอก 
  
       5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ จ านวนโครงร่างวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ได้รับเงินสนับสนุน และเซ็นสัญญารับทุน
อย่างน้อย ๒๐ เรื่อง จ านวนผลงานวิชาการ หนังสือ 
ต าราหรือนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการวิชาการ และเซ็นสัญญารับทุนอย่างน้อย 
๑๐ เรื่อง 
        

ผลงานวิจัย 
จ านวนโครงร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิชาการ๒ ครั้ง  
       -ผลงานวิจัย ๑๑  เรื่อง  
       -หนังสือ ๑๐ เรื่อง  
       - ต ารา ๑ เรื่อง   
- ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จ านวน  
๑ เรื่อง อยู่ระหว่างให้นักวิจัยปรับปรุง ๑ เรื่อง 
- เซ็นสัญญารับทุนแล้ว 



๑๘๓ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
       ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง  
       หนังสือ ๑๓ เรื่อง  
        ต ารา ๑ เรื่อง 

๕.๒ มีการให้ความรู้แก่อาจารย์เรื่องจรรยาบรรณ
นักวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง 
 

   มีการให้ความรู้แก่อาจารย์เรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย 
และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ๑ ครั้งวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖   โดย ดร.ผดุงศิษฏ์ ช านาญบริรักษ์ 
มีอาจารย์เข้าร่วมรับฟังจ านวน ๔๙  คน  

๕.๓ มีรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ การก ากับการใช้เงินทุกไตรมาสและ
รายงานต่อผู้บริหาร 

   มีรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ การก ากับการใช้เงินทุกไตรมาสและ
รายงานต่อผู้บริหาร 

  ๕.๔ มีการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่นอย่างน้อย ๑ คน 

    เสนอชื่อ ดร.ผดุงศิษฏ์ ช านาญบริรักษ์ เป็นนักวิจัย
ดีเด่นเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการเครือข่าย  

  ๕.๕ มีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีใช้ประโยชน์
ได้จริงให้เป็นปัจจุบันทุก ๓ เดือน 

    ฐานข้อมูลของวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับปรุง ยังไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้ 

๕.๖ มีคู่มือการวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

    ประกาศในเวปไซด์ของวิทยาลัย ส่งให้อาจารย์ทุกคน
ทางอี-เมล์ ด าเนินการจัดพิมพ์เสร็จแล้ว และแจกให้รอง
ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มวิชาและหัวหน้างานแล้ว 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้จ่าย  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าจัดท าคู่มือ ๖๐ 
เล่ม เล่มละ ๒๐๐ 
บาท  

๑๒,๐๐๐   - ๓,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ - ๗๕ 

                   รวม 
 

๑๒,๐๐๐   - ๓,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ - ๗๕ 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

 
 

ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุมอินถวา ๖ชมx๓๐๐ บาท ๑,๘๐๐  
         รวม                                                                    ๑,๘๐๐  

 



๑๘๔ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
          ๗.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้ความส าคัญและกระตุ้นนักวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การขับเคลื่อน
งานวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
          ๗.๒ สร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานท าให้อาจารย์มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนุน และมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 ๘.๒ อาจารย์มีความรับผิดชอบในการท างาน 
        ๘.๓ ก าหนดเป็นตัวชี้วดัในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๙. ปัญหาและอุปสรรค 
        ๙.๑ อาจารย์มีภาระงานหลายอย่างไม่สามารถด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผน 
        ๙.๒ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญการท าวิจัย/การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย                          
        ๙.๓ อาจารย์ไม่สามารถน าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ 
  
๑๐. ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           ควรมีการก าหนดภาระงานให้เหมาะสมเพ่ือเอ้ือต่อการผลิตผลงาน 
       
 
     ลงชื่อ  นางสาวประภัสสร  วงษ์ศรี  (ผู้รับผิดชอบ) 
             (นางสาวประภัสสร  วงษ์ศรี)  
        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

         ชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 
                                                    วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 35 
 
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์                   
            กิจกรรมที๑่ การสร้างเครือข่ายการผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์กับโรงพยาบาล  
                            มหาสารคาม 
            กิจกรรมที่ ๒ การสร้างเครือข่ายการผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์กับชุมชน 
                             จังหวัดมหาสารคาม (ไม่ได้ด าเนินการ) 
            กิจกรรมที่ ๓ การเตรียมจัดการประชุมวิชาการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
                             (ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม) 
๒. ผู้รับผิดชอบ   1. นางควันเทียน  วงศ์จันทรา         ๒.นางสาวประภัสสร วงษ์ศรี      
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย ๔.๑ คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๕ คน 
                     ๔.๒ ผู้รับผิดชอบงานวิจัยของโรงพยาบาลมหาสารคามและอาจารย์ของวศม.  
                           จ านวน ๓๐ คน 
                     ๔.๓ คณะทีมวิจัยกับชุมชนจังหวัดมหาสารคาม(ทุนสนับสนุนจากสบช.)จ านวน ๘ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    5.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 

ประชุมกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมกับคณะท างานของ โรงพยาบาลมหาสารคาม  ด าเนินการวิจัย
ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย ในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล 
เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ส่งบทความวิจัยเผยแพร่ โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมและด าเนินการ 
ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยที่ดี 
 
    ๕.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑ มีเครือข่ายการการส่งเสริมการผลิตงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ 
เครือข่าย 

๕.๑มีเครือข่ายการการส่งเสริมการผลิตงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ ๑ เครือข่าย 

๒ มีบทความผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จอย่างน้อย 
๑๐ เรื่อง 

๕.๒ มีบทความผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ  ๑๙ เรื่อง 

๓ มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 

๕.๓ มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๑๙ เรื่อง 

 
 



๑๘๖ 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
 

กิจกรรมที่๑ 
ค่าอาหารว่าง ๒๕บาท
x๓๐คน 

 
๗๕๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๗๕๐ 

 
- 

 
๑๐๐ 

๒ กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมจัดท าพัฒนา
โครงร่างงานวิจัย  
ค่าอาหารว่าง ๘คนx
๒๕บาท  

 
๒๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒๐๐ 

 
- 

 
๑๐๐ 

๓ ประชุมวิพากษ์และ
ปรับแก้เครื่องมือ
ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง ๑๐ คน x 
๒๐๐บาท 

 
 
๒,๐๐๐   

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

๒,๐๐๐ 

 
- 

 
๑๐๐ 

๔ ประชุมให้ความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลค่าอาหาร
กลางวันและอาหารว่าง 
๑๐ คน x ๒๐๐บาท 

 
๒,๐๐๐  

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒,๐๐๐ 

 
- 

 
๑๐๐ 

๕ ประชุมให้ความรู้เรื่องการ
เขียนรายงานการวิจัย/
บทความการวิจัย
ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง ๑๐ คน x 
๒๐๐บาท 

 
 
 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๑๐๐ 

๕ ค่าสนับสนุนการท า
วิจัย  

๔๓,๘๐๐   
- 

 
- 

 
- 

๔๓,๘๐๐  
- 

 
๑๐๐ 

๗ กิจกรรมที่ ๓ 
ประชุมเพ่ือ MOU กับ
หน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการจัดประชุม
วิชาการ 
ค่าอาหาร อาหารว่าง 
๒๐๐บาทx๒๐คน 

 
 
 
 
๔,๐๐๐  

 ขอ
อนุมัติ
ยกเลิก
กิจกรรม 
 

    



๑๘๗ 
 

๘ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
ค่าอาหารว่าง๒๕บาทx
๑๐คน 

 
๒๕๐ 

- - - ๒๕๐ - 100 

๙ ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ ๔๐ เรื่องx๒
คนx๑,๒๐๐บาท  

๙๖,๐๐๐ - - - ๙๖,๐๐๐ - 100 

๑๐ ค่าจัดท า Proceeding 
และ CD  จ านวน 
๓๐๐ ชุด x๓๕๐ บาท  

๑๐๕,๐๐๐ - - - ๑๐๕,๐๐๐ - 100 

 รวมทั้งหมด ๒๕๖,๐๐๐    ๒๕๖,๐๐๐  ๑๐๐ 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
 

 

ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุมอินถวา ๒ ชม.x๓๐๐บาท ๖๐๐  
๒ ค่าใช้คอมพิวเตอร์ ๒ชม.x๑๐๐ บาท ๒๐๐  
๓ ค่าใช้เครื่องเสียง ๒ชม.x๑๐๐ บาท ๒๐๐  
         รวม                                                                    1,๐๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
           ๗.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้ความส าคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  
 ๗.๒ อาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความเพียร 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนุน และมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 ๘.๒ อาจารย์มีความรับผิดชอบในการท างาน 
 
   9. ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           ทีมวิจัยควรวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน มีการก ากับ ติดตามและเร่งผลิตผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ 
       
 
 
 



๑๘๘ 
 

     ลงชื่อ  นางสาวประภัสสร  วงษ์ศรี  (ผู้รับผิดชอบ) 
             (นางสาวประภัสสร  วงษ์ศรี)  
        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

         ชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 
                                                    วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 
 

  
 

 



๑๘๙ 

 

 
 

พันธกิจด้าน 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

โครงการกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๐ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 255๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 36 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

  โครงการ การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

1. นางอรุณี          ศรีสุยิ่ง 
2. นางขนิษฐา       เจริญพันธ์ 
3. นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง 
4. นางสาววรรวิษา    ส าราญเนตร 
5. นายวสันต์           ศรีแดน 
6. นางสาวพิมลดา    ลัดดางาม 
7. นางศุภรดา        วงศ์จ าปา   

๓. ยุทธศาสตร์ที่  2 
บุคลากรทางสุขภาพท่ีได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับ

ความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง 
 

๔. กลยุทธ์ที่  8 
         บุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพ  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 

 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.๑   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม  อย่างน้อยร้อยละ  ๘๐  
๕.๒.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของบุคลากรทางสุขภาพ ใน

ระดับมากข้ึนไปร้อยละ  ๘๕ 
๕.๓.  จ านวนโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม อย่างน้อย ๒  โครงการ 
 
 
 



๑๙๑ 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1   ตุลาคม   255๖   –  30   กันยายน   255๗ 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 

๗.๑   อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริการวิชาการ จ านวน 10   คน 
7.2   คณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่งของวิทยาลัย 

 
๘.  ผลการด าเนินงาน 

๘.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการบริการวิชาการ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง

ในจังหวัดมหาสารคามและสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพท่ี ๗   และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. ประชุมวางแผนการด าเนินการให้บริการวิชาการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการท่ีชี้น าสังคมและแก้ปัญหาสังคมและการให้บริการวิชาการตาม
นโยบาย 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  
        จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการให้บริการวิชาการ เช่นโครงการมิตรภาพบ าบัด 

โครงการหญิงตั้งครรภ์เด็กหญิงแม่  โครงการชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม (กิจการนศ.) 
 โครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุ (ศูนย์ผู้สูงอายุ ) และวิจัยติดตามผู้เข้ารับการอบรม   

ระยะที่  ๓  ขั้นประเมินผล 
   สรุปและประเมินผลโครงการให้บริการวิชาการ เกี่ยวกับผลส าเร็จ ประโยชน์ คุณค่า 

ผลกระทบและการชี้น าสังคม  และน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินการ 
 
๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   ๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การอบรม  อย่างน้อยร้อยละ  ๘๐ 

   เนื่องจากเป็นการพัฒนาเชิงระบบ มีโครงการที่
ด าเนินการร่วมด้วยหลากหลายโครงการ และได้
ด าเนินการ  โดยมีเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ  ๘๐๐ คน 
และมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
9๐๕ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐. 



๑๙๒ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของบุคลากร
ทางสุขภาพ ในระดับมากข้ึนไป  
ร้อยละ  ๘๕ 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของบุคลากรทางสุขภาพ ในระดับมากขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ  ๙2.๓ 
 

   ๓.  จ านวนโครงการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน/สังคม อย่างน้อย ๒  
โครงการ 

  ในปีงบประมาณ 2557  มีโครงการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน/สังคม ๒  โครงการ คือ 

๑. โครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
๒. โครงการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะ 

ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  
รุ่นที่ ๒0-21 
 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. -ค่าอาหารและ
อาหารว่าง  

66,๐๐0  - 0 - 66,๐๐0  - 100 

2. -ค่าเอกสารวัสดุ
อุปกรณ์  

6,000 
 

- 3,500 - 2,500 - 100 

3. งานวิจัย* 
(ใช้งบวิจัยเงิน
รายได)้ 

ใช้งบวิจัย 
 

- 0 - ใช้งบวิจัย 
 

- - 

 รวมทั้งหมด 72,000 - 3,500 - 68,500 - 95.14 

 
 
 



๑๙๓ 

 

 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ค่าใช้ห้องประชุมอินถวา  ๓๐๐ บาทX ๒ 
ชั่วโมง 

2,70๐ บาท 
 

ประชุม
เตรียมการ 

2. ค่าโสตฯทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

๒๐๐บาทX 2 ชม.  
 

9๐๐ บาท 
 

 

รวมทั้งสิ้น 3,600 บาท  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑๐.1. การประชุมวางแผนการด าเนินงานเชิงระบบและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่ดี 
 ๑๐.2. การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานเชิงรุก จะน าไปสู่ผลส าเร็จ 

๑๐.3. การก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.1.  นโยบายการด าเนินงานที่ชัดเจน 

๑๑.2.  การวางแผนด าเนินการที่ดีและก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑.3.  ความมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย  
 ๑๑.4.  ความรู้และเข้าใจในการด าเนินงาน 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 12.1.  ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถประเมินได้ชัดเจนมากข้ึน 
 12.2.  ปรับกลยุทธ์และกิจกรรมการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 12.3.  พัฒนาการด าเนินงานด้านมิตรภาพบ าบัดอย่างต่อเนื่อง 
  

   ลงชื่อ          (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 

   ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๑๙๔ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 255๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  37  
๑.  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
        โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการด้านสุขภาพ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

1. นางอรุณี          ศรีสุยิ่ง 
2. นางขนิษฐา       เจริญพันธ์ 
3. นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง 
4. นางสาววรรวิษา    ส าราญเนตร 
5. นายวสันต์           ศรีแดน 
6. นางสาวพิมลดา    ลัดดางาม 
7. นางสาวศุภรดา     วงศ์จ าปา   

 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  2 

บุคลากรทางสุขภาพท่ีได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับ
ความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง 

 
๔.  กลยุทธ์ที่ 9  

พัฒนาระบบการบริการวิชาการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้การบริการวิชาการ
ทางสุขภาพที่ครบวงจร ทันสมัยสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัย  

 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.๑. ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ  เท่ากับระดับ  ๕  
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1   ตุลาคม   2556 – 30   กันยายน  2557 
 



๑๙๕ 

 

๗. กลุ่มเป้าหมาย 
๗.๑   รอง ผอ. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
๗.๒   บุคลาการในงานบริการวิชาการจ านวน  ๘  คน 
๗.๓   อาจารย์คณะกรรมการตามค าสั่งแต่งตั้ง จ านวน   ๕๔   คน 
                                 รวมทั้งสิ้น  ๖๓   คน 
 

๘. ผลการด าเนินงาน 
            ๘.1    ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่1 ขั้นเตรียมการ 
ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิชาการประชุมวางแผนคณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติประชาสัมพันธ์โครงการจัดท าแผนการให้บริการ 

วิชาการตามผลการส ารวจและความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยจัดท าแผนการด าเนินงานของกลุ่มงานให้
สอดคล้องกับแผนการให้บริการวิชาการ 

๒. ก าหนดอาจารย์ในการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญและตามแผน  
พัฒนาความสามารถในการด าเนินงานบริการวิชาการของบุคลากรในกลุ่มงาน  

๓. ทบทวน / ปรับปรุง มาตรฐานการให้บริการวิชาการ  แบบฟอร์มในการ 
ให้บริการวิชาการ และการประเมินความส าเร็จ ประโยชน์ คุณค่า ผลกระทบและการชี้น าสังคม  

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
สรุปและประเมินผลโครงการการให้บริการวิชาการ เกี่ยวกับผลส าเร็จ ประโยชน์  

คุณค่าผลกระทบและการชี้น าสังคมน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
 
            ๘..2    ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ระดับความส าเร็จของการบริการ
วิชาการ เท่ากับระดับ ๕ 

ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ เท่ากับระดับ ๕ คือ 
1. มีระบบกลไกการบริการวิชาการ 
2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 
4.มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ 
5. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริการ
วิชาการในครั้งต่อไป 



๑๙๖ 

 

๙. สรุปงบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ 

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

๑ ค่าวิทยากร  ๑,๔๐๐ - 1,400 - ๑,๔๐๐ - ๑๐๐ 

๒ ค่าท่ีพัก 
และเดินทาง 

๑๔,๔๐๐ - 10,160 - ๑๔,๔๐๐ - ๑๐๐ 

๓ ค่าวัสดุส านักงาน ๒,๐๐๐ - ๐ - ๒,๐๐๐ - ๑๐๐ 

๔ ค่าอาหาร  ๒๐,๐๐๐ - ๐ - ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐ 

๕ ค่าเหมารถ ๒๔,๖๐๐ - ๒๔,๖๐๐ - ๒๔,๖๐๐ - ๑๐๐ 

๖ ค่าเบี้ยเลี้ยง   ๙,๖๐๐ - 2,๖๐๐ - ๙,๖๐๐ - ๑๐๐ 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

๗๒,๐๐๐ - 38,76๐ - 33,240 - 46.17 

 

๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต 
คอมพิวเตอร์ 

๑๐ วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ  
๑๐๐ บาท  x  ๑  เครื่อง 

๗,๐๐๐  

๒. ค่ารถ ๑๒ วัน x  ๒๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐  

๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย ๑๐ วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ  
๓๐๐ บาท   

๒๑,๐๐๐  

๔. การติดต่อประสานงาน   ๑๐๐ บาท   x   ๑๐  วัน ๑,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น        ๓๓,๐๐๐ 

 



๑๙๗ 

 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑๐.๑     การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างาน
เป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจในการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ 
 ๑๐.๒    วิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพมีคุณภาพและมีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่ให้บริการวิชาการและได้รับการยอมรับ
จากผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

๑๐.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยศรีมหาสารคามให้งานบริการวิชาการ 
ด าเนินการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการ
มอบหมายการด าเนินงานบริการวิชาการที่ชัดเจน และอาจารย์ที่ออกบริการวิชาการมีการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
จัดแบ่งทีมงานอาจารย์ในการออกบริการวิชาการและมีการประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
   

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑    การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน  
           ๑๑.๒    การมอบหมายงานที่ชัดเจน   มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงาน
ร่วมกัน 

๑๑.๓    การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๑๑.๔    ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้
การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑๒.๑  การจัดท าฐานข้อมูล สาระความรู้ในการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน
และต่อเนื่อง 
 ๑๒.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการ
วิชาการให้ได้มาตรฐาน  และมีคุณภาพ 
 ๑๒.๓  ส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกสาระกลุ่ม
วิชาและส่งเสริมให้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยเพิ่มข้ึน 



๑๙๘ 

 

 ๑๒.๔. ส่งเสริมการสรุปและถอดบทเรียนผลการด าเนินงานการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยให้มีคุณภาพเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธ
ภาพ               

                           

   ลงชื่อ          (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                     วันที่  ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   38 
1.ชื่อโครงการ / กิจกรรม   พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 

 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช 
  นางกานต์รวี      โบราณมูล 
   นางสาวพัชรีรัตน์  อันสีแก้ว  
   นางพัชรี             แวงวรรณ 

นางปริศนา    อุปแสน  

๓. ยุทธศาสตร์ที ่3   การสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ และให้บริการวิชาการ     
                          ด้านสุขภาพชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที่ 10   พัฒนาคลังความรู้และนวตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัย 
    กลยุทธ์ที่ 1๒   พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น 
                         คลังความรู้  ที่พ่ึง และแหล่งอ้างอิงทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชน
และประเทศ 
 
5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ๕.๑  มีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศฯ  

๕.๒.  มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุของจังหวัดมหาสารคามและมีการเผยแพร่ข้อมูลทาง  
        www.ศูนย์ฯ 
๕.๓. มีเครือข่ายบริการวิชาการสุขภาพ ผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 เครือข่าย 

 ๕.๔  มีการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ อย่างน้อย 
ร้อยละ ๗๕  
  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
             ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 255๖ – 30 กันยายน 255๗ 
 
 

http://www.ศูนย์ฯ/


๒๐๐ 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
๗.๑  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน   ๑๐ คน  
๗.๒  หน่วยบริการสุขภาพภาคีเครือข่าย    จ านวน   ๓   เครือข่าย                                                                     
๗.๓ ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ และศูนย์สุขภาพชุมชน

สามัคคี จังหวัดมหาสารคาม   จ านวน ๑๐๐ คน    
๗.๔ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

จ านวน ๑๘๐ คน 
 

๘.   ผลการด าเนินงาน 
๘.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 

๑. ประชุมกลุ่มงานทบทวนนโยบาย ก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานของศูนย์ 
ผู้สูงอายุ 

๒. ประชุมคณะกรรม การด าเนินการศูนย์ความเป็นเลิศฯ เพ่ือพิจารณาและให้ 
ข้อเสนอแนะจากผลการประชุมกลุ่มงาน วางแผนการด าเนินงาน 

๓. ประชุมคณะกรรม การเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศฯ เพ่ือพิจารณาและให้ 
ข้อเสนอแนะจากผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ฯ วางแผนการด าเนินงาน 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือ ขออนุมัติ และประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒. ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ความ 

เป็นเลิศของวิทยาลัย 
๓. สนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของวิทยาลัย 
๔. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ 
๕. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ด้านผู้สูงอายุ  
๖. พัฒนาความสามารถด้านการด าเนินงานให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ

วิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ ของบุคลากรในศูนย์ฯ 
 7. จัดประชุมให้ความรู้บุคลากรในศูนย์ด้านการใช้ Evidence based  practice  
 8. จัดท าคู่มือศูนย์ความเป็นเลิศฯ 
๙. พัฒนาระบบ สารสนเทศของศูนย์ฯ เช่น  - ฐานข้อมูลของศูนย์  - ฐานข้อมูล 

ผู้สูงอายุของจังหวัดมหาสารคาม    และเผยแพร่ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคามทาง  
http://www.smnc.ac.th/excellent/home.php  

๑๐. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๑ครั้ง 
 
 



๒๐๑ 

 

ระยะที่ ๓  ขั้นสรุป 
     สรุปผลการด าเนินการโครงการ เสนอผู้บริหาร และน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปใช้

ในการพัฒนาครั้งต่อไป 
 
๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

               ๘.๒.๑. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนองค์ความรู้  นวัตกรรมทาง
สุขภาพอย่างน้อยจ านวน  ๒  เรื่อง 

   มีนวัตกรรม ๒เรื่อง คือ  เสื้อสมุนไพรพาเพลิน  และ
หมอนสมุนไพรคลายเครียด 

๒.  การด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพอย่างน้อย 
ร้อยละ  ๘๐ 
 

    ผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ร้อยละ  ๘๙.๓๓    

 
          ๘.๒.๒. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.  มีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศฯ  

   มีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศฯ โดยได้จัดท าคู่มือการ
ท างานของศูนย์ความเป็นเลิศฯ 

๒. มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุของจังหวัด
มหาสารคามและมีการเผยแพร่ข้อมูลทาง
http://www.smnc.ac.th/excellent/ho
me.php 
 

  มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุของจังหวัดมหาสารคามและมี
การเผยแพร่ข้อมูลทาง   
http://www.smnc.ac.th/excellent/home.php 
โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน 

๓. มีเครือข่ายบริการวิชาการสุขภาพ 
ผู้สูงอายุอย่างน้อย ๒ เครือข่าย 
 

   มีเครือข่ายบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ ๖  
เครือข่าย คือ  
    1. โรงพยาบาลมหาสารคาม    
    2. ศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ    
    3. ศูนย์สุขภาพชุมชนบูรพา   แ 
    4. ศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคี   
    5. ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม   
    6.ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมืองมหาสารคาม   
 

http://www.smnc.ac.th/excellent/home.php


๒๐๒ 

 

 
เกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ( Excellent  Center  ) 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ ด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน( Structure )   
 ๑.๑  มีนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
๕ ๕ 

 ๑.๒ก าหนดโครงสร้างของศูนย์  และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ของทีมบริหารศูนย์ 

๕ ๕ 

 ๑.๓ เป็นองค์กรที่มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence  
Based  )เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงาน 

๕ ๕ 

 ๑.๔ มีกิจกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดี
ขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย  ๑  กิจกรรมต่อปี  

๑๐ ๒ 

๒ ด้านบุคลากร  ( Personal  )   
 ๒.๑ มีบุคลากรที่บริหารจัดการประจ าศูนย์อย่างน้อย ๑ คน ๕ ๑๐ 
 ๒.๒  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาที่เป็น Excellent  

Centerอย่างน้อย ๑ คน 
๑๐ ๑๐ 

๓ ด้านผลงานวิชาการ / วิจัย ( Research and  
Development Center  ) 

  

 ๓.๑ มีผลงานวิจัย/ต ารา/บทความวิชาการ/นวัตกรรมในสาขา
ที่เป็น Excellent  Centerอย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๑๐ ๑๐ 

 ๓.๒ มีผลงานวิชาการสาขาท่ีเป็น Excellent  Centerได้รับ
การตีพิมพ์/เผยแพร่ในแหล่งที่ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง / ปี 

๑๐ ๑๐ 

 ๓.๓ มีการน าผลงานวิชาการสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆอย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๕ ๕ 

 ๓.๔ มีการน าผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่
ส าคัญไปเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่ด าเนินการด้านเดียวกัน( 
Benchmarking ) เพ่ือแสดงถึงความเป็น  Best  Practice  
 

๑๐ ๑๐ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๔. ผลการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุตามเกณฑ์สถาบันพระบรม
ราชชนกอย่างน้อยร้อยละ  ๘๐  

ผลการด าเนินการได้จ านวน ๗ ข้อ  คิดเป็น  ร้อยละ  
๘๗.๕   (ดังรายละเอียดผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ( Excellent  
Center  ) 
 



๒๐๓ 

 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๔ ด้านการบริการวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การสอน 

( Training  Center   ) 
  

 ๔.๑เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

๕ ๕ 

 ๔.๒ มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น / ระยะยาวในสาขาท่ีเป็น 
Excellent  Center ที่มีเนื้อหาทันสมัย  

๑๐ ๑๐ 

 ๔.๓ ฝึกอบรมบุคลากรสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
ต่อเนื่องทุกปี   

๑๐ ๑๐ 

๕ การเป็นศูนย์อ้างอิง( Reference  Center   )   
 ๕.๑  มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านสถานการณ์ บุคลากร  Best  

practice  
๑๐ ๑๐ 

 คลังความรู้ เทคโนโลยีสุขภาพ  สิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในสาขา Excellent  Center 

  

 ๕.๒ มีบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการประชุม / อบรม 
/ สัมมนา   

๑๐ ๑๐ 

 ที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ  หรือเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพ     
 ๕.๓  เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านสุขภาพส าหรับบุคลากรใน

สาขาที่เป็น Excellent  Center 
๕ ๕ 

๖ เครือข่ายทางวิชาการ( Acadamic  Network )   
  ๖.๑ มีการจัดท าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/ข้อตกลง

กับหน่วยงานภายนอก 
๑๐ ๑๐ 

    ๑) ภายในกระทรวงสาธารณสุข ( ๒ )   
    ๒) ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ( ๕ )   
    ๓) ระหว่างประเทศ  ( ๑๐ )   

๗ หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ ( National  Policy 
Advocacy  ) 

  

  ๗.๑ มีการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาขาท่ีเป็น 
Excellent  Center  ในระดับชาติ หรือระดับเขต  หรือจังหวัด  
อย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๕ ๐ 

๘ ศูนย์สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ ( Professional  
Leadership  Center ) 

  

   ๘.๑ เป็นศูนย์รวมทรัพยากรการเรียนรู้และคลังความรู้เฉพาะ
ทางด้านท่ีเป็น Excellent  Center สามารถให้ผู้เรียนศึกษา  
ค้นคว้า  ได้ด้วยตนเองเพ่ือสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพต่อไป 
 

๑๐ ๓ 



๒๐๔ 

 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
รวม ๑๕๐  ๑๓๔  

คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๓๓   
 

๙. งบประมาณ 
  ๙.๑  งบประมาณที่ใช้จ่าย 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
 

ประชุมคณะกรรม  
การด าเนินการศูนย์ความ
เป็นเลิศฯ เพ่ือพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประชุมกลุ่มงาน วาง
แผนการด าเนินงาน 
-ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท x  
๒๕ คน   

๖๒๕  - 0 - ๖๒๕ - 
 

100 

๒. ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
ฯ เพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์ฯ วาง
แผนการด าเนินงาน 
- ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท x 
๒ มื้อ  x ๕๐ คน  เป็นเงิน  
๒,๕๐๐ บาท   
-อาหารกลางวัน  ๑๕๐  
บาท  x ๕๐ คน  เป็นเงิน 
๗,๕๐๐ บาท   

๑๐,๐๐๐  - 3,850 - 6,150 - 61.50 

๓. สนทนากลุ่ม  (Focus 
Group) เกี่ยวกับการพัฒนา 

๓๗๕   - 0 - ๓๗๕   - 100 



๒๐๕ 

 

 
 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัย 
-  ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท  
x   ๑๕ คน   

       

๔. จัดประชุมให้ความรู้บุคลากร
ในศูนย์ด้านการใช้ 
Evidence based  
practice 
- ค่าวิทยากร ๑  คน  X  ๖ 
ชั่วโมง X  ๖๐๐ บาท เป็น
เงิน  ๓,๖๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๑๐ คน เป็นเงิน ๒,๕๐๐
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐ 
บาท x ๑๐ คน  เป็นเงิน  
๑,๕๐๐  บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   ๒,๐๐๐  
บาท 

๙,๖๐๐   - 0 - ๙,๖๐๐   - 100 

๕. จัดท าคู่มือศูนย์ความเป็นเลิศ
ฯ-  ค่าท าเล่มคู่มือ  จ านวน 
๗๐ เล่ม X ๑๕๐  บาท   

๑๐,๕๐๐   
 

- 0 - ๑๐,๕๐๐   - 100 

6. การสรุปผลการด าเนินการ
โครงการ 
-ค่าวัสดุส านักงาน ๓,๐๐๐ 
บาท 

๓,๐๐๐ - 0 - ๓,๐๐๐   



๒๐๖ 

 

 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑.    - ค่าใช้ห้องประชุม   ๓ ชั่วโมง  ๓๐๐ บาท/ชั่วโมง ๙๐๐ บาท  

2.    -ค่าใช้เครื่องเสียง  ๓ ชั่วโมง  ๑๐๐ บาท/ชั่วโมง ๓๐๐ บาท  

                          รวม ๑,๒๐๐ บาท  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
        ๑๐.๑  การมรีะบบและกลไกการให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศ
บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความชัดเจน   ท าให้การด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศูนย์ฯ เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น                                                                                                                                                         

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

7. พัฒนาระบบ สารสนเทศของ
ศูนย์ฯ  

    -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัด
มหาสารคาม  
-  ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท  x 
๒ มื้อ x ๔๐ คน x ๒ วัน = 
๔,๐๐๐  บาท 
- อาหารกลางวัน ๑๕๐ บาท 
x ๒ วัน x ๔๐ คน เป็นเงิน  
= ๑๒,๐๐๐  บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒,๐๐๐ บ.  

๑๘,๐๐๐  
 

- 0 - ๑๘,๐๐๐ - 100 

 รวมทั้งหมด ๕๒,๑๐๐    - 3,850 - - - 100 



๒๐๗ 

 

        ๑๐.๒ การพัฒนาให้มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุ  ท าให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพผู้สูงอายุได้
มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากข้ึน   อีกทั้งท าให้เป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่
วิชาการและเป็นแหล่งอ้างอิงที่ทันสมัยด้านสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดมหาสารคาม 
      ๑๐.๓  การได้ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่หลากหลาย   ท าให้บุคลากรของศูนย์ฯได้พัฒนาความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในการให้บริการ
วิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เปิดกว้างครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในสถานการณ์จริง
ในสภาวการณ์ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๑๑.๑  การมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุที่
หลากหลาย            
       ๑๑.๒  บุคลากรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสูงอายุ  มีความรักและมีจิตบริการใน
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ  มีจิตที่ตั้งม่ันในการท างานผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในชุมชนมีความสนใจใฝ่รู้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      ๑๒.๑  เพ่ือที่จะพัฒนาวิทยาลัยฯให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น   ควรส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสในการเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการสุขภาพของผู้สูงอายุ   และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศฯ  ให้มากขึ้น 
      ๑๒.๒ ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ทางวิชาการ  เป็นแหล่ง
อ้างอิงด้านสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดมหาสารคาม  และมีความทันสมัยมากขึ้น 
      ๑๒.3  เพ่ือเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆด้าน  ควรมีการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก  
และห้องสาธิตส าหรับผู้สูงอายุ  เช่น  ปรับปรุงห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ   จัดท าห้องสาธิตในการด าเนิน
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  เป็นต้น     
      ๑๒.4  ควรพัฒนาความร่วมมือในการท างานด้านสุขภาพผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่ายในชาติและ
นานาชาติให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 

 

ลงชื่อ    กานต์รวี   โบราณมูล  (ผู้รับผิดชอบ) 
(นางกานต์รวี  โบราณมูล) 

                                                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                             วันที ่๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ  ล าดับที่  ๓๙   
๑. ชื่อโครงการ  โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ  
 
๒. ผู้รับผิดชอบ 
                               ดร.ทักษิณาร์      ไกรราช 
   นางกานต์รวี       โบราณมูล 
   นางสาวพัชรีรัตน์     อันสีแก้ว 
   นางสาวพัชรี      แวงวรรณ 
   นางปริศนา     อุปแสน  
๓. ยุทธศาสตร์ที่   ๓    
            การสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ และให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ
ชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที่  ๑๒   
          พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นคลังความรู้  
แหล่งอ้างอิง  ทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและประเทศ 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
          การด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพอย่างน้อย ร้อยละ  ๘๐ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย    

๗.๑ ผู้สูงอายุ รวม  ๑๕๐ คน  
๗.๒ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๑๕๔ คน    
๗.๓ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑๘๐ คน    
๗.๔ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๑๐ คน 
                          รวมทั้งสิ้น   494 คน 



๒๑๐ 

 

๘. ผลการด าเนินงาน 
  ๘.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
1. คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ 

ความเป็นเลิศฯ  มีการประชุม ทบทวนบทบาทหน้าที่ ขอบเขตการด าเนินงานและน าผลการประเมินใน
ปีที่ผ่านมามาใช้ในการวางแผนด าเนินการในครั้งนี้ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

2. มีการประชุมวางแผนในการบูรณาการรายวิชาต่างๆ ร่วมกับกลุ่มวิชาการ และ 
งานศูนย์ได้วางแผนในการท าโครงร่างงานวิจัย ในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
1.จัดท าโครงการ เสนอผ่านรองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  ส่งให้งาน 

แผนตรวจสอบความถูกต้องตามแผนที่วางไว้ และเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เพื่อเห็นชอบ เสนอไปที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเพ่ืออนุมัติ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเช่นการแจ้งกิจกรรมในที่ประชุม การให้ข่างสาร 
ทางวิทยากระจายเสียงเป็นต้น 

๓. ให้บริการวิชาการผู้สูงอายุตามแผน 
       ๓.๑ จัดบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ     

ให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์ฯ  วิทยาลัยพยาบาลศรี 
มหาสารคาม ทุกวันศุกร์ โดยมีกิจกรรม ตรวจสุขภาพ ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ  ออกก าลังกาย 
สันทนาการ และจัดเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันและกับนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทุกเดือน 

๓.๒ บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ทุกวันศุกร์ที่ ๒ ของเดือน   
    - เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและด้อยโอกาสที่บ้าน  โดยใช้กระบวนการ ๔ H (Humanize, 
Home Health Care, Home visit, and Home ward) 
     - จัดกิจกรรมบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์สาธารณสุข
ชุมชนสามัคคี อุทัยทิศ   ศรีสวัสดิ์  บูรพาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในเช้าวันศุกร์ที่ ๒  ของทุก
เดือน        

4.  มีการบูรณาการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ กับรายวิชาปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันการเจ็บป่วยด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
 
 
 



๒๑๑ 

 

5.  มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษา 
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long  term care )ในชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ ๗   ในโครงการการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน เขต
บริการสุขภาพเขตท่ี ๗   
    6.  บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       ได้ด าเนินกิจกรรมจัดพิธี
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุไทยในวันที่ 11 เมษายน 2557 
สร้างความสุข รักและผูกพันธุ์ระหว่างผู้สูงอายุ กับวิทยาลัยฯมากยิ่งขึ้น ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

๗ บูรณาการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุกับการวิจัย  ได้มีการด าเนินงานวิจัย  
เรื่อง ผลของการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับกิจกรรมการเล่น
อังกะลุง โดยนางสาวพัชรี แวงวรรณ  และคณะ 

๘ จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริการวิชาการผู้สูงอายุ และ 
ถอดบทเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคมร่วมกับเครือข่ายบริการวิชาการและตัวแทนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะที่ ๓ ขั้นสรุป 
สรุปผลการด าเนินการโครงการ เสนอผู้บริหาร รับฟังค าชี้แนะ และน าผลการ 

ประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
 
  ๘.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 
         ๘.๒.๑.สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินการ 

๑.  การด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์
ความเป็นเลิศด้านสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 

 ผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  
๘๙.๓๓  ดังรายละเอียดผลการประเมินต่อไปนี้  

 
     
 
 
 
 
 



๒๑๒ 

 

    เกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ( Excellent  Center  ) 
ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน( Structure )   
 ๑.๑  มีนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
๕ ๕ 

 ๑.๒ก าหนดโครงสร้างของศูนย์  และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ของทีมบริหารศูนย์ 

๕ ๕ 

 ๑.๓ เป็นองค์กรที่มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence  
Based  )เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงาน 

๕ ๕ 

 ๑.๔ มีกิจกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดี
ขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย  ๑  กิจกรรมต่อปี  

๑๐ ๒ 

๒ ด้านบุคลากร  ( Personal  )   
 ๒.๑ มีบุคลากรที่บริหารจัดการประจ าศูนย์อย่างน้อย ๑ คน ๕ ๑๐ 
 ๒.๒  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาที่เป็น Excellent  

Centerอย่างน้อย ๑ คน 
๑๐ ๑๐ 

๓ ด้านผลงานวิชาการ / วิจัย ( Research and  
Development Center  ) 

  

 ๓.๑ มีผลงานวิจัย/ต ารา/บทความวิชาการ/นวัตกรรมในสาขา
ที่เป็น Excellent  Centerอย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๑๐ ๑๐ 

 ๓.๒ มีผลงานวิชาการสาขาท่ีเป็น Excellent  Centerได้รับ
การตีพิมพ์/เผยแพร่ในแหล่งที่ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง / ปี 

๑๐ ๑๐ 

 ๓.๓ มีการน าผลงานวิชาการสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆอย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๕ ๕ 

 ๓.๔ มีการน าผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่
ส าคัญไปเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่ด าเนินการด้านเดียวกัน( 
Benchmarking ) เพ่ือแสดงถึงความเป็น  Best  Practice  
 

๑๐ ๑๐ 

๔ ด้านการบริการวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การสอน 
( Training  Center   ) 

  

 ๔.๑เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

๕ ๕ 

 ๔.๒ มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น / ระยะยาวในสาขาท่ีเป็น 
Excellent  Center ที่มีเนื้อหาทันสมัย  

๑๐ ๑๐ 

 ๔.๓ ฝึกอบรมบุคลากรสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
ต่อเนื่องทุกปี   

๑๐ ๑๐ 



๒๑๓ 

 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕ การเป็นศูนย์อ้างอิง( Reference  Center   )   
 ๕.๑  มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านสถานการณ์ บุคลากร  Best  

practice  
๑๐ ๑๐ 

 คลังความรู้ เทคโนโลยีสุขภาพ  สิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในสาขา Excellent  Center 

  

 ๕.๒ มีบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการประชุม / อบรม 
/ สัมมนา   

๑๐ ๑๐ 

 ที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ  หรือเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพ     
 ๕.๓  เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านสุขภาพส าหรับบุคลากรใน

สาขาที่เป็น Excellent  Center 
๕ ๕ 

๖ เครือข่ายทางวิชาการ( Acadamic  Network )   
  ๖.๑ มีการจัดท าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/ข้อตกลง

กับหน่วยงานภายนอก 
๑๐ ๑๐ 

    ๑) ภายในกระทรวงสาธารณสุข ( ๒ )   
    ๒) ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ( ๕ )   
    ๓) ระหว่างประเทศ  ( ๑๐ )   

๗ หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ ( National  Policy 
Advocacy  ) 

  

  ๗.๑ มีการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาขาท่ีเป็น 
Excellent  Center  ในระดับชาติ หรือระดับเขต  หรือจังหวัด  
อย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๕ ๐ 

๘ ศูนย์สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ ( Professional  
Leadership  Center ) 

  

   ๘.๑ เป็นศูนย์รวมทรัพยากรการเรียนรู้และคลังความรู้เฉพาะ
ทางด้านท่ีเป็น Excellent  Center สามารถให้ผู้เรียนศึกษา  
ค้นคว้า  ได้ด้วยตนเองเพ่ือสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพต่อไป 
 

๑๐ ๓ 

รวม ๑๕๐  ๑๓๔  
คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๓๓   

 
 
 
 
 



๒๑๔ 

 

๘.๒.๒. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ    
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. มีองค์ความรู้นวัตกรรมสุขภาพด้าน
ผู้สูงอายุ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

     มีนวัตกรรม ๒เรื่องคือ  เสื้อสมุนไพรพาเพลิน  และ 
หมอนสมุนไพรคลายเครียด 

๒. มีผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการ
ให้บริการวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

 

มีผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการให้บริการวิชาการ ๑  
เรื่องคือ ผลของการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับกิจกรรมการเล่นอังกะลุง
(THE EFFECT OFPOTENTIAL IN OLDER PERSONS 
USING GROUP PROCESS WITH ANKALUNG 
ACTIVITY)โดยนางสาวพัชรี แวงวรรณ  และคณะ 

๓.มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนอย่างน้อย  ๒  รายวิชา 

 

-  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนแล้วเสร็จ ๑  รายวิชาคือ   รายวิชาปฏิบัติการสร้าง
เสริมสุขภาพ   ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่  ๒ รุ่นที่  ๓๐นักศึกษา จ านวน  ๑๘๐คน 
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ 2  รายวิชา คือ รายวิชา การ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ  ๒  และรายวิชาการ
วิจัยทางการพยาบาล เนื่องจากวิทยาลัยฯเลื่อนการเปิด
ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากเดิม 
มิถุนายน ๒๕๕๗  เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จึงท าให้
การเรียนการสอนในรายวิชาทั่ง ๒ รายวิชาเลื่อนออกไป 
จึงจะด าเนินการในเดือน  ตุลาคม  -  พฤศจิกายน  
๒๕๕๗ 

๔.มีหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ อย่าง
น้อย ๑หลักสูตร 

 

   มีหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน ๑ หลักสูตร 
โดยมีการน าหลักสูตร  กสค.ซึ่งได้ด าเนินการในปี 
๒๕๕๔  และมีภาคีเครือข่ายน าไปใช้ขยายผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  จึงได้เชิญผู้ที่น าหลักสูตรกสค.
ไปใช้มาถอดบทเรียน  เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่คือ      
 - หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน
การเป็นครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
( Long  term care ) ในชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ ๗ 

๕.ระดับความพึงพอใจผู้สูงอายุต่อการ
ให้บริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับ
มากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

     ผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้สูงอายุต่อการ
ให้บริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
ร้อยละ ๘๙.๕๘ 



๒๑๕ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๖.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ
วิชาการด้านสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๑.ผู้สูงอายุที่เข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกของศูนย์ฯ  มี
จ านวน  ๑๐๐คน   มาร่วมกิจกรรมบริการวิชาการที่
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ   ทุกวันศุกร์เฉลี่ยวันละ  ๔๐คน  
โดยร้อยละ ๔๐ จะมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  ร้อยละ ๘๐ 
จะมาเดือนละ  ๑  -  ๒ ครั้ง  
๒.ได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการสุขภาพในชุมชน
ร่วมกับเครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง   จ านวน    ๒
ครั้ง  มีผู้สูงอายุในชุมชนพ้ืนที่เขตรับผิดชอบเครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพรวม     เข้าร่วมครั้งประมาณละ 
๕๐   คน  รวม ๑๐๐ คน  
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่  ๒รุ่นที่  ๓๐
จ านวน  ๑๘๐คนมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 
 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
 

กิจกรรมในการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ความ
เป็นเลิศ ฯ และ
คณะกรรมการเครือข่าย
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ  
-ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท X 
๑๐๓ คน  เป็นเงิน  ๒,๕๗๕  
บาท 

๑๘,๐๒๕ 
 

- 0 - ๑๘,๐๒๕ 
 

- 100 



๒๑๖ 

 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

-ค่าอาหารกลางวัน  ๑๕๐ 
บาท x ๑๐๓คน เป็นเงิน 
๑๕,๔๕๐ บาท 
รวม= ๑๘,๐๒๕ บาท 

๒. กิจกรรมให้บริการผู้สูงอายุ
ตามแผน 
ในศูนย์ 
-ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท X 
๔๐คน  X ๓  ครั้ง  X  ๑๒  
เดือน  เป็นเงิน  ๓๖,๐๐๐  
บาท 
ในชุมชน 
-ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท X 
๔๐ คน  X ๑๒  ครั้ง เป็น
เงิน ๑๒,๐๐๐  บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครั้ง ละ 
๘๐๐ บาท   X  ๑๒  ครั้ง 
เป็นเงิน ๙,๖๐๐  บาท  
= ๕๗,๖๐๐บาท 

๕๗,๖๐๐ - ๒๙,3๐๐ 
 

- 28,๓00 - 49. 
13 

๓. กิจกรรมการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา  ได้แก่ 
๑. รายวิชาปฏิบัติสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันการ
เจ็บป่วย 

๑๑,๗๐๐ - 0 - ๑๑,๗๐๐ - 100 



๒๑๗ 

 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

    ๑.๑ ชุมชนเมือง       
- ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาท x ๔ ครั้ง x ๖๗ 
คน =  ๖,๗๐๐บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๕,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน ๑๑,๗๐๐ บาท 

      ๑.๒ ชุมชนชนบท       
- ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาท  X ๔ ครั้ง x ๗๖ 
คน =  ๗,๖๐๐บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๕,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท 

๑๒,๖๐๐ - 0 - ๑๒,๖๐๐ - 100 

๒. รายวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ 
-ค่าอาหารว่าง๒๕ บาท  x 
๘๖ คน =๒,๒๕๐ บาท  
-ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน  ๗,๒๕๐บาท 

๗,๑๕๐ - 0 
 

- ๗,๑๕๐ - 100 

๔ ทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ  
-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท  x 
๑๑ คน = ๒๗๕ บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐ 
บาท x  ๑๑คน = ๑,๖๕๐ 

๒,๙๒๕ - 0 - ๒,๙๒๕ - 100 



๒๑๘ 

 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

บาท  
-ค่าวัสดุ ๑,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒,๙๒๕บาท 

๕. กิจกรรมการบูรณาการกับ
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๕.๑ จัดงานปีใหม่และ
แข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 

- ๒,๐๐
๐  

- ๒,0 
๐๐  

 0 0 

๕.๒ จัดพิธีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ไทย 
-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๘๖  คน = ๒,๑๕๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ 
บาท x  ๘๖คน = ๔,๓๐๐ 
บาท 
-ค่าวัสดุ ๒,๐๐๐  บาท  
รวมเป็นเงิน ๘,๔๕๐ บาท 

๘,๔๕๐ - 0 - ๘,๔๕๐ - 100 

๖. จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การ
บริการวิชาการผู้สูงอายุ และ
ถอดบทเรียนสรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการวิชาการสุขภาพ 
-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 

๑๙,๕๐๐ - ๙,๙๗๕ - 9,525 - 48. 
85 



๒๑๙ 

 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑๐๐  คน = ๒,๕๐๐บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐ 
บาท x  ๑๐๐ คน = 
๑๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ ๒,๐๐๐  บาท  
รวมเป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท 

๗. กิจกรรมการถอดบทเรียน
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก
การบูรณาการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา   
      ๗.๑ รายวชิา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 
ฯ-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๑๗  คน = ๔๒๕ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน  ๑,๔๒๕ บาท 

๑,๔๒๕ - 0 - ๑,๔๒๕ - 100 

 ๗.๒ รายวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ 
-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๑๘  คน = ๔๕๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน  ๑,๔๕๐ บาท 
 

๑,๔๕๐ 
บาท 

- 0 - ๑,๔๕0 - 100 



๒๒๐ 

 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

    ๗.๓ รายวิชาการวิจัย
ทางการพยาบาล 
-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๑๖  คน = ๔๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน  ๑,๔๐๐ บาท 

๑,๔๐๐  
 

- 0 - ๑,๔00 - 100 

๘ การสรุปผลการด าเนินการ
โครงการ 
-ค่าวัสดุส านักงาน ๓,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐  - 0 - 3,000 - 100 

 รวมทั้งหมด ๑๔๕,๒๒๕ ๒,๐๐๐ ๓๙,๒๗๕ ๒,๐๐๐ 105,950 0 72.95 

 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล า 
ดับที่ 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. 
 

ให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุใน
ศูนย์ความเป็นเลิศในพ้ืนที่ศูนย์ฯ ทุก
วันศุกร์ ของเดือน 
-ค่าใช้ห้องประชุม เดือนละ ๓ วัน ๆ 
ละ  ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐๐ บาท   X  
๑๒ เดือน  เป็นเงิน ๓๒,๔๐๐ บาท 
-ค่าใช้เครื่องเสียง  เดือนละ ๓ วัน ๆ 
ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๑๐๐ บาท X  ๑๒ 
เดือน   เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท 

 
 
 
๓๐๐ บาท/ชั่วโมง 

 
 

๑๐๐ บาท/ชั่วโมง 
 

 
 
 
๓๒,๔๐๐ บาท 

 
 
๑๐,๘๐๐ บาท 

 



๒๒๑ 

 

 
 
 
 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๒. จัดงานปีใหม่และแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 
- ค่าใช้ห้องประชุม   ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๓๐๐ บาท       เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 
 
-ค่าใช้เครื่องเสียง  ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๑๐๐ บาท      เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 

 
๓๐๐ บาท/ชั่วโมง 

 
 

๑๐๐ บาท/ชั่วโมง 
 

 
๙๐๐ บาท 
 
 
๓๐๐ บาท 
 

 

๓. จัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ไทย 
- ค่าใช้ห้องประชุม   ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๓๐๐ บาท       เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 
 
-ค่าใช้เครื่องเสียง  ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๑๐๐ บาท      เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 

 
 
 

๓๐๐ บาท/ชั่วโมง 
 
 

๑๐๐ บาท/ชั่วโมง 
 

 
 
 
๙๐๐ บาท 
 
 
๓๐๐ บาท 
 

 

๔. จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุ และถอดบทเรียนสรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ
สุขภาพ 
- ค่าใช้ห้องประชุม   ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๓๐๐ บาท       เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 
 
-ค่าใช้เครื่องเสียง  ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๑๐๐ บาท      เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 

 
 
 
 
 

๓๐๐ บาท/ชั่วโมง 
 
 

๑๐๐ บาท/ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
๙๐๐ บาท 
 
 
๓๐๐ บาท 
 

 

รวมทั้งสิ้น ๔๖,๙๐๐ บาท  



๒๒๒ 

 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
                จากผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ   ได้มีการถอดบทเรียน
จากผลการด าเนินงานจากผู้มีส่วนร่วมกิจกรรม   ๓  กลุ่ม  คือผู้สูงอายุ    ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
สามัคคี     อาจารย์และนักศึกษาที่ได้มาร่วมกิจกรรมการให้บริการวิชาการ  สรุปผลบทเรียนที่ได้
เรียนรู้ดังนี้ 

10.1 ผู้สูงอายุ    
                    จากการร่วมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัย  
ผู้สูงอายุได้แบ่งกลุ่มในการเรียนรู้และท ากิจกรรมเรื่องดูแลสุขภาพตามความสามารถและความต้องการ
ของผู้สูงอายุ  เป็นกลุ่มๆ  โดยมีประธานกลุ่ม  เลขากลุ่ม  และสมาชิกกลุ่ม  ดังนี้   กลุ่มกีฬา    กลุ่ม
ธรรมะ  กลุ่มอาหาร   กลุ่มและภูมิปัญญาสมุนไพร  กลุ่มการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  กลุ่มดนตรีและร า
วงมาตรฐาน  และกลุ่มเกษตรอินทรีย์และข้าวฮาง   โดยผู้สูงอายุมีแกนน าและสมาชิกของกลุ่มด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   ท าให้ได้เรียนรู้กระบวนการท างาน   ได้แก่  การวางแผนการด าเนินงาน การ
ท างานเป็นทีม   การประสานงาน   การประเมินผลการด าเนินงาน  และการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างาน  

      10.2   ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี 
                    จากการร่วมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัย   
ผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี ได้เรียนรู้กระบวนการท างานในการ
บริการสุขภาพผู้สูงอายุ   ได้แก่  การวางแผนการด าเนินงาน การท างานเป็นทีม   การประสานงาน   
การประเมินผลการด าเนินงาน  และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน   และได้เรียนรู้การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวทางวิถีอีสานที่ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ  
ซึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ 

      10.3   อาจารย์และนักศึกษา   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
            อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะการบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  

จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุ    และได้แรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมขึ้น  เมื่อมี
องค์ความรู้มากขึ้นได้น ามาใช้ดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัว    และยังน าความรู้ และทักษะที่ได้รับ
ไปบูรณาการในการสอนนักศึกษา   ได้เรียนรู้กระบวนการท างาน โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม  ท า
ให้ได้พัฒนาทักษะการท างานด้วยการเชื่อมโยงภาคปรชาชนกับระบบสุขภาพชุมชน   ได้เรียนรู้การ
ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เป็นภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   ท าให้ได้เรียนรู้วิธีการ
ท างานและบทบาทของหน่วยงานอ่ืนๆ   ซึ่งท าให้มองภาพรวมในการท างานด้วยการบูรณาการในการ
ท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆในสังคมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น       
                   นักศึกษาได้เรียนรู้การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ท ากิจกรรมที่
ดี ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้สูงอายุ ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เกิดจิตส านึกในตนเองเพ่ือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีความพร้อม ความ
มั่นใจในการท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่นๆ  ต่อไป   
 



๒๒๓ 

 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
         ๑๑.๑ ผู้สูงอายุในชุมชน  และผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีความ
สนใจใฝ่รู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
        ๑๑.๒ การประสานงานที่ดีในทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ กับผู้สูงอายุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน    
         ๑๑.๓ การวางแผนในการท างานที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน   ท าให้สามารถ
ด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนตามแผนที่ก าหนดไว้ไดง่าย     
         ๑๑.๔  การเตรียมการล่วงหน้าที่ครบถ้วนทั้งสถานที่  อุปกรณ์  ยานพาหนะ   และบุคลที่
เกี่ยวข้อง  มีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า     ท าให้การ
ท างานตามแผนได้ราบรื่น   
        ๑๑.๔ ภาคีเครือข่ายและทีมงานมีความรักความเข้าใจให้แก่ผู้สูงอายุ  มีจิตที่ตั้งมั่นในการ
ท างานผู้สูงอายุ และมีความตั้งใจที่จะท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
         ๑๑.๕ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนที่เป็นภาคีเครือข่าย  ทั้งศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีท่ีเป็นพื้นที่ในการท ากิจกรรมการบริการวิชาการในชุมชน   ผู้สูงอายุใน
ชุมชนต่างๆ   ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ๑๒.๑  ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมืองในแต่ละชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมในศูนย์ความเป็นเลิศฯให้มากขึ้น 
         ๑๒.๒  ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการท้ังใน
ศูนย์ความเป็นเลิศฯและในชุมชนให้มากขึ้น 
          ๑๒.๓  ควรมีการด าเนินการส ารวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จ าแนกเป็นรายกลุ่มตาม
ภาวะสุขภาพ และด าเนินการเชิงรุกในการบริการวิชาการสุขภาพแต่ละกลุ่มผู้สูงอายุ 
            ๑๒.4  ควรมีการประสานงานให้ทีมงานสุขภาพแต่ละภาคีเครือข่ายออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
เจ็บป่วยที่บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อการท างานที่ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
            ๑๒.๕  การให้บริการวิชาการผู้สูงอายุที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯของวิทยาลัยที่ปิดทุกวันศุกรฺที่  
๒  ของเดือนเพราะต้องไปให้บริการวิชาการในชุมชน   ไม่ควรปิดแต่ควรเปิดให้บริการวิชาการทุกวัน
ศุกร์เพราะผู้สูงอายุหลายท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทาง  ไปร่วมกิจกรรมในชุมชนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 
2 ของเดือนเพราะไม่มีรถส่วนตัวและถ้าจ้างรถรับจ้างก้อเสียค่าใช้จ่ายเยอะ  แต่อยากมาร่วมกิจกรรม
ทุกวันศุกร์   และบางครั้งผู้สูงอายุหลงหลืมว่าเป็นวันไหนไปที่ชุมชน  วันไหนมาที่วิทยาลัย    บางทีก้อ
หลงมาท่ีวิทยาลัยในวันที่เพ่ือนออกไปชุมชน   ท าให้ไม่เจอใครและไม่รู้ว่าไปชุมชนไหน  ท าให้ตามไป
ไม่ได้    



๒๒๔ 

 

            ๑๒.6  ควรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ  จากเดิมที่ให้
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพฝ่ายเดียวเป็นหลัก   ให้เพิ่มให้ผู้สูงอายุได้มีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตนมากขึ้น  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพให้กับผู้ร่วมกิจกรรมคนอ่ืนๆ   และก าหนดให้ตัวแทนกลุ่มต่างๆได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่ม   โดยเน้นในการส่งเสริมสุขภาพ    เพราะผู้สูงอายุเสนอว่า อยากให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพระหว่างอาจารย์  นักศึกษา  และ
ผู้สูงอายุ  อยากให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมากข้ึนในการออกมาพูดหรือแสดงความคิดเห็น เพราะผู้สูงอายุ
เป็นคลังปัญญาของสังคม 
 

ลงชื่อ    กานต์รวี   โบราณมูล  (ผู้รับผิดชอบ) 
(นางกานต์รวี  โบราณมูล) 

                                                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                       
                                              วันที่ ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ ๒๕๕๗ 

 

 
 
 
 



๑๘๙ 

 

 
 

พันธกิจด้าน 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

โครงการกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๐ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 255๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 36 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

  โครงการ การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

1. นางอรุณี          ศรีสุยิ่ง 
2. นางขนิษฐา       เจริญพันธ์ 
3. นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง 
4. นางสาววรรวิษา    ส าราญเนตร 
5. นายวสันต์           ศรีแดน 
6. นางสาวพิมลดา    ลัดดางาม 
7. นางศุภรดา        วงศ์จ าปา   

๓. ยุทธศาสตร์ที่  2 
บุคลากรทางสุขภาพท่ีได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับ

ความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง 
 

๔. กลยุทธ์ที่  8 
         บุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพ  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 

 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.๑   ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม  อย่างน้อยร้อยละ  ๘๐  
๕.๒.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของบุคลากรทางสุขภาพ ใน

ระดับมากข้ึนไปร้อยละ  ๘๕ 
๕.๓.  จ านวนโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม อย่างน้อย ๒  โครงการ 
 
 
 



๑๙๑ 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1   ตุลาคม   255๖   –  30   กันยายน   255๗ 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 

๗.๑   อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริการวิชาการ จ านวน 10   คน 
7.2   คณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่งของวิทยาลัย 

 
๘.  ผลการด าเนินงาน 

๘.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการบริการวิชาการ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง

ในจังหวัดมหาสารคามและสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพท่ี ๗   และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. ประชุมวางแผนการด าเนินการให้บริการวิชาการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการท่ีชี้น าสังคมและแก้ปัญหาสังคมและการให้บริการวิชาการตาม
นโยบาย 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  
        จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการให้บริการวิชาการ เช่นโครงการมิตรภาพบ าบัด 

โครงการหญิงตั้งครรภ์เด็กหญิงแม่  โครงการชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม (กิจการนศ.) 
 โครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุ (ศูนย์ผู้สูงอายุ ) และวิจัยติดตามผู้เข้ารับการอบรม   

ระยะที่  ๓  ขั้นประเมินผล 
   สรุปและประเมินผลโครงการให้บริการวิชาการ เกี่ยวกับผลส าเร็จ ประโยชน์ คุณค่า 

ผลกระทบและการชี้น าสังคม  และน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินการ 
 
๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   ๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การอบรม  อย่างน้อยร้อยละ  ๘๐ 

   เนื่องจากเป็นการพัฒนาเชิงระบบ มีโครงการที่
ด าเนินการร่วมด้วยหลากหลายโครงการ และได้
ด าเนินการ  โดยมีเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ  ๘๐๐ คน 
และมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
9๐๕ คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐. 



๑๙๒ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของบุคลากร
ทางสุขภาพ ในระดับมากข้ึนไป  
ร้อยละ  ๘๕ 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของบุคลากรทางสุขภาพ ในระดับมากขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ  ๙2.๓ 
 

   ๓.  จ านวนโครงการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน/สังคม อย่างน้อย ๒  
โครงการ 

  ในปีงบประมาณ 2557  มีโครงการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน/สังคม ๒  โครงการ คือ 

๑. โครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
๒. โครงการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะ 

ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  
รุ่นที่ ๒0-21 
 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. -ค่าอาหารและ
อาหารว่าง  

66,๐๐0  - 0 - 66,๐๐0  - 100 

2. -ค่าเอกสารวัสดุ
อุปกรณ์  

6,000 
 

- 3,500 - 2,500 - 100 

3. งานวิจัย* 
(ใช้งบวิจัยเงิน
รายได)้ 

ใช้งบวิจัย 
 

- 0 - ใช้งบวิจัย 
 

- - 

 รวมทั้งหมด 72,000 - 3,500 - 68,500 - 95.14 

 
 
 



๑๙๓ 

 

 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ค่าใช้ห้องประชุมอินถวา  ๓๐๐ บาทX ๒ 
ชั่วโมง 

2,70๐ บาท 
 

ประชุม
เตรียมการ 

2. ค่าโสตฯทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

๒๐๐บาทX 2 ชม.  
 

9๐๐ บาท 
 

 

รวมทั้งสิ้น 3,600 บาท  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑๐.1. การประชุมวางแผนการด าเนินงานเชิงระบบและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่ดี 
 ๑๐.2. การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานเชิงรุก จะน าไปสู่ผลส าเร็จ 

๑๐.3. การก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.1.  นโยบายการด าเนินงานที่ชัดเจน 

๑๑.2.  การวางแผนด าเนินการที่ดีและก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑.3.  ความมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย  
 ๑๑.4.  ความรู้และเข้าใจในการด าเนินงาน 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 12.1.  ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถประเมินได้ชัดเจนมากข้ึน 
 12.2.  ปรับกลยุทธ์และกิจกรรมการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 12.3.  พัฒนาการด าเนินงานด้านมิตรภาพบ าบัดอย่างต่อเนื่อง 
  

   ลงชื่อ          (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 

   ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๑๙๔ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 255๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  37  
๑.  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
        โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการด้านสุขภาพ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

1. นางอรุณี          ศรีสุยิ่ง 
2. นางขนิษฐา       เจริญพันธ์ 
3. นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง 
4. นางสาววรรวิษา    ส าราญเนตร 
5. นายวสันต์           ศรีแดน 
6. นางสาวพิมลดา    ลัดดางาม 
7. นางสาวศุภรดา     วงศ์จ าปา   

 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  2 

บุคลากรทางสุขภาพท่ีได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับ
ความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง 

 
๔.  กลยุทธ์ที่ 9  

พัฒนาระบบการบริการวิชาการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้การบริการวิชาการ
ทางสุขภาพที่ครบวงจร ทันสมัยสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัย  

 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.๑. ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ  เท่ากับระดับ  ๕  
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1   ตุลาคม   2556 – 30   กันยายน  2557 
 



๑๙๕ 

 

๗. กลุ่มเป้าหมาย 
๗.๑   รอง ผอ. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
๗.๒   บุคลาการในงานบริการวิชาการจ านวน  ๘  คน 
๗.๓   อาจารย์คณะกรรมการตามค าสั่งแต่งตั้ง จ านวน   ๕๔   คน 
                                 รวมทั้งสิ้น  ๖๓   คน 
 

๘. ผลการด าเนินงาน 
            ๘.1    ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่1 ขั้นเตรียมการ 
ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิชาการประชุมวางแผนคณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติประชาสัมพันธ์โครงการจัดท าแผนการให้บริการ 

วิชาการตามผลการส ารวจและความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยจัดท าแผนการด าเนินงานของกลุ่มงานให้
สอดคล้องกับแผนการให้บริการวิชาการ 

๒. ก าหนดอาจารย์ในการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญและตามแผน  
พัฒนาความสามารถในการด าเนินงานบริการวิชาการของบุคลากรในกลุ่มงาน  

๓. ทบทวน / ปรับปรุง มาตรฐานการให้บริการวิชาการ  แบบฟอร์มในการ 
ให้บริการวิชาการ และการประเมินความส าเร็จ ประโยชน์ คุณค่า ผลกระทบและการชี้น าสังคม  

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
สรุปและประเมินผลโครงการการให้บริการวิชาการ เกี่ยวกับผลส าเร็จ ประโยชน์  

คุณค่าผลกระทบและการชี้น าสังคมน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
 
            ๘..2    ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ระดับความส าเร็จของการบริการ
วิชาการ เท่ากับระดับ ๕ 

ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ เท่ากับระดับ ๕ คือ 
1. มีระบบกลไกการบริการวิชาการ 
2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 
4.มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ 
5. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริการ
วิชาการในครั้งต่อไป 



๑๙๖ 

 

๙. สรุปงบประมาณ 

 ๙.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ 

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

๑ ค่าวิทยากร  ๑,๔๐๐ - 1,400 - ๑,๔๐๐ - ๑๐๐ 

๒ ค่าท่ีพัก 
และเดินทาง 

๑๔,๔๐๐ - 10,160 - ๑๔,๔๐๐ - ๑๐๐ 

๓ ค่าวัสดุส านักงาน ๒,๐๐๐ - ๐ - ๒,๐๐๐ - ๑๐๐ 

๔ ค่าอาหาร  ๒๐,๐๐๐ - ๐ - ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐ 

๕ ค่าเหมารถ ๒๔,๖๐๐ - ๒๔,๖๐๐ - ๒๔,๖๐๐ - ๑๐๐ 

๖ ค่าเบี้ยเลี้ยง   ๙,๖๐๐ - 2,๖๐๐ - ๙,๖๐๐ - ๑๐๐ 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

๗๒,๐๐๐ - 38,76๐ - 33,240 - 46.17 

 

๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต 
คอมพิวเตอร์ 

๑๐ วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ  
๑๐๐ บาท  x  ๑  เครื่อง 

๗,๐๐๐  

๒. ค่ารถ ๑๒ วัน x  ๒๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐  

๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย ๑๐ วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ  
๓๐๐ บาท   

๒๑,๐๐๐  

๔. การติดต่อประสานงาน   ๑๐๐ บาท   x   ๑๐  วัน ๑,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น        ๓๓,๐๐๐ 

 



๑๙๗ 

 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑๐.๑     การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างาน
เป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจในการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ 
 ๑๐.๒    วิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพมีคุณภาพและมีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่ให้บริการวิชาการและได้รับการยอมรับ
จากผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

๑๐.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยศรีมหาสารคามให้งานบริการวิชาการ 
ด าเนินการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการ
มอบหมายการด าเนินงานบริการวิชาการที่ชัดเจน และอาจารย์ที่ออกบริการวิชาการมีการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
จัดแบ่งทีมงานอาจารย์ในการออกบริการวิชาการและมีการประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
   

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑    การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน  
           ๑๑.๒    การมอบหมายงานที่ชัดเจน   มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงาน
ร่วมกัน 

๑๑.๓    การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๑๑.๔    ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้
การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑๒.๑  การจัดท าฐานข้อมูล สาระความรู้ในการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน
และต่อเนื่อง 
 ๑๒.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการ
วิชาการให้ได้มาตรฐาน  และมีคุณภาพ 
 ๑๒.๓  ส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกสาระกลุ่ม
วิชาและส่งเสริมให้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยเพิ่มข้ึน 



๑๙๘ 

 

 ๑๒.๔. ส่งเสริมการสรุปและถอดบทเรียนผลการด าเนินงานการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยให้มีคุณภาพเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธ
ภาพ               

                           

   ลงชื่อ          (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                     วันที่  ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   38 
1.ชื่อโครงการ / กิจกรรม   พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 

 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช 
  นางกานต์รวี      โบราณมูล 
   นางสาวพัชรีรัตน์  อันสีแก้ว  
   นางพัชรี             แวงวรรณ 

นางปริศนา    อุปแสน  

๓. ยุทธศาสตร์ที ่3   การสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ และให้บริการวิชาการ     
                          ด้านสุขภาพชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที่ 10   พัฒนาคลังความรู้และนวตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัย 
    กลยุทธ์ที่ 1๒   พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น 
                         คลังความรู้  ที่พ่ึง และแหล่งอ้างอิงทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชน
และประเทศ 
 
5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ๕.๑  มีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศฯ  

๕.๒.  มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุของจังหวัดมหาสารคามและมีการเผยแพร่ข้อมูลทาง  
        www.ศูนย์ฯ 
๕.๓. มีเครือข่ายบริการวิชาการสุขภาพ ผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 เครือข่าย 

 ๕.๔  มีการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ อย่างน้อย 
ร้อยละ ๗๕  
  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
             ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 255๖ – 30 กันยายน 255๗ 
 
 

http://www.ศูนย์ฯ/


๒๐๐ 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
๗.๑  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน   ๑๐ คน  
๗.๒  หน่วยบริการสุขภาพภาคีเครือข่าย    จ านวน   ๓   เครือข่าย                                                                     
๗.๓ ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ และศูนย์สุขภาพชุมชน

สามัคคี จังหวัดมหาสารคาม   จ านวน ๑๐๐ คน    
๗.๔ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

จ านวน ๑๘๐ คน 
 

๘.   ผลการด าเนินงาน 
๘.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 

๑. ประชุมกลุ่มงานทบทวนนโยบาย ก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานของศูนย์ 
ผู้สูงอายุ 

๒. ประชุมคณะกรรม การด าเนินการศูนย์ความเป็นเลิศฯ เพ่ือพิจารณาและให้ 
ข้อเสนอแนะจากผลการประชุมกลุ่มงาน วางแผนการด าเนินงาน 

๓. ประชุมคณะกรรม การเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศฯ เพ่ือพิจารณาและให้ 
ข้อเสนอแนะจากผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ฯ วางแผนการด าเนินงาน 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือ ขออนุมัติ และประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒. ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ความ 

เป็นเลิศของวิทยาลัย 
๓. สนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของวิทยาลัย 
๔. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ 
๕. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ด้านผู้สูงอายุ  
๖. พัฒนาความสามารถด้านการด าเนินงานให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ

วิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ ของบุคลากรในศูนย์ฯ 
 7. จัดประชุมให้ความรู้บุคลากรในศูนย์ด้านการใช้ Evidence based  practice  
 8. จัดท าคู่มือศูนย์ความเป็นเลิศฯ 
๙. พัฒนาระบบ สารสนเทศของศูนย์ฯ เช่น  - ฐานข้อมูลของศูนย์  - ฐานข้อมูล 

ผู้สูงอายุของจังหวัดมหาสารคาม    และเผยแพร่ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคามทาง  
http://www.smnc.ac.th/excellent/home.php  

๑๐. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๑ครั้ง 
 
 



๒๐๑ 

 

ระยะที่ ๓  ขั้นสรุป 
     สรุปผลการด าเนินการโครงการ เสนอผู้บริหาร และน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปใช้

ในการพัฒนาครั้งต่อไป 
 
๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

               ๘.๒.๑. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ านวนองค์ความรู้  นวัตกรรมทาง
สุขภาพอย่างน้อยจ านวน  ๒  เรื่อง 

   มีนวัตกรรม ๒เรื่อง คือ  เสื้อสมุนไพรพาเพลิน  และ
หมอนสมุนไพรคลายเครียด 

๒.  การด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพอย่างน้อย 
ร้อยละ  ๘๐ 
 

    ผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ร้อยละ  ๘๙.๓๓    

 
          ๘.๒.๒. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.  มีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศฯ  

   มีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศฯ โดยได้จัดท าคู่มือการ
ท างานของศูนย์ความเป็นเลิศฯ 

๒. มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุของจังหวัด
มหาสารคามและมีการเผยแพร่ข้อมูลทาง
http://www.smnc.ac.th/excellent/ho
me.php 
 

  มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุของจังหวัดมหาสารคามและมี
การเผยแพร่ข้อมูลทาง   
http://www.smnc.ac.th/excellent/home.php 
โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน 

๓. มีเครือข่ายบริการวิชาการสุขภาพ 
ผู้สูงอายุอย่างน้อย ๒ เครือข่าย 
 

   มีเครือข่ายบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ ๖  
เครือข่าย คือ  
    1. โรงพยาบาลมหาสารคาม    
    2. ศูนย์สุขภาพชุมชนอุทัยทิศ    
    3. ศูนย์สุขภาพชุมชนบูรพา   แ 
    4. ศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคี   
    5. ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม   
    6.ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมืองมหาสารคาม   
 

http://www.smnc.ac.th/excellent/home.php


๒๐๒ 

 

 
เกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ( Excellent  Center  ) 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ ด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน( Structure )   
 ๑.๑  มีนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
๕ ๕ 

 ๑.๒ก าหนดโครงสร้างของศูนย์  และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ของทีมบริหารศูนย์ 

๕ ๕ 

 ๑.๓ เป็นองค์กรที่มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence  
Based  )เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงาน 

๕ ๕ 

 ๑.๔ มีกิจกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดี
ขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย  ๑  กิจกรรมต่อปี  

๑๐ ๒ 

๒ ด้านบุคลากร  ( Personal  )   
 ๒.๑ มีบุคลากรที่บริหารจัดการประจ าศูนย์อย่างน้อย ๑ คน ๕ ๑๐ 
 ๒.๒  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาที่เป็น Excellent  

Centerอย่างน้อย ๑ คน 
๑๐ ๑๐ 

๓ ด้านผลงานวิชาการ / วิจัย ( Research and  
Development Center  ) 

  

 ๓.๑ มีผลงานวิจัย/ต ารา/บทความวิชาการ/นวัตกรรมในสาขา
ที่เป็น Excellent  Centerอย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๑๐ ๑๐ 

 ๓.๒ มีผลงานวิชาการสาขาท่ีเป็น Excellent  Centerได้รับ
การตีพิมพ์/เผยแพร่ในแหล่งที่ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง / ปี 

๑๐ ๑๐ 

 ๓.๓ มีการน าผลงานวิชาการสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆอย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๕ ๕ 

 ๓.๔ มีการน าผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่
ส าคัญไปเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่ด าเนินการด้านเดียวกัน( 
Benchmarking ) เพ่ือแสดงถึงความเป็น  Best  Practice  
 

๑๐ ๑๐ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๔. ผลการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุตามเกณฑ์สถาบันพระบรม
ราชชนกอย่างน้อยร้อยละ  ๘๐  

ผลการด าเนินการได้จ านวน ๗ ข้อ  คิดเป็น  ร้อยละ  
๘๗.๕   (ดังรายละเอียดผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ( Excellent  
Center  ) 
 



๒๐๓ 

 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๔ ด้านการบริการวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การสอน 

( Training  Center   ) 
  

 ๔.๑เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

๕ ๕ 

 ๔.๒ มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น / ระยะยาวในสาขาท่ีเป็น 
Excellent  Center ที่มีเนื้อหาทันสมัย  

๑๐ ๑๐ 

 ๔.๓ ฝึกอบรมบุคลากรสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
ต่อเนื่องทุกปี   

๑๐ ๑๐ 

๕ การเป็นศูนย์อ้างอิง( Reference  Center   )   
 ๕.๑  มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านสถานการณ์ บุคลากร  Best  

practice  
๑๐ ๑๐ 

 คลังความรู้ เทคโนโลยีสุขภาพ  สิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในสาขา Excellent  Center 

  

 ๕.๒ มีบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการประชุม / อบรม 
/ สัมมนา   

๑๐ ๑๐ 

 ที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ  หรือเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพ     
 ๕.๓  เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านสุขภาพส าหรับบุคลากรใน

สาขาที่เป็น Excellent  Center 
๕ ๕ 

๖ เครือข่ายทางวิชาการ( Acadamic  Network )   
  ๖.๑ มีการจัดท าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/ข้อตกลง

กับหน่วยงานภายนอก 
๑๐ ๑๐ 

    ๑) ภายในกระทรวงสาธารณสุข ( ๒ )   
    ๒) ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ( ๕ )   
    ๓) ระหว่างประเทศ  ( ๑๐ )   

๗ หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ ( National  Policy 
Advocacy  ) 

  

  ๗.๑ มีการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาขาท่ีเป็น 
Excellent  Center  ในระดับชาติ หรือระดับเขต  หรือจังหวัด  
อย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๕ ๐ 

๘ ศูนย์สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ ( Professional  
Leadership  Center ) 

  

   ๘.๑ เป็นศูนย์รวมทรัพยากรการเรียนรู้และคลังความรู้เฉพาะ
ทางด้านท่ีเป็น Excellent  Center สามารถให้ผู้เรียนศึกษา  
ค้นคว้า  ได้ด้วยตนเองเพ่ือสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพต่อไป 
 

๑๐ ๓ 



๒๐๔ 

 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
รวม ๑๕๐  ๑๓๔  

คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๓๓   
 

๙. งบประมาณ 
  ๙.๑  งบประมาณที่ใช้จ่าย 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
 

ประชุมคณะกรรม  
การด าเนินการศูนย์ความ
เป็นเลิศฯ เพ่ือพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประชุมกลุ่มงาน วาง
แผนการด าเนินงาน 
-ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท x  
๒๕ คน   

๖๒๕  - 0 - ๖๒๕ - 
 

100 

๒. ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
ฯ เพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์ฯ วาง
แผนการด าเนินงาน 
- ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท x 
๒ มื้อ  x ๕๐ คน  เป็นเงิน  
๒,๕๐๐ บาท   
-อาหารกลางวัน  ๑๕๐  
บาท  x ๕๐ คน  เป็นเงิน 
๗,๕๐๐ บาท   

๑๐,๐๐๐  - 3,850 - 6,150 - 61.50 

๓. สนทนากลุ่ม  (Focus 
Group) เกี่ยวกับการพัฒนา 

๓๗๕   - 0 - ๓๗๕   - 100 



๒๐๕ 

 

 
 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัย 
-  ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท  
x   ๑๕ คน   

       

๔. จัดประชุมให้ความรู้บุคลากร
ในศูนย์ด้านการใช้ 
Evidence based  
practice 
- ค่าวิทยากร ๑  คน  X  ๖ 
ชั่วโมง X  ๖๐๐ บาท เป็น
เงิน  ๓,๖๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๑๐ คน เป็นเงิน ๒,๕๐๐
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐ 
บาท x ๑๐ คน  เป็นเงิน  
๑,๕๐๐  บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   ๒,๐๐๐  
บาท 

๙,๖๐๐   - 0 - ๙,๖๐๐   - 100 

๕. จัดท าคู่มือศูนย์ความเป็นเลิศ
ฯ-  ค่าท าเล่มคู่มือ  จ านวน 
๗๐ เล่ม X ๑๕๐  บาท   

๑๐,๕๐๐   
 

- 0 - ๑๐,๕๐๐   - 100 

6. การสรุปผลการด าเนินการ
โครงการ 
-ค่าวัสดุส านักงาน ๓,๐๐๐ 
บาท 

๓,๐๐๐ - 0 - ๓,๐๐๐   



๒๐๖ 

 

 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑.    - ค่าใช้ห้องประชุม   ๓ ชั่วโมง  ๓๐๐ บาท/ชั่วโมง ๙๐๐ บาท  

2.    -ค่าใช้เครื่องเสียง  ๓ ชั่วโมง  ๑๐๐ บาท/ชั่วโมง ๓๐๐ บาท  

                          รวม ๑,๒๐๐ บาท  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
        ๑๐.๑  การมรีะบบและกลไกการให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศ
บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความชัดเจน   ท าให้การด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศูนย์ฯ เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น                                                                                                                                                         

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

7. พัฒนาระบบ สารสนเทศของ
ศูนย์ฯ  

    -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัด
มหาสารคาม  
-  ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท  x 
๒ มื้อ x ๔๐ คน x ๒ วัน = 
๔,๐๐๐  บาท 
- อาหารกลางวัน ๑๕๐ บาท 
x ๒ วัน x ๔๐ คน เป็นเงิน  
= ๑๒,๐๐๐  บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒,๐๐๐ บ.  

๑๘,๐๐๐  
 

- 0 - ๑๘,๐๐๐ - 100 

 รวมทั้งหมด ๕๒,๑๐๐    - 3,850 - - - 100 



๒๐๗ 

 

        ๑๐.๒ การพัฒนาให้มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุ  ท าให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพผู้สูงอายุได้
มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากข้ึน   อีกทั้งท าให้เป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่
วิชาการและเป็นแหล่งอ้างอิงที่ทันสมัยด้านสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดมหาสารคาม 
      ๑๐.๓  การได้ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่หลากหลาย   ท าให้บุคลากรของศูนย์ฯได้พัฒนาความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในการให้บริการ
วิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เปิดกว้างครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในสถานการณ์จริง
ในสภาวการณ์ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๑๑.๑  การมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุที่
หลากหลาย            
       ๑๑.๒  บุคลากรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสูงอายุ  มีความรักและมีจิตบริการใน
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ  มีจิตที่ตั้งม่ันในการท างานผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในชุมชนมีความสนใจใฝ่รู้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      ๑๒.๑  เพ่ือที่จะพัฒนาวิทยาลัยฯให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น   ควรส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสในการเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการสุขภาพของผู้สูงอายุ   และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศฯ  ให้มากขึ้น 
      ๑๒.๒ ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ทางวิชาการ  เป็นแหล่ง
อ้างอิงด้านสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดมหาสารคาม  และมีความทันสมัยมากขึ้น 
      ๑๒.3  เพ่ือเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆด้าน  ควรมีการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก  
และห้องสาธิตส าหรับผู้สูงอายุ  เช่น  ปรับปรุงห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ   จัดท าห้องสาธิตในการด าเนิน
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ  เป็นต้น     
      ๑๒.4  ควรพัฒนาความร่วมมือในการท างานด้านสุขภาพผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่ายในชาติและ
นานาชาติให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 

 

ลงชื่อ    กานต์รวี   โบราณมูล  (ผู้รับผิดชอบ) 
(นางกานต์รวี  โบราณมูล) 

                                                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                             วันที ่๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ  ล าดับที่  ๓๙   
๑. ชื่อโครงการ  โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ  
 
๒. ผู้รับผิดชอบ 
                               ดร.ทักษิณาร์      ไกรราช 
   นางกานต์รวี       โบราณมูล 
   นางสาวพัชรีรัตน์     อันสีแก้ว 
   นางสาวพัชรี      แวงวรรณ 
   นางปริศนา     อุปแสน  
๓. ยุทธศาสตร์ที่   ๓    
            การสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ และให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ
ชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที่  ๑๒   
          พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นคลังความรู้  
แหล่งอ้างอิง  ทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและประเทศ 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
          การด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพอย่างน้อย ร้อยละ  ๘๐ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย    

๗.๑ ผู้สูงอายุ รวม  ๑๕๐ คน  
๗.๒ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๑๕๔ คน    
๗.๓ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑๘๐ คน    
๗.๔ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๑๐ คน 
                          รวมทั้งสิ้น   494 คน 



๒๑๐ 

 

๘. ผลการด าเนินงาน 
  ๘.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
1. คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ 

ความเป็นเลิศฯ  มีการประชุม ทบทวนบทบาทหน้าที่ ขอบเขตการด าเนินงานและน าผลการประเมินใน
ปีที่ผ่านมามาใช้ในการวางแผนด าเนินการในครั้งนี้ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

2. มีการประชุมวางแผนในการบูรณาการรายวิชาต่างๆ ร่วมกับกลุ่มวิชาการ และ 
งานศูนย์ได้วางแผนในการท าโครงร่างงานวิจัย ในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
1.จัดท าโครงการ เสนอผ่านรองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  ส่งให้งาน 

แผนตรวจสอบความถูกต้องตามแผนที่วางไว้ และเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เพื่อเห็นชอบ เสนอไปที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเพ่ืออนุมัติ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเช่นการแจ้งกิจกรรมในที่ประชุม การให้ข่างสาร 
ทางวิทยากระจายเสียงเป็นต้น 

๓. ให้บริการวิชาการผู้สูงอายุตามแผน 
       ๓.๑ จัดบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ     

ให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์ฯ  วิทยาลัยพยาบาลศรี 
มหาสารคาม ทุกวันศุกร์ โดยมีกิจกรรม ตรวจสุขภาพ ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ  ออกก าลังกาย 
สันทนาการ และจัดเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันและกับนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทุกเดือน 

๓.๒ บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ทุกวันศุกร์ที่ ๒ ของเดือน   
    - เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและด้อยโอกาสที่บ้าน  โดยใช้กระบวนการ ๔ H (Humanize, 
Home Health Care, Home visit, and Home ward) 
     - จัดกิจกรรมบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์สาธารณสุข
ชุมชนสามัคคี อุทัยทิศ   ศรีสวัสดิ์  บูรพาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในเช้าวันศุกร์ที่ ๒  ของทุก
เดือน        

4.  มีการบูรณาการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ กับรายวิชาปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันการเจ็บป่วยด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
 
 
 



๒๑๑ 

 

5.  มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษา 
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long  term care )ในชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ ๗   ในโครงการการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน เขต
บริการสุขภาพเขตท่ี ๗   
    6.  บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       ได้ด าเนินกิจกรรมจัดพิธี
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุไทยในวันที่ 11 เมษายน 2557 
สร้างความสุข รักและผูกพันธุ์ระหว่างผู้สูงอายุ กับวิทยาลัยฯมากยิ่งขึ้น ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

๗ บูรณาการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุกับการวิจัย  ได้มีการด าเนินงานวิจัย  
เรื่อง ผลของการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับกิจกรรมการเล่น
อังกะลุง โดยนางสาวพัชรี แวงวรรณ  และคณะ 

๘ จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริการวิชาการผู้สูงอายุ และ 
ถอดบทเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคมร่วมกับเครือข่ายบริการวิชาการและตัวแทนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะที่ ๓ ขั้นสรุป 
สรุปผลการด าเนินการโครงการ เสนอผู้บริหาร รับฟังค าชี้แนะ และน าผลการ 

ประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
 
  ๘.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 
         ๘.๒.๑.สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินการ 

๑.  การด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์
ความเป็นเลิศด้านสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 

 ผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  
๘๙.๓๓  ดังรายละเอียดผลการประเมินต่อไปนี้  

 
     
 
 
 
 
 



๒๑๒ 

 

    เกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ( Excellent  Center  ) 
ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน( Structure )   
 ๑.๑  มีนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
๕ ๕ 

 ๑.๒ก าหนดโครงสร้างของศูนย์  และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ของทีมบริหารศูนย์ 

๕ ๕ 

 ๑.๓ เป็นองค์กรที่มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence  
Based  )เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงาน 

๕ ๕ 

 ๑.๔ มีกิจกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดี
ขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย  ๑  กิจกรรมต่อปี  

๑๐ ๒ 

๒ ด้านบุคลากร  ( Personal  )   
 ๒.๑ มีบุคลากรที่บริหารจัดการประจ าศูนย์อย่างน้อย ๑ คน ๕ ๑๐ 
 ๒.๒  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาที่เป็น Excellent  

Centerอย่างน้อย ๑ คน 
๑๐ ๑๐ 

๓ ด้านผลงานวิชาการ / วิจัย ( Research and  
Development Center  ) 

  

 ๓.๑ มีผลงานวิจัย/ต ารา/บทความวิชาการ/นวัตกรรมในสาขา
ที่เป็น Excellent  Centerอย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๑๐ ๑๐ 

 ๓.๒ มีผลงานวิชาการสาขาท่ีเป็น Excellent  Centerได้รับ
การตีพิมพ์/เผยแพร่ในแหล่งที่ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง / ปี 

๑๐ ๑๐ 

 ๓.๓ มีการน าผลงานวิชาการสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆอย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๕ ๕ 

 ๓.๔ มีการน าผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่
ส าคัญไปเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่ด าเนินการด้านเดียวกัน( 
Benchmarking ) เพ่ือแสดงถึงความเป็น  Best  Practice  
 

๑๐ ๑๐ 

๔ ด้านการบริการวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การสอน 
( Training  Center   ) 

  

 ๔.๑เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

๕ ๕ 

 ๔.๒ มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น / ระยะยาวในสาขาท่ีเป็น 
Excellent  Center ที่มีเนื้อหาทันสมัย  

๑๐ ๑๐ 

 ๔.๓ ฝึกอบรมบุคลากรสาขาท่ีเป็น Excellent  Center
ต่อเนื่องทุกปี   

๑๐ ๑๐ 



๒๑๓ 

 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕ การเป็นศูนย์อ้างอิง( Reference  Center   )   
 ๕.๑  มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านสถานการณ์ บุคลากร  Best  

practice  
๑๐ ๑๐ 

 คลังความรู้ เทคโนโลยีสุขภาพ  สิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในสาขา Excellent  Center 

  

 ๕.๒ มีบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการประชุม / อบรม 
/ สัมมนา   

๑๐ ๑๐ 

 ที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ  หรือเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพ     
 ๕.๓  เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านสุขภาพส าหรับบุคลากรใน

สาขาที่เป็น Excellent  Center 
๕ ๕ 

๖ เครือข่ายทางวิชาการ( Acadamic  Network )   
  ๖.๑ มีการจัดท าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/ข้อตกลง

กับหน่วยงานภายนอก 
๑๐ ๑๐ 

    ๑) ภายในกระทรวงสาธารณสุข ( ๒ )   
    ๒) ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ( ๕ )   
    ๓) ระหว่างประเทศ  ( ๑๐ )   

๗ หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ ( National  Policy 
Advocacy  ) 

  

  ๗.๑ มีการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาขาท่ีเป็น 
Excellent  Center  ในระดับชาติ หรือระดับเขต  หรือจังหวัด  
อย่างน้อย ๑ เรื่อง / ปี 

๕ ๐ 

๘ ศูนย์สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ ( Professional  
Leadership  Center ) 

  

   ๘.๑ เป็นศูนย์รวมทรัพยากรการเรียนรู้และคลังความรู้เฉพาะ
ทางด้านท่ีเป็น Excellent  Center สามารถให้ผู้เรียนศึกษา  
ค้นคว้า  ได้ด้วยตนเองเพ่ือสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพต่อไป 
 

๑๐ ๓ 

รวม ๑๕๐  ๑๓๔  
คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๓๓   

 
 
 
 
 



๒๑๔ 

 

๘.๒.๒. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ    
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. มีองค์ความรู้นวัตกรรมสุขภาพด้าน
ผู้สูงอายุ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

     มีนวัตกรรม ๒เรื่องคือ  เสื้อสมุนไพรพาเพลิน  และ 
หมอนสมุนไพรคลายเครียด 

๒. มีผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการ
ให้บริการวิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

 

มีผลงานวิจัยที่บูรณาการกับการให้บริการวิชาการ ๑  
เรื่องคือ ผลของการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับกิจกรรมการเล่นอังกะลุง
(THE EFFECT OFPOTENTIAL IN OLDER PERSONS 
USING GROUP PROCESS WITH ANKALUNG 
ACTIVITY)โดยนางสาวพัชรี แวงวรรณ  และคณะ 

๓.มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนอย่างน้อย  ๒  รายวิชา 

 

-  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนแล้วเสร็จ ๑  รายวิชาคือ   รายวิชาปฏิบัติการสร้าง
เสริมสุขภาพ   ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่  ๒ รุ่นที่  ๓๐นักศึกษา จ านวน  ๑๘๐คน 
 - ยังไม่ได้ด าเนินการ 2  รายวิชา คือ รายวิชา การ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ  ๒  และรายวิชาการ
วิจัยทางการพยาบาล เนื่องจากวิทยาลัยฯเลื่อนการเปิด
ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากเดิม 
มิถุนายน ๒๕๕๗  เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จึงท าให้
การเรียนการสอนในรายวิชาทั่ง ๒ รายวิชาเลื่อนออกไป 
จึงจะด าเนินการในเดือน  ตุลาคม  -  พฤศจิกายน  
๒๕๕๗ 

๔.มีหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ อย่าง
น้อย ๑หลักสูตร 

 

   มีหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน ๑ หลักสูตร 
โดยมีการน าหลักสูตร  กสค.ซึ่งได้ด าเนินการในปี 
๒๕๕๔  และมีภาคีเครือข่ายน าไปใช้ขยายผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  จึงได้เชิญผู้ที่น าหลักสูตรกสค.
ไปใช้มาถอดบทเรียน  เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่คือ      
 - หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน
การเป็นครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
( Long  term care ) ในชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ ๗ 

๕.ระดับความพึงพอใจผู้สูงอายุต่อการ
ให้บริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับ
มากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

     ผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้สูงอายุต่อการ
ให้บริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
ร้อยละ ๘๙.๕๘ 



๒๑๕ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๖.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ
วิชาการด้านสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๑.ผู้สูงอายุที่เข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกของศูนย์ฯ  มี
จ านวน  ๑๐๐คน   มาร่วมกิจกรรมบริการวิชาการที่
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ   ทุกวันศุกร์เฉลี่ยวันละ  ๔๐คน  
โดยร้อยละ ๔๐ จะมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  ร้อยละ ๘๐ 
จะมาเดือนละ  ๑  -  ๒ ครั้ง  
๒.ได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการสุขภาพในชุมชน
ร่วมกับเครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง   จ านวน    ๒
ครั้ง  มีผู้สูงอายุในชุมชนพ้ืนที่เขตรับผิดชอบเครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพรวม     เข้าร่วมครั้งประมาณละ 
๕๐   คน  รวม ๑๐๐ คน  
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่  ๒รุ่นที่  ๓๐
จ านวน  ๑๘๐คนมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 
 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
 

กิจกรรมในการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ความ
เป็นเลิศ ฯ และ
คณะกรรมการเครือข่าย
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ  
-ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท X 
๑๐๓ คน  เป็นเงิน  ๒,๕๗๕  
บาท 

๑๘,๐๒๕ 
 

- 0 - ๑๘,๐๒๕ 
 

- 100 



๒๑๖ 

 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

-ค่าอาหารกลางวัน  ๑๕๐ 
บาท x ๑๐๓คน เป็นเงิน 
๑๕,๔๕๐ บาท 
รวม= ๑๘,๐๒๕ บาท 

๒. กิจกรรมให้บริการผู้สูงอายุ
ตามแผน 
ในศูนย์ 
-ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท X 
๔๐คน  X ๓  ครั้ง  X  ๑๒  
เดือน  เป็นเงิน  ๓๖,๐๐๐  
บาท 
ในชุมชน 
-ค่าอาหารว่าง  ๒๕  บาท X 
๔๐ คน  X ๑๒  ครั้ง เป็น
เงิน ๑๒,๐๐๐  บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครั้ง ละ 
๘๐๐ บาท   X  ๑๒  ครั้ง 
เป็นเงิน ๙,๖๐๐  บาท  
= ๕๗,๖๐๐บาท 

๕๗,๖๐๐ - ๒๙,3๐๐ 
 

- 28,๓00 - 49. 
13 

๓. กิจกรรมการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา  ได้แก่ 
๑. รายวิชาปฏิบัติสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันการ
เจ็บป่วย 

๑๑,๗๐๐ - 0 - ๑๑,๗๐๐ - 100 



๒๑๗ 

 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

    ๑.๑ ชุมชนเมือง       
- ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาท x ๔ ครั้ง x ๖๗ 
คน =  ๖,๗๐๐บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๕,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน ๑๑,๗๐๐ บาท 

      ๑.๒ ชุมชนชนบท       
- ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาท  X ๔ ครั้ง x ๗๖ 
คน =  ๗,๖๐๐บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๕,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท 

๑๒,๖๐๐ - 0 - ๑๒,๖๐๐ - 100 

๒. รายวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ 
-ค่าอาหารว่าง๒๕ บาท  x 
๘๖ คน =๒,๒๕๐ บาท  
-ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน  ๗,๒๕๐บาท 

๗,๑๕๐ - 0 
 

- ๗,๑๕๐ - 100 

๔ ทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ  
-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท  x 
๑๑ คน = ๒๗๕ บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐ 
บาท x  ๑๑คน = ๑,๖๕๐ 

๒,๙๒๕ - 0 - ๒,๙๒๕ - 100 



๒๑๘ 

 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

บาท  
-ค่าวัสดุ ๑,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒,๙๒๕บาท 

๕. กิจกรรมการบูรณาการกับ
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๕.๑ จัดงานปีใหม่และ
แข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 

- ๒,๐๐
๐  

- ๒,0 
๐๐  

 0 0 

๕.๒ จัดพิธีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ไทย 
-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๘๖  คน = ๒,๑๕๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ 
บาท x  ๘๖คน = ๔,๓๐๐ 
บาท 
-ค่าวัสดุ ๒,๐๐๐  บาท  
รวมเป็นเงิน ๘,๔๕๐ บาท 

๘,๔๕๐ - 0 - ๘,๔๕๐ - 100 

๖. จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การ
บริการวิชาการผู้สูงอายุ และ
ถอดบทเรียนสรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการวิชาการสุขภาพ 
-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 

๑๙,๕๐๐ - ๙,๙๗๕ - 9,525 - 48. 
85 



๒๑๙ 

 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑๐๐  คน = ๒,๕๐๐บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐ 
บาท x  ๑๐๐ คน = 
๑๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ ๒,๐๐๐  บาท  
รวมเป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท 

๗. กิจกรรมการถอดบทเรียน
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก
การบูรณาการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา   
      ๗.๑ รายวชิา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 
ฯ-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๑๗  คน = ๔๒๕ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน  ๑,๔๒๕ บาท 

๑,๔๒๕ - 0 - ๑,๔๒๕ - 100 

 ๗.๒ รายวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ 
-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๑๘  คน = ๔๕๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน  ๑,๔๕๐ บาท 
 

๑,๔๕๐ 
บาท 

- 0 - ๑,๔๕0 - 100 



๒๒๐ 

 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

    ๗.๓ รายวิชาการวิจัย
ทางการพยาบาล 
-ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๑๖  คน = ๔๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน  ๑,๔๐๐ บาท 

๑,๔๐๐  
 

- 0 - ๑,๔00 - 100 

๘ การสรุปผลการด าเนินการ
โครงการ 
-ค่าวัสดุส านักงาน ๓,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐  - 0 - 3,000 - 100 

 รวมทั้งหมด ๑๔๕,๒๒๕ ๒,๐๐๐ ๓๙,๒๗๕ ๒,๐๐๐ 105,950 0 72.95 

 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล า 
ดับที่ 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. 
 

ให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุใน
ศูนย์ความเป็นเลิศในพ้ืนที่ศูนย์ฯ ทุก
วันศุกร์ ของเดือน 
-ค่าใช้ห้องประชุม เดือนละ ๓ วัน ๆ 
ละ  ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐๐ บาท   X  
๑๒ เดือน  เป็นเงิน ๓๒,๔๐๐ บาท 
-ค่าใช้เครื่องเสียง  เดือนละ ๓ วัน ๆ 
ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๑๐๐ บาท X  ๑๒ 
เดือน   เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท 

 
 
 
๓๐๐ บาท/ชั่วโมง 

 
 

๑๐๐ บาท/ชั่วโมง 
 

 
 
 
๓๒,๔๐๐ บาท 

 
 
๑๐,๘๐๐ บาท 

 



๒๒๑ 

 

 
 
 
 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๒. จัดงานปีใหม่และแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ 
- ค่าใช้ห้องประชุม   ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๓๐๐ บาท       เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 
 
-ค่าใช้เครื่องเสียง  ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๑๐๐ บาท      เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 

 
๓๐๐ บาท/ชั่วโมง 

 
 

๑๐๐ บาท/ชั่วโมง 
 

 
๙๐๐ บาท 
 
 
๓๐๐ บาท 
 

 

๓. จัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ไทย 
- ค่าใช้ห้องประชุม   ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๓๐๐ บาท       เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 
 
-ค่าใช้เครื่องเสียง  ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๑๐๐ บาท      เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 

 
 
 

๓๐๐ บาท/ชั่วโมง 
 
 

๑๐๐ บาท/ชั่วโมง 
 

 
 
 
๙๐๐ บาท 
 
 
๓๐๐ บาท 
 

 

๔. จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุ และถอดบทเรียนสรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ
สุขภาพ 
- ค่าใช้ห้องประชุม   ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๓๐๐ บาท       เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 
 
-ค่าใช้เครื่องเสียง  ๓ ชั่วโมง ๆ ละ 
๑๐๐ บาท      เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 

 
 
 
 
 

๓๐๐ บาท/ชั่วโมง 
 
 

๑๐๐ บาท/ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
๙๐๐ บาท 
 
 
๓๐๐ บาท 
 

 

รวมทั้งสิ้น ๔๖,๙๐๐ บาท  



๒๒๒ 

 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
                จากผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ   ได้มีการถอดบทเรียน
จากผลการด าเนินงานจากผู้มีส่วนร่วมกิจกรรม   ๓  กลุ่ม  คือผู้สูงอายุ    ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
สามัคคี     อาจารย์และนักศึกษาที่ได้มาร่วมกิจกรรมการให้บริการวิชาการ  สรุปผลบทเรียนที่ได้
เรียนรู้ดังนี้ 

10.1 ผู้สูงอายุ    
                    จากการร่วมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัย  
ผู้สูงอายุได้แบ่งกลุ่มในการเรียนรู้และท ากิจกรรมเรื่องดูแลสุขภาพตามความสามารถและความต้องการ
ของผู้สูงอายุ  เป็นกลุ่มๆ  โดยมีประธานกลุ่ม  เลขากลุ่ม  และสมาชิกกลุ่ม  ดังนี้   กลุ่มกีฬา    กลุ่ม
ธรรมะ  กลุ่มอาหาร   กลุ่มและภูมิปัญญาสมุนไพร  กลุ่มการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  กลุ่มดนตรีและร า
วงมาตรฐาน  และกลุ่มเกษตรอินทรีย์และข้าวฮาง   โดยผู้สูงอายุมีแกนน าและสมาชิกของกลุ่มด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   ท าให้ได้เรียนรู้กระบวนการท างาน   ได้แก่  การวางแผนการด าเนินงาน การ
ท างานเป็นทีม   การประสานงาน   การประเมินผลการด าเนินงาน  และการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างาน  

      10.2   ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี 
                    จากการร่วมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัย   
ผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี ได้เรียนรู้กระบวนการท างานในการ
บริการสุขภาพผู้สูงอายุ   ได้แก่  การวางแผนการด าเนินงาน การท างานเป็นทีม   การประสานงาน   
การประเมินผลการด าเนินงาน  และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน   และได้เรียนรู้การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวทางวิถีอีสานที่ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ  
ซึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ 

      10.3   อาจารย์และนักศึกษา   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
            อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะการบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  

จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุ    และได้แรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมขึ้น  เมื่อมี
องค์ความรู้มากขึ้นได้น ามาใช้ดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัว    และยังน าความรู้ และทักษะที่ได้รับ
ไปบูรณาการในการสอนนักศึกษา   ได้เรียนรู้กระบวนการท างาน โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม  ท า
ให้ได้พัฒนาทักษะการท างานด้วยการเชื่อมโยงภาคปรชาชนกับระบบสุขภาพชุมชน   ได้เรียนรู้การ
ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เป็นภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   ท าให้ได้เรียนรู้วิธีการ
ท างานและบทบาทของหน่วยงานอ่ืนๆ   ซึ่งท าให้มองภาพรวมในการท างานด้วยการบูรณาการในการ
ท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆในสังคมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น       
                   นักศึกษาได้เรียนรู้การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ท ากิจกรรมที่
ดี ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้สูงอายุ ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เกิดจิตส านึกในตนเองเพ่ือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีความพร้อม ความ
มั่นใจในการท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่นๆ  ต่อไป   
 



๒๒๓ 

 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
         ๑๑.๑ ผู้สูงอายุในชุมชน  และผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีความ
สนใจใฝ่รู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
        ๑๑.๒ การประสานงานที่ดีในทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ กับผู้สูงอายุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน    
         ๑๑.๓ การวางแผนในการท างานที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน   ท าให้สามารถ
ด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนตามแผนที่ก าหนดไว้ไดง่าย     
         ๑๑.๔  การเตรียมการล่วงหน้าที่ครบถ้วนทั้งสถานที่  อุปกรณ์  ยานพาหนะ   และบุคลที่
เกี่ยวข้อง  มีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า     ท าให้การ
ท างานตามแผนได้ราบรื่น   
        ๑๑.๔ ภาคีเครือข่ายและทีมงานมีความรักความเข้าใจให้แก่ผู้สูงอายุ  มีจิตที่ตั้งมั่นในการ
ท างานผู้สูงอายุ และมีความตั้งใจที่จะท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
         ๑๑.๕ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนที่เป็นภาคีเครือข่าย  ทั้งศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีท่ีเป็นพื้นที่ในการท ากิจกรรมการบริการวิชาการในชุมชน   ผู้สูงอายุใน
ชุมชนต่างๆ   ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ๑๒.๑  ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมืองในแต่ละชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมในศูนย์ความเป็นเลิศฯให้มากขึ้น 
         ๑๒.๒  ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการท้ังใน
ศูนย์ความเป็นเลิศฯและในชุมชนให้มากขึ้น 
          ๑๒.๓  ควรมีการด าเนินการส ารวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จ าแนกเป็นรายกลุ่มตาม
ภาวะสุขภาพ และด าเนินการเชิงรุกในการบริการวิชาการสุขภาพแต่ละกลุ่มผู้สูงอายุ 
            ๑๒.4  ควรมีการประสานงานให้ทีมงานสุขภาพแต่ละภาคีเครือข่ายออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
เจ็บป่วยที่บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อการท างานที่ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
            ๑๒.๕  การให้บริการวิชาการผู้สูงอายุที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯของวิทยาลัยที่ปิดทุกวันศุกรฺที่  
๒  ของเดือนเพราะต้องไปให้บริการวิชาการในชุมชน   ไม่ควรปิดแต่ควรเปิดให้บริการวิชาการทุกวัน
ศุกร์เพราะผู้สูงอายุหลายท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทาง  ไปร่วมกิจกรรมในชุมชนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 
2 ของเดือนเพราะไม่มีรถส่วนตัวและถ้าจ้างรถรับจ้างก้อเสียค่าใช้จ่ายเยอะ  แต่อยากมาร่วมกิจกรรม
ทุกวันศุกร์   และบางครั้งผู้สูงอายุหลงหลืมว่าเป็นวันไหนไปที่ชุมชน  วันไหนมาที่วิทยาลัย    บางทีก้อ
หลงมาท่ีวิทยาลัยในวันที่เพ่ือนออกไปชุมชน   ท าให้ไม่เจอใครและไม่รู้ว่าไปชุมชนไหน  ท าให้ตามไป
ไม่ได้    



๒๒๔ 

 

            ๑๒.6  ควรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ  จากเดิมที่ให้
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพฝ่ายเดียวเป็นหลัก   ให้เพิ่มให้ผู้สูงอายุได้มีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตนมากขึ้น  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพให้กับผู้ร่วมกิจกรรมคนอ่ืนๆ   และก าหนดให้ตัวแทนกลุ่มต่างๆได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่ม   โดยเน้นในการส่งเสริมสุขภาพ    เพราะผู้สูงอายุเสนอว่า อยากให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพระหว่างอาจารย์  นักศึกษา  และ
ผู้สูงอายุ  อยากให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมากข้ึนในการออกมาพูดหรือแสดงความคิดเห็น เพราะผู้สูงอายุ
เป็นคลังปัญญาของสังคม 
 

ลงชื่อ    กานต์รวี   โบราณมูล  (ผู้รับผิดชอบ) 
(นางกานต์รวี  โบราณมูล) 

                                                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                       
                                              วันที่ ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ ๒๕๕๗ 

 

 
 
 
 



๒๒๕ 
 

  

 
 
 

พันธกิจด้าน 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

โครงการประจ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

  

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 40 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
     โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)  รุ่นที่   ๒๔ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  อ.อรุณี   ศรีสุยิ่ง  / อ.ขนิษฐา  เจริญพันธ์/ อ.ศุภรดา วงศ์จ าปา / อ. พิมลดา ลัดดางาม 
 
3. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๖  มิถุนายน ถึง ๑๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการคัดเลือกจาก  วนส.  จ านวน ๕๒ คน 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ    

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงานโครงการ  
3. จัดท าคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการอบรมส่งให้ผู้อบรม 

ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
2.ประชาสัมพันธ์และประสานผู้เข้าอบรม 
๓. ด าเนินการอบรมตามแผน 

      ๓.๑ ภาคทฤษฏี      ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย และศึกษาดูงาน  
  ๓.๒. การฝึกภาคสนาม 

               ๓.๒.๑ ประสานงานกับแหล่งฝึกภาคสนาม/พ้ืนทีฝ่ึก 
              ๓.๒.๒ ประชุมวิทยากรพ่ีเลี้ยง เพ่ือร่วมวางแผนด าเนินการ 

        ๓.๒.๓ แบ่งกลุ่มย่อยฝึกภาคสนาม โดยจัดวิทยากร / อาจารย์พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม 
                            ๓.๒.๔ สรุปผลการฝึกปฏิบัติ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมิน 
๒. ประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้เข้าอบรมต่อสมรรถนะของ 

บุคลากรภายหลังการอบรม ๖ เดือน 
๓. ประเมินความรู้และสมรรถนะของผู้เข้าอบรมตามที่ก าหนด 
๔. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน  โดยมีประเด็น 

ต่อไปนี้ 
   5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 



๒๒๗ 
 

  

 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
ขึน้ไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๑.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ ๔.๕๖ 
(SD=๐.๖๕) ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ       
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป  ร้อยละ ๙๒.๖๐ 

๒.. ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์
ทดสอบความรู้ และสมรรถนะตามที่
หลักสูตรก าหนด อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 ๒.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จ านวน ๕๕  คน 
ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ทักษะและสมรรถนะทางการบริหาร 
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสมรรถนะของ
บุคลากรภายหลังเข้ารับการพัฒนาในระดับ
มากขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๓.ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะของบุคลากรภายหลังเข้ารับการพัฒนาในระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ ๙๓.๖๕ 

๔ มีการน าองค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน/การวิจัย 

 ๔ มีการน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน/การวิจัย 

๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ
ต่อสังคม 
 

๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการต่อสังคม 

 
 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 

๑ ค่าวิทยากร  - ๒๗๕,๐๐๐ 
 

- ๑๒๕,๗๕๐ 
 

- ๑๔๙,๒๕๐ ๔๕.๗๒ 

๒ ค่าท่ีพัก 
และเดินทาง 

- ๓๕,๐๐๐ 
 

- ๑๙,๙๐๐ 
 

- ๑๕,๑๐๐ ๔๓.๑๔ 

๓ ค่าวัสดุส านักงาน - ๒๐๖,๗๘๐ 
 

- ๑๐๕,๗๐๓ 
 

- ๑๐๑,๐๗๗ ๔๘.๘๘ 

๔ ค่าอาหาร  - ๘๑๐,๐๐๐ 
 

- 
๘๔๔,๕๐๐ 

 
๙๖,๐๐๐ 

- -๓๔,๕๐๐ -๔.๒๕ 

๕ 
 

ค่าเหมารถ  ๑๐๐,๐๐๐   ๔,๐๐๐ ๔.๐๐ 

๖ ค่าตอบแทนแหล่ง
ศึกษาดูงาน   

 ๒๑,๕๐๐ 
 

 - 
 

 - ๑๐๐ 
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ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

 ๑,441,5๐๐  ๑,๑๙๑,๘๕๓  249,647 13.318 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล า 
ดับที่ 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต 
คอมพิวเตอร์ 

๒๐ วันๆละ ๗  ชัว่โมงๆละ  
๑๐๐ บาท  x  ๓  เครื่อง 

๔๒,๐๐๐  

๒. ค่าห้องประชุมใหญ่ ๒๐ วันๆละ ๗  ชัว่โมงๆละ 
  ๓๐๐ บาท   

๔๒,๐๐๐  

๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย ๑๕ วันๆละ ๓  ชัว่โมงๆละ 
  ๓๐๐ บาท  จ านวน ๕  ห้อง      

๖๗,๕๐๐  

๔. การติดต่อประสานงาน   ๑๐๐ บาท   x   ๓๕  วัน ๓,๕๐๐  
รวมทั้งสิ้น                 ๑๕๕,๐๐๐ 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑     การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงาน
ที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจ    ผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒   วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

๗.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในการ
อบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๔ และจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
   
 
 
 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
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 ๘.๑    การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน  
          ๘.๒    การมอบหมายงานที่ชัดเจน   มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

๘.๓    การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๘.๔    ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑  การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการให้ได้
มาตรฐาน   
  
 

ลงชื่อ     นางอรุณ ี  ศรีสุยิ่ง     ผู้รับผิดชอบโครงการ    
           ( นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง )   
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

         ชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
           วันที่  ๒๓  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่๔๑. 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 2556 เรื่อง ร้อยรักถักทอ ดูแลผู้สูงวัย 
                                 ด้วยดวงใจและสายใยผูกพัน 
2. ผู้รับผิดชอบ  - กลุ่มงานบริการวิชาการ 
   - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 
4. กลุ่มเป้าหมายในโครงการ 
 4.1 พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และผู้สนใจ  จ านวน  200  คน 
 4.2 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน  200  คน 
            รวม    400  คน 
5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
5.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ เป็น
พยาบาลวิชาชีพ /ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน 146 คน นักศึกษาอาจารย์ 
จ านวน คน  รวมจ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.75  จากเป้าหมาย 

5.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไปอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 
5.73 (SD = 0.43) ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึน
ไป ร้อยละ 100 

5.3 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา 

มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ 
ของวิทยาลัย 1 เรื่อง ได้แก่ รายวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 

5.4 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 1 รายวิชา และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 และ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันในเวทีจัดการ
ความรู้ (KM) ของวิทยาลัยในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคคลภายนอกโดยให้บริการผู้สูงอายุในศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
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6. งบประมาณ 
 6.1 สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า
ดับ 

รายการที่ใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอกงบ เงิน
งบ 

เงินนอกงบ เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - 60,000 - 32,000 - 28,000 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน - 270,000 - 48,000 - 222,000 - 
3 ค่าอาหารเย็น - 135,000 - 15,000 - 120,000 - 
4 ค่าตอบแทนวิทยากร - 6,600 - 6,600 - - - 
5 ค่าเดินทางวิทยากร - 30,000 - 28,310 - 1,690 - 
6 ค่าท่ีพักวิทยากร - 6,000 - 2,800 - 3,200 - 
7 ค่าน้ ามันเชื้อเพลง - 3,000 - - - 3,000 - 
8 ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร - 60,000 - 18,000 - 42,000 - 
9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 17,400 - 4,642 - 12,758 - 

10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - 12,000 - 8,659 - 3,341 - 
รวมทั้งหมด - 600,000 - 164,011 - 435,989 32.92 

 
หมายเหตุ  
      รายรับจากการลงทะเบียน ทั้งสิ้น 244,500 บาท หักค่าใช้จ่ายจริง 164,011 บาท คงเหลือ 84,809 
บาท (แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าบาทถ้วน) 
 

6.2 มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าใช้ห้องประชุม 300 บาท x 2 
ชม. รวม 600 บาท 

300 บาท ต่อ
ชั่วโมง x 2 ชั่วโมง 

600  

2 การใช้อุปกรณ์โสตฯ 100 บาท x 
2 ชม. รวม 200 บาท 

100 บาท ต่อ
ชั่วโมง x 2 ชั่วโมง 

200  

 รวมทั้งสิ้น  800 บาท   
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 7.1 การบริหารจัดการของอาจารย์และบุคลากรกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ โดยกลุ่มงานบริ การ
วิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มีการประชุมเตรียมความพร้อมกัน
มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานมีความตั้งใจท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการประสานงาน มี
การรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจ จึงท าให้การ
จัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 7.2 วิทยากรภายนอกที่เชิญมาบรรยาย มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญ
ในด้านผู้สูงอายุ / สาขา / หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและท าให้ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่าง
ดี 
 7.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานของวิทยาลัย มีการมอบหมายการด าเนินงานให้
คณะกรรมการที่ชัดเจน มีกาประชุมเตรียมและวางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ประชุมติดตามการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตามจากคณะกรรมการ
ด าเนินงานจนการประชุมแล้วเสร็จ 
 7.4 มีการบูรณาการพันธกิจอ่ืนของวิทยาลัยเข้ากับโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ ซึ่งตอบรับตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาที่กลุ่มรับผิดชอบ ได้แก่ บูรณาการน าเสนอผลงานจากโครงการจิตอาสา 
มิตรภาพบ าบัด ปี 2556  บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 
1 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้มีแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจน ท าให้การด าเนินการส าเร็จได้ตามแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
 8.3 การควบคุมก ากับติดตามจากคณะกรรมการด าเนินงาน 
 8.4 ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 8.5 ความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรม 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 มีการจัดประชุมวิชาการในวันสถาปนาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
 9.2 เปลี่ยนแปลงหัวข้อในการจัดประชุม หรือเปิดหัวข้อในการจัดประชุมที่กว้างขึ้น เพ่ือให้ผู้สนใจ
สามารถเข้าร่วมประชุมได้หลากหลายสาขาวิชาชีพพยาบาล 
 9.3 การพัฒนาปัจจัยเอ้ือสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการที่มุ่งมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

ลงชื่อ     นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง     ผู้รับผิดชอบโครงการ    
           ( นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง )   
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

         ชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
            วันที่  ๒๓  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่๔๒ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
      โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  อ.อรุณี   ศรีสุยิ่ง  / อ. กัญญาพัชร  เบ้าทอง   
3. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
4. กลุ่มเป้าหมาย    ๑.  พยาบาลพ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึก   จ านวน ๕๐ คน 

๒.  อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   จ านวน  ๑๕  คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
     5.1 ผลการด าเนินงาน 
 การอบรมวันที่ 1 กิจกรรมเริ่มจากการท าความเข้าใจ “หลักสูตรและการจัดการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์” ได้เน้นความเข้าใจหลักสูตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ต่อด้วยการบันทึกทางการพยาบาล กระบวนการ
พยาบาลและการน าไปใช้ การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนในคลินิก  
 การอบรมวันที่ 2 หัวข้อ จิตปัญญาศึกษา ระบบสุขภาพและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ  และ
เปิดโอกาสให้พยาบาลพ่ีเลี้ยง ได้สะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ่งมีหลายประเด็นคือ 

1. ด้านความรู้   โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้พ่ีเลี้ยงบรรยายภาพนักศึกษา
พยาบาลตามความคิดความเข้าใจของพยาบาลพ่ีเลี้ยง โดยพยาบาลพี่เลี้ยงมองนักศึกษาพยาบาลดังนี้ 
  -  มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  -  ขาดความรู้ทางทฤษฎี 
  -  ไม่กล้าซักถาม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
  2. ด้านปฏิบัติการ 
  - มีความตั้งใจ ต้องการลงมือปฏิบัต ิ
  - ขาดความม่ันใจ 
  - ขาดการทดลอง ลองท าหรือทบทวนเนื้อหามาก่อนการปฏิบัติ 
  -  ไม่เข้าใจในเหตุผลของการปฏิบัติ หรือเว้นการปฏิบัติการพยาบาล (ไม่รู้ว่าท าเพราะอะไร 
หรือไม่ท าเพราะอะไร) 
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
  - มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
  -  ขาดความอดทนต่อการกดดัน ท้อแท้ เหนื่อยง่าย บ่น 
  -  เขียนระบาย (โพสต์) ลงสื่อทางโซเชียลมีเดีย (อาจไม่เหมาะสม ดูไม่น่ารัก หรืออาจท าให้ผู้อ่ืน
หรือตนเองเสียหาย) 
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 ความคาดหวังในการเข้ารับการอบรม 
 การมองตนเอง คือพยาบาลพ่ีเลี้ยงมองตนเองหรือความคาดหวังที่จะเห็นตนเองเมื่อเสร็จสิ้นการ
อบรม ดังนี้ 
  -  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
  -  มีความเข้าใจในการใช้แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
  -  มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกในเทคนิคต่างๆ  
  -  มีความม่ันใจในการสอนภาคปฏิบัติ 
 

การอบรมวันที่ 3 เป็นการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ซึ่งได้มีการบรรยายวิธีการสอนในคลินิกแบบ
ต่างๆ โดยแบ่งผู้อบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คนจ านวน 5 กลุ่ม ในการเรียนรู้การสอนในคลินิก เรื่องต่อไปนี้ 

1. การปรึกษาทางการพยาบาล (ก่อนและหลังให้การพยาบาล) 
2. การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล 
3. การสอนในคลินิก 
4. การสอนข้างเตียง 
5. การประชุมปรึกษาทางคลินิก 

โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่ได้เรียนรู้ ก าหนดเนื้อหาและวางแผนการสาธิตย้อนกลับ โดย
แสดงบทบาทสมมุติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมอบหมายให้แสดงบทบาทสมมุติในวันต่อไป 
 การอบรมวันที่ 4 ศึกษาดูงานเรื่อง บทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึกตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ 
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผลการด าเนินการ ได้รับการสะท้อนกลับจากพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
ดังนี้ 

พยาบาลพ่ีเลี้ยงคนท่ี 1 “การฟังทฤษฎีบางครั้งเราไม่รู้ว่าจะต้องน าไปใช้อย่างไร แต่เมื่อได้ฟังพยาบาล
พ่ีเลี้ยงจากหลายๆ แหล่งฝึกที่มีประสบการณ์ ท าให้เรานึกภาพออกว่า เราจะไปจัดกิจกรรมอะไรให้นักศึกษาที่
เหมาะกับท่ีท างานของเรา คือเหมาะกับบริบทของเรา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วย คือเห็นพ่ีมาเล่าแล้ว
ว่าท าได้ เราก็น่าจะท าได้ ในแบบของเรา...” 

“แต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราสอนนักศึกษาแบบนี้ดีหรือไม่ คือเราคิดว่าดี แต่เราอยากรู้ว่า ค าว่าดีคืออะไร 
แล้วเราก็ได้ค าตอบว่า ดีของการเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยงไม่ได้มีอะไรยากเลย เราแค่ท าด้วยความตั้งใจแล้วคิดว่าจะ
ให้ในสิ่งที่ดีที่สุด นอกจากความรู้และตัวของความรู้ที่ได้จากทฤษฎีที่เราเรียน ก็ได้รับการยืนยันอีกอย่างว่า เรา
ให้ความเอาใจใส่และท าอย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่ดีแล้ว และเราก็มั่นใจขึ้น  มากเลยล่ะ ” พยาบาลพ่ีเลี้ยง
โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง 

“...เราเป็นน้องใหม่ เพ่ิงมาท างานได้สองเกือบสามปี เราได้ทั้งประสบการณ์ท่ีคนอ่ืนแชร์ให้เรา และเรา
ก็เคยผ่านการเป็นนักศึกษามา เรารู้แล้วว่าจะสอนน้องยังไง เรามั่นใจมากขึ้น ดีใจที่ได้มาฟังเหมือนพ่ีเล่าว่า 
เวลาเราอยากให้นักศึกษาเป็นอย่างไร เราก็ต้องสอนและท าไปพร้อมๆ กัน จริงด้วย นักศึกษาหรือน้องเราเขาก็
เป็นเด็ก เขาคงท าไม่ได้ถ้าเราไม่อยู่ด้วย เพราะเขาไม่มั่นใจ เหมือนแต่ก่อนเราคิด เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน” 
พยาบาลพ่ีเลี้ยงซึ่งมีประสบการณ์การท างาน 2 ปี 3 เดือนเล่าถึงสิ่งที่ได้รับ 
  การอบรมวันที่ 5 การแสดงบทบาทสมมุติ ผลจากการแสดงบทบาทสมมุติ ทุกกลุ่มปฏิบัติได้ดี ถูกต้อง
ตามขั้นตอน อาจมีข้อจ ากัด เรื่องเวลา และบรรยากาศของผู้ป่วยจริงบ้าง ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม เกิดความรู้
ความเข้าใจขั้นตอนและหลักการสอนในคลินิกมากขึ้น  และมีประเด็นการเรียนรู้ที่สามารถน าไปถ่ายทอดสู่
นักศึกษาได้หลายประเด็น ดังนี้ 
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1. การปรึกษาก่อนปฏิบัติงาน (Pre-conference) เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่ดี แต่จากที่พ่ีเลี้ยงสังเกต พบว่า อาจารย์จะใช้เวลาในการ Pre-conference ค่อนข้างนาน 
อาจกระทบการเก็บประสบการณ์ของนักศึกษา ซึ่งแต่ละหอผู้ป่วยจะเริ่มปฏิบัติงานประมาณ 9.00  น 
 2. การสอนนักศึกษา “พยาบาลส่วนใหญ่อาจไม่มีเทคนิคการสอน แต่จะท าให้เห็นเป็นแบบอย่าง   
นักศึกษาต้องมีพ้ืนฐาน การคิดเพ่ือการเรียนรู้ด้วย ถ้านักศึกษาใส่ใจ ว่านั่นคือการเรียนรู้  จะท าให้ได้เรียนรู้ที่ไม่
มีวันสิ้นสุด บางครั้งได้มอบหมายให้นักศึกษาไปสืบค้น น้อยมากที่ได้รับค าตอบหรือ ค าตอบที่พอใจ ” 
 3. การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ส าคัญ เป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีทั้งหมดในการฝึกปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมาการประสานงานของนักศึกษากับทีมสหวิชาชีพ ค่อนข้างน้อย   
นักศึกษาจะท าการเตรียมข้อมูลกระชั้นชิด ท าให้ไม่สมบูรณ์ ในบางครั้ง นอกจากนี้ยังใช้เวลาค่อนข้างนาน  2-
4 ชั่วโมง นักศึกษาไม่น าข้อมูลที่เป็นปัญหาจาก 11 แบบแผนของกอร์ดอน มาได้เต็มที่ ท าให้ ไม่เกิดประโยชน์
สูงสุด และการตั้งปัญหาและแนวทางแก้ไข สัมพันธ์กับโรคที่เป็นจริง แต่บางครั้งไม่สัมพันธ์กับกรณีศึกษา  
 4. การท า Nursing Round ในปัจจุบันนักศึกษาไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันมากนัก แต่การปฏิบัติการส่วน
ใหญ่ก็นับได้ว่า เป็น Nursing Round เช่น การสอนนักศึกษาประเมินสภาพ 
  บรรยากาศเป็นกันเอง วิทยากรได้น าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นจิตส านึกในการบริการ
ทั้งกับผู้ป่วยและพัฒนาความรู้ ทักษะทางการพยาบาลแก่นักศึกษาและพยาบาลภายใต้การดูแล  อีกทั้ง
น าเสนอบทบาทการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร 
  ในช่วงบ่าย  ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยในการ อภิปรายประเด็นปัญหาอุปสรรคที่พบจากการนิเทศ
นักศึกษา  และความต้องการเพื่อพัฒนาบทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยง ตลอดทั้งน าเสนอเรื่องราวที่ประทับใจจากการ
นิเทศงานนักศึกษา  ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบจากการนิเทศนักศึกษา  คือ 
 1. พยาบาลพ่ีเลี้ยงมีความยินดีที่จะเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยง โดยเฉพาะการฝึกบริหารทางการพยาบาล 
แต่ภาระงานประจ ามีมาก ท าให้ดูแลนักศึกษาได้ไม่เต็มที่ 
 2. พยาบาลที่ไม่ผ่านการอบรม หรือไม่ตระหนักในบทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยง ไม่ค่อยสนใจที่จะสอน
นักศึกษา และไม่เข้าใจการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
 3. นักศึกษาไม่กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน แสวงหาประสบการณ์เท่าท่ีควร 
 4. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา ไม่สนใจที่จะส่งงาน หรือติดตามงาน 
 5. นักศึกษามีการประสานงานกับพ่ีเลี้ยงหรือบุคคลากรทางสาธารณสุขอ่ืนๆน้อยไม่แสวงหาความรู้
จากทีมสุขภาพ 
 6. นักศึกษาขาดการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 7. การประสานงานในระดับหน่วยงาน วิทยาลัยฯ กับโรงพยาบาล ตลอดทั้งหัวหน้าหอผู้ป่วย   และ
บุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ยังน้อย 
 
      5. 2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 ๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จ านวน ๕๐  คน 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน

 ๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ๔.๕๘ 
(SD=  ๐.๔๘ ) ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ        



๒๓๖ 
 

  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไปร้อยละ ๙๒.๕ 
๓.ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถสาธิตวิธีการ
สอนในคลินิกอย่างน้อย ๑ วีธี 

๓.ผู้ เข้ าร่ วมการประชุมสามารถสาธิตวิ ธีการสอนในคลินิก           
ได้อย่างน้อย ๑ วีธี ในแต่ละกลุ่ม 

๔.มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
พันธะกิจ อ่ืนๆของวิทยาลัย อย่างน้อย        
๑ เรื่อง/รายวิชา 

๔ .มี กา รบู รณาการง านบริ กา ร วิ ช าการกับ พันธะกิ จ อ่ืนๆ              
ของวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง/วิจัยสมรรถนะพยาบาลพ่ีเลี้ยง
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๕. มีการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา  
การเรียนการสอนอย่างน้อย  ๑ เรื่อง/
รายวิชา และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรใน
สถาบันและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๕.มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ      
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อย  ๑ เรื่อง/รายวิชา     
ในรายวิชาบริหารการพยาบาลส าหรับนักศึกษาพยาบาลบัณฑิต     
ปี ๔ รุ่นที่ ๒๙และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรในสถาบันและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนผ่านทาง Website งานบริการวิชาการวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อ
สังคม 

๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อสังคม 
 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับที่ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

๑ ค่าวิทยากร  ๒๒,๒๐๐  ๑๗,๘๕๐  ๔,๓๕๐  ๑๕.๕๙ 
๒ ค่าท่ีพัก ๑๕๖,๐๐๐  ๓๖,๖๐๐  ๑๑๙,๔๐๐  ๗๖.๙๒ 
๓ ค่าวัสดุ

ส านักงาน 
๑๘,๐๐๐  ๑๘,๐๐๐  ๑๘,๐๐๐  ๐ 

๔ ค่าอาหาร  ๑๖๒,๕๐๐  ๑๐๖,๗๕๐  ๕๕,๗๕๐  ๓๔.๓๐ 
๕ ค่าเหมารถและ

ค่าเดินทาง 
๖๕,๕๐๐  

 
๓๙,๐๐๐  ๒๖,๕๐๐  ๔๐.๔๕ 

๖ ค่า CNEU ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๐ 
 รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งโครงการ 
๔๒๙,๗๐๐  ๒๒๐,๒๐๐  ๒๐๙,๕๐๐  ๔๘.๗๕ 

 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

  

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต คอมพิวเตอร์ 5 วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ  ๑๐๐ 
บาท  x  ๓  เครื่อง 

๑๐,๕๐๐  

๒. ค่าห้องประชุมใหญ่ 5 วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ 
  ๓๐๐ บาท   

๑๐,๕๐๐  

๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย ๕ วันๆละ ๓  ชั่วโมงๆละ 
 ๓๐๐ บาท  จ านวน ๕  ห้อง      

๒๒,๕๐๐  

๔. การติดต่อประสานงาน ๑๐๐ บาท   x   ๕  วัน ๕๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๔๔,๐๐๐ 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
  ๗.๑     การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีที่มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจ    ผู้เข้ารับ
การโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ ยงประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ท าให้เกิดการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒    วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับ      
การยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

๗.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากวิทยาลัยให้งานบริการวิชาการร่วมกับงานวิชาการ          
จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยงประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ           
จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงาน
ให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผล          
การด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตาม
ควบคุมก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑    การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน  
          ๘.๒    การมอบหมายงานที่ชัดเจน   มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

๘.๓    การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๘.๔    ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท าให้การด าเนิน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้   
 
 



๒๓๘ 
 

  

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑  การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการ            
ให้ได้มาตรฐาน  
 ๙.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างงานบริการวิชาการงานวิชาการและ 
โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกเพ่ือการวางแผนพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   

ลงชื่อ     นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง     ผู้รับผิดชอบโครงการ    
           ( นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง )   
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

         ชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
            วันที่  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

  

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับทีโ่ครงการ / กิจกรรมที ่๔๓ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
                  โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม 
๒. ผู้รับผิดชอบ   อ. อรุณี   ศรีสุยิ่ง  / อ. วสันต์  ศรีแดน/ อ. พิมลดา  ลัดดางาม/  
                      อ. กัญญาพัชร  เบ้าทอง/ อ.ศุภรดา  วงศ์จ าปา   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย    

๔.๑   ประชาชนในท้องถิ่นที่ออกบริการวิชาการแก่สังคม    จ านวน   ๒๐๐   คน 
๔.๒   เด็กและเยาวชนในจังหวัดมหาสารคาม   จ านวน  ๒๐๐  คน 
๔.๓   อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน   ๑๐๐   คน 
๔.๔   นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จ านวน    ๕๗   คน 
 รวมทั้งสิ้น   ๕๐๔   คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง (กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มวิชาการ)  ประชุม 

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการเพ่ือบูรณาการเรียนการสอน 
ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการ 

ภายนอกสถาบัน เช่น กิจกรรมการเยี่ยมเยียนประชาชน / พอสว. โดยร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม  ดังนี้ 
ดับที่ วันเดือนปี สถานที ่ ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน 

1 25 ตุลาคม 
2556 
 
 

โรงเรียนบ้านโกทา  
ต.พระธาตุ อ.นาดูน 

1. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
2. อ.ศิวพล ศรีแก้ว 
3. อ.มลฤดี แสนจันทร์ 
4. อ.ศิริพร ภูษี 
5. อ.ปาริชาติ วันชูเสริม 
6. อ.สุจิมา ติลการยทรัพย์ 

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

2 20 พฤศจิกายน 
2556 

โรงเรียนบ้านผือ  
บ้านผือ หมู่ 7 ต.
หนองกุง อ.ชื่นชม 

1. อ.พัชรี แวงวรรณ 
2. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
3. อ.ชนิสรา แสนยบุตร 
4. อ.วรันธ์ธร โพธารินทร์ 
5. อ.ธีรภัทร นวลแก้ว  

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

   



๒๔๐ 
 

  

ล าดับ
ที ่

วันเดือนปี สถานที ่ ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน 

3 18 ธันวาคม 
2556 

โรงเรียนบ้านโพน  
ต.โพนทอง อ.เชียงยืน 

1. อ.พัชรี แวงวรรณ 
2. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
3. อ.ธีรภัทร นวลแก้ว 
 

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ
รายบุคคล 

4 15 มกราคม 
2557 

วัดบ้านโสกภารา บ.โสก
ภารา ต.หนองคูขาด 
อ.บรบือ 

1. อ.นิตยา กออิสรานุภาพ 
2. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
 

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

5 19 กุมภาพันธ์ 
2557 

โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 
ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย 

1. นางสาวพัชรี แวงวรรณ 
2. น.ส.มนทกานต์  อันสีแก้ว 
3. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
4. อ.ชนิสรา แสนยบุตร 
5. อ.วรันธ์ธร โพธารินทร์ 
6. น.ส.ศุภรดา วงค์จ าปา 

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

6 19 มีนาคม 
2557 

โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัว
แก้ว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง 

1. นางสาวพัชรี แวงวรรณ 
2. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
3. อ.ธีรภัทร นวลแก้ว  

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

7 23 เมษายน 
2557 

โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่ – 
โนนสะอาด ต.หนองแดง 
อ.นาเชือก  

1. นางสาวพัชรี แวงวรรณ 
2. น.ส.มนทกานต์  อันสีแก้ว 
3. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
4. อ.ธีรภัทร นวลแก้ว  
 

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
 

   
 
 
 



๒๔๑ 
 

  

ล าดับ
ที ่

วันเดือนปี สถานที ่ ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน 

8 21 พฤษภาคม 
2557 

วัดบ้านวังจาน ต.นาข่า 
อ.วาปีปทุม 

1. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
2. อ.พฤฒิศักดิ์  
3. อ.จารุณี  อินทฤทธิ์ 
4. อ.จุฬาลักษณ์ ช่ าชอง 
5. อ.ศุภรดา วงค์จ าปา 
6. อ.ภัทรินทร์ ศรีนอ 
7. อ.ควันเทียน 
8. อ.พัชรี แวงวรรณ 

- การประเมินภาวะเสี่ยงทาง
จิต 
- แนะน าเทคนิคการผ่อน
คลาย 
- การดูแลป้องกันรักษา
สุขภาพจิตด้วยตนเอง 
- แจกเอกสารส่งเสริม
สุขภาพจิต 

9 18 มิถุนายน 
2557 

โรงเรียนบ้านโนนม่วงล า
พลับพลา ต.ราษฏร์
เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย 

1. น.ส.มนทกานต์  อันสีแก้ว 
2. อ.จารุณี  อินทฤทธิ์ 
3. อ.ศุภรดา วงค์จ าปา 
4. อ.ภัทรินทร์ ศรีนอ 
5. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
6. อ.ธีรภัทร นวลแก้ว  

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ
รายบุคคล 

10 16 กรกฎาคม 
2557 

โรงเรียนบ้านหนองกุง
ศาลาน้ าเที่ยง บ้าน
หนองกุง อ.โกสุมพิสัย 

1. น.ส.มนทกานต์  อันสีแก้ว 
2. นางสาวพัชรี แวงวรรณ 
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ 
ช่ าชอง 
4. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
5. อ.ชนิสรา แสนยบุตร 
6. อ.นิตยา กออิสรานุภาพ 

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ
รายบุคคล 

11 20 สิงหาคม 
2557 

โรงเรียนบ้านโสกแดง 
บ.โสกแดง ม.5 และ บ.
หนองค้อ ม.6 ต.โนนภิ
บาล อ.แกด า 

1. น.ส.มนทกานต์  อันสีแก้ว 
2. นางสาวพัชรี แวงวรรณ 
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ 
ช่ าชอง 
4. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
5. อ.ชนิสรา แสนยบุตร 
6. อ.นิตยา กออิสรานุภาพ 

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

12 17 กันยายน 
2557 

โรงเรียนบ้านหนองแวง 
ต.หนังบัวสันตุ อ.ยางสี
สุราช 

1. น.ส.มนทกานต์  อันสีแก้ว 
2. นางสาวพัชรี แวงวรรณ 
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ช่ าชอง 
4. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ 
5. นางสาวพิมลดา ลัดดางาม 
 

การประเมินภาวะสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
   โรคที่พบบ่อยในเด็ก 
   โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ 
   โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ
รายบุคคล 



๒๔๒ 
 

  

      ๒ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับเรือนจ า จังหวัดมหาสารคาม  
    ๓ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
    ๔  การให้บริการวิชาการภายนอกตามความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา 
    ๕   การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามห่วงใยสุขภาพ (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย) ด าเนินการทุกวันศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น. 

ระยะที่ ๓  ขั้นประเมินผล 
             สรุปผลการด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม ประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมิน สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน   
โดยมีประเด็นต่อไปนี้ คือ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค และ ประโยชน์ คุณค่า 
และหรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
 
   ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีการให้บริการวิชาการเป็นไปตามแผน
ครบทุกกิจกรรม   

๑. มีการให้บริการวิชาการเป็นไปตามแผนครบทุกกิจกรรม   

๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๙๒.๖๖ 

๓. มีการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

๓. มีการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่   
สู่สาธารณชนผ่านทาง Website งานบริการวิชาการวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

๔. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ
ต่อต่อสังคม 

๔. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อสังคม 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 

๑ ค่าตอบแทนสถานี
วิทยุที่ด าเนินงาน 

 ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  0 0 

๒ ค่าวัสดุส านักงาน  ๒,๐๐๐  1,680  ๓๒๐ 16 
๔ ค่าอาหาร อาจารย์  ๒,๐๐๐ - ๑,๐๐๐  1,๐๐๐ ๕๐ 
๕ ค่าอาหาร นักเรียน  ๕,๐๐๐ - ๒,๐๐๐  3,๐๐๐  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

โครงการ 

 ๑๙,๐๐๐ - 14,680  ๔,๓๒๐ 22.7 



๒๔๓ 
 

  

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต 
คอมพิวเตอร์ 

๒๐ วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ  
๑๐๐ บาท  x  ๑  เครื่อง 

๑๔,๐๐๐  

๒. ค่ารถ ๑๒ วัน x  ๒๐๐๐ ๒๔,๐๐๐  
๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย    
๔. การติดต่อประสานงาน   ๑๐๐ บาท   x   ๑๒  วัน ๑,๒๐๐  

รวมทั้งสิ้น        ๓๙,๒๐๐ 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
  ๗.๑  การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจในการให้บริการ
วิชาการโครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคมท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างดี 
 ๗.๒    วิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่ให้บริการวิชาการและได้รับการยอมรับ       จากผู้รับบริการ
เป็นอย่างด ี

๗.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากจังหวัดมหาสารคาม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ให้วิทยาลัยร่วมให้บริการวิชาการในการออกเยี่ยมเยียนประชาชน วิทยาลัยพยาบาล                
ศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนิ นงานบริการวิชาการ           
ที่ชัดเจน และอาจารย์ที่ออกบริการวิชาการมีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผล         
การด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมงานอาจารย์ในการออกบริการวิชาการและ
มีการประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 

 
  ๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑    การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน  
          ๘.๒    การมอบหมายงานที่ชัดเจน   มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

๘.๓    การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๘.๔    ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้การด าเนิน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑  การจัดท าฐานข้อมูล สาระความรู้ในการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการท่ีได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 



๒๔๔ 
 

  

   
       ลงชื่อ     นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง     ผู้รับผิดชอบโครงการ    

        ( นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง )   
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

         ชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                   วันที่  15  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ/กิจกรรมที่ ๔๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
             โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 



๒๔๕ 
 

  

๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางอรุณี ศรีสุยิ่ง    ๒. นางขนิษฐา เจริญพันธ์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ จ านวน  13  คน 

4.2 อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  จ านวน  14  คน 
4.3 อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  จ านวน  6    คน 
4.4 อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  จ านวน  8    คน 
4.5 อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  จ านวน  7    คน 
4.6 อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริการทางการพยาบาล  จ านวน  9    คน 
4.7 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน 479 คน                                                                                                                                            
          รวม 536 คน 

 

๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
     ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ในปีการศึกษา 255๖ วิทยาลัยได้มีนโยบายการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน และ
การวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  และมีการพัฒนารูปแบบการบูรณาการอย่างเป็นระบบ  โดยมีการประชุม
วางแผนการบูรณาการกับทุกโครงการ/กิจกรรม   มีการก าหนดสาระส าคัญในการบูรณาการที่ชัดเจน  และมี
การประชุมติดตามก ากับจากผู้บริการอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จึงเกิดการบูรณา
การการเรียนการสอน กับการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนๆเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุนเกิดประโยชน์สูงสุด    
และเกิดนวตกรรมแนวทางในการบริการวิชาการการเรียนการสอนตลอดทั้งงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการ
ยอมรับ  มีความโดดเด่น  และสร้างจิตส านักด้านการบริการวิชาการที่ดีอันจะน าไปสู่การพัฒนาสถาบันต่อไป 
                 ๕.๑.๑ผลการด าเนินการตามกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ๑ เป็นการบูรณาการกับโครงการประชุมวิชาการประจ าปี  ๒๕๕๖    

เป็นช่วงที่นักศึกษาก าลังเรียน รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1   อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชา ได้วางแผนให้นักศึกษาได้ จัดท าผลงาน/นวัตกรรม ในการสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ ไว้ โดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษา และจัดแบ่งนักศึกษา รับผิดชอบเป็นฐานๆ  ตามเนื้อหา การเรียนการ
สอน และเน้นด้านผู้ป่วยเรื้อรังและด้อยโอกาส โดยเฉพาะ ด้านผู้สูงอายุ   ซึ่งสอดคล้องกับ ชื่อโครงการ ที่เน้น 
การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคุณค่าผู้สูงอายุ  

  ช่วงด าเนินกิจกรรมนักศึกษาได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่รับผิดชอบ  ได้วางแผนและด าเนิน
กิจกรรม คือ จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยเน้น การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เน้น  5   อ.   1   พ.   
ได้แก่   อาหาร    อากาศ    อารมณ์   ออกก าลังกาย    อดิเรก  และ การพักผ่อน  เป็นต้น จัดแสดง ผลงาน/ 
นวตกรรม  ซึ่งเป็นงานที่มอบหมาย นักศึกษาจะจัดท าเป็นกลุ่ม ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์นิเทศ ช่วยเหลือ
กิจกรรม แสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดี  โดยการมีจิตอาสา  ในการจัดสถานที่  ตบแต่งท าให้เกิดความสวยงาม 
และ รับลงทะเบียน ดูแลต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น รับฟังการบรรยายจากวิทยากรในประเด็น การ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุร่วมออกร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

 
๕.๑.๒ ผลการด าเนินการตามกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการ

พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒  



๒๔๖ 
 

  

ได้ด าเนินการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนอย่างเสมอมา โดยมีกิจกรรมการ  
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในศูนย์
สุขภาพชุมชนสามัคคี โดยอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รับผิดชอบด าเนินงาน 
ซึ่งในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคี มีวัตถุประสงค์คือ 

1. ให้นักศึกษาสามารถ ประเมินภาวะสุขภาพและแบบแผนการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่ม
เบาหวาน ได้     

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเบาหวานได้ 
          3. กรณีศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่ม
เบาหวาน   
          4. เลือกใช้ทรัพยากรที่มีประโยชน์ในชุมชน เทคโนโลยีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง 
           เสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเบาหวาน  ได้ 

5. เสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุ ในการดูแลสุขภาพ และพ่ึงพาตนเองได้ 
          6. ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ 

วิธีการสอน 
- กรณีศึกษา  เพ่ือใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเบาหวาน แบบแผนการด าเนินชีวิต

ของผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเบาหวาน โดยใช้กระบวนการศึกษาข้อมูลจากสภาพจริง (Authentic Learning)            
มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเบาหวาน  

- วางแผนและจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  และประเมินภาวะสุขภาพ และแบบแผนการด าเนินชีวิต
ของผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเบาหวาน   

- ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล ผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มเบาหวาน โดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลัก
หลักจริยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 
 
 ๕.๑.๓ ผลการด าเนินการตามกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการ
ประเมินสุขภาพกับโครงการบริการวิชาการสู่สังคม : การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา    
เวชปฏิบัติทั่วไป  (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
 การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒วิทยาลัยพยาบาล            
ศรีมหาสารคาม ในรายวิชา การประเมินสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาพยาบาล มีความรู้ความสามารถในการประเมินสุขภาพบุคคลแบบองค์รวม โดยการซักประวัติ      
ตรวจร่างกาย ประเมินสภาพจิต สังคมและจิตวิญญาณของบุคคลทุกช่วงวัย โดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์      
ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น กลุ่มวิชาการ ร่วมกับกลุ่มงาน
บริการวิชาการ ได้จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการประเมินสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๐ กับโครงการบริการวิชาการสู่สังคม : การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ ๒๐ ในหัวข้อวิชาการประเมินสุขภาพ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้ในการประเมินสุขภาพของนักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมให้มากขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ     
พ่ีสอนน้องระหว่างนักศึกษาและผู้รับการอบรมน าองค์ความรู้ที่ได้ไปให้ บริการวิชาการสู่สังคมในการประเมิ น
ภาวะสุขภาพผู้รับบริการในชุมชนด้วยจิตบริการและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้องอีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เวลาและ



๒๔๗ 
 

  

บุคลากร ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการในระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
และท าFocus group /สรุปผลการด าเนินงานในระหว่าง วันที่ ๑๐ กันยายน- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

๕.๑.๔ ผลการด าเนินการตามกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ คือ “ เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นต้นแบบอุดมศึกษาชั้นน าด้านการพยาบาล  มุ่งสร้างบัณฑิตให้
มีอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ ”    
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในวิทยาลัย  ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมาวิทยาลัยฯได้จัด
โครงการให้บริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบริการในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่ทาง
สาธารณสุข และการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  ซึ่งผลการประเมินด้านการบริการวิชาการ
ของวิทยาลัยฯที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  พบว่า ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการรับบริการวิชาการได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก วิทยาลัยโดยกลุ่มงานบริการวิชาการมีเป้าหมาย
ที่จะให้การบริการเชิงรุกให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และสามารถคิดแก้ไข 
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างแท้จริง และเพ่ือให้บุคลากรในวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการอันเป็นประโยชน์ แก่สังคม 
พัฒนาศักยภาพด้านการเป็นวิทยากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ และพัฒนาทักษะการท างาน
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ของอาจารย์และนักศึกษา  ซึ่งกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมมีการ    
บูรณาการกับพันธะกิจอ่ืนของวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะ
ส่งผลให้วิทยาลัยฯเป็นสถาบันการศึกษา ด้านสุขภาพที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อันจะน าไปสู่
การพัฒนาองค์กรด้านวิชาการ  ที่เข้มแข็งต่อไป  กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์          
ได้ด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนใน รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์กับโครงการ
บริการวิชาการด้านสุขภาพ 

กิจกรรมการด าเนินการ ได้ก าหนดแผนการบูรณาการใน  มคอ.3  ระบุเหตุผลการบูรณาการอย่าง
ชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF  อย่างชัดเจน มีแผนการด าเนินงานบูรณาการ 
โดยนักศึกษามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน มีการประเมินผลการบูรณาการที่ชัดเจน 

โดยการมอบหมายงานนักศึกษา ให้นักศึกษาจัดท าแผนงานโครงการ การสอน หรือแผนการให้
ค าปรึกษา ที่สอดคล้องกับการดูแลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด เสนอแผนงาน 
โครงการ/การให้ค าปรึกษากับอาจารย์นิเทศ รับข้อชี้แนะและปรับแก้ไขด าเนินการโครงการสอน/ให้ค าปรึกษา
การดูแลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด  สะท้อนบทบาทการสอน/การให้ค าปรึกษา 
และการเรียนรู้ในชุมชน และจัดโครงการการดูแลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด   
   

๕.๒   ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตวัชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีแผนการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

๑. มีแผนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนตลอดปี
การศึกษา 

๒. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชากับการ

๒. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา
กับการวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง 



๒๔๘ 
 

  

ตวัชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
วิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง - กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

- กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
- กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
- กลุ่มวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานและบริการทางการพยาบาล 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไป อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

๓. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป  
ร้อยละ ๙๑.๑ 

4. ผลการบูรณาการบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

4. ผลการบูรณาการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอกงบ 

๑ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

15,000 - 15,000 -  - 100 

๒ ค่าอาหารว่าง
อาจารย์ 

2,750 - 2,750 - 
 

 - - 

๓ ค่าอาหารว่าง
นักศึกษา 

12,000 - 6,000  
- 

 - - 

๔ ค่าอาหารว่าง
ผู้รับบริการ 6 
กลุ่มวิชา 

15,000 - 7,952 -  - - 

5 ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ 4,750 - - -    
 รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งโครงการ 
49,500 - 31,702 - 17,798 - 35.95 

 
 
 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 
ค่าใช้ห้องประชุม ๒๐๐ บาท x ๒ ชม. 

 
๔00 บ.  



๒๔๙ 
 

  

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๒ 
ค่าสึกหรอของเครื่องเสียง/
อุปกรณ์โสตฯ  และ
คอมพิวเตอร์   

๓ เครื่อง ๖ วันๆละ ๗  
ชั่วโมงๆละ ๑๐๐ บาท  x  ๓ 
เครื่อง 

๑๒,๖๐๐ บ. 
 

 

๓ 
ค่าห้องประชุมใหญ่ ๖ วัน ๆ ละ ๗ ชัว่โมงๆ ละ 

๓๐๐ บ. 
๑๒,๖๐๐ บ.  

รวมทั้งสิ้น ๒๕,600 บาท  
 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑   การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงาน  
ที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและความใส่ใจของกลุ่ม
วิชาฯ อาจารย์ นักศึกษา และงานบริการวิชาการท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับบริการวิชาการด้านสุขภาพ    
เป็นอย่างด ี
 ๗.๒   อาจารย์ นักศึกษา และงานบริการวิชาการมีศักยภาพ มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและได้รับการยอมรับจาก
ผู้รับบริการเป็นอย่างด ี

๗.๓   การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากวิทยาลัย ให้งานบริการวิชาการและกลุ่มวิชาต่างๆ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
จัดแบ่งทีมอาจารย์และนักศึกษาในการรับผิดชอบให้บริการวิชาการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
   
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑   การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน  

๘.๒   การมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
๘.๓   การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 ๘.๔   ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑  การจัดท าฐานข้อมูลการบูรณาการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการการบริการวิชาการ
ร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 



๒๕๐ 
 

  

 ๙.๓ การวางแผนติดตามผลการด าเนินการบริการวิชาการร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
   
 

ลงชื่อ     นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง     ผู้รับผิดชอบโครงการ    
          ( นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง )   
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

           ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
        ( ดร. นิสากร  วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
       
                                                 วันที่  15  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๕๑ 
 

  

ล าดับที่โครงการ/กิจกรรมที่ ๔๕ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
             โครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสถาบันสู่
ระดับนานานชาติ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวสุวคนธ์   ทองดอนบม    ๒. นางสาวศิริพร  ภูษี 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1  อาจารย์ จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน 20  คน  
          4.2  อาจารย์จาก Okayama University   4  คน 
          4.3  นักศึกษาจาก Okayama University 6  คน 

4.4  อาจารย์จาก Institute of Health Sciences Hang Tuah, Surabaya  ๒  คน 
          4.๕  นักศึกษาจาก Okayama University 4  คน 
          4.6  นักศึกษาจาก Okayama University 4  คน 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
     ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมกรรมการงานวิเทศสัมพันธ์วางแผนการด าเนินงาน 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติในกิจกรรมต่อไปนี้ 
๑.๑ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ กับ Graduate school of health science, 

Okayama University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
      การศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษาด้านการจัดการศึกษา การวิจัยทางการพยาบาล และการ
ดูแลสุขภาพในชุมชน ณ Okayama University 
     ประชุมร่วมกับเครือข่ายในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยในประเด็นเรื่องความเจ็บปวดและ
การดูแลผู้สูงอายุ 
             รับการศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate school of health science, 
Okayama University ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๑.๒ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ กับ Institute of Health Sciences Hang Tuah, 
Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

    ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อจัดท าโครงการ ประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไร่ 

   การศึกษาดูงานที่ Institute of Health Sciences Hang Tuah, Surabaya สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเพื่อประชุมวางแผนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ตามบันทึกข้อตกลง 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์เพ่ือฝึกภาคปฏิบัติ วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนจาก 
Institute of Health Sciences Hang Tuah, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซียตามบันทึกข้อตกลง 
         การบรรยายพิเศษของอาจารย์จาก Institute of Health Sciences Hang Tuah, Surabaya 
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 

  ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการและน าเสนอคณะกรรมการ 



๒๕๒ 
 

  

บริหาร  น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนในการพัฒนาต่อไป 
 

๕.๒   ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
อย่างน้อย ๑ สถาบัน  

 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
2  สถาบัน   คือ Graduate school of health science, Okayama 
University ประเทศญี่ปุ่น   และ Institute of Health Sciences Hang 
Tuah, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

๒. มีโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันใน
ต่างประเทศแล้วเสร็จอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

 มีการด าเนินงานวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ ทั้ง 2  ประเทศ คือ 
1. ประเทศญี่ปุ่น    มีงานวิจัย 2  เรื่อง /ประเด็น คือ 

-ความซึมเศร้า 
-ความเจ็บปวด 

2. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  มีงานวิจัย 1  เรื่อง /ประเด็น คือ 
-การดูแลผู้สูงอายุ 

๓. ระดับความส าเร็จการเตรียมความ
พร้อมของวิทยาลัยในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ระดับ ๕ 
 

ระดับความส าเร็จการเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน อยู่ในช่วงของการเตรียมการ และเริ่มต้นในการพัฒนา
บุคลากรด้านภาษา 

๔. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ 
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป (x≥๓.๕๑) 
 

ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
x = 4.๓๔) 
 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดั
บที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ เงินนอกงบ 

๑ การศึกษาดูงาน
Okayama 
University 

30๐,๙๖0  - 267,170 - 33,790 - 11.23 

๒ ประชุม
เครือข่าย 

๕๐,๙00  - 26,824 - 24,076   

๓ รับการศึกษาดู
งานของอาจารย์
และนักศึกษา
จาก Graduate 

๖๖,๔00  - 116,664 - - - - 



๒๕๓ 
 

  

ล าดั
บที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ เงินนอกงบ 

school of 
health 
science, 
Okayama 
University 

๔ การศึกษาดูงาน
ที ่Institute of 
Health 
Sciences 
Hang Tuah, 
Surabaya 
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

๑๖๗,๑๒๐  - 479,777 - - - - 

5 การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและ
อาจารย์เพ่ือฝึก
ภาคปฏิบัติ 

๙๕,๘๐๐ - - - - - - 

6 กิจกรรมกลุ่ม
และสันทนาการ
คณะอาจารย์
และนักศึกษา 

12,000 
บาท 

- - - - - - 

7. 
 

โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือฯ 

- - 168,99๕ - - - - 

 รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งโครงการ 

693,180 - 1058431 - - - - 

 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 
ค่าใช้ห้องประชุม ๒๐๐ บาท x 10 ชม. 

 
๒,๐00 บ.  

๒ ค่าสึกหรอของเครื่องเสียง/ ๓ เครื่อง 10 วันๆละ ๗  63,0๐๐ บ.  



๒๕๔ 
 

  

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

อุปกรณ์โสตฯ  และ
คอมพิวเตอร์   

ชั่วโมงๆละ ๑๐๐ บาท  x  ๓ 
เครื่อง 

 

๓ 
ค่าห้องประชุมใหญ่ 10 วัน ๆ ละ ๗ ชัว่โมงๆ ละ 

๓๐๐ บ. 
21,000 บ.  

รวมทั้งสิ้น 86,600 บาท 
 

 

 
๗. บทเรียนทีไ่ด้เรียนรู้ 
        7.1  การประสานงาน เพ่ือความเข้าใจทีดี่ ต้องมีการประสานงานทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
 
8.  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

8.1   นโยบายของผู้บริหาร ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศของสถาบันพระบรมราชชนกและ 
วิทยาลัย  ซึ่งสนับสนุนการด าเนินการด้านความร่วมมือกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องและขยายความร่วมมือ
สู่การพัฒนาที่ตอบสนองตัวชี้วัดด้านคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

8.2   เครือข่ายความร่วมมือของ NEC net ซึ่งท าให้เกิดความร่วมมือของอาจารย์  
8.3   ศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการการสื่อสารที่ดีของอาจารย์ที่รับผิดชอบและรอง ที่มี 

ความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี   ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการ และสร้างความเชื่ อมั่นในการ
ประสานงานในต่างประเทศ  

8.4   เครือข่ายความร่วมมือของโรงพยาบาลและแหล่งฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ซึ่งมีความพร้อม 
ในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

8.5    การวางแผนเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการที่ดี และชัดเจน   สร้างความม่ันใจ 
ในการเข้าร่วมอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
9.  แนวทางการน าไปใช้ในการพัฒนาต่อเนื่อง 

9.1  ขยายความร่วมมือในการอบรม International short course training ในภูมิภาค 
เอเชีย เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้มากขึ้น 

9.2  แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกงาน 



๒๕๕ 
 

  

เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 
9.3  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผดุงครรภ์  

 
 
 
ลงชื่อ     นางสาวศิริพร  ภูษี     ผู้รับผิดชอบโครงการ    
          (นางสาวศิริพร  ภูษี )   
            พยาบาลวิชาชีพ 

 

           ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
        ( ดร. นิสากร  วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
       
                                                 วันที่  15  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๕๖ 
 

  

ล าดับที่โครงการ/กิจกรรมที่ ๔๖ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
             โครงการ เตรียมความพร้อมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามสู่ประชาคมอาเซียน 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวสุวคนธ์   ทองดอนบม    ๒. นางสาวศิริพร  ภูษี 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ทุกคน 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
     ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ระยะที่ 1  ขั้นเตรียมการ 
  . ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์  งานบริหารทั่วไป  และงานเทคโนโลยีสาระสนเทศ  เพ่ือ
วางแผนการด าเนินงาน 
 ระยะที่  2 ขั้นด าเนินการ 
 ๒.๑ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วิทยาพยาบาลศรีมหาสารคามเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     ๒.๑.๑ จัดท าป้ายห้องต่างๆ ท าเนียบบุคลากร ป้ายปรัชญา วิสัยทัศน์วิทยาลัย  ฯลฯ เป็น
ภาษาอังกฤษ 
     ๒.๑.๒ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ปรับเปลี่ยนทุก 1 เดือน 
     ๒.๑.๓ ขึ้นป้ายไฟวิ่งหน้าวิทยาลัย  ด้วยค าว่ายินดีต้อนรับ  วันละ 1 ภาษา  ในประเทศกลุ่มสมาชิก
อาเซียน 
 ๒.๒ จัดท าเวปไซต์วิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๒.๓ รณรงค์การพูดภาษาอังกฤษวันละ 1 ชั่วโมง (Let’s speak English)ในวันจันทร์-วันศุกร์   
เวลา 09.00 – 10.00 น.  
 ระยะที่ 3  ขั้นประเมินผล 

ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการและน าเสนอคณะกรรมการ 
บริหาร  และน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนในการพัฒนาต่อไป 
 

๕.๒   ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีป้ายประกาศเป็นภาษาอังกฤษ  
อย่างน้อยที่บริเวณอาคารเรียน 

 -วิทยาลัยมีป้ายประกาศเป็นภาษาอังกฤษ  โดยจัดท าป้ายชื่อวิทยาลัย
และป้ายห้องอาจารย์ โดยระบุชื่อกลุ่มวิชา 
 -ในอาคารเช่นโรงอาหาร ได้มีการเขียนข้อความรู้ในการสนทนาเป็น
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันไว้   ส่วนในห้องเรียน และในอาคาร
หอพักจะมีการจัดท าป้ายห้องบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ 

๒. วทิยาลัยมีหน้าเวปไซต์เป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ หน้า 

    วิทยาลัยมีเวปไซต์เป็นภาษาอังกฤษที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2556  แต่ยังไม่ได้พัฒนาต่อเนื่อง 

 
๓. อาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อยร้อย    วิทยาลัยมีโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน



๒๕๗ 
 

  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ละ ๗๐ สามารถพูดภาษาอังกฤษใน
ระดับพ้ืนฐานได้ 

ในด้านภาษา ซึ่งมีการอบรมภาษาอังกฤษ และมีการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษบางส่วน ในการน าเสนอผลการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์
ในการประชุมของชั่วโมง HRD (วันศุกร์เช้าสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ เงินนอกงบ 

๑ - ค่าจัดท าป้าย
ห้องต่างๆ และ
ท าเนียบ 

๕๐,๐๐๐ - - - - - 100 

๒ ค่าจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์   

๒,๔๐๐ - - - - - 100 

3. ค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบการใช้
ภาษาอังกฤษ  
 

๒,๐๐๐ - - - - - 100 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

๕๔,๔๐๐ - - - - - 100 

                  ใช้งบประมาณ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 
ค่าใช้ห้องประชุม ๒๐๐ บาท x 10 ชม. 

 
๒,๐00 บ.  

๒ 
ค่าสึกหรอของเครื่องเสียง/
อุปกรณ์โสตฯ และคอมพิวเตอร์   

1 เครื่อง 3 วันๆละ 3  
ชั่วโมงๆละ ๑๐๐ บาท   

9๐๐ บ. 
 

 

รวมทั้งสิ้น 2,900 บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 - ความมุ่งม่ันพัฒนาจะน าพาไปสู่ความส าเร็จ 
 
8.  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 



๒๕๘ 
 

  

8.1  นโยบายของผู้บริหาร ด้านความร่วมมือในการพัฒนาด้านภาษา สู่ AEC 
8.2  ศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการการสื่อสารที่ดีของอาจารย์  
8.3   การวางแผนเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการที่ดี และชัดเจน    

 
9.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

8.1  วิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา 

8.2  สร้างบรรยากาศในการสื่อสารด้านภาษา 
 
 

ลงชื่อ     นางสาวศิริพร  ภูษี     ผู้รับผิดชอบโครงการ    
          (นางสาวศิริพร  ภูษี )   
            พยาบาลวิชาชีพ 

 

           ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
        ( ดร. นิสากร  วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
            วันที่  15  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 47 
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๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
               โครงการพัฒนารูปแบบด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ตามแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก(Principle for safe community) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ปี 2556-2557 
๒. ผู้รับผิดชอบ              อ.ศิราณี    อิ่มน้ าขาวและคณะกรรมการสอจร.   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
                                  ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 

1.ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดและผู้มีอ านาจในการสั่งการด้านนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน  
2.คณะท างานระดับจังหวัด   
3. ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย ทางถนนในระดับ อ าเภอ รวมอ าเภอละ5-7 คน 
4.แกนน าภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
5.สื่อมวลชน  นักข่าวจากสื่อ ท้องถิ่น 
6.ผู้ประกอบการจ าหน่ายจักรยานยนต์  
7.เครือข่ายทีมพ่ีเลี้ยงจากจังหวัดต้นแบบที่มีผลงานเด่นด้านการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทาง

ถนน 
 

5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1. คณะกรรมการสอจร.ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานเพื่อค้นหาภาคีเครือข่าย คนท างานด้าน
อุบัติเหตุในระดับจังหวัด อ าเภอ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นทีเป้าหมายและประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนด
ประเด็นร่วมและวางเป้าหมาย กรอบการท างานและบูรณาการรูปแบบการท างานร่วมกัน   
          2.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนภาคี
เครือข่าย (สร้างทีมแกนน า)และค้นหาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์กร ทั้งในภาคราชการภาคประชา
สังคมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับเพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์และรวบรวมแนวคิดของทุกฝ่าย 
ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ  

1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบสนับสนุนจาก สสส.ได้งบประมาณสนับสนุน 250,000 บาท 
2.ประชาสัมพันธ์การด าเนินการ เพ่ือด าเนินการตามแผน 
3.ท าการคัดเลือกพ้ืนที่อ าเภอต้นแบบ ตามเกณฑ์คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ( คัดเลือก 3 

อ าเภอ)  ได้พ้ืนที่ 3 อ าเภอคืออ าเภอเมือง อ าเภอโกสุมพิสัย  อ าเภอบรบือ 
4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพ่ีเลี้ยงและทีมแกนน าระดับจังหวัด  เพ่ือ พัฒนาทักษะด้านการจัดการ

ข้อมูล(MIS) ด้านความปลอดภัยทางถนนที่จ าเป็นส าหรับ คนท างาน   
5.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ทีมแกนน าระดับอ าเภอเพ่ือฝึกทักษะการจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัย

ทางถนนและถา่ยทอดประสบการณ์จากทีมพ่ีเลี้ยงสู่ทีมงานในระดับอ าเภอในพ้ืนที่ต้นแบบ 
6..จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของทีมแกนน าจากทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดร่วมกับทีม

แกนน าจากระดับอ าเภอในพ้ืนที่เป้าหมาย ทุกเดือนโดยให้อ าเภอน าเสนอข้อมูลการเฝ้าระวังและการสอบสวน
อุบัติเหตุทางถนน ที่ได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล              
 7.มีการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ จ านวนทั้งสิ้น 7  กิจกรรม ประกอบด้วย 
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7.1. กิจกรรมการบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับส่วนราชการในสังกัด
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม ในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%มีผลตั้งแต่ 1 
พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป  

7.2.ร าลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ บนท้องถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 
7.3.กิจกรรมงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ 26 ธันวาคม 2556 
7.4.กิจกรรมออกเยี่ยมจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่  
7.5.กิจกรรมเปิดศูนย์อุบัติเหตุและออกเยี่ยมจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
7.6.กิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมหาสารคาม

จากผลการวิเคราะห์ถอดบทเรียนของภาคีเครือข่ายฯ 25 เมษายน 2557 
7.7.น าเสนอข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุในที่ประชุมคณะกรรมการ ความม่ันคงฯประจ าเดือนทุกเดือน 

 กิจกรรม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนตามยุทธศาสตร์
มหาสารคามโมเดล ระหว่างภาคีเครือข่าย ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก             

1.ป้องกันภัยจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุร่วมกันเมื่อเกิด
อุบัติเหตุและน าผลรายงานต่อที่ประชุมระดับจังหวัดทุกเดือน  

2.กิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมหาสารคามจาก
ผลการวิเคราะห์ถอดบทเรียนของภาคีเครือข่ายฯ 25 เมษายน 2557 

3.อยู่ระหว่างการด าเนินการให้ 3 อ าเภอต้นแบบจัดระบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในการ
จัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ  ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอโกสุมพิสัยและอ าเภอบรบือ 
  
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ภาคีเครือข่ายระดับแกนน าในระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอที่เป็นเจ้าภาพหลักท่ีมีศักยภาพและเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทใน
การผลักดันงานและขับเคลื่อนงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

ภาคีเครือข่ายระดับแกนน าในระดับจังหวัดและระดับ
อ าเภอที่เป็นเจ้าภาพหลักที่มีศักยภาพและเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง  ที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ
ผลักดันงานและขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย
ทางถนน 
 

2.มีอ าเภอต้นแบบที่มีการท างานอย่างเป็นระบบใน
การจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ  
จ านวน 3 อ าเภอ 

มีอ าเภอต้นแบบที่มีการท างานอย่างเป็นระบบในการ
จัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ  
จ านวน 3 อ าเภอในอ าเภอเมือง อ าเภอโกสุมพิสัย
และอ าเภอบรบือ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๓.เกิดชุดความรู้ในการฝึกอบรมการจัดการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่ต้นแบบที่ด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน 

เกิดชุดความรู้ในการฝึกอบรมการจัดการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุในพ้ืนที่ต้นแบบที่ด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

 
๖. งบประมาณ  
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๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 การด าเนินงาน 0 250,000 0 75,850 0 174,150 69.66 
 รวมทั้งหมด 0 250,000 0 75,850 0 174,150 69.66 

 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล า 
ดับที่ 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมวศม.2 
จ านวน 4 ชั่วโมง 

300 บาท 1200 บาท  

2 หอประชุมวิทยาลัยฯ3ชั่วโมงจ านวน 
2 คร้ังรวม 6 ชั่วโมง 

ชั่วโมงๆละ 
500 บาท 

3,000 บาท  

3 ค่าเครื่องเสียง 6 ชั่วโมง 
 

ชั่วโมงๆละ100 600 บาท  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1  เรียนรู้การด าเนินงานตามกระบวนการของผู้รับทุนจากหน่วยงานสสส.ที่ต้องด าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบของผู้รับทุนที่เคร่งครัด ถูกต้อง 
 7.2 เรียนรู้การประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสอจร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายสอจร.
จังหวัดมหาสารคาม 
 7.3 เรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลทีเ่ป็นระบบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1  การร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีของภาคีเครือข่ายฯ 
 8.2 การได้รับงบประมาณสนับสนุนและก าลังใจ การเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนงานของ
ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.3 ความทุ่มเทของทีมงาน คณะท างานที่เป็นกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ที่พร้อมจะท างานเพ่ือส่วนรวม 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      9.1 ปัญหาที่พบ   การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน แต่ระยะเวลาอาจล่าช้ากว่าที่ก าหนด
เนื่องจากได้รับงบสนับสนุนจาก สสส.ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 หลังจากปีงบประมาณ 2557 ผ่านไปแล้ว 
6 เดือน ส่งผลให้การ   
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     แนวทางการพัฒนา  ด าเนินงานของพ้ืนที่อ าเภอเป้าหมาย ล่าช้ากว่าแผน แต่การด าเนินงานประสานและ
จัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ภายในเดือน มกราคม 2558 ตามท่ี
สสส.แจ้ง 

9.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ในภาพรวมแผนงาน/โครงการ)  
      9.2.1 ประสานกับภาคีเครือข่ายเพ่ือท าค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้ว 

เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2557 เพ่ือด าเนินการในส่วนของอ าเภอต้นแบบ 3 อ าเภออย่างเป็นรูปธรรมและมี
งบด าเนินการ 

     9.2.2  บูรณาการโครงการกับแผนงานของจังหวัดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปี  
2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ 150ปี เมืองมหาสารคามลดอุบัติเหตุทางถนน 
 
 

ลงชื่อ         (ผู้บริหาร/รับผิดชอบโครงการ) 
( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว .) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                      วันที   29   เดือน    กันยายน  .พ.ศ.  2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔๘ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
               โครงการขยายผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษากับชุมชน จังหวัดมหาสารคาม   ประจ าปี 2556 
๒. ผู้รับผิดชอบ           อ.ศิราณี    อิ่มน้ าขาวและคณะกรรมการสอจร.   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 .เยาวชนอายุ 12 – 18 ปีที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
4.2.  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา   และผู้ปกครอง  ของกลุ่มเสี่ยง 
4.3. ผู้น าชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ นายก อบต.  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าทางธรรมชาติในชุมชน 
4.4. หน่วยงานภาคีเครือข่าย จากภาครัฐและเอกชน 
4.5. นักศึกษาแกนน าชมรมRSC จ านวน 60 คน 

5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
            การด าเนินงานโครงการ  ขยายผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชน จังหวัดมหาสารคามมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลของรูปแบบการ
ด าเนินงานและน าชุดความรู้ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนนในสถานศึกษาไปด าเนินงานในกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประมวลผลและสังเคราะห์ชุดความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของ
สถานศึกษาต้นแบบที่มีการจัดกระบวนการด้านความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนก่อเกิด
การพัฒนาศักยภาพของทีมแกนน าของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่จะเป็นเจ้าภาพงานด้านความปลอดภัย
ทางถนนในสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนต่อเนื่องในจังหวัดมหาสารคามและพัฒนารูปแบบการสร้างระบบ
สนับสนุนการท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากเครือข่ายสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา การ
ด าเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมามีการด าเนินกิจกรรมโดยผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดให้
ความส าคัญ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายการด าเนินงานและท า MOU กับหัวหน้าส่วนราชการและ
สถานศึกษาท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในจังหวัดมหาสารคาม ในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 
100%  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกันในการริเริ่มจัดกิจกรรมงานวันโลกร าลึกถึงผู้
สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจ าปี 2556  
ร่วมกับและท า MOU ใน 5 สถานศึกษาเพ่ือขยายผลของรูปแบบการด าเนินงาน พร้อมเปิดโอกาสให้
สถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันอุบัติภัยแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการประชุม Focus Group 
ทีมวิทยากรและพ่ีเลี้ยง สอจร เพ่ือร่วมกันประมวลผลชุดความรู้และถอดบทเรียนจาก รร.ต้นแบบและ ประชุม 
Focus Group ระหว่าง คณาจารย์ของสถานศึกษาและทีมพ่ีเลี้ยง,ทีมที่ปรึกษาเพ่ือสังเคราะห์ ชุดความรู้ด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในแต่ละโรงเรียน  ทั้ง 8 โรงเรียนเพ่ือสรุปถอดบทเรียนและสรุปผลการด าเนินงานใน
ชุดความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษาต้นแบบที่มีการจัดกระบวนการด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมโครงการของแต่ละโรงเรียนทั้ง 8โรงเรียนต้นแบบ ผลการ
ด าเนินงานพบ  เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาที่เป็นชุดความรู้ด้านความปลอดภัยทาง
ถนนของสถานศึกษาท่ีน าไปสู่การเรียนการสอนจ านวน 9 รายวิชาได้แก่    1.รายวิชา สุขศึกษาให้ความรู้เรื่อง
กฎจราจร และการขับขี่รถที่ปลอดภัย 2.รายวิชาศิลปะการออกแบบ นักศึกษาวิชาทหารวิชาขับขี่ปลอดภัย
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(กลุ่มสาระพละศึกษา) 3.เปิดเป็นวิชาเพ่ิมเติม เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓  4.วิชาสังคมศึกษา(สาระหน้าที่
พลเมือง กฎหมายน่ารู้) แทรกกฎหมายด้านการจราจรในการสอน เพ่ือเป็นการปลูกฝัง  
5.วิชาศิลปะ การท าเครื่องหมายจราจร/ การจัดประกวดหมวกนิรภัยแฟนซี6.วิชาภาษาอังกฤษ มีการสอน
ค าศัพท์เก่ียวกับจราจร 7.วิชาวิทยาศาสตร์ (สาระฟิสิกส์) แรงเสียดทาน  อัตราเร็วในการขับขี่ที่ปลอดภัย การ
ค านวณที่ใช้ได้กับชีวิตจริง 8.วิชาคอมพิวเตอร์  การท าหนังสั้น และ9.วิชาภาษาไทย  การเขียนเรียงความ  
เรื่อง “ความปลอดภัยบนท้องถนน”  
 นอกจากนี้ยังพบว่ามีการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมโครงการของโรงเรียน ได้แก่ค่ายอบรม
อาสาสมัครจราจร  อบรมวินัยจราจรเพ่ือการขับขี่   โครงการจัดสอบใบขับขี่การรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัย 
กิจกรรมต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย และ การจัดกิจกรรมแข่งขันหมวกนิรภัยแฟนตาซี 
สิ่งเหล่านี้จะถูกด าเนินการสังเคราะห์และประมวลผลเป็นชุดความรู้เพื่อมุ่งสู่การขยายผล อีก 8 โรงเรียน คือ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพ้ืนที่รับผิดชอบของอ าเภอ กันทรวิชัย บรบือ โกสุมพิสัย  เชียงยืน
และพ้ืนที่อ าเภอเมือง 4 โรงเรียน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  ผดุงนารี  สารคามพิทยา
คม  มหาวิชานุกูล  จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น8 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการลดอุบัติเหตุของแผนงาน
สนับสนุนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร(สอจร.) จังหวัดมหาสารคาม ในปี 2556-2557  ภายใต้ความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายสอจร.จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 กันยายน 2557 จดัท าMOU ร่วมกับโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่สพม.มหาสารคาม จ านวน 22 โรงเรียน 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. เยาวชนอายุ 12 – 18 ปี มีความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ร้อยละ 80 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของแต่ละโรงเรียนจะ
ประเมินในเดือนมีนาคม 2558 

2. จ านวนผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา /ชุมชน ที่เข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อย จ านวน 35 คน /โรงเรียน  

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของแต่ละโรงเรียนและ
ชุมชนกิจกรรมจะประเมินในเดือนมีนาคม 2558 

3. จ านวนผู้น าชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ นายก อบต.  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าทางธรรมชาติในชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อย จ านวน 35 คน /ชุมชน 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของแต่ละโรงเรียนและ
ชุมชนกิจกรรมจะประเมินในเดือนมีนาคม 2558 

4. มีหน่วยงานภาคีเครือข่าย จากภาครัฐ   และ
ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 เครือข่าย 

มีภาคีเครือข่ายระดับแกนน าในระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอที่เป็นเจ้าภาพหลักท่ีมีศักยภาพและ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ที่มีส่วนร่วมและมี
บทบาทในการผลักดันงานและขับเคลื่อนงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย 

 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 1.ป้องกันภัยจังหวัดมหาสารคาม 
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
3.ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม 
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4.โรงพยาบาลมหาสารคาม 
5.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
6.สถานีต ารวจจังหวัดมหาสารคาม 
7.แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม 
8.ส านักงานเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม  
9.โรงเรียนผดุงนาร ี
10.โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎ มหาสารคาม 
11.โรงเรียนมหาวิชานุกูล 
12.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่าย
มัธยม) 
13.หน่วยกู้ชีพ 
14.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ 

 
๖. งบประมาณ  
๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 การด าเนินงาน 
0 
 

300,000 0 77,500 0 222,500 74.16 

 รวมทั้งหมด 0 
 

300,000 0 77,500 0 222,500 74.16 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมวศม.2 
จ านวน 4 ชั่วโมง 

300 บาท 1200 บาท  

2 หอประชุมวิทยาลัยฯ3ชั่วโมงจ านวน 
2 คร้ังรวม 6 ชั่วโมง 

ชั่วโมงๆละ 
500 บาท 

3,000 บาท  

3 ค่าเครื่องเสียง 6 ชั่วโมง ชั่วโมงๆละ100 600 บาท  
 รวมทั้งสิ้น  4,800 บาท  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1  เรียนรู้การด าเนินงานตามกระบวนการของผู้รับทุนจากหน่วยงานสสส.ที่ต้องด าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบของผู้รับทุนที่เคร่งครัด ถูกต้อง 
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 7.2 เรียนรู้การประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสอจร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายสอจร.
จังหวัดมหาสารคามและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สพม.มหาสารคาม 
 7.3 เรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 7.4 เรียนรู้พลังของการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนงานของแกนน านักเรียนที่มีความสามารถศักยภาพ
มากมาย 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1  การร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีของภาคีเครือข่ายฯสถานศึกษา 
 8.2 การได้รับงบประมาณสนับสนุนและก าลังใจ การเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนงานของ
ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.3 ความทุ่มเทของทีมงาน คณะท างานที่เป็นกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ที่พร้อมจะท างานเพ่ือส่วนรวม 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      9.1 ปัญหาที่พบ   การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน แต่ระยะเวลาอาจล่าช้ากว่าที่ก าหนด
เนื่องจากได้รับงบสนับสนุนจาก สสส.ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 หลังจากปีงบประมาณ 2557 ผ่านไปแล้ว 
6 เดือน ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า   
      แนวทางการพัฒนา  ด าเนินงานของพ้ืนที่อ าเภอเป้าหมาย ล่าช้ากว่าแผน แต่การด าเนินงานประสาน
และจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ภายในเดือน มกราคม 2558 
ตามท่ีสสส.แจ้ง 

9.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ในภาพรวมแผนงาน/โครงการ)  
      9.2.1 ประสานกับภาคีเครือข่ายเพ่ือท าค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้ว 

เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2557 เพ่ือด าเนินการในส่วนของอ าเภอต้นแบบ 3 อ าเภออย่างเป็นรูปธรรมและมี
งบด าเนินการ 

     9.2.2  บูรณาการโครงการกับแผนงานของจังหวัดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปี  
2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ 150ปี เมืองมหาสารคามลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

ลงชื่อ         (ผู้บรหิารและรบัผิดชอบโครงการ) 
( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว .) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                      วันที   29   เดือน    กันยายน  .พ.ศ.  2557 

 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 



๒๖๗ 
 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 4๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
               โครงการบริการวิชาการศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปาริชาติ  วันชูเสริม 
                               นายอนุชา          ไทยวงษ์           

    นางสาวนิตยา    กออิสรานุภาพ 
    นายชาติ    ไทยเจริญ 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
  ๑. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ ๑-๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
           ๒. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ ๑-๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
   ๓. จัดโครงการบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ    เป็นมนุษย์ 
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗   
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
         ๑. ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามรุ่นที่ ๒๘ จ านวน ๕๗ คน และนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน 
รุ่นที่ ๒๙                                                                                                                     
         ๒. อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยและผู้สนใจ จ านวน ๑๐๐ คน 

 
๕. ผลการด าเนินการ 
    ๕.๑  ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 
       จัดการประชุมวิชาการ เรื่องบทบาทพยาบาลวิชาชีพกับการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
จัดท ากรอกข้อมูลการได้งานท าในหน่วยงานต้นสังกัด   
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
      กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ี-น้อง อินถวาระหว่างศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ บุคลากร 
 
    ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑.  ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตของศิษย์
เก่า อยู่ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 

๑. ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตของศิษย์เก่า อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป คือ ๔.๔๒ จากคะแนนเต็ม ๕  ร้อยละ ๙๕ 

๒.  มีสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
ความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการ
สอบขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครบทั้ง ๖ 
สาระวิชา 

๒.มีสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับความส าเร็จของการ
เตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครบทั้ง ๖ สาระวิชา 
โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาเข้ากลุ่มย่อยและ
รวบรวมเป็นข้อมูลในการวางแผนการทบทวนความรู้ส าหรับ



๒๖๘ 
 

  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
 นักศึกษารุ่นน้อง 

 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดนักจัดการสุขภาพประจ าครอบครัว 
อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดนักจัดการ
สุขภาพประจ าครอบครัว อยู่ในระดับดีขึ้นไป คือ ๔.5๐ จาก
คะแนนเต็ม ๕ ร้อยละ ๙๐ 
 

๔. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
 

๔. มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๓๖๑ คน ประกอบด้วย 
    ๑. ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามรุ่นที่ ๒๘   
จ านวน ๕๗ คน 
    ๒. นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๘๘  คน 
    ๓. อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย  จ านวน ๑๐๐  คน 
 

๕.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมของโครงการใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๕. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในภาพรวมของโครงการในระดับดีขึ้นไป คือ ๔.4๖ จาก
คะแนนเต็ม ๕ ร้อยละ ๙3 และมีข้อเสนอเพ่ิมเติม คือ 
   -ควรจัดโครงการเป็นประจ าทุกปี 
   -ในฐานะศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจที่วิทยาลัยได้จัดโครงการ 
และศิษย์ปัจจุบันรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรของ
วิทยาลัย และเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์
ปัจจุบันในการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบสภาการพยาบาล
ต่อไป 
   -อาจารย์และบุคลากรประทับใจในตัวศิษย์เก่าที่สอบสภา
ผ่าน  คิดเป็นร้อยละ 71.19  และภาคภูมิใจ ต้องการให้
กิจกรรมในโครงการเป็นตัวกระตุ้นให้ศิษย์ปัจจุบันมีความ
กระตือรือร้นในการเตรียมพร้อมในการสอบสภาการพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
๖. งบประมาณ 



๒๖๙ 
 

  

 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์                        
๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - - - ๐ 

๒ ค่าตอบแทน
วิทยากรภายนอก 
จ านวน ๓ ชั่วโมงๆ
ละ ๖๐๐ บาท   
รวม ๑,๘๐๐ บาท 

๑,๘๐๐ - ๑,๘๐๐ - - - ๐ 

๓ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๒๔๕ 
คนๆละ๒๕๐ บาท 
รวม ๖๑,๒๕๐ 
บาท 

๖๑,๒๕๐ - ๖๑,๒๕๐ - - - ๐ 

 รวมทั้งหมด ๗๓,๐๕๐  - ๗๓,๐๕๐ - - - ๐ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
- ความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรและผู้รับผิดชอบโครงการในการ 

ทุ่มเทและสละเวลาในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์        
          - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดเีรื่องระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้น
ทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและ
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- วิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์                                                                                                                                                                                                                     
- ความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ                                   
- ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตามและประสานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 



๒๗๐ 
 

  

 - ในการจัดโครงการในปีต่อไปควรจะให้นักศึกษาศิษย์ปัจจุบันทุกชั้นปีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ เพราะจะท าให้นักศึกษาได้ข้อคิดในการเตรียมตัวสอบจากพ่ีๆศิษย์เก่าและน ามาปรับใช้กับ
ตนเองตั้งแต่เนิ่นๆ 
 
 
 

ลงชื่อ ปาริชาติ  วันชูเสริม  (ผู้รับผิดชอบ) 
(นางสาวปาริชาติ  วันชูเสริม ) 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

                                      ลงชื่อ    (ผู้บริหารโครงการ) 
                                               ( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว ) 
                                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                            
                                       วันที่  ๒๔  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 



๒๗๑ 

 

 

 
 

พันธกิจด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการกลยุทธ์ 
 
 
 
 

 
 
 
     
 

 
 



๒๗๒ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๕๐ 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    
              โครงการบูรณาการพันธกิจท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการพัฒนา                                
นักศึกษา 
 
2. ผู้รับผิดชอบ     นางอักษ์ศรา  กะการดี  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป้าประสงค์ 3 วิทยาลัยเป็นคลังความรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการ 
                       สุขภาพ สามารถน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมที่เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน น าพา  
                       ชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน 
4. กลยุทธ์ที ่11   ส่งเสริมการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ 
                       พันธกิจวิทยาลัย 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๕.1. มีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจอ่ืนๆ 
อย่างน้อย 2 รายวิชา 

           5.2. มีผลการถอดบทเรียนจากการบูรณาการ ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม 

6. ระยะเวลาด าเนินการ    
               1 ตุลาคม 2556  -   30   กันยายน   2557 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

๗.1. นักศึกษาชั้นปีที่1,2,3    จ านวน  422 คน 
๗.2. อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน 56 คน 

                                                              รวม 478 คน 
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8. ผลการด าเนินงาน 
     8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
มีการจัดประชุมวางแผนของผู้รับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มวิชาการ 

เพ่ือก าหนดประเด็นและรายวิชาที่จะบูรณาการและวางแผนการบูรณาการร่วมกัน โดย
กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมในการพิจารณา ได้ 2 รายวิชาคือรายวิชาจริยศาสตร์และรายวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ จากนั้นมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบวางแผนการด าเนินการบูรณาการ 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือ

ขออนุมัติ 
2. ประชาสัมพันธ์การด าเนินการในรายวิชา 
3. ด าเนินการตามแผนโดยบูรณาการในทั้ง 2 รายวิชา โดย 
 3.1 รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนและ

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาร่วมวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนการสอน  ใน มคอ. 4 ที่บูรณาการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเสริมสุขภาพในกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ โดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับสมุนไพร  ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับการแช่เท้าโดยมะกรูด เกลือ ลงในน้ าอุ่น และแช่เท้าเพ่ือกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และลด
อาการชาบริเวณเท้า ศูนย์สุขภาพชุมชนต่างๆส่วนใหญ่น ามาใช้เหมือนกันโดยน้ าอุ่นที่น ามาแช่ เป็นน้ า
สมุนไพร ซึ่งมีสมุนไพรหลากหลายชนิด นอกจากการใช้สมุนไพรยังพบว่ามีการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การนวด เป็นนวดแผนไทยซึ่งมีให้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน 

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้โดยสรุปพบว่า 
-  เรียนรู้หลักการในการให้สุขศึกษาส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละครั้ง ควรจัดให้

เหมาะกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชน  ส ารวจให้รู้ปัญหาที่แท้จริง
ว่าเกิดจากอะไร และแก้ท่ีเหตุถึงจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่เกิดผล    
 -ได้รับประสบการณ์การจัดโครงการ ตั้งแต่การวางแผนงาน จนถึงการจัดงานในวันจริงที่มี
ความประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี การมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ควรรักษาไว้  โดยการปรึกษากัน
ให้ข้อดีข้อเสีย  ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกเสียง  เพราะถ้าสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ ทุก
อย่างก็จะประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 - การท างานจิตอาสากับผู้สูงอายุแล้วท าให้ตนเองเกิดความตระหนักถึงอนาคตเกี่ยวกับวิชาชีพ
มากยิ่งขึ้น ตระหนักถึงการให้บริการมากยิ่งขึ้น การให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญ 
 -   ความสามัคคีในหมู่คณะ  ควรรักษาไว้  โดยการปรึกษากันให้ข้อดีข้อเสีย  ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของทุกเสียง  เพราะถ้าสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ ทุกอย่างก็จะประสบความส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 

3.2 รายวิชาจริยศาสตร์ของ กลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานวิชาชีพและกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
ร่วมวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในการท ากิจกรรมจิตอาสา  จัดการเรียนการสอน



๒๗๔ 

 

แบบบูรณาการในการเรียนการสอนแบบโครงงานจิตอาสา  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 30ได้จัดท าโครงการจริยธรรม จิตอาสา ในระหว่างการเรียนรายวิชาจริย
ศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยได้แบ่งกลุ่ม
นักศึกษาออกเป็น 10 กลุ่มๆละ  9 คน รวม 2 ห้อง ได้ 20 กลุ่ม  ภายหลังการจัดกิจกรรมโครงการ/
โครงงานจิตอาสา ผลการถอดบทเรียนพบว่านักศึกษาได้สรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

1. ได้เรียนรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการให้ เป็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงิน และเป็นความสุขที่
ได้จากการให้เป็นความสุขที่ท าให้อ่ิมใจมาก เป็นการท าบุญ และเป็นการแบ่งปันความสุข
ให้กับผู้อื่น  

2.  ได้เรียนรู้ถึงผลของการเสียสละของนักศึกษาและทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม การให้ความ
ร่วมช่วยเหลือกันเสมอไม่ว่าจะเวลาใด รู้สึกประทับใจกับเพ่ือนๆทุกคน 

3. การท างานเป็นทีม การวางแผนการท างาน การก าหนดเป้าหมายในการท างาน เกิดความ
สามัคคีในกลุ่ม การให้อภัยต่อกัน การเคารพกันและกัน  

4. ความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน 
5. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
6. การใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยท า 
7. การสร้างสัมพันธภาพ การปรับตัวต่อสิ่งต่างๆ 
8. การตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่ส าคัญของสังคมและท าโครงการเพื่อแก้ปัญหา 
9. การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพของทีมงาน ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 
10.  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
11.  การปลูกฝังการท างานเพ่ือส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ค านึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
กระบวนการเรียนรู้ 
       ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งเรื่องการศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้จากสื่อ 

ต่างๆ การเรียนรู้ร่วมกันภายในสมาชิกของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับบุคคลในสถานที่จัดท าโครงการ 
 

การน าไปใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อตนเอง :  นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองในด้านต่างๆเพ่ิมข้ึน เช่น 

ความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  การท างานเป็นทีม  การมีจิต
สาธารณะมากขึ้น เห็นความสุขจากการให้  ท าให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ในการมีจิตสาธารณะ สร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิตตามท่ีก าหนด 

  

 ต่อสถาบันและต่อสังคม : วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและประชาชน 

ภายนอก  และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนและบุคคลภายนอกในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ 
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     ส าหรับกิจกรรมการจัดเวทีน าเสนอผลงานการบูรณาการ/นวตกรรมการบูรณาการของ ปี
การศึกษา2556 ได้ด าเนินการในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ  2557    เวลา 15.00-18.00 น.  
ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
   8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีการบูรณาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพันธ
กิจอ่ืนๆ อย่างน้อย 2 รายวิชา 

   มีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นรายวิชา 2 รายวิชา คือ
รายวิชาจริยศาสตร์และรายวิชาปฏิบัติการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

2. มีผลการถอดบทเรียนจากการบูรณาการ 
ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม 

มีผลการถอดบทเรียนจากการบูรณาการ 
ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม ในทั้ง 2 รายวิชา 
 

 
9. งบประมาณ 
 9.1 สรุปงบประมาณที่ใช้  (กิจกรรมการด าเนินงานอยู่ระหว่างการเตรียมน าเสนอเวทีการ
เรียนรู้ในวันที่ 25 กันยายน 2557) 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 

เงิน
นอ
ก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

๓,120 0 0 0 ๓,120 0 100 

2. ค่าอาหารและ
อาหารว่าง
อาจารย์ 

11200 0 740 0 10,460 0 93.39 

3 ค่าอาหารว่าง
นักศึกษา 

16880 0 10,460 0 6,420     0 38.03 

 รวมทั้งหมด 
 

๓๑,200 0 11,200 0 6,880 0 38.05 
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 9.2  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าหอประชุม 3 ชั่วโมงๆละ 
 

500 1500  

2 ค่าเครื่องเสียงและ
คอมพิวเตอร์ 3 ชั่วโมงๆละ 

100 300  

 รวม  1,800  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
  10.1 .กระบวนการเรียนรู้การท าโครงงานจิตอาสาของนักศึกษาและการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ที่ต้องมีการวางแผนงานและท างานอย่างเป็นระบบ 
  1๐.2. การด าเนินงานบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและจัดการติดตามก ากับอย่างเป็นระบบ 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย 

1.ด้านนักศึกษา : นักศึกษาทุกกลุ่ม มีความตั้งใจ และร่วมมือร่วมใจกันในการท ากิจกรรม  
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีการวางแผนร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 
มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการท างาน  
 

2.ด้านวิทยาลัย : วิทยาลัยสนับสนุนในการด าเนินการจิตอาสา และมีอาจารย์เป็นที่ 
ปรึกษาในทุกขั้นตอน 
 

3.ความร่วมมือจากองค์กรภายนอก  : ทุกองค์กรภายนอก ให้ความช่วยเหลือและให้ความ 

ร่วมมือกับนักศึกษาในทุกกลุ่มและทุกสถานที่ 
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12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      ผู้รับผิดชอบโครงการท านุและอาจารย์ผู้บริหารรายวิชาควรมีเวลาส าหรับการวางแผน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบอย่างครอบคลุมกิจกรรมและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังของรายวิชาและโครงการให้มาก
ที่สุด 

 
ลงชื่อ  อักษ์ศรา   กะการดี.  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางอักษ์ศรา   กะการดี ) 
                                              ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 

ลงชื่อ         (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
 ( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว ) 

                                                 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
    วันที่  15  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๘ 

 

 
 

พันธกิจด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  51 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
๒. ผู้รับผิดชอบ                อ.ศิราณี    อิ่มน้ าขาว   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
 3.1 การประชุมการด าเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2556 
  3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะชีวิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ครั้งที่ 1     วันที่  24   พฤศจิกายน  2556 
ครั้งที่ 2     วันที่  12   มกราคม     2557 
ครั้งที่ 3     วันที่  11   พฤษภาคม   2557 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 
         ๑.อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 100 
คน 

๒.นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ทุกชั้นปี ๔79 คน 
                                รวมจ านวนทั้งสิ้น  579  คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
1.ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการด าเนินงาน ครอบคลุมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเฝ้าระวังในกลุ่มนักศึกษา ได้แก่ 
1.คณะกรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและคณะกรรมการชมรมจริยธรรม2.แต่งตั้ง
อาจารย์บุคลากรกลุ่มกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อท านุบ ารุงฯ  
3.แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารวมฝ่ายวินัยนักศึกษา ชมรมจริยธรรม ชมรมศิลปวัฒนธรรม  

2.มีการประชุมการด าเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา โดยวิทยากรจาก
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม รักษาการท าการบรรยายเรื่องการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ใน
วันที่ 7 พฤศจิกายน2556และกระบวนการขับเคลื่อนงาน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง วิทยาลัยได้มีการ
ประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภายหลังการได้รับคัดเลือกจากส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในสถานศึกษา ปี2555 และด าเนินงาน



๒๘๐ 

 

บูรณาการการเฝ้าระวังในกลุ่มบุคลากรให้ยึดหลักการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย  นักศึกษามีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาดูแลการด ารงตนให้อยู่ใน
กฎระเบียบ มีกรรมการฝ่ายวินัยนักศึกษา   ชมรมจริยธรรมและชมรมศิลปวัฒนธรรม 

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะชีวิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีต่างๆที่พักในวิทยาลัย ช่วงของการสวดมนต์ไหว้พระและชั่วโมงพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1     
วันที่  24   พฤศจิกายน  2556และครั้งที่ 2  วันที่  12   มกราคม     2557 มีนักศึกษาชั้นปี
ที1่,2,4 ส่วนชั้นปีที่3 เนื่องจากฝึกภาคปฏิบัติยาว ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

4.ด าเนินการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในกลุ่มบุคลากร นักศึกษาโดย ด าเนินการติดตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งในทางที่ดี(เชิงบวก)และในลักษณะการเบี่ยงเบน(เชิงลบ) 
และร่วมกับงานวินัยนักศึกษาในการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาและงานบุคลากร
พิจารณาในส่วนของบุคลากร 

5.แจ้งข่าวสารและเตือนให้บุคลากรและนักศึกษาทราบเพ่ือเฝ้าระวังและร่วมกันแก้ปัญหา
ความเสื่อมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องการกระท าพฤติกรรมทางโลกสารสนเทศ(IT) 

6.มีการจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จังหวัด
มหาสารคามเสนอต่อกรรมการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อรับรางวัลประจ าปี 2557 และได้รับการ
คัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติองค์การที่ท าคุณประโยชน์เพื่อกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 3 ตุลาคม 
2557 ณ กระทรวงวัฒนธรรม    

 
5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.มีกิจกรรมการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

มีกิจกรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆตามประเด็นดังนี้ 
การเฝ้าระวังด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสื่อมถอยของ
จิตส านึกที่ดีงาม ความซ่ือสัตย์ สุจริต  
   การด าเนินการ  
   จัดท าการเฝ้าระวังด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสื่อมถอย
ของจิตส านึกท่ีดีงาม ความซื่อสัตย์ สุจริต ดังนี้ 

1.1 มีการป้องกันและแก้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
โดยทุกปีจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากร
และนักศึกษา โดยนักศึกษา จัดตาม Student  Ethics  Year 
Map นักศึกษาที่ 4 ชั้นปีเข้ารับการอบรมครบ100% 
 



๒๘๑ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมจิตอาสาท าความดี เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรและนักศึกษาได้ท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือมุ่งพัฒนา
นักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีอัตลักษณ์บัณฑิต  บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะ 
-   กิจกรรมจิตอาสาท าความดีที่วัด 
- กิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ในโครงการเปิดประตูสู่รั้วอินถวาฯ 
- กิจกรรมจิตอาสาในโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระ

เกียรติ ของมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
- กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชมรมจิตอาสาคลังปัญญา น าพา

ลูกหลานมีคุณค่าจังหวัดมหาสารคาม 
- กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเพ่ือพ่อ 
- กิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุบ้านมหาสารคาม 
- จิตอาสาแกนน านักศึกษาในการร่วมการขับเคลื่อนงาน

ร่วมกับ 
    อาจารย์และภาคีเครือข่ายแผนงานป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน จังหวัดมหาสารคาม ในโครงการขยายผลการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษากับชุมชน จังหวัดมหาสารคาม 
2.การเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านความเสื่อมทางวัฒนธรรม 
ค่านิยมอันดีงามของไทย การด าเนินงานของวิทยาลัยในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 
2.1 การแต่งกายตามวัฒนธรรมองค์กรของอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา 
2.2 การจัดกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
3.การเฝ้าระวังความเสื่อมของการเคารพยกย่อง เชิดชูสถาบัน
ชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการเป็นพลเมืองที่ดี  

 
2.ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความเสื่อม
ทางวัฒนธรรมในวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม 

ยังไม่เกิดกรณีร้องเรียนใดใด 

3.เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมอย่างน้อยปีละ๑ครั้ง 
 

กิจกรรมการด าเนินการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้ด าเนินการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ 
มีการด าเนินงานร่วมกับชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  
ได้แก่ 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
-โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ร่วมกับชุมชนบ้านโคกไร่  อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
-โครงการขยายผลการด าเนินงานด้านสอจร.เพ่ือลดอุบัติเหตุ
จราจร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม มุ่งพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่า ป้องกัน
ภัยจังหวัดมหาสารคาม แขวงการทาง ขนส่ง ต ารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม โรงเรียน 8 โรงเรียน  
-ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะกรรมการการนิเทศเขต๑๒และ
ปัจจุบันเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ เขตบริการที่ 7  ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ในการเป็นกรรมการคุณธรรม
จริยธรรม ของกระทรวงสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรม 
-การจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนศรี
มหาสารคาม 
-การจัดกิจกรรมด้านจิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้าน
มหาสารคาม 
-การจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติร่วมกับชมรมพยาบาล
จังหวัดมหาสารคาม 
-การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและโรงพยาบาล
มหาสารคาม 
-ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในเทศกาลบุญเบิกฟ้ากาชาด จังหวัด
มหาสารคาม 1 กุมภาพันธ์ 2557 
 

 

 

 

 

 

 



๒๘๓ 

 

๖. งบประมาณ  

๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 วัสดุอุปกรณ์ 

 

๕,๐๐๐ 

 

- 2695 - 2305  46.1 

2 
ค่าตอบแทน
วิทยากร 

๑,2๐๐ - 1200 - 0 0 0 

3 
ค่าอาหารว่าง 

10,880 
- 

5250 

 
- 5630 0 48.25 

 รวมทั้งหมด ๑๗,๐๘๐  9,145  7,935  46.45 

 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมอินถวา 
จ านวน 4 ชั่วโมง 

300 บาท 1200 บาท  

2 หอประชุมวิทยาลัยฯ3ชั่วโมง
จ านวน 2 ครั้งรวม 6 ชั่วโมง 

ชั่วโมงๆละ  
500 บาท 

3,000 บาท  

3 ค่าเครื่องเสียง 6 ชั่วโมง 
 

ชั่วโมงๆละ 
100 บาท 

600 บาท  

 รวมทั้งสิ้น  4,800 บาท  



๒๘๔ 

 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
      ๗.๑ ได้เรียนรู้หลักการพิจารณาการประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กร 

  ๗.๒ .เรียนรู้การเชื่อมโยงกิจกรรมงานประจ าด้านศิลปวัฒนธรรมและการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
ให้เป็นชิ้นงานประจ าที่ด าเนินการ ไม่เป็นภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๘.๑  ความตั้งใจจริงของคณะกรรมการด าเนินงาน 
       ๘.๒  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมคิดดี ดีที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
       8.3.ความร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากรในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามและ
ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      ปัญหาที่พบ   กิจกรรมไม่ได้เป็นไปตามแผนในด้านการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านทักษะชีวิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการเลือกรับวัฒนธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของนักศึกษา   โดยวิทยากรภายนอก เนื่องจากนักศึกษาบางชั้นปีฝึกภาคปฏิบัติและทางส านัก
วัฒนธรรมจังหวัดอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการส านัก  
            แนวทางการพัฒนา 
  1.พิจารณาทบทวนรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม พร้อม
ร่วมกันท าแผนที่เป็นรูปธรรมเสนอต่อส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ร่วมกันกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

2.ควรมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีและบุคลากรใน
องค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง 

 

ลงชื่อ         (ผู้บริหารและรับผิดชอบ) 
( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว .) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
  
                                           วันที ่   20 เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.   2557 

 



๒๘๕ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  52 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   

            โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ท านุบ ารุงและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
พยาบาล 

๒. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวชนิสรา  แสนยบุตรและคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล วันที่ ๑๓ –๑๕ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
  วันที่ ๑๐ – ๑๓  มีนาคม ๕๗ 
 กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล 
   วันที่ 11 กันยายน 2557 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล  
๑.นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่๓๒          จ านวน ๑๐๐ คน 
๒.นักศึกษารุ่นพ่ีชั้น  ปี๒,๓,๔           จ านวน ๔๒๒ คน 
๓.คณาจารย์/บุคลากร/แขกผู้เกียรติ   จ านวน ๑๐๐ คน 
๔.ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่      จ านวน ๑๐๐ คน 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

1.นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๒๘      จ านวน ๕๗ คน  
2.อาจารย์/บุคลากรที่รับผิดชอบ  จ านวน ๕   คน 

 กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล  
  ๑.นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่น๓๑ จ านวน ๑๕๔ คน 

๒.นักศึกษาชั้นปีที่ ๑,๓,๔    จ านวน ๓๖๘ คน 
๓.อาจารย์และบุคลากร    จ านวน ๘๐   คน 
๔.อาจารย์พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก   จ านวน  ๒๐   คน 



๒๘๖ 

 

๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล  
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีนักศึกษา ใหม่จ านวน ๙๙ 

คน  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 
    ๑. การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีบุคลากรและนักศึกษาต้อนรับ  มีการน าเสนอ
วีดิทัศน์แนะน าวิทยาลัย และคณาจารย์   พร้อมกระชับเวลาในการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าโดยชี้แจง
กฎระเบียบวินัยแก่ผู้ปกครองผ่านคู่มือผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการซักถามข้อสงสัยต่างๆ  
มีผู้ปกครองสอบถามเรื่องทุนการศึกษาและทุนของต้นสังกัดจากมุมมองผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ อีกท้ัง
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเพื่อให้ผู้ปกครองและ
นักศึกษาใหม่รับทราบและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๒. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อินถวา โดยการบายศรีสู่ขวัญและรับขวัญนักศึกษาใหม่ทุกคน 
     ๓. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภายในองค์กรระหว่างศิษย์เก่า รุ่นพี่และ
นักศึกษาในการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันในวิทยาลัย 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
กิจกรรมประกอบด้วย 

จัดกิจกรรมในสัปดาห์ปัจฉิมนิเทศ  ในวันที่ 1๐-14 มีนาคม ๒๕๕6  การบรรยายพิเศษ 
อภิปรายกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  

วันที่ 1๐ มีนาคม ๒๕๕๗ พิธเีปิดโครงการโดย ดร.นฤมล เอนกวิทย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.    การบรรยายเรื่องการคืนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
โดย น.ส.วารุณี น าพูลสวัสดิ์ ธนาคารกรุงไทยสาขามหาสารคาม เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. การบรรยาย
เรื่อง        รู้ระเบียบอุ่นใจ รู้วินัยไร้เรื่องร้องเรียน โดย นายพิทักษ์ ชูคันหอม ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ 11  มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การอภิปรายพิเศษ จากพ่ีสู่น้อง  :  
งานได้ผล คนเป็นสุขโดย ชมรมศิษย์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   นายอดิศักดิ์ สีดา จาก 
โรงพยาบาลมหาสารคาม น.ส.ยุธิดา โยธาภักดี จากโรงพยาบาลนาเชือก  น.ส.วรารัตน์ ทิพย์อุทัย จาก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกก่อง อ าเภอสหัสขันธ์และน.ส.วารุณี ภูมิศรี จาก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ อ าเภอหนองกุงศรีและเวลา 13.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง จิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดย นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล โรงพยาบาลมหาสารคาม 

 



๒๘๗ 

 

วันที่ 12 มีนาคม 2557         เวลา 09.00-16.00 น. การซ้อมรับปริญญาบัตร 
วันที่ 13 มีนาคม 2557         เวลา 09.00-1๖.00 น.การซ้อมรับใบรายงานผลการศึกษา 
และวันที่ 14 มีนาคม 2557   พิธีรับใบรายงานผลการศึกษาและพิธีอ าลาสถาบัน 
 
 กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล จัดในวันที่ 
11 กันยายน 2557 จัดพิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี ในช่วงเช้า และพิธีมอบตะเกียงไนติง
เกล และ งานเลี้ยงสังสรรค์ราตรี Lady Lamp (โดยสโมสรนักศึกษา )  

   ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล  
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย ร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ 
๓๒ จ านวน ๙๙ คน เนื่องจากมีการรายงานตัว
รอบรับตรงและรับกลางตามจ านวนดังกล่าว 
รวมทั้งสิ้น ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒.ร้อยละของผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่มีผล
ประเมินความเข้าใจในลักษณะของความเป็นอยู่
ในวิทยาลัยพยาบาล ลักษณะของการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
ภาพรวม ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 

ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่มีผลประเมินความ
เข้าใจในลักษณะของความเป็นอยู่ในวิทยาลัย
พยาบาล ค่าเฉลี่ย ๔.๘ ในระดับดีมาก ร้อยละ 
๙๖  ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 
๔.๘๒ ในระดับดีมาก ร้อยละ ๙๖.๔ 

๓.มีรายงานสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปกครองกับคณาจารย์ของวิทยาลัย 

มีรายงานสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปกครองกับคณาจารย์ของวิทยาลัย 

๔.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่าเฉลี่ย ๔.๘ ระดับดีมาก อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๖ 

๕.ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพร้อมในการ
เรียนและการด าเนินชีวิตในระดับดีขึ้นไปอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 
 

นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและการด าเนิน
ชีวิตได้ค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๘๘.๔ 



๒๘๘ 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๖.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในข้อ ๒,๓ ระดับ
ดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในข้อ ๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๖๕ อยู่ในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๓, ข้อ ๓ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ 
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๑.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมระดับมากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

๑.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมระดับมากขึ้นไปจ านวน ๕๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ 

๒.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๕๗ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของบัณฑิตที่มีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ท างานในชุมชนระดับมากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

๓. ร้อยละของบัณฑิตที่มีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ท างาน ระดับมากขึ้นไป 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล 

๑.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการสืบสานประเพณีอันดี อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการ
สืบสานประเพณีอันดีคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๗  

๒.ร้อยละของนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีและ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบันในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีและภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และสถาบันในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๑๗ 

๓.ร้อยละนักศึกษาที่มีผลประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ข้อ ๒,๓,๗ ในระดับดีข้ึนไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนดข้อ ๒,๓,๗ 

ระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๑๐๐ 



๒๘๙ 

 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 
๑. วัสดุอุปกรณ์   ๑๓,๐๐๐ 0 ๑๓,๐๐๐ 0 0 0 0 
2. ค่าวิทยากร ๙๐๐ ๐ ๒,๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
3. ค่าอาหารว่าง ๑๐,๔๔๐ ๐ ๔,๙๕๐ ๐ ๕,๔๙๐ ๐ ๕๒.๕๘ 

 รวมทั้งหมด ๒๔,๓๔๐ ๐ ๒๐,๐๕๐ 0 ๕,๔๙๐ 0 22.55 
 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๑ วัสดุอุปกรณ์  ๓๑,๘๐๐ ๐ ๓๑,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๒  ค่าวิทยากรราชการ  

 
๗,๘๐๐ ๐ ๕,๗๐๐ ๐ ๒,๑00 ๐ ๒๖.๙๒ 

๓ ค่าพาหนะวิทยากร  ๒,๐๐๐ ๐ - ๐ ๒,๐00 ๐ ๑๐๐.๐
๐ 

๔ ค่าอาหารส าหรับ
วิทยากร/อาจารย์ผู้ 

๒,๘๐๐ ๐ ๒,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕ ค่าอาหารว่างส าหรับ
นักศึกษา และผู้ร่วม  

๒,๔๐๐ ๐ ๒,๔๐๐ ๐ 0 ๐ 0 

   รวมทั้งหมด  ๔๖,๘๐๐  ๐ ๔๒,๗๐๐ ๐ ๔,๑๐๐ ๐ ๘.๗๖ 
กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓๐,๐๐๐ - ๑๐,๙๓๖ - ๑๙,๐๖๔ - ๖๓.๕๔ 
2 ค่าอาหารว่างอาจารย์

และเจ้าหน้าที่ 
- ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐    - ๐ ๐ 

 รวมทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐  ๑๐,๙๓๖ ๑,๕๐๐    ๑๙,๐๖๔ ๐ ๖๓.๕๔ 
 รวมงบประมาณ 120,80

0 
24,340 73,686 ๑,๕๐๐      51.80 



๒๙๐ 

 

   ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุม วศม  
ส าหรับปี ๑(๘ชม.X๓วัน) 

๕๐๐บาท ๑๒,๐๐๐ บาท  

๒. ค่าเครื่องเสียง(๘ชม.X๓วัน) ๑๐๐ ๒,๔๐๐ บาท  
๓. ค่าคอมพิวเตอร์(๘ชม.X๓วัน) ๑๐๐ ๒,๔๐๐ บาท  

รวม    ๑๖,๘๐๐ บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑  การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน
เข้าใจตรงกัน 

๗.๒  การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ จะท าให้สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ ในการด าเนินงาน การวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน ท าให้การ 
ด าเนินส าเร็จลุล่วง และประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

๘.๒ การมีวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
๘.๓ วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  - 
 

                            ลงชื่อ      ชนิสรา แสนยบุตร   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวชนิสรา แสนยบุตร) 

                                              ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ   เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                             ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
                        วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๒๙๑ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  53 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
       โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวันส าคัญทางสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์  และวัฒนธรรมองค์กร  
2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย และสโมสรนักศึกษา    
  นางศิราณี  อิ่มน้ าขาว และนายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ (ที่ปรึกษา) 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕6 – กันยายน ๒๕๕7 
4.กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาทุกชั้นปี และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามทุกคน  
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  มีการประชาสัมพันธ์และจัดบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ 2557 
ทั้งกิจกรรมในแผนและกิจกรรมนอกแผนตามกลุ่มกิจกรรม ดังนี้ 
๑. วันพยาบาลแห่งชาติ  วันที ่21 ตุลาคม 2556 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  50 คน 
-นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวน 154 คน  
-นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 90 คน 
๒. วันปิยมหาราช   วันที่ 23 ตุลาคม  2556 
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  8 คน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 18  คน 
๓. วันลอยกระทง  วันที่  ๑7 พฤศจิกายน ๒๕๕6 
- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน   8  คน   
- นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน   180   คน  
4. กีฬาสาธารณสุข วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 คน 
มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 16 คน 
-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชั้นปีที่ 1 จ านวน  154 คน 

        5. วันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5  ธันวาคม   2556 
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
 



๒๙๒ 

 

      5.1 กิจกรรมเดินสี่มุมเมืองเทิดพระเกียรติ 
- นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  100   คน   
- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8  คนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

                       จ านวน 17 คน 
5.2  กิจกรรมตักบาตรวันพ่อ   พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล    วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๕6 

- นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  30 คน   
- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  17  คน 

 
6. วันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและวันขึ้นปีใหม่ 23 ธันวาคม 2556 
  - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 154   คน  
   -บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  70 คน  
7. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันข้าราชการ
พลเรือน วันที่ 31 มีนาคม 2557 ร หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  
  -บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 12 คน  
๘. บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด 

วันที่  25 มกราคม  – 3  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  154  คน   
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 23 คน  

9.  วันขึ้นปีใหม่  วันที่  ๓๑ ธ.ค. ๕๖, ๑ ม.ค. ๕๗ 
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  18  คน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน  19 คน 

10. วันมาฆบูชา วันที่  14  กุมภาพันธ์  ๒๕๕7 
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 คน  มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 11 คน 

๑1. วันจักรี วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕7    ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  8 คน  มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน 11 คน 

๑2.  วันสงกรานต์ 
-วันสงกรานต์  (ท าบุญตักบาตร) วันที่  11  เมษายน  ๒๕๕7  ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
-นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 30 คน 
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  39  คน   



๒๙๓ 

 

- วันสงกรานต์ (รดน้ าด าหัว) วันที่ 12  เมษายน 2557 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนศรี
มหาสารคาม 

- นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน  
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 6 คน  

-พิธีเปิดวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2557  ณ บริเวณหอนาฬิกาจังหวัดมหาสารคาม 
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  8 คน  

- วันสงกรานต์ (วันกตัญญูครอบครัวอบอุ่น) วันที่ 11 เมษายน 2557 
-บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 75 คน  
-นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 154 คน 

-วันแห่งครอบครัว วันสงกรานต์ ประจ าปี 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ วัดมหาชัย 
-บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 คน 

- วันสงกรานต์ (ท าบุญตักบาตร) วันที่ 13 เมษายน 2557 ณ บริเวณหอนาฬิกาถนนผดุงวิถีและ
ถนนนครสวรรค ์

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน 
 

๑3.  งานรัฐพิธีถวายราชสักกระเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
        วันที่  ๒๕ เมษายน 2557 ณ  หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  7 คน   
๑4.  วันฉัตรมงคล  วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕7  ณ  หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม   

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8  คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 13 คน   
๑5. วันวิสาขบูชา (เวียนเทียน) ณ บริเวณหน้าพระบรมพระธาตุนาดูน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 
2557 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  8 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 12 คน 
๑6. วันแม่แห่งชาติ  ๑๒ สิงหาคม  ๒557         

- กิจกรรมท าบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคามอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน 12 คน  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 10 คน 

- กิจกรรมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม อาจารย์และเจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน 10 คน นักศึกษาจ านวน 15 คน  

-กิจกรรมร่วมฟังเทศน์ เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ 
วัดมหาชัยพระอารามหลวง อาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจ านวน 10 คน นักศึกษา
จ านวน 10 คน  
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- กิจกรรม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัย ณ หอประชุมจังหวัด
มหาสารคาม อาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จ านวน  10 คน นักศึกษา จ านวน 15 คน  
๑7. วันเข้าพรรษา (ถวายเทียนจ าน าพรรษา)    วันที่  10  กรกฎาคม  ๒557 ณ  วัดป่าโนน
แท่น   - บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน   
18.วันเข้าพรรษา (ถวายเทียนจ าน าพรรษา)  วันที่ 2   สิงหาคม  ๒557 ณ  วัดป่าโนนแท่น 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 13 คน และ
นักศึกษาจ านวน 5 คน 
19. วันอาสาฬหบูชา (เวียนเทียน) ณ พระบรมธาตุ  นาดูน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  12 คน 
20 วันอาสาฬหบูชา (เวียนเทียน) ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  8 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน 
21. พิธีถวายสักการะ และบวงสรวง ท้าวกวดวันพฤหัสบดี ที่  22  สิงหาคม 2557  ณ 
สวนสาธารณะหนองข่า บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  6  คน 
กิจกรรมนอกแผนที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
๑. งานพิธีเข้ารับเกียรติบัตร ผู้ให้ความอุปถัมภ์ วัดมหาชัย พระอารามหลวง วันที่ 13 ตุลาคม 
2556  -  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  9  คน 
๒. โครงการรณรงค์ข้าราชการเข้าวัดท าบุญในช่วงเทศบาลเข้าพรรษา ณ วัดอภิสิทธิ์ วันที่ 12 
ตุลาคม 2556 

-  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  10  คน - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 24 คน 
๓. โครงการรณรงค์ข้าราชการเข้าวัดท าบุญในช่วงเทศบาลเข้าพรรษา ณ วัดปัจฉิมทัศน์ วันที่ 12 
ตุลาคม 2556    

-  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  11  คน 
4. ร่วมพิธีถวายผ้าป่ากองทุนเด็ก และเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 วัด
มหาชัยพระอารามหลวง มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 17 คน 
5. กิจกรรมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน วัดมหาชัยพระอารามหลวง วันที่ 26  ตุลาคม  2556 

-บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  10  คน 
6.พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ วัดป่าวังเลิง 

- บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน  5  คน  
7. ทอดถวายท าบุญตักบาตรพระ 2,700 รูป ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2556  

-บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน 
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8. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม  ในวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2556  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 13 คน  
9. กิจกรรมร่วมขบวนแห่กระทง ในเทศกาลลอยกระทงจังหวัดมหาสารคาม ณ ถนนศรีสวัสดิ์
ด าเนิน ริมคลองสมถวิล จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 

- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14 คน  

10. การพัฒนาแกนน าสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถนะร่างกายด้วยการออกก าลังกายโดย
การเล่นกีฬา (เต้นแอโรบิก) ในวันที่  19 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  

-บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4 คน 
-นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 70 คน 

11. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 27 ธนัวาคม 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  93 คน 

12. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สโมสรนักศึกษา 27 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 

- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  21 คน 
-นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 400 คน 

13. ท าบุญตักบาตร ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันที่ 1 มกราคม 2557 
- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  17 คน 

14. การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ และวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเขาร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน 
-นักศึกษากลุ่มป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน 

15.การท าบุญโรงทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี 2557 ณ วัดมหาชัย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
25557 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 5 คน 
16.กิจกรรมร่วมถวายกัณฑ์เทศมหาชาติ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 วัดอภิสิทธิ ์
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 5 คน 
17.กิจกรรมพิธีเปิดวันปัจฉิม อ าลาสถาบัน ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ร หอประชุมวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 26 คน 
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18. กิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณการจัดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดมหาสารคาม ในวันที่ 30 
เมษายน 2557 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 7 คน 
19. กิจกรรมพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคระชั้นสามัญ วัดป่าวังเลิง ในวันที่ 19 เมษายน 
2557 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 21 คน 
20. พิธีบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน สร้างความสามัคคี คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัด
มหาสารคาม ในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ พระบรมธาตุนาดูน มหาสารคาม 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 4 คน 
21. กีฬาปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 7 คน 
22. วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 4 คน 
23. ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูศรีมหาชยาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมทัศน์ ในวันที่ 

15-16 มิถุนายน 2557 ณ วัดปัจฉิมทัศน์ บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 13 คน 
24.ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 วัดมหาชัยพระอาราม
หลวง  

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 13 คน 
25. ถวายผ้าอาบน้ าฝนแห่เทียนพรรษา วันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557  วัดโนนแท่น 

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 18 คน 
26. ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557  ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 18 คน 
27.ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 26 คน 
28. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  

-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 38 คน 
29. กิจกรรมแสดงธรรม ท าบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ วัดป่า
โนนแท่น 
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-บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 13 คน 
 โดยเลขากลุ่มกิจกรรมได้ด าเนินการสรุปผลการเข้าร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเก็บภาพ
กิจกรรมส่งที่งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมร่วมกันถอดบทเรียนที่ได้รับ 
 ผลการร่วมกิจกรรมจากการถอดบทเรียนเกิดประโยชน์คุณค่าดังนี้ 

1.รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สืบทอดประเพณีอันดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  
2.เป็นการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสถาบัน  
3.การจัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลลอยกระทงร่วมกับชุมชนศรี

มหาสารคาม ถือเป็นประเพณีที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีใน
นามของชุมชนมาทุกปี  มีการร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันก่อนถึงงานประเพณีและมีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ ตั้งแต่ร่วมในการพิจารณาแบบกระทง ขบวนแห่ คัดเลือกนางนพมาศด้วยกรรมการ
และผู้แทนชุมชนกับวิทยาลัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ช่วย คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี  ร่วมแรง
รว่มใจกัน   

4.การร่วมงานท านุส่งผลให้นักศึกษารู้สึกมีคุณค่า ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม ได้แสดง
ศักยภาพและใช้ภูมิปัญญาในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ การร่วมกับชุมชนศรี
มหาสารคามประดิษฐ์กระทงและจัดขบวนแห่ในงานเทศกาลลอยกระทงของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  

5.ผู้น าชุมชนรู้สึกมีคุณค่ากับการได้ร่วมในการสอนนักศึกษาท ากระทง จัดหาทุ่นลอยน้ าที่ต้อง
เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ได้อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม  

6.การได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนแห่และรางวัลนางนพมาศ วิทยาลัยรู้สึกภาคภูมิใจและได้รับ
การยอมรับ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยและชุมชนศรีมหาสารคาม เป็นต้น 
   
 5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘9.75 

๒. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉลี่ยคิดเป็น  4.51 ระดับมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ  87.93 

๓. มีสรุปผลการถอดบทเรียนจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงของนักศึกษาและ
บุคลากร ในภาพรวมอย่างน้อยกลุ่มละ ๑ 
ชิ้น 

มีการสรุปถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงของอาจารย์ 1 ชุด และนักศึกษา 1 ชุด 

 



๒๙๘ 

 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ วันพยาบาล
แห่งชาติ 

๕,๐๐๐ - 2,000 - 3,000 - 60 

๒ วันปิยมหาราช
และ กิจกรรม 
๑๐๐  ปี แห่ง
การสวรรคต
ของพระบาท 
สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า 

 

1,500 
 

 

1,5๐๐ 

 

- 

 

5,000 

 

- 

 

0 

๓ ท านุบ ารุง
ศาสนาและ
ประเพณีไทย 

15,000 
- 15,000 - 0 - 0 

4 กีฬาสาธารณสุข 10,000  10,000  0  0 

5 วันลอยกระทง 

- ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   

ร่วมกับ
โครงการ
นักศึกษา   

- - - - - - 

6 วันพ่อแห่งชาติ 4,500 - 4,500 - 0 - 0 

7 วันสถาปนา
วิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม 

 

15,050 - 15,050 - 4,470 - 29.70 



๒๙๙ 

 

ล า 

ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

8 พิธีถวายราช
สักการะเนื่องใน
วันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวร
มหาราช 

- ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   

- - - -  -  

9. บุญเบิกฟ้าและ
งานกาชาด -
การจ้างเหมาชุด
การแสดง 

30,000 - 30,000 - 0 - 0 

10. วันปีใหม่ 

ท าบุญตักบาตร 
4,000 - 3,960 - 40 - 1.0 

11. วันมาฆบูชา 

 
1,500 - 1,500 - - - - 

12. วันจักรี 

 
1,000 - 1,000 - 0 - 0 

13. วันสงกรานต์ 

 
5,000 - 5,000 - 0 - 0 

14. วันฉัตรมงคล - - - - - - - 



๓๐๐ 

 

ล า 

ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

15. วันวิสาขบูชา 1,500 
 

1,500 - 0 - 0 

16. วันอาสาฬหบูชา 1,500 
 

1,500 - 0 - 0 

17. วันเข้าพรรษา 4,000 
 

4,000 - 0 - 0 

18 วันแม ่ - - - - - - - 

19 บวงสรวงท้าว
กวด 

1,500 - 500 - 1,000 - 66.66 

20 วันมหิดล 1,500 - 1,000 - 500 - 33.33 

 รวมค่าใช้จ่าย 

ทั้งโครงการ 
107,550 

 
98,010 

 
9,540 

 
8.87 

 

6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ  

1. ค่าสถานที่ (หอประชุม) จ านวน  
๕ วัน   

วันละ ๔,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐     

2. ๒. ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงจ านวน 
10 วัน 

วันละ ๕๐๐  5,0๐๐     

3. ๓. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนจ านวน  ๑๑๘ คน  

คนละ ๒๐๐ บาท   ๒๓,๖๐๐    

4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  2,0๐๐     

รวมทั้งสิ้น  50,600 บาท   



๓๐๑ 

 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.๑   การจัดท างบประมาณควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า รายเดือน หรือรายไตรมาศ  เพื่อ
สะดวกและง่ายต่อการเบิกจ่ายประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 7.๒  เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อสังคม การช่วยเหลือ  การ
ร่วมท าบุญในงานพิธีต่างๆ  อย่างเต็มใจ  
 7.๓  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  ไม่ว่าจะมีการประสานงานอย่างเร่งด่วน  หรือ
กระชั้นชิดเพียงใด  นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ดีทุกครั้ง   
 7.๔  สมาชิกกลุ่มกิจกรรมผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ได้แจ้งเหตุผลในการไม่เข้าร่วม
กิจกรรม พร้อมจะด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนแทน 
 7.๕  ควรมีการตรวจเช็คล่วงหน้าเกี่ยวกับเวลาในการด าเนินบางกิจกรรม 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.๑ บุคลากรและนักศึกษาให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันส าคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมองค์กร   
8.๒  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนโดย

ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างดียิ่ง  และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
 8.๓  มีการจัดท าโครงการไว้ล่วงหน้า  ท าค าสั่งการเข้าร่วมกิจกรรมฯ  วางแผนการ
ด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
 8.4 วิทยาลัยสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยอย่างดียิ่ง 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.๑  ควรมีการจัดท าแบบประเมินโครงการ หรือแบบประเมินรายกิจกรรม  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป โดยบางกิจกรรรมไม่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาจต้องพิจารณา
แบบประเมินครั้งต่อไป 
 9.๒  สมาชิกกลุ่มกิจกรรมต้องรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม  หากไม่สามารถเข้าร่วมได้
ควรแจ้งประธานกลุ่มกิจกรรม  เลขาฯ  หรือสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ   
 9.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เพื่อกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ จะได้ทราบล่วงหน้า 
 9.4 หากมีกิจกรรมที่ต้องเข้าวัด ควรให้อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ใส่เสื้อสีขาว 
หญิงใส่ผ้าถุง ชายกางเกงด า 
 9.5 ควรตรงต่อเวลานัดหมาย เช่นการขึ้นรถ การเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ควรกลับพร้อม
กัน 



๓๐๒ 

 

 9.6 การประสานงานกับจังหวัดเวลามีกิจกรรมเข้าร่วมไม่ชัดเจน ท าให้การเข้าร่วมกิจกรรม
บางครั้งสับสนและไม่เข้าใจงาน 
 

ลงชื่อ นาฏอนงค์  โลเชียงสาย  ผู้รับผิดชอบโครงการ                            
     ( นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย) 

                                นกัวิชาการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์  ผู้บริหารที่รับผิดชอบ                          

      (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุฯ 

 

   วันที่  8  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2557 



๓๐๓ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  54 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
       โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายอชรายุ   ภูมิพันธ์  ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑)  สมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรมจ านวน  ๖๐ คน 
 ๒)  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่  ๑ – ๔ จ านวน  ๔๓๘  คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

1.กิจกรรมของนักศึกษาในชมรมมีการท าความสะอาดห้องชมรม จัดเก็บอุปกรณ์ทุกๆเดือน 
โดยแบ่งเวรท าความสะอาด และส ารวจสภาพเครื่องดนตรี ชุด เครื่องประดับ อุปกรณ์อ่ืนๆ พร้อมทั้ง
จัดท าบัญชียืม-คืน อุปกรณ์ภายในชมรมอย่างเป็นระบบ 

2.การแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
       ครั้งที่ ๑ งานลอยกระทงประจ าปี    
      ครั้งที่ ๒ งานวันปีใหม่ 
       ครั้งที่ ๓ งานราตรีอินถวา 
       ครั้งที่ ๔ งาน Freshy Night 
       ครั้งที่ ๕ งาน Lady of the lamp 
       ครั้งที่ ๖ งานสดุดีพระคุณแม่ 
       ครั้งที่ ๗ งานสถาปนาวิทยาลัย 
       ครั้งที่ ๘ งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม 
       ครั้งที่ ๙ งานวันพ่อ 
       ครั้งที่ ๑๐ ร่วมงานกรมปศุสัตว์ 
 
 



๓๐๔ 

 

    5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๔,๗,๙ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 90 

นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ 
๔,๗,๙ ในระดับดีข้ึนไป จ านวน ๖๐ คน   คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

2.ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

นึกศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
ขึ้นไปจ านวน ๕๖ คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ 
 

3.จ านวนนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางดนตรี
ไทยเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย ๕ คน 
 

รายชื่อนักศึกษาที่มีความสามารถทางดนตรีไทยเพ่ิมขึ้น  
๕ คน ดังนี้ 
นางสาวโสภิดา   เลิศแหละ 
นายเวชพูล   เวชไธสง 
นางสาวสุกานดา   รักษาก้านตรง 
นางสาวอุมาพร   เศรษฐีแสง 
นางสาวจุฑามาศ   พลเยี่ยม 

4..ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
 

นักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 438 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
วิทยาลัยจัดขึ้น และสมาชิกชมรม จ านวน 60 คน เข้าร่วม
กิจกรรม หรือที่ได้รับมอบหมาย   คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

5. มีจ านวนผลงานนวตกรรม/กิจกรรมการบูร
ณาการด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย ๒ 
ชิ้นงาน 

 

กิจกรรมบูรณาการที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 
1.มีการแสดงร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ในงานวันสถาปนา
วิทยาลัย โดยได้มีการฝึกซ้อมร่วมกันใช้ท่าทางการเต้นแบบ
ร าไม้พลองกับผู้สูงอายุ  
2.ร่วมงานกับชุมชนศรีมหาสารคามในงานวันลอยกระทง
ประจ าปี  โดยได้มีการคิดกระบวนการการออกแบบขบวน 
และท่าร าพ้ืนบ้านร่วมกัน 

6. มีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงาน 

 

ชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงาน
ครบกระบวนการ PDCA เริ่มตั้งแต่การร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงาน(P) การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดของแต่ละ
กิจกรรม(D)การติดตามตรวจสอบโดยใช้แบบประเมิน การ
ถอดบทเรียน(C) และการน าผลไปปรับปรุงและพัฒนางาน(A) 



๓๐๕ 

 

๖. งบประมาณ 

 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 

ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ 

ค่าตอบแทน
วิทยากรดนตรี
พ้ืนบ้าน (๒๐ 
ชั่วโมง x ๑๕๐ 
บาท) 

๖,๐๐๐ 0 ๖,๐๐๐ 0 0 0 0 

๒ 

ค่าตอบแทน
วิทยากรดนตรี
ไทย (๒๐ 
ชั่วโมง x ๑๕๐ 
บาท) 

๖,๐๐๐ 0 ๖,๐๐๐ 0 0 0 0 

๓ 

ค่าเช่าวัสดุ
อุปกรณ์และ
ค่าจ้างเหมาเช่า
ชุด นางร าและ
อุปกรณ์ตลอดปี 

๓๐,๐๐๐ 0 ๓๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

๔ 
ค่าของรางวัล
การประกวด 

๕,๐๐๐ 
0 0 0 5,000 0 100 

๕. 
ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตลอดโครงการ 

- 

 

- 

 

258,50 - 

 

- 

 

- 

 

 

 รวมทั้งหมด ๔๗,๐๐๐ 0 67,850   0 -44.36 

 



๓๐๖ 

 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล า 
ดับที่ 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ หอประชุมวิทยาลัยฯกิจกรรม ๖ คร้ัง 
คร้ังละ ๓ ชั่วโมงรวม ๑๘ ชั่วโมง 

๕๐๐ ๙,๐๐๐  

๒ ค่าเครื่องเสียง ๑๘ ชั่วโมง ๑๐๐ ๑,๘๐๐  

๓ ห้องสโมสรนักศึกษา ๒ ชั่วโมง ๒๐๐ ๔๐๐  

 รวมทั้งสิ้น  3,100 บาท  

 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ เรียนรู้การวางแผนจัดท าโครงการที่ต้องด าเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการPDCA 
 ๗.๒ นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการด าเนินการและเกิดการเรียนรู้การ
แก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆในการด าเนินการ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกัน
วางแผนงานโครงการ 
 ๘.๒ รูปแบบกิจกรรมที่มีความน่าสนใจท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจและท าให้บรรลุ
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาน าข้อมูลผลการส ารวจศักยภาพ/ความสามารถด้านต่างๆของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีมาพิจารณาเพ่ือท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านดนตรีและ
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๙.๒ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมในการพิจารณาด าเนินการด้านการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
 
 



๓๐๗ 

 

ลงชื่อ  นายอชรายุ   ภูมิพันธ์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
   (นายอชรายุ   ภูมิพันธ์) 

                                              ต าแหน่ง  ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรม 
 
ลงชื่อ  นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

 (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
                                   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

                          วันที่ 15 เดือน กันยายน. พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับโครงการ / กิจกรรม  55 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
     โครงการบูรณาการงานสืบสานวัฒนธรรมไทย  เนื่องในเทศกาลลอยกระทง  ร่วมกับชุมชน
ศรีมหาสารคาม 

๒. ผู้รับผิดชอบ          1. นายเวชพูล เวชไธสง  และสโมสรนักศึกษาร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   

 นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๑ จ านวน ๑๕๔ คน 
 อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน ๑๕ คน 
 ประชาชนในชุมชนศรีมหาสารคาม จ านวน ๑๐ คน 

 
๕. ผลการด าเนินงาน 
         5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 นักศึกษามีการออกแบบกระทงและให้ชุมชนศรีมหาสารคาม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ 

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- จัดท ากระทงใหญ่และขบวนแห่/ร่วมขบวนแห่กระทงในนามชุมชนศรีมหาสารคาม 
- การฝึกซ้อมและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 
- คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ส่งเข้าประกวดนางนพมาศจังหวัดมหาสารคามในนามชุมชนศรี

มหาสารคาม,เครือวัลย์ ๑-๒ 
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการประดิษฐ์กระทงและภูมิปัญญา

ชาวบ้านในการท ากระทงจากวัสดุธรรมชาติร่วมกับชุมชน 
 
         5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด     

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑.สโมสรและชมรมมีการใช้กระบวนการ พัฒนา
คุณภาพในการด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 
 

สโมสรมีการใช้กระบวนการ พัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ PDCA 
  



๓๐๙ 

 

 
๖.  สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ล าดับ 
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย 
ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

 

 เงินงบ 
เงิน

สนับสนุน 
เงินงบ 

เงิน
สนับสนุน 

 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - - - -  

๒ ค่าเครื่องแต่ง
กายขบวนแห่
และนางร า 

๒๐,๐๐๐ จากชุมชน
๘,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - - -  

 รวม ๔๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ - - -  
  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๒.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๓,๖,๗,๙   ในระดับดีข้ึนไป
อย่างน้อยร้อยละ ๘0 
 

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับมาก
ขึ้นไป  ดังนี้    
ข้อ ๓ จ านวน ๓๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๕ 
ข้อ ๖ จ านวน ๔๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๘ 
ข้อ ๗ จ านวน ๓๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๖ 
ข้อ ๙ จ านวน ๓๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๗ 

๓.ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมากข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ยคิดเป็น ๔.๗๘ มากที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ  
90.47 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 

๕.อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วม ในการพัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิต อย่างน้อย 10 คน 
 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการกิจกรรมพัฒนา 
อัตลักษณ์บัณฑิต จ านวน ๑2 คน 



๓๑๐ 

 

๖.๒ สรุปมูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถแห่ขบวน ๕๐๐ ๕๐๐  
 รวมทั้งหมด - ๕๐๐  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
         7.๑ การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน 
         7.๒ การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
         7.๓ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความรักความสามัคคีของสมาชิกในองค์กร 
         7.๔ ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.1   การมีทีมด าเนินงานที่ดี  คอยช่วยเหลือและแก้ปัญหา   
8.2 วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไม่ว่าจะเป็น
ด้านงบประมาณ สถานที่และบุคลากร 

 8.3  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงการ 
 8.4  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนศรีมหาสารคามเป็นอย่างดี 
 8.5   ได้น าข้อเสนอแนะจากการท าโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มาปรับปรุง ได้แก่ 
รูปแบบขบวน รูปแบบกระทง  
 8.6  การน าเอาอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มาปรับใช้ท าให้หมด
งบประมาณในส่วนนี้น้อย  
 8.7    การด าเนินงานตามหลัก PDCA ที่มีประสิทธิภาพของทีมเริ่มจาก 
  Plan    : กรรมการรับผิดชอบโครงการท าแผนงานโครงการเสนอตามระยะเวลา 
  Do      :ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในทุกระยะ 
  Check : ด าเนินการจัดหาแบบประเมินสอบถามปัญหาของฝ่ายต่างๆและแก้ไข                   
ปัญหาร่วมกัน 
  Action :น าปัญหาที่พบมาแก้ไขและพัฒนาเพ่ือการวางแผนที่ดีต่อ 
  
 
 
 

3 



๓๑๑ 

 

9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๙.๑ วางแผนในการประดิษฐ์แต่ละส่วนของกระทงไม่ดี จึงท าให้ท าออกมาเยอะส่งผลให้เหลือ

ใช้ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมและการประสานงานล่วงหน้าก่อนด าเนินงานโครงการ อย่าง
น้อย  ๑-๒  เดือนเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ  ให้ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ 

๙.2 อุปกรณ์ท่ีสั่งได้ไม่ตรงตามลักษณะและเวลาที่ต้องการควรจะมีการจัดประกวดแบบ
กระทงจะท าให้ได้รูปแบบกระทงท่ีหลากหลาย 

9.3 เป็นโครงการที่ดี  ท าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรม 
 

 
    ลงชื่อ   เวชพูล  เวชไธสง   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

   (นายเวชพูล  เวชไธสง) 
 
ลงชื่อ  นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

 (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
                                       หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

     วันที ่15  เดือน กันยายน.  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๒ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  56 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  ราตรีอ าลาอินถวาช่อที่  ๒8 
2. ผู้รับผิดชอบ                นายวิศรุต  นาคาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา                   
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

-นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ ๒ และ ๓  รวม ๔๒๒ คน 
-อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่วศม.และศิษย์เก่า จ านวน ๑๐๐ คน 
- นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ จ านวน๕๗คน 

5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  จัดกิจกรรมงานราตรีอินถวา ในสาระของวังอินถวา โดย
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละชั้นปีในการจัดจัดซุ้มแสดงความยินดี   กิจกรรมอ าลาน้องพ่ี
อินถวา  งานเลี้ยงอ าลารุ่นพี่และพบปะศิษย์เก่า พ่ีเถาว์ และน้องเถาว์ ภายในงานมีการน าเสนอวิดีทัศน์ 
๔ ปีของก้าวย่างสู่เส้นทางสีขาว ภาพความทรงจ าและความประทับใจอินถวาช่อที่ ๒๘  การประกวด 
The popular vote of  Bye-nior 
         กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ี น้องอินถวาและการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาชั้นปี ๑-๓
และการแสดงของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาร่วมในการลงเถาว์แสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวนมาก 
 
  5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. สโมสรนักศึกษามีการใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 

สโมสรนักศึกษามีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ในข้อที่ ๒,๓,๖,๗ ในระดับดีข้ึนไป  
อย่างน้อยร้อยละ๘o 
 

นักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนดข้อ ๒,๓,๖,๗ ระดับดีข้ึนไปดังนี้ 
ข้อ ๒คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๕ 
ข้อ ๓คิดเป็นร้อยละ๙๒.๙๖ 
ข้อ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๓ 
ข้อ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๓ 



๓๑๓ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3.ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไปอย่าง
น้อย ร้อยละ ๘o 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ
๙๕.๗๗ 

4. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ 

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๐ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๓๐,๐๐๐ 0 ๓๐,๐๐๐ 0 0 0 0 
2 ค่าซุ้มสโมสร

นักศึกษา 

0 3,000 0 3,000 0 0 0 

3 รางวัลและของที่
ระลึกสโมสร
นักศึกษา 

0 6000 0 6,000 0 0 0 

 รวมทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ 9,000 30,000 9,000 0 0 0 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

300 600  

2 ค่าสถานที่ (หอประชุม) จ านวน  
๖ ชั่วโมง ๆ ละ 500 บาท  

3000 3,000  

 รวมทั้งสิ้น  3,600 บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          7.๑ การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน 
          7.๒ การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
 



๓๑๔ 

 

          7.๓ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
          7.๔ ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
          8.๑ นักศึกษาส่วนใหญ่ ร่วมแรงร่วมใจ มีความสามัคคี ท าให้โครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี 
          8.๒ งบประมาณท่ีได้รับมาจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
          8.๓ ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ 
          8.๔ อาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดโครงการท าให้มีแนวทางในการจัดโครงการ 
          8.๕ วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอ 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
         9.๑ กิจกรรมควรมีความต่อเนื่องกัน โดยมีการก าหนดการที่แน่นอนเพ่ือที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 
         9.๒ ควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือให้สะดวกต่อผู้เข้ากิจกรรม 
         9.๓ ควรมีประสานงานในแต่ละฝ่ายเพ่ือจะได้ล าดับรายการในงานได้อย่างแน่นอน 
         9.๔ ควรมีการเตรียมการในเรื่องพิธีกร เพ่ือที่จะให้เป็นไปตามที่วางแผนกิจกรรมไว้ 
 
 

ลงชื่อ     วิศรุต  นาคา     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นายวิศรุต   นาคา) 

                                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ  นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน ) 

                                          หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

   วันที่ 30  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 



๓๑๕ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการกิจกรรมที่ 57 
๑. ชื่อโครงการ   วันกตัญญู ครอบครัวอบอุ่น 
๒. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศิริภรณ์  อารีเอ้ือและคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   วันที่ 1-๑๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

4.1 นักศึกษาหลักสูตรชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๑จ านวน ๑๕๔ คน 
4.2 อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ๖๐คน 
4.3 แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการของวิทยาลัย

พยาบาลศรีมหาสารคาม  ๑๐คน  
5. ผลการด าเนินงาน 

      5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
5.1.1 นักศึกษามีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีวัน

สงกรานต์ ในช่วงเดือนเมษายน 2557 ติดที่บอร์ดกิจการนักศึกษา 
5.1.2 ท ากิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๙ รูป ในช่วงเช้าก่อนการเรียน ณ หอ

ประชุวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พร้อมถวายสังฆทาน 
5.1.3  จิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ

ภาคึเครือข่าย เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านมหาสารคาม
ชุมชนศรีมหาสารคาม และชุมชนศรีมหาสารคาม ในวันที่ 12 เมษายน 2557 

5.1.4 จัดกิจกรรมในวันกตัญญูครอบครัวอบอุ่น ท าบุญตักบาตรในช่วงเช้าและฟัง
บรรยายธรรมะ เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ การสรงน้ าพระพุทธรูป การรดน้ าด าหัว
และขอพรผู้ใหญ่ จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน(ร าวงสงกรานต์ เก้าอ้ีดนตรี อ่ืนๆ) รดน้ าขอ
พรและประกวดนางนพมาศ 

 
           5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. สโมสรนักศึกษามีการใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 

สโมสรนักศึกษามีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพใน
การด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 



๓๑๖ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์  ในข้อที่ ๒,๓,๖,๗ และ ๙  
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ๘o 

นักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนดข้อ ๒,๓,๖,๗,๙ ระดับดี
ขึ้นไป ดังนี้ 
ข้อ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐ 
ข้อ ๓ คิดเป็นร้อยละ  ๘๒ 
ข้อ ๖ คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๖๐ 
ข้อ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐ 
ข้อ ๙ คิดเป็นร้อยละ  ๘๒ 

๓. มีการบูรณาการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษากับการท านุศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย  ๑  กิจกรรม 
 

มีการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับการท านุ
ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรม 4  กิจกรรมคือกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตร กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมการละเล่น
พ้ืนบ้าน กิจกรรมร าวงสันทนาการ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไปอย่าง
น้อย ร้อยละ ๘o 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ 
๘๒ 

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ 

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
๖.      งบประมาณ 
     6.1  งบประมาณที่ใช้ 

                   
ล า 
ดับ 

รายการที่ใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือใช้ ร้อยละ
เหลือจ่าย 

เงินงบ นอกงบ เงินงบ นอก
งบ 

เงินงบ นอก
งบ 

1 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ของ
รางวัลและของที่ระลึก 

๑๐,๐๐๐ - 8,589 - 1,411 0 14.11 

๒ ค่าตอบแทนพระ
วิทยากร  

๑,๒๐๐ - 0 - - 0 0 

3 ค่าอาหารว่าง ๔,๔๘๐ - 0 - - 0 0 
4. ค่าวัสดุอ่ืนๆในโครงการ - - 21,391     
 รวมทั้งโครงการ ๑๕,๖๘๐ - 29,980 - 5,711  36.42 

 



๓๑๗ 

 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ 

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

300 600  

2 ค่าสถานที่ (หอประชุม) จ านวน 
๖ ชั่วโมง ๆ ละ 500 บาท  

3000 3000  

 รวมทั้งสิ้น  3,600 
 

 

    
๗.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          ๗.๑ การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน 
          ๗.๒ การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
          ๗.๓ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
          ๗.๔ ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 
 
๘.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
          ๘.๑ นักศึกษาส่วนใหญ่ ร่วมแรงร่วมใจ มีความสามัคคี ท าให้โครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี 
          ๘.๒ งบประมาณท่ีได้รับมาจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
          ๘.๓ ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ 
          ๘.๔ อาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดโครงการท าให้มีแนวทางในการจัดโครงการ 
          ๘.๕ วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอ 
 
๙.     ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           ๙.๑ กิจกรรมควรมีความต่อเนื่องกัน โดยมีการก าหนดการที่แน่นอน เพ่ือที่ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 
           ๙.๒ ควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือให้สะดวกต่อผู้เข้ากิจกรรมและไม่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
           ๙.๓ ควรมีประสานงานในแต่ละฝ่ายเพ่ือจะได้ล าดับรายการในงานได้อย่างแน่นอน 
           ๙.๔ ควรมีการเตรียมการในเรื่องพิธีกร เพื่อที่จะให้เป็นไปตามที่วางแผนกิจกรรมไว้ 
 ๙.๕ ในการจัดกิจกรรมควรมีการก าหนดเวลาในแต่ละกิจกรรมให้แน่นอน เพ่ือจะที่จะได้
เป็นไปตามก าหนดการที่วางเอาไว้ 
 ๙.๖ คณะผู้จัดท าโครงการควรที่จะประชุม มอบหมายหน้าที่กันก่อนที่จะด าเนินงาน  



๓๑๘ 

 

     ลงชื่อ ศิริภรณ์  อารีเอื้อ   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวศิริภรณ์  อารีเอื้อ) 
     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

 ลงชื่อ นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                          หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

          วันที่  30 เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑๙ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ 58 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสดุดีพระคุณครู   
๒. ผู้รับผิดชอบ   สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖  นางชนิสรา แสนยะบุตร (ที่ปรึกษา)    
3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
4. กลุ่มเป้าหมาย  ๑. นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จ านวน ๕๒๕ คน 

   ๒. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ๖๐ คน 
   ๓. พยาบาลพ่ีเลี้ยงและศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ๕๐ คน 

5. ผลการด าเนินงาน 
5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดกิจกรรมไหว้ครู และมอบแถบหมวก เข็มชั้นปีแก่นักศึกษาปี ๒,๓,๔ ในวันที่ 28  

สิงหาคม พ.ศ 2557 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
1.พิธีเจิมต ารา   
2.ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีน าพานดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครู และตัวแทนนักศึกษาน า 

พวงมาลัย ธูปเทียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัย และไหว้อาจารย์ใหญ่    
3.ตัวแทนศิษย์เก่าน าดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู  
4.พิธีมอบแถบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ 
5.พิธีมอบรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น อาจารย์     ข้าราชการดีเด่น อาจารย์พ่ีเลี้ยงดีเด่น  

ครูในดวงใจนักศึกษา  นักศึกษาชั้นปีที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕6 
6.พิธีมอบรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น อาจารย์พ่ีเลี้ยงดีเด่น ครูในดวงใจนักศึกษาประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕6 
7.มอบรางวัลแก่นักศึกษาและชั้นปีที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมประจ าปีการศึกษา ๒๕๕6 
8.มอบทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 
9.มอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ บทประพันธ์ และพานไหว้ครู 
10.มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕6 
11.แนะน าคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕7 
 

  
 
 
 



๓๒๐ 

 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑. ร้อยละของนักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการคิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๗๕ 

๒.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๒,๓,๖ ในระดับดีข้ึนไปอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงคิด
เป็นร้อยละ ๙๘.๙๖ 

๓.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ 
 

นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔.จ านวนอาจารย์ประจ า / พยาบาลพ่ีเลี้ยงที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติหรือประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล
ดีเด่นด้านวิชาการ วิชาชีพ บริการวิชาการ วิจัย 
คุณธรรมจริยธรรมหรือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อย่างน้อย ๕ คน 

จ านวนอาจารย์ประจ า / พยาบาลเลี้ยงที่ได้รับการ 
ยกย่อง ได้แก่ 
 อาจารย์พยาบาลดีเด่น/รางวัลครูในดวงใจของนักศึกษา
พยาบาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประกอบด้วย กลุ่ม
วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์    ได้แก่  
อ.รัตติกานต์  รักษาภักดี 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  ได้แก่  
อ.เนาวรัตน์ สุขณะล้ า 
กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  ได้แก่ 
 อ.วีระชัย  อิ่มน้ าขาว 
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ได้แก่  
ดร.ผดุงศิษฎ์  ช านาญบริรักษ์ 
กลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล   ได้แก่  
อ.พนิดา  โยวะผุย 
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้แก่  
อ.จีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย 

๕.จ านวนศิษย์เก่า วศม.ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หรือประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ
วิชาชีพ บริการวิชาการ วิจัย คุณธรรมจริยธรรมหรือ
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างน้อย  
๒ คน 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ศิษย์เก่า ดีเด่นด้านการสอนภาคปฏิบัติ
ในแหล่งฝึก ประกอบด้วย 
1. นางวันเพ็ญ  วรามิตร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย รพ.มค. 
 



๓๒๑ 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
 

 
2. นางสาวเพชรินทร์  ภูมิภักดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรม  รพ.มค. 
3. นางรุ่งลาวัลย์  แก้วหานาม  พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การ  ตึกนรีเวชกรรม  รพ.มค. 
4. นางจุฑารัตน์  สดใส   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ตึกอายุรกรรม 3  รพ. รอ  
5. นางสาววรรณนา  อุทานิตย์  พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ  รพ.กส. 
6. นางชินากร  มะลาศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
รพ.จตุรพักตรพิมาน 
7. นางสาวโชติกา  บ ารุง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
รพ.นาเชือก 
8. นางศุภรัตน์  เวชสุวรรณ   หัวหน้าตึกเฟ่ืองฟ้า     
รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
9. นางประคอง  นาโพนทัน   ตึกศรีตรัง  รพ.จิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์ 
10. นางพูลเพชร ภูต้องใจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
รพ.ยางตลาด 
11. นางสาวปาริชาติ สุรศิลป ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การ    รพ.ยโสธร 
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6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
ล าดับ

ที ่

หมวด
ค่าใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือจ่าย 

ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 

งบ
สนับสนุน

จาก
สโมสร

นักศึกษา
และอ่ืนๆ 

เงินงบ 

งบ
สนับสนุน

จาก
สโมสร

นักศึกษา
และอ่ืนๆ 

เงินงบ 

งบ
สนับสนุน

จาก
สโมสร

นักศึกษา
และอ่ืนๆ 

๑ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

๓๐,๐๐๐ - 
 

๒๐,๒๕๑ - ๙,๗๔๙ - ๓๒.๔๙ 

๒ ค่าอาหารว่าง
อาจารย์และ
แขกผู้มี
เกียรติ 

- ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐     - - 

 รวมทั้งหมด ๓๐,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ๒๐,๒๕๑ ๓,๐๐๐    ๙,๗๔๙ - ๓๒.๔๙ 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๓3,๐๐๐ ๒๓,๒๕๑ ๙,๗๔๙ ๓๒.๔๙ 

 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

300 600  

2 ค่าหอประชุม จ านวน ๖ 
ชั่วโมง ๆ ละ500 บาท  

3000 3000  

 รวมทั้งสิ้น  3,๖00  
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7. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 ๑.สโมสรนักศึกษามีการวางแผนงาน มอบหมายงานอย่างชัดเจน การประสานงานในทีมงาน
เป็นระบบ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
แม่นย า 
 ๒.วิทยาลัยฯมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
ทั้งด้านงบประมาณ สถานที่ บุคคลากรในการช่วยเตรียมงานและด าเนินงาน     
 ๓. วัฒนธรรมและความผูกพันภายในองค์กรของความเป็นศิษย์(ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่า)กับครู  ท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม อยากจะจัดกิจกรรมให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
 ๔.มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบมากข้ึน โดยน าข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการในปี
การศึกษา๒๕๕๕ มาปรับปรุงได้แก่  
     ๔.๑ ความพร้อมด้านสถานที่ ได้แก่ ๑) เครื่องเสียงที่ใช้ในงานเพียงพอ เสียงชัดเจน และ
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒)มีการจัดที่นั่งบนเวทีส าหรับครู
อาจารย์ในพิธีไหว้ครูได้จัดอย่างเพียงพอ  
     ๔.๒ มีก าหนดการ สคริปกิจกรรมที่ละเอียดชัดเจน  ท าให้สามารถก ากับติดตาม การ
ประสานงานได้คล่องตัว  

๕.ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถในการประสานงานร่วมกันได้เป็น
อย่างดี 
 

ปัญหาที่พบในส่วนของการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
๑. การประชาสัมพันธ์โครงการยังด าเนินการล่าช้า 
๒. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งประกวดประเภทต่างๆในต้นอาทิตย์แรก มีแค่การจัด
เสียงตาม 

สายจึงท าให้มีผู้ส่งประกวดไม่เข้าใจขั้นตอนการท างานจึงท าให้ส่งผลงานช้ากว่าที่ควร 
 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  8.๑ มีการประสานงานที่ดีในแต่ละฝ่าย ท างานเป็นทีม มีความสามัคคีกัน 
  8.๒ มีการจัดเตรียมเอกสารการจัดงานก่อนการด าเนินกิจกรรมเป็นเดือนท าให้ไม่ยุ่งยากกับ
ตัวเอกสารเท่าที่ควรนัก 
  8.๓ มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมทั้งก่อนวันงานและ
อาจารย์ในการประสานงานในวันงานเป็นอย่างดี 

8.๔ อาจารย์ประจ า อาจารย์พ่ีเลี้ยง บุคลากร และนักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม 
กิจกรรมเต็ม ๑๐๐ % 



๓๒๔ 

 

 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนของสโมสรนักศึกษา 
 9.๑. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
วิทยาลัยฯ ก าหนดได้เป็นอย่างดี จึงควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 9.๒.ควรก ากับติดตาม การประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในประเด็นดังนี้ 
  9.๒.๑ การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประกวดยังไม่เข้าถึงนักศึกษามากนัก ควรมีการ
ประสานงานกับประธานชั้นปีแต่ละชั้นปีให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม และกระตุ้นให้มีการส่ง
ประกวดทั้งค ากลอน เรียงความให้เพิ่มเติม 
  9.๒.๒ หลังท ากิจกรรมควรให้แต่ละฝ่ายติดตามน าส่งสิ่งของที่ยืมมาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันรุ่งขึ้นให้เรียบร้อย 
  9.๒.๓ ประสานงานกับฝ่ายพิธีการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลการประกาศ
ของพิธีกรและเตรียมผู้เข้ารับรางวัลให้พร้อมเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด พร้อมกับประสานงานกับ
อาจารย์ที่ตัดสินผลงานการประกวดต่างๆให้เรียบร้อยก่อนงานเริ่มประมาณ ๒ วัน 
  9.๒.๔ ประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ให้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเสียง 
ล าโพงทุกจุดก่อนเริ่มงาน โดยเฉพาะบนเวที ที่ควรมีล าโพงที่ให้เสียงแก่ผู้ที่อยู่บนเวที พร้อมกับก้อน
ถ่ายรูปให้เรียบร้อยด้วย 
  9.๒.๕ ประสานงานกับฝ่ายสวัสดิการและของรางวัล ในการตรวจเช็คความพร้อม
เรื่องน้ าแข็ง เครื่องดื่มอาหารว่างและของรางวัล เกียรติบัตร และให้ประสานงานกับฝ่ายพิธีการติดตาม
รายชื่อผู้ได้รางวัลการประกวดเรียงความ บทประพันธ์ เพื่อจัดท าเกียรติบัตรให้เรียบร้อย วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆก่อนที่จะถึงเวลางานเริ่ม 
    9.๒.๖ ประสานงานกับฝ่ายประเมินผลให้มีการเตรียมรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
แบบประเมิน ก่อนงานเริ่ม และตามเก็บแบบประเมินภายหลังเสร็จกิจกรรมให้แล้วเสร็จ 
 

    ลงชื่อ   สุริยาพร  พันธุ์ภู   (ผู้รับผิดชอบ) 
(นางสาวสุริยาพร  พันธุ์ภู ) 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 31 
 

               ลงชื่อ  เรณุวัฒน ์ โคตรพัฒน์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุฯ 
 

วันที่  ๑5 เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕7 



๓๒๕ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  59 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    สดุดีพระคุณแม่ 
2. ผู้รับผิดชอบ      นางสาววิสุดา  ข่วงทิพย์  และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ – ๗   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
4.กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาชั้นปีที่๑,๒,๓,๔ จ านวน  ๕๓๑  คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสดุดีพระคุณแม่คิดเป็น  ๑๐๐% ของนักศึกษาทั้งหมด 
ผลการด าเนินกิจกรรมดังนี้ นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ    
มีความตระหนักถึงความส าคัญของพระคุณแม่ อาจารย์และผู้มีพระคุณ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความกตัญญู เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
   5.2 ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. สโมสรและชมรมวิชาการมีการใช้
กระบวนการ พัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 
 

มีการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๔ – ๖  สิงหาคม 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ และจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
๑. วันที่ ๔-๖ สิงหาคม จัดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์
โครงการสดุดีพระคุณแม่ และกิจกรรมต่างๆ 
๒. วันที่ ๖ สิงหาคม บริจาคโลหิต 
๓. วันที่ ๕-๖ สิงหาคม เตรียมงานการจัดกิจกรรม 
๔. วันที่ ๗ สิงหาคม จัดกิจกรรม  
โดยสโมสรและชมรมวิชาการมีการใช้กระบวนการ พัฒนา
คุณภาพในการด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ โดยการ
ติดต่อประสานงาน และร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ ท า
ให้การจัดงานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญู นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อแม่  อาจารย์และ



๓๒๖ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ต่อแม่  อาจารย์และผู้มีพระคุณ  ร้อยละ 
๑๐๐ 

ผู้มีพระคุณ  ร้อยละ ๑๐๐   

๓. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในภาพรวมระดับมากขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ภาพรวมระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑ 

๔. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ในข้อที่ ๒,๓  ในระดับดขีึ้นไป 
ร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ข้อที่ ๒.๔.๗  ระดับดีข้ึนไป ดังนี้ 
ข้อ ๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ ๙๐.๖, 
ข้อ ๓ ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ อยู่ในระดับดีมาก   ร้อยละ ๙๒.๒ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - - - ๐ 
๒ ค่าอาหารว่างอาจารย์

และผู้ร่วมงาน 
เงินสนับสนุนจากอาจารย์  เจ้าหน้าที่เป็นค่าอาหารว่าง 

 รวมทั้งหมด 
 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - - - ๐ 

 
๖.๒. มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุมสโมสรนักศึกษา จ านวน 
๒ ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ  ๓๐๐  บาท ๖๐๐  

๒ ค่าห้องประชุมจ านวน  ๓  ชั่วโมง ชั่วโมงละ  ๕๐๐  บาท ๑,๕๐๐  
๓ ค่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และ

คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๓  ชัว่โมง 
ชั่วโมงละ  ๑๐๐  บาท ๓๐๐  

 รวม  ๒,๔๐๐   บาท  
 
 



๓๒๗ 

 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก าหนดการที่คลาดเคลื่อนของแต่ละชั้นปีท าให้มีบางชั้นปีที่มา

ช้าแต่ก็สามารถเข้าร่วมงานทันตามก าหนดการ  แต่ไม่พร้อมเพรียงกัน  ๑๐๐ % 
๒.การส่งไปรษณียบัตรสื่อรักจากใจลูกถึงแม่  นักศึกศึกษายังเขียนข้อความลงในไปรษณียบัตร

ไม่เสร็จเลยท าให้ขั้นตอนในการส่งไปรษณียบัตรไม่พร้อมเพรียงกัน 
๓.พิธีกรหญิงยังขาดประสบการณ์  และขาดความมั่นใจ  แต่ก็สามารถด าเนินงานจนส าเร็จ

ลุล่วงได้ 
๔.การส่งหนังสือเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นล่าช้า  จึงได้เรียนเชิญทาง

โทรศัพท์ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑.มีการวางแผนงาน  มอบหมายงานอย่างชัดเจน  การประสานงานในทีมงานเป็นระบบ  
คณะกรรมกามีความรับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง  ทั้งด้านงบประมาณ  สถานที่  บุคลากร 

๓.วัฒนธรรมแลความผูกพันภายในองค์กรท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการจัด
กิจกรรม 

๔.มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบมากข้ึน  โดยน าข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการในปี
การศึกษา  ๒๕๕๖  มาปรับปรุงในปี ๒๕๕๗  ให้สมบูรณ์ ได้แก่ 

     ๔.๑ การประชาสัมพันธ์ก่อนอย่างน้อย  ๑  สัปดาห์  ได้แก่  การส่งหนังสือเรียนเชิญแขก
ผู้มีเกียรติคุณแม่ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น  ประชาสัมพันธ์กระจายเสียงรายการเสียงตามสาย  และป้าย
ประชาสัมพันธ์  จึงส่งผลให้อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเพ่ิมมากข้ึน 

    ๔.๒ ความพร้อมด้านสถานที่  ได้แก่  เครื่องเสียงที่ใช้ในงานเพียงพอ  เสียงชัดเจน  และ
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๔.๓ มีก าหนดการการจัดกิจกรรมที่ละเอียดชัดเจน ท าให้สามารถก ากับติดตาม  การ
ประสานงานได้คล่องตัว 

   ๔.๔ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
 

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑.เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามก าหนดได้เป็นอย่างดี  จึงควรก าหนดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
๒.ควรก ากับติดตามการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในประเด็นดังนี้ 



๓๒๘ 

 

    ๒.๑ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  
พร้อมกับแจ้งก าหนดการและกิจกรรมให้นักศึกษาทราบก่อนวันงานอย่างน้อย  ๒  สัปดาห์ 

    ๒.๒ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้มีการประชาสัมพันธ์ในเช้าวันงาน  มีเสียงตาม
สายเพ่ือแจ้งก าหนดการและกิจกรรมให้นักศึกษาทราบและมาตรงเวลา 

    ๒.๓ประสานงานกับฝ่ายพิธีการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลการประกาศของพิธีกร
และเตรียมผู้เข้ารับรางวัลให้พร้อมเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

    ๒.๔ประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเสียงล าโพงทุกจุดก่อน
เริ่มงาน 

 
 

ลงชื่อ  นางสาววิสุดา  ข่วงทิพย์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาววิสุดา  ข่วงทิพย์) 
 

          ลงชื่อ เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุฯ 
 
วันที่  18 เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2557. 

 
 
 



๓๒๙ 

 

 

 

  

ด้านการบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร 

 
      โครงการกลยุทธ์ 

 
 
 
 

 
 



๓๓๐ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  60 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ    ๑. นางมลฤดี     แสนจันทร์        
                       ๒. นายศิวพล     ศรีแก้ว 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๓   การสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ และให้บริการวิชาการ 
                            สุขภาพแก่ชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่  ๔     พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.๑.กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มมีการจัดการความรู้ตามแผนที่ก าหนด 
๕.2. มีองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีทุกประเด็นที่ก าหนด 
๕.3. อาจารย์น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
๕.4. บุคลากรน าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๖   ถึง   กันยายน ๒๕๕๗ 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  
         อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รวม  ๖๐ คน 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
        ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
๑. กลุ่มงานวิจัยฯประชุมวางแผนการด าเนินงาน  ก าหนดและแต่งตั้ง KM team  
๒.  KM team  วางแผนการจัดการความรู้ของแต่ละกลุ่มและการน าความรู้ที่ได้จากการ

จัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ และประชาสัมพันธ์โครงการและแผนการจัดการความรู้ 



๓๓๑ 

 

๒. จัดประชุมบุคลากรเพื่อก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย ๒ พันธกิจ คือพันธกิจด้านการผลิตและด้าน
การวิจัย  

3. จัดประชุมให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนด(สป.๔ ของเดือน) 
๔. KM team รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในแต่ละครั้งและสรุปองค์ความรู้ที่

ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สป.๔ของเดือน) 
๕. เผยแพร่ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความรู้ไปสู่บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
๖. สรุปองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือการเผยแพร่สู่ภายนอกวิทยาลัย 

 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
กลุ่มงานวิจัยสรุปและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปใช้ในการแผนพัฒนา 

ในปีต่อไป 
 
        ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 
 8. มีการจัดการความรู้ครบทั้ง ๔ พันธ
กิจ    (มีประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ 
พันธกิจ คือ พันธกิจด้านการผลิต  และ
ด้านการวิจัย) 

วิทยาลัยได้ด าเนินการกิจกรรมจัดการความรู้ โดยมีประเด็น
การจัดการความรู้ครบทั้ง 4 พันธกิจ  ได้แก่ 

1) พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ 
สอน : การจัดท า มคอ.5,6 
   2) พันธกิจด้านการวิจัย: การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการ
เผยแพร่ 
3)  พันธกิจด้านบริการวิชาการ : การพัฒนา หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน 
๔) พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : การบูรณาการ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
5) ด้านการบริหาร : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 9.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานครบ
ทั้ง ๔ พันธกิจ ๔ องค์ความรู้ 
มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง

    มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง(tacit knowledge)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 
   5.1 ทุกรายวิชาได้มีการน าคู่มือการจัดท า มคอ5 มคอ 6 
ไปใช้และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุง 
   5.2 อาจารย์ที่ท าวิจัยได้น าคู่มือการเขียนบทความวิจัย



๓๓๒ 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(tacit knowledge)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เพ่ือการเผยแพร่ ไปใช้ในการเขียนบทความวิจัย น ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการน าไปใช้และปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน         
   5.3 อาจารย์อาจารย์ทุกคนและบุคลากรสายสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยี ได้น าคู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศไปใช้บันทึกข้อมูล น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามโครงการ 
1.กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มมีการจัดการ
ความรู้ตามแผนที่ก าหนด 

    กลุ่มเปา้หมายทุกกลุ่มมีการจัดการความรู้ตามแผนที่
ก าหนด โดยวิทยาลัยได้ก าหนดในปฏิทินการด าเนินงานของ
วิทยาลัยและให้ทุกกลุ่มได้น าไปสู่การปฏิบัติ 

๒ มีองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีทุก
ประเด็นที่ก าหนด 
 

    มีองค์ความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนการสอน จัดท าคู่มือการจัดท า 
มคอ5 มคอ 6  
ประเด็นที่ 2 การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ จัดท า
คู่มือการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จัดท า
คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  

๓. อาจารย์น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย  
 

อาจารย์น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น  
ในการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 ทุกรายวิชาได้มีการน าคู่มือ
การจัดท า มคอ.5 มคอ.6 ไปใช้และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และปรับปรุง  ได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  
อาจารย์น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการ
พัฒนาการวิจัย เช่น อาจารย์ที่ท าวิจัยได้น าคู่มือการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ไปใช้ในการเขียนบทความ
วิจัย น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการน าไปใช้และปรับปรุง
แก้ไขร่วมกัน ท าให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น    

๔ บุคลากรน าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี
ไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน 
 

บุคลากรน าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินงาน   เช่น บุคลากรสายสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี ได้น าคู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้บันทึกข้อมูล น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เรื่อง การลงฐานข้อมูล
บุคลากร และระบบ E-สารบรรณ ท าให้สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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๙. สรุปงบประมาณ 
 ๙.๑ งบประมาณที่ใช้จ่าย  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 จัดประชุมเพ่ือก าหนด
ประเด็นความรู้ 
-อาหารและอาหารว่าง 
๖๐คนx๒๐๐บาท 

 
 
๑,๒๐๐ 
 

 
 
- 

 
 

๐ 

 
 
- 

 
 
๑,๒๐๐ 

 
 
- 

 
 

๑๐๐ 

2 จัดประชุม 
การแบ่งปันและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-อาหารและอาหารว่าง 
๖๐คนx๒๐๐บาทx๑๑
ครั้ง 

 
 
 
 
๑๓๒,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

รวม 
๑๕,๒๕๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
๑๑๖,๗๕๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๘๘.๔๕ 

3 วัสดุอุปกรณ์  ๒,๐๐๐   ๐    ๑๐๐ 
                       รวม ๑๔๖,๐๐๐  ๑๕,๒๕๐  ๑๑๘,๗๕๐  ๗๙.๙๗ 

 
 
 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล า 
ดับที่ 

รายการ 
 

 

ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้ห้อง ๖ ชม.x12 ครั้ง 
=72 ชม. 

ชม.ๆละ ๓๐๐ ๒๑,๖๐๐  

๒ ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
6 ชม x12ครั้ง=72 ชม. 

ชม.ๆละ ๑๐๐ ๗,๒๐๐  

๓ ค่าใช้เครื่องเสียง ๖ชม.x12ครั้ง 
=72 ชม. 

ชม.ๆละ ๑๐๐ ๗,๒๐๐  

                                    รวม  ๓๖,๐๐๐  
 
 
 



๓๓๔ 

 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         ๑๐..๑ การก าหนดแผนการด าเนินการจัดการความรู้ที่ชัดเจนท าให้ลดความคลาดเคลื่อนในการ
ด าเนินงาน 
         ๑๐.๒ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง  
         ๑๐.๓ การบันทึกการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ควรมีการบันทึกทุกครั้ง 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนนุ และมีการก ากับติดตาม 
 ๑๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตาม ประสานงานกับกลุ่มต่างๆในการจัดการความรู้ 
 ๑๑.๓ มีการก าหนดการด าเนินการจัดการความรู้ ในสัปดาห์ที่ ๔ ทุกเดือน 
 
๑๒. ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑๒.๑ มีการก าหนดผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้ง โดยวางแผน
ก าหนดตั้งแต่แรกเริ่ม 
  ๑๒.๒ พัฒนาศักยภาพของคุณลิขิตในการถอดองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ
ครั้ง 
      
 

ลงชื่อ  มลฤดี    แสนจันทร์  ผู้รับผิดชอบ 
          (นางมลฤดี    แสนจันทร์  )  
        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

 

ลงชื่อ         (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

           

   
 



๓๓๕ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 61 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม      โครงการองค์กรแห่งความสุข 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ       1. ดร. สุวิริยา  สุวรรณโคตร 
                          2. นางสาวสิวาพร   พานเมือง 
                          3. นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ 
 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
                          ในระดับชั้นน า 
 
๔. กลยุทธ์ที่  4      พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งความสุข   
 
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

5.๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๕.๒ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีดัชนีความสุขเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 
5.3. ค่าเฉลี่ยความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ≥ 4.0๐ 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างวันที่   ตุลาคม ๒๕๕๖    ถึงวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  
 

๗.  กลุ่มเป้าหมาย    
             7.1  อาจารย์                  56   คน 
             7.2  บุคลากรสายสนับสนุน 44   คน  
                        รวมทั้งสิน้           100  คน   
 
 
 



๓๓๖ 

 

๘.  ผลการด าเนินงาน 
            8.1  ผลการด าเนนิงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
            ๑.วิจัยส ารวจความสุขและความต้องการของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ใน
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสุข 

 ๒.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ   
๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
๓.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๔. ด าเนินกิจกรรม 

     ช่วงที่ 1  ระหว่างวันที่  19 - 20 ธันวาคม  2556 
มีอาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเข้า

ร่วมกิจกรรม  กลุ่มที่  1  จ านวน   50  คน 
- กิจกรรม  สัมพันธภาพพลังกลุ่มและความสุข   

โดยได้เชิญวิทยากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มาด าเนินงาน  โดยมีกิจกรรมจิตปัญญา 
ได้เรียนรู้ -การส ารวจตนเอง  ความรู้สึก ความต้องการ และความเป็นจริงในตนเอง 
 - การเข้าใจผู้อื่น รู้เขารู้เรา จะได้เข้าใจ และไม่เกิดข้อขัดแย้ง 
 - การเรียนรู้บทบาทผู้น า โดยใช้สัตย์ 4 ทิศ  ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลิกภาพของผู้น า ที่เป็นไป ซึ่ง
ทุกคนอาจมีทั้ง 4 รูปแบบ แต่จะมีลักษณะโดดเด่น ที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง 
          - การเรียนรู้การสร้างทีมงาน การท างานร่วมกัน ประสานสัมพันธ์ และเชื่อมเครือข่าย จะ
ส่งผลให้คนมีทั้งความสุข และงานส าเร็จได้ 

ช่วงที่ 2   ระหว่างวันที่  6 - 7  กุมภาพันธ์  2557   
             มีอาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม    

เข้าร่วมจ านวน   37  คน 
    -   กิจกรรม  ศิลปะในการด าเนินชีวิต   

๑..การภาวนากับคุณค่าและศักยภาพของชีวิต 
  -   บางครั้งสิ่งที่เรามองข้ามอาจจะส าคัญต่อชีวิตเรา  โดยที่เราไม่เห็นความส าคัญ 
  -   มีสติ  ได้พิจารณาเตือนตัวเองว่าเหตุการณ์สูญเสีย  จะมีแน่นอน  ยอมรับสิ่งที่เกิด 
  -   มีสติ  อยู่กับลมหายใจ  เข้า – ออก 
  -   ทุกชีวิตมีคุณค่า 
  -   คิดแล้วท าให้ได้ 
 
 



๓๓๗ 

 

     2. เริ่มต้นที่จุดจบของชีวิต 
     สุดท้าย  ก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง 

  -   อยู่กับปัจจุบัน  อย่างมีความสุข 
  -   ไม่ยึดติด  ปล่อยวาง 
  -   การสูญเสีย  เป็นกฎของธรรมชาติ 
  -   ดูแลสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุด 
  -   สุดท้ายเหลือเรา  และบทบาทท่ีต้องท า 

 -กิจกรรม  การท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ 

  ได้ร่วมกับงานบริหารในการด าเนินกิจกรรม ใส่บาตรทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่อง โดย
นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 5 รูป รับบิณฑบาต   และเจริญพระพุทธมนต์ ส่งผลให้บุคลากรของวิทยาลัย
ได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีงาน และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 
 ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบได้สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยประเมินดัชนีความสุขของ
บุคลากร ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ  ด าเนินการถอดบทเรียน จากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม
กิจกรรม โดยการสัมภาษณ์  และการ Focus Group และน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

ในการด าเนินกิจกรรมที่โครงการด าเนินเป็นหลัก 
มีเป้าหมายให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เข้า
ร่วมกิจกรรม รวม 100 คน  แต่เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการเข้าร่วมได้ครบถ้วน จากภารกิจราชการ 
ดังนั้นพบว่า 

ในการด าเนินการ ครั้งที่ 1 เข้าร่วม 50 คน 
การด าเนินการครั้งที่ 2 เข้าร่วม 37 คน 
รวมทั้ง 2 ครั้ง  เป็น 87 คน  คิดเป็นร้อยละ 87 
-แต่อาจารย์และบุคลากรทุกคนได้ ร่วมกิจกรรม 

อ่ืนๆ  เช่น การท าบุญตักบาตร  การปฏิบัติธรรม การ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร การร่วมกิจกรรม OD  
รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ เช่น 
การอวยพรวันเกิด การจัดงานเลี้ยงต้นรับ เลี้ยงส่งไป
เรียนต่อ  การเยี่ยมเวลาเจ็บป่วย การคลอด รวมทั้ง
การให้ก าลังใจเวลาที่บุคลากรขององค์กร มีการสูญเสีย 
ส่งผลให้เกิดความสุขแก่องค์กร 



๓๓๘ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีดัชนีความสุข
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 
 

   จากการประเมินความสุขของบุคลากรในวิทยาลัย 
โดยใช้แบบประเมินความสุขของคนไทย ของกรม
สุขภาพจิต พบว่า บุคลากรของวิทยาลัยมีดัชนี
ความสุขเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90   และจากการท า Focus 
group พบว่า บุคลากรทุกคนมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานในวิทยาลัย ไม่มีปัญหาขัดแย้ง แข่งขัน หรือ
การให้ร้ายแก่กัน ทุกคนมีน้ าใจพร้อมจะช่วยเหลือเป็น
ก าลังใจกันดี 

๓. ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ย ≥ 
4.0๐ 
 

   ผลการประเมินความสุขและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัย (อ้างอิงแบบ
ส ารวจฯของสถาบันพระบรมราชชนก) พบว่าค่าเฉลี่ย
ดัชนีความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ สบช. มีค่าเฉลี่ย  = ๔.๑๙.  

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้   กิจกรรม :  สัมพันธภาพพลังกลุ่ม 
 

ล าดับ 
 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ  
ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

1 ค่าตอบแทน
วิทยากร
ภายนอก 

28,800 - 14,400 - 14,400 - 50 

 
ล าดับ 

 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ  
ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

2 ค่าท่ีพักวิทยากร 9,600 - 4,800 - 4800 - 50 

3 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

40,000 - 20,000 - 20,000 - 50 

4 ค่าเดินทาง
วิทยากร 

20,000 - 6,570 - 13,430 - 67.1 

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์        

 รวม 98,400 - 45,770 - 52,630   



๓๓๙ 

 

กิจกรรม ; ศิลปะในการด าเนนิชีวิต   
 

ล าดับ 
 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ  
ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

1 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

9,600 - 4,800 - 4,800 - 50 

2 ค่าท่ีพักวิทยากร 4,800 - 2,400 - 2,400 - 50 

3 ค่าอาหาร 40,000 - 14,800 - 25,200 - 63 

4 ค่าเดินทาง
วิทยากร 

10,000 - 4,250 - 5,750 - 57.5 

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์        

 รวม 94,400 - 26,250 - 68,150  ๗๒.1 

 
กิจกรรมอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ 
 

ล าดับ 
 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ  
ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

1. ค่ารายการ
เบิกจ่ายใน
กิจกรรมของ
โครงการ 

186,000 - 89,117 - 96,883  52.09 

 
รวมค่าใช้จ่าย ทั้งโครงการ 
 

ล าดับ 
 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ  
ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

 รวมทั้งโครงการ 378,800 - 161,137 - 217,663 - 57.66 

 
 
 
 



๓๔๐ 

 

๙.2  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม วศม 2 300บ. X 28 ชม.  8,400  
3 ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องฉาย 
100 บ.x 28 ชม. 2,800  

4 ค่าใช้เครื่องเสียง 100 บ.x 28 ชม. 2,800  
 รวมทั้งหมด  14,000  

 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
      10.1 การค้นพบตัวเอง ทั้งมีความสามารถรับผิดชอบ  ข้อดีและข้อเสียของตนเอง  จะท าให้
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
      10.2  ความสุขเกิดข้ึนได้โดยตัวเราเอง  ไม่ต้องรอหาจากใครการได้ท าอะไรที่ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์
มากเกินไป  ท าให้มีความสุขสบายใจมากยิ่งขึ้น  
      10.3  การท างานเป็นทีมความร่วมแรงร่วมใจ จะท าให้เราเป็นคนเกิดมามีคุณค่า  ท าประโยชน์
แก่องค์กรได้   
      ๑๐.๔  การภาวนากับคุณค่าและศักยภาพของชีวิต บางครั้งสิ่งที่เรามองข้ามอาจจะส าคัญต่อชีวิต
เรา  โดยที่เราไม่เห็นความส าคัญ การมีสติ  จะช่วยเพิ่มคุณค่าของชีวิต 

     10.5  เริ่มต้นที่จุดจบของชีวิต สุดท้าย  ก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง อยู่กับปัจจุบัน  อย่างมี
ความสุข  ไม่ยึดติด  ปล่อยวาง การสูญเสีย  เป็นกฎของธรรมชาติ ให้ดูแลสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุด 
   
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑๑.๑  ความมุ่งม่ันในการพัฒนา 
 ๑๑.๒  การวางแผนและประสานงานที่ดี 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

12.1 อยากให้มีการอบรมในรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่หรือสถานที่ที่ไกลๆ และมีวิว
ทิวทัศนท์ี่สวยงาม 

๑๒.๒  เวลาน้อยเกินไปควรขยายระยะเวลาเป็น  3  วัน จะจัดสม่ าเสมอ 
 
 
 
 



๓๔๑ 

 

12.3  ควรให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั้งวิทยาลัยฯ  เพราะจะได้สร้าง 
สัมพันธภาพเกิดความไว้วางใจกับทุกคน  จะได้เป็นการท าความคุ้นเคยกันทุกคน 
 

 

ลงชื่อ                 (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวสุวิริยา   สุวรรณโคตร) 

                                     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 
 

ลงชื่อ       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า) 

                                    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
 

                    วันที ่ 30   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2557. 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๖๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
           โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางพัชรี              ภาระโข  
                     นางสาวจุฬาลักษณ์ ช่ าชอง  
  นางสาวสุพัตรา     อันทรินทร์ 
 
๓. ยุทธศาสตร์ที ่4   การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
                         ในระดับชั้นน า 
๔. กลยุทธ์ที่   5     ยกระดับวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในระดับสากล 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
       ๕.๑. มีการด าเนินงานและประเมินสถาบันด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (โปรแกรมการตรวจประเมิน Fundamental level) และตามโปรแกรม Self 
Certify FL ทุกหมวด 

5.2. มีการบูรณาการการด าเนินงานตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
                วันที่   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึง วันที่ 3๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.๑   คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ  
        (PMQA)  จ านวน ๒๕ คน 

 7.๒   บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๑00 คน 
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8. ผลการด าเนินงาน 
     ๘.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางแผนด าเนินงาน 
๒. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ PMQA ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๓. จัดท าประกาศวิทยาลัย เรื่องผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมายและแผนการติดตามส าหรับการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ประจ าปีงบประมาณ 255๗ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชุมคณะกรรมการ PMQA  
๓. ด าเนินการตามเกณฑ์ PMQA ตามแผนส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 

      ๓.๑ จัดท าคู่มือการด าเนินงาน PMQA 
      ๓.๒ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (improvement plan) ระดับ
สถาบันตามผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ปีงบประมาณ 255๖  และรายงาน
ความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
         ๓.๓  ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถาบันตามเกณฑ์ PMQA ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
             ๓.4 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (improvement plan) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
            ๓.๕. ประชุมจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันตามเกณฑ์ PMQA 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

  ๓.๖ ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันตามเกณฑ์ PMQA 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
       ๓.๗ ปรับแก้ไขและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันฉบับสมบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๗ ส่งสถาบันพระบรมราชชนก 
            ๓.๘ รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ประจ าปีงบประมาณ 2557 ต่อ
ผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
 1. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  
 2. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 
 จากการด าเนินงานท าให้เกิดผลการประเมินตามตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้ 
 
 
 



๓๔๔ 

 

      8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. มีการด าเนินงานและประเมิน
สถาบันด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(โปรแกรมการตรวจประเมิน 
Fundamental level) และตาม
โปรแกรม Self Certify FL ทุกหมวด 
 

1.ผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์การ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน เท่ากับร้อยละ 
๙๖.๖๖ 
2.ผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตามโปรแกรม Self 
certified FL ภาพรวมครบทุกหมวด ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

2. มีการบูรณาการการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ก ารบริ หา รจั ดการภาครั ฐ 
(PMQA) กับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

    วิทยาลัยยังไม่มีการบูรณาการการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการด าเนินงานประจ าที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 

 
9. งบประมาณ 
      ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. 
 

ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าปกเย็บเล่มคู่มือ 
PMQA 

๒,๐๐๐ - ๑,๗๐๐  ๓๐๐  ๙๖.๖๗ 

๒. ประชุมวิพากษ์ 
(ร่าง) รายงานการ
ประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน 
ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ 

๔๖,๖๐๐ - 0 - ๔๖,๖๐๐  100 

         



๓๔๕ 

 

 
๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ 
ที ่

รายการ ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน ๒ วัน
หรือ ๑๔ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐๐ บาท  

๓๐๐x14 ๔,๒๐๐  

2 ค่าเครื่องเสียง จ านวน ๑๔ ชัว่โมง ๆ 
ละ ๑๐๐ บาท  

๑๐๐x14 ๑,๔๐๐  

3 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 35 ชั่วโมง ๆ 
ละ ๑๐๐ บาท  

๑๐๐x14 3,5๐๐  

 รวม  9,100  
 
   10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.๑ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
 10.๒ ความส าเร็จในการด าเนินงานต้องเกิดจากการวางแผนการด าเนินงานที่ดี และการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กร 
 10.๓ ความรับผิดชอบของบุคลากรในการด าเนินงาน 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๓. ค่าถ่ายเอกสาร
เข้าปกเย็บเล่ม 

๑,๐๐๐ - 0 - 1,0๐๐  100 

๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าถ่ายเอกสาร 
เข้าปก เย็บเล่ม
สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

๕๐๐ - 0 - 5๐๐  100 

 รวมทั้งหมด ๕๑,๑๐๐ - ๑,๗๐๐  ๔๙,๔๐๐  ๙๖.๖๗ 
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 10.๔ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ การบริหารโครงการยังไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด เนื่องจากวิทยาลัยมีกิจกรรมค่อนข้างมาก ไม่มีปฏิทินก ากับแผนงาน/โครงการ ท าให้มี
การจัดกิจกรรม/โครงการซ้ าซ้อนกัน ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด และท าให้การใช้
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดด้วย 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 11.๒ ผู้รับผิดชอบมีความมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 12.๑ วิทยาลัยควรมีการบูรณาการการด าเนินงานตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน 
 12.๒  ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญและมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 12.๓   ควรมีการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาที่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ผ่านการประเมินจาก กพร. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานทุกหมวด 

12.๔   วิทยาลัยควรมีการจัดท าปฏิทินก ากับแผนงาน/โครงการ เพ่ือป้องกันและลดการเกิด
ปัญหาการจัดกิจกรรม/โครงการซ้ าซ้อนกัน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานโครงการและการใช้
งบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 
ลงชื่อ   นางพัชรี   ภาระโข  (ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
        (  นางพัชรี   ภาระโข  ) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
   

ลงชื่อ   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเนาวรัตน์ สุขณะล้ า) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
                                       วันที ่ 10  เดือน  กันยายน  พ.ศ.255๗ 
 

 



๓๔๗ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   ๖๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
           โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่การเป็นวิทยาลัยอัจฉริยะ  
 
๒. ผู้รับผิดชอบ    นายชาลี       ศิริพิทักษ์ชัย 
                       นายกิตติศักดิ ์ ไกรจันทร์   
                       นายวาที       สีกมล 
 
๓. ยุทธศาสตร์ที ่4   การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
                         ในระดับชั้นน า 
 
๔. กลยุทธ์ที่ 5      ยกระดับวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในระดับสากล 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๕.๑.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจครอบคลุม ๕ ด้าน ได้แก่ การ
บริหารการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย 

๕.๒. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง 
๕.๓. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์อัจฉริยะของ สบช. 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
       วันที่ ๑   ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1    คณะกรรมฐานข้อมลู    
7.2    อาจารย์และบุคลากรงาน เทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลู  จ านวน ๔ คน 

    ๗.๓   อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน  
 
 
 



๓๔๘ 

 

๘. ผลการด าเนินงาน 
    8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ  
๑. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗  
๒. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฐานข้อมูล ประจ าปี ๒๕๕๗  
๓. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือวางแผนการจัดท าระบบสารสนเทศ  
๔. ประชุมคณะกรรมการฐานข้อมูล เพ่ือด าเนินการวางแผนติดตามก ากับการด าเนินงาน 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ และด าเนินการตามโครงการ 
๒. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ

ตามเกณฑ์การประเมินของสภาการพยาบาลและการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุม ๕ ด้าน 
ได้แก่ การบริหาร การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศตามผลการประเมินและวิเคราะห์ความต้องการ คือ-ระบบการ 
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ -ระบบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
          ๔. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ คือ- ระบบบุคลากร – ระบบผลงานวิจัย – ระบบบริการวิชาการ 
- ระบบแผนงานโครงการ 
          ๕. จัดท าคู่มือระบบสารเทศ 

๖. พัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) ส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรในเรื่องต่อไปนี้ – การใช้งานระบบสารสนเทศ   - การสืบค้นข้อมูล  - เทคนิคการ
น าเสนอ - การใช้งานและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑.  ประเมินผล โดยติดตามและประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ 
๒.  สรุปและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

 
    8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจครอบคลุม ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหาร
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย 
 
 

    วิทยาลัยได้ด าเนินการ ให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจครอบคลุม ๕ ด้าน ดังนี้ 
1. พันธกิจการบริหารจัดการและการเงิน 

   ระบบบุคลากรและพัฒนาบุคลากร 
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และจัดการ
โครงการ 
   ระบบก ากับงบประมาณ 



๓๔๙ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   ระบบCHE QA Online   

2. พันธกิจการจัดการเรียนการสอน 
  ระบบทะเบียนและประมวลการศึกษา 
  ระบบระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (OpenTQF) 
  ระบบห้องสมุด (U-Lib) 

3. พันธกิจการวิจัยและผลงานวิชาการ 
 ระบบ OPEN ARMs ด้านการวิจัย 

4. พันธกิจบริการวิชาการ 
 ระบบ OPEN ARMs ด้านบริการวิชาการ 

5. พันธกิจท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      ระบบ OPEN ARMs ด้านท านุฯ 

๒. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
(e-learning) ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง 

     มีการด าเนินงานจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน (e-learning) จ านวน ๓ เรื่อง คือ 
      1 .เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล 
      2. การวัดสัญญาณชีพ 
      3. การใส่สายยางลงสู่กระเพาะอาหาร 

๓. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
อัจฉริยะของ สบช. 

     วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ระบบ
สารสนเทศอัจฉริยะของ สบช.ทั้ง 10 ข้อ คือ 
๑. มีจ านวนคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ 
๒. มีซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ และไม่มีลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 
๓. มีบุคลากรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 คน 
๔. อุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐาน 
๕. มาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัย ที่เป็น 
software และมี Software ส าหรับเก็บ Log file  
และ ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) 
๖. มีอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ต 40 
Mbps แต่ไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
UNINET    
๗. มีการพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน (e-learning) จ านวน 3 เรื่อง 
๘. มีการพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการที่สถาบันพัฒนาขึ้น อย่างน้อย 2 
ระบบคือ ระบบงานสารบรรณและ ระบบ



๓๕๐ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร(MIS) 
๙. มีการพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศจัด
การศึกษา  
๑๐. มีการพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการวิชาการ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลวิจัย และ
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
๙. งบประมาณ 
     ๙.๑ สรุปงบประมาณท่ีใช้จ่าย 

ล า
ดับ 

รายการที่จ่าย แผนการใช้ 
(บาท) 

จ านวนเงินที่ใช้
(บาท) 

เงินเหลือจ่าย(บาท) ร้อย
ละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบฯ เงิน
นอก
งบฯ  

เงินงบ
ฯ 

เงิน
นอกงบ

ฯ  

เงินงบฯ เงิน
นอก
งบฯ  

๑ ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

960  0  960  100 

๒ ประชุมคณะกรรมการ
ฐานข้อมูล 

3,600  0  3,600  100 

๓ พัฒนาระบบสารสนเทศ 12,000  0  12,000  100 

๔ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 12,000  0  12,000  100 

๕ จัดท าคู่มือระบบ
สารสนเทศ 

2,000  0  2,000  100 

๖ พัฒนาและใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน  
(e-learning) 

16,000  0  16,000  100 

 รวม 46,560  0  46,560  100 



๓๕๑ 

 

 ๙.๒) สรุปมูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ รายการ ราคาต่อหน่อย คิดเป็นมูลค่า
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม จ านวน 2 ครั้ง ๓๐๐ บาท x ๑๒ ชม. ๓,๖๐๐  

๒ ค่าใช้คอมพิวเตอร์ ๑๐๐ บาท x 12 ชม. 1,2๐๐  

๓ ค่าใช้เครื่องเสียง ๑๐๐ บาท x 12 ชม. 1,2๐๐  

 รวม  ๖,๐๐๐  

 
10.   บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

     10.1   การพัฒนาระบบสารสนเทศควรมีการพัฒนาร่วมกัน จะท าให้เกิดประโยชน์โดย
ภาพรวม 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
           11.1 การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
           11.2 การร่วมมือร่วมใจจากทีมงานที่เกี่ยวข้อง 
 
12.  ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
       12.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมีความสนใจ ตระหนักต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารองค์กร และติดตามตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
          12.2 ก าหนดแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

 

ลงชื่อ                   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย) 

                                           หัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมูล 
 

ลงชื่อ     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเนาวรัตน์ สุขณะล้ า) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
 วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2557 



๓๕๒ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ /   กิจกรรมที่   64 
 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม    
              โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวสิวาพร  พานเมือง 
                      2. นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ 
                      3. ดร. สุวริิยา        สุวรรณโคตร 
 
3. ยุทธศาสตร์ที ่4   การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
                          ในระดับชั้นน า 
 
4. กลยุทธ์ที่   6      ยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและ 
                           สมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะ 
                           สูงในการปฏิบัติงาน 
 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

๕.๑. มีระบบและกลไก และแผนพัฒนาอาจารย์ตามความเชี่ยวชาญ 
๕.๒. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ วิธีการสอนและการวัดผล

การศึกษา อย่างน้อย  15 ชั่วโมง 
๕.๓. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ ๑๐๐ 
๕.๔.อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐  
๕.๕. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและ

สมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานระดับมาก อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
      ระหว่างวันที่    ตุลาคม ๒๕๕๖    ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 



๓๕๓ 

 

๗.  กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   
 
๘.  ผลการด าเนินงาน 
    8.1  ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 

ระยะที่๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์รายบุคคลด้านวิชาการและวิชาชีพ 
๒. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาความเชี่ยวชาญตามความต้องการของงาน 
๓.ทบทวนแผนพัฒนาอาจารย์และน าผลการส ารวจมาปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา

อาจารย์ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑.จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติ 
๒.จัดท าคู่มือและระบบการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
๓.ประชาสัมพันธ์โครงการและแผนพัฒนาอาจารย์ 
๔. การด าเนินการ 

    ๔.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าตามแผน 
๔.๒. กิจกรรมการพัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่   

     ๑.) การอบรมระยะสั้น  ด้านการบริหาร  ศาสตร์และศิลป์ด้านการสอน  
เฉพาะทางวิชาชีพฯ ภาษาอังกฤษ   
     ๒.) ประชุมอบรมอ่ืนๆทางด้านการวิจัย วิชาการ วิชาชีพ 
     ๓.) กิจกรรมการพัฒนาตามสมรรถนะ ตามแผนที่ก าหนด  

 ๔.) การเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น  ระดับปริญญาโท สาขา
การพยาบาล ปริญญาเอก จ านวน 4 คน 

 ๕.) ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่  (ตามแผนการ
พัฒนาอาจารย์ใหม่) 

     ๖.) ติดตามการน าความรู้จากการไปพัฒนาไปใช้ในการเรียนการสอนฯและ 
                      การปฏิบัตงิาน (ทุก 3 เดือน) 

๕.จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการไปพัฒนาตนเองในการประชุมตามตารางของงาน 
HRD 

 ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล  
1.สรุป/ประเมินผลโครงการ และน าผลการประเมินไปพัฒนา 

 
 
 
 
 



๓๕๔ 

 

     ๘.๒  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีระบบและกลไก และแผนพัฒนา
อาจารย์ตามความเชี่ยวชาญ 

 

   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล จัดท า
ขั้นตอนการด าเนินงานในการพัฒนาอาจารย์ตาม
ความเชี่ยวชาญ และจัดท าคู่มืองานพัฒนาบุคลากร
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 

๒. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ วิธีการสอนและการ
วัดผลการศึกษา อย่างน้อย  ๑๕ ชั่วโมง 
 

    ในปีงบประมาณ 2557 อาจารย์ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทั้ง  2 ด้าน  คือ ด้านวิชาการ และด้าน
วิชาชีพ วิธีการสอนและการวัดผลการศึกษา ซึ่งมีทั้ง
พัฒนาภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย ในทุก
กิจกรรม ได้ค่าเฉลี่ย 216  ชัว่โมง /คน/ปี 
 

๓. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอนค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

  วิทยาลัยได้จัดท าแผนในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ทุก
คน  และอาจารย์ใหม่ทุกคน รวมทั้งอาจารย์ที่กลับ
จากลาศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน ทุกคน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔. อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองตาม
แผนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ  
ค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐  
 

   อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 

๕. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานระดับ
มาก อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

   อาจารย์มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ
สูงในการปฏิบัติงานระดับมาก  (X =  4.25  ) 
คิดเป็นร้อยละ ๙3 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๕ 

 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
ล า 
ดับ 

 
รายการ 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอ
ก  
งป
ม. 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร
ภายนอก 

16,800 - 8,400 - 8,400 - 50 

2 ค่าท่ีพักวิทยากร 7,200 - - - 7,200 - 100 
3 ค่าอาหารและอาหาร

ว่าง 
8,800 - 88,000 - 0 - 0 

4 ค่าพาหนะ 12,000 - - - 12,000 - 100 
5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000  3,000  0  0 

 รวมในกิจกรรม 47,800 - 20,200 - 27,600 - 57.7 

6. งบในการพัฒนา
อาจารย์ในโครงการ
และอ่ืนๆ รวม 

1,810,800 - 9,625  1,801,175  99.47 

 รวมทั้งโครงการ 1,858,600 - 29,825  1,828,775 - 98.39 

 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมอินถวา   
64  ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 500 32,000  

2 ค่าเครื่องโสตทัศนูปกรณ์  
64 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 300 19,200  

 
 
 
 



๓๕๖ 

 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1. การวางแผนการด าเนินประสานวางแผนล่วงหน้า  เพื่อการเตรียมการด าเนินการ  แต่
ยังพบปัญหาในการด าเนินการ คือ 
  -  ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการปรับเปลี่ยนบ่อยเนื่องจากอาจารย์  มีภารกิจการ
ประชุมอ่ืนๆ ต้องปรับเปลี่ยนตาราง 
 10.2. วัตถุประสงค์และเนื้อหาในการปฐมนิเทศของแต่ละกลุ่มงาน  มีความละเอียด ชัดเจน
ต่างกัน  ผู้ประสานงานควรชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน  เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและรู้จัก
หน่วยงานเพิ่มขึ้น 
 10.3. ช่วงเวลาที่บุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงานตรงกับช่วงเวลาที่ผู้รับผิดชอบสอนภาคปฏิบัติ  
ท าให้ตารางการปฐมนิเทศล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 
๑๑.   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1. ความรับผิดชอบ 
 11.2. ความรอบคอบการปฏิบัติงาน 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 12.1. ต้องเตรียมบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานแทน 
 12.2. การวางแผนที่มีประสิทธิภาพและการประสานงาน 
 
 

ลงชื่อ      สิวาพร    พานเมือง        (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวสิวาพร  พานเมือง) 

                                                พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเนาวรัตน์ สุขณะล้ า) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
 

 วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2557 

 
 



๓๕๗ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 65 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 
                                   สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
๒. ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวภัทรินทร์   ศรีนอ 
                       2. นางสาวสิวาพร     พานเมือง 
                       3.  ดร. สุวิริยา  สุวรรณโคตร 
 
3. ยุทธศาสตร์ที ่4   การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
                          ในระดับชั้นน า 
 
4. กลยุทธ์ที่   6      ยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและ 
                           สมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะ 
                           สูงในการปฏิบัติงาน 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1.บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้พัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนา ร้อยละ 80 

5.2. บุคลากรใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 
5.3. บุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมาก อย่างน้อยร้อยละ 90 

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  

ระหว่างวันที่   ตุลาคม ๒๕๕6  ถึงวันที่  ๓0  กันยายน ๒๕๕๗  
 

๗.  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   
 
 
 
 
 



๓๕๘ 

 

๘.  ผลการด าเนินงาน 
       8.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 

ระยะที่๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑.จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติ และประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒. การด าเนินการ 
 ๒.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในงาน โดยด าเนินโครงการ พัฒนา 

การบริการด้วยหัวใจ  และกิจกรรมการพัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ พัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญในงาน 

     ๒.๒. ติดตามการน าความรู้จากการไปพัฒนาการปฏิบัติงาน (ทุก 3 เดือน) 
 ๒.๓. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการไปพัฒนาตนเองในการประชุม

ประจ าเดือน 
   ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 

๑. สรุปและประเมินผลโครงการเสนอคณะกรรมการบริหาร 
๒. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 
8.2   ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้พัฒนาตนเอง
ตามแผนการพัฒนา ร้อยละ 80 

-บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 44 คน ได้รับการ
พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคลทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ100  
 

2. บุคลากรใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงานเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 

-วิทยาลัยรับบุคลากรสายสนับสนุนใหม่ จ านวน 
2 คน คือ นางสาวรัตติกร  พรดอนก่อ และ 
นางสาววชิราภรณ์  แสงตะวัน  ได้รับการพัฒนา
ครบทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

3. บุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจต่อ
โครงการระดับมาก อย่างน้อยร้อยละ 90 

-   วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพความสามารถของบุคลากรสาย
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  โดยมี
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถความ
เชี่ยวชาญในงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
ที่ตรงตามลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ จ านวน  ๒๒  คน และพัฒนาใน 



๓๕๙ 

 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรสู่
ความสุขและส าเร็จ ( OD ) ครบทุกคน รวม ๔๔ 
คน  มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และมี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง พบว่า ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายหลังได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
( x= ๔.๐๕ ) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕ 
 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ  
รายการ 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ
เหลือจ่าย เงิน 

งปม. 
เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

1 ค่าตอบแทน
วิทยากรภายนอก 

8,400 - 8400 - - - 0 

2 ค่าท่ีพักวิทยากร 7,200 - - - 7200 - 100 

3 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

17,600 - 10,800 - 6,800 - 38.64 

4 ค่าพาหนะ 12000 - - - 12000 - 100 

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕,000 - ๒,455 - 2,545 - 50.9 

6. งบในการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ 

528,000 - - - - - 100 

 รวม ๕78,200 - 21,6๕๕ - ๕๕๖,545 - 96.25 

 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมอินถวา  2 ครั้ง 
ครั้งละ 8 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 
500 

8,000  

2 ห้องประชุมอินถวา  1 ครั้ง ชั่วโมงละ 2,000  



๓๖๐ 

 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

จ านวน 4  ชั่วโมง 500 
3 ค่าเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 2 

ครั้ง ครั้งละ 8 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 

300 
4,800  

รวมมูลค่า 14,800 บาท  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1.  การวางแผนการด าเนินการประสานวางแผนล่วงหน้า  เพ่ือการเตรียมการด าเนินการ  
แต่ยังพบปัญหาในการด าเนินการ คือ ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการปรับเปลี่ยนบ่อยเนื่องจาก
อาจารย์  มีภารกิจการประชุมอ่ืนๆต้องปรับเปลี่ยนตาราง 
 10.2.  วัตถุประสงค์และเนื้อหาในการปฐมนิเทศของแต่ละกลุ่มงาน  มีความละเอียด  ชัดเจน
ต่างกัน ผู้ประสานควรชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน  เพื่อให้มีความเข้าใจและรู้จักหน่วยงานเพิ่มขึ้น 
 10.3.  ช่วงเวลาที่บุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงานตรงกับช่วงเวลาที่ผู้รับผิดชอบสอนภาคปฏิบัติ  
ท าให้ตารางการปฐมนิเทศล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1. ความรับผิดชอบ     
           11.2. ความรอบคอบการปฏิบัติงาน 
 
๑๒.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 12.1. ต้องเตรียมบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานแทน 
 12.2. การวางแผนประสิทธิภาพและการประสานงาน 
 

  ลงชื่อ      ภัทรินทร์  ศรีนอ        (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ ) 

                                                        พยาบาลวิชาชีพ 
 

ลงชื่อ     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเนาวรัตน์ สุขณะล้ า) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
                      วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2557 



๓๖๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ด้านการบริหารจัดการและ

พัฒนาบุคลากร 
 

        โครงการประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๒ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๗ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 66 
๑. ชื่อโครงการ   

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒. ผู้รับผิดชอบ 

2.1   นางจีระวรรณ     ศรีจันทร์ไชย 
2.2   นางสาวมนฤดี     แก้วจันดา 
2.3   ดร.สุวิริยา         สุวรรณโคตร 
        กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล    กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  

๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างวันที่  4 -  7   สิงหาคม   255๗    เวลา  08.00-17.00 น. 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
๑.  อาจารย์ประจ า             จ านวน     ๕๖      คน 

   2.  บุคลากรสายสนับสนุน    จ านวน      44     คน 
                                   รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น   100     คน 
    5.  ผลการด าเนินงาน 

5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  ขั้นเตรียมการ 

๑. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล ได้ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘   โดยการพิจารณาผ่านความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการในแต่ละกลุ่ม   และ
ผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล  รวมจ านวนทั้งหมด ๕๐ คน 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เพ่ือรับฟังข้อมูล และวางแผน 
ด าเนินการ 

  ๓.  จัดท าโครงการและก าหนดการเพ่ือขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
  ๔.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการใช้ในการประชุมในโครงการ 
  ๕.  ยืมเงินจากงานการเงิน ส ารองเบิกจ่ายในการเป็นค่าอาหารกลางวันอและอาหารว่าง 
  ๖.  ประชาสัมพันธ์โครงการและส ารวจจ านวนผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อีกครั้ง 

๗.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่อง สถานที่ โสตฯ และการดูแลเรื่องสวัสดิการทั่งไป   
  



๓๖๓ 

 

 
 

ขั้นด าเนินการ 
ในวันที่ วันที่ ๔  สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
๑. ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงานน าเสนอ 
๒. น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๗   

ที่ละกลุ่ม  ตามล าดับดังนี้ 
๒.๑  กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม   โดย อ.ประภัสสร วงษ์ศรี   หัวหน้ากลุ่มงานฯ 
๒.๒  กลุ่มงานบริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพผู้สูงอายุ    
โดย ดร.นิสากร  วิบูลชัย  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 
๒.๓  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ โดย อ.จีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย 
๒.๔  กลุ่มกิจการนักศึกษา โดย อ.ศิราณี  อิ่มน้ าขาว  รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
๒.๕  กลุ่มวิชาการ โดย อ.สกาวรัตน์ ไกรจันทร์  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

    ๒.๖  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โดยคุณศรีจันทร์  ทองโรจน์ และคุณพวงเพชร  
        

วันที่ ๕ -๖   สิงหาคม   ๒๕๕๗ 
1. น าเสนอ นโยบายการจัดท าแผน โดยการชี้แจงและแจกเอกสาร นโยบายการจัดท าแผน

ประจ าปีงบประมาณ 2558   ดังต่อไปนี้ 
๑. เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา 
๒. การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับ 

    ๒.๑  นโยบายของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
    ๒.๒  ปรัชญา ปณิธาน 
    ๒.๓  พันธกิจ 
    ๒.๔  บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
    ๒.๕  อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย 
    ๒.๖  เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
    ๒.๗  จุดเน้นหรือจุดเด่นของวิทยาลัย 
    ๒.๘  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๑ –๒๕๖๕) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

    ๓. การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ให้น าข้อมูลการสรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เป็นข้อมูลประกอบใน
การพิจารณาท าแผน 
      ๔. มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ โดย
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

 
 ๒. ประชุมจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘   โดยแยกด าเนินการตามกลุ่ม  แบ่งเป็น 5 กลุ่ม  
ประเด็น ดังนี้ 
           ๑. ทบทวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 



๓๖๔ 

 

 
 

         2. แผนพัฒนางาน 
           3. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  
วันที่  ๗    สิงหาคม   ๒๕๕๗ 

 1.น าเสนอผลการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
และร่วมกันวิพากษ์และจัดท าแผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๕๘ 
ตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๑  กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม   โดย ดร.ผดุงศิษฎ์  ช านาญบริรักษ์   หัวหน้ากลุ่มงานฯ 
(มีการปรับเปลี่ยนในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ นี้) 
๒.๒  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพผู้สูงอายุ   โดย อ.กานต์รวี  โบราณมูล  
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานฯ 
๒.๓  กลุ่มกิจการนักศึกษา โดย อ.ศิราณี  อิ่มน้ าขาว  รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
๒.๔  กลุ่มงานบริการวิชาการ โดย ดร.นิสากร  วิบูลชัย  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและ 

    นวัตกรรม 
    ๒.๕  กลุ่มวิชาการ โดย อ.สกาวรัตน์ ไกรจันทร์  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
    ๒.๖  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โดยคุณศรีจันทร์  ทองโรจน์ 
       ๒.๗  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ โดย อ.จีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย 
 
ผลลัพธ์การด าเนินการ   
      ในการด าเนินโครงการในครั้งนี้ มีการด าเนินการที่ดีตามแผนปฏิบัติงาน ท าให้ได้ผลลัพธืการด าเนินงาน 
สรุปได้โดยสังเขป ต่อไปนี้ 
ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ข้อมูลโดยสังเขป 

1. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 20 ตัวชี้วัด ใช้ตัวชี้วัดเดิม เพิ่มค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2558 

2. ตัวชี้วัดงานประจ า 28 ตัวชี้วัด ใช้ตัวชี้วัดเดิม เพิ่มค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2558 

3. โครงการกลยุทธ์ 20 โครงการ เดิม 18  โครงการ 
กลุ่มวิชาการ 7  โครงการ เดิม 4 โครงการ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา 3  โครงการ เดิม 2 โครงการรวมครูประจ าชั้น) 
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 6  โครงการ เดิม 7 โครงการ  (ศูนย์ผู้สูงอายุ) 
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ 

4  โครงการ เดิม 5 โครงการ (PMQA) 

กลุ่มงานบริหาร -  
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ข้อมูลโดยสังเขป 
4. โครงการประจ า 63 โครงการ เดิม  66  โครงการ 

กลุ่มวิชาการ 4 โครงการ เดิม  3  โครงการ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา 31 โครงการ เดิม  34 โครงการ 
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 7 โครงการ เดิม  10 โครงการ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ 

14 โครงการ เดิม  13 โครงการ 

กลุ่มงานบริหาร 7 โครงการ เดิม  6  โครงการ 
 

5. งบประมาณท่ีใช้ตามพันธกิจ 
5.1 พันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต 

งบประมาณ ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน 

5.2 พันธกิจด้านการวิจัย 

5.3 พันธกิจด้านบริการ
วิชาการ 
5.4 พันธกิจด้านท านุบ ารุงฯ 
5.5 การบริหารจัดการ 

รวมงบประมาณท้ังหมด 
 

6. โครงการที่ชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคมและสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม 
6.1 โครงการภายใน  

 
 
 
2 โครงการ 

 
 
 
1.โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต 
ด้วยการคิดดี พูดดี ท าดี 
2.โครงการ วศม.ห่วงใย ขับขี่
ปลอดภัย ใส่ใจสังคม (RSC) 

6.2  โครงการภายนอก  2 โครงการ 1. ด้านผู้สูงอายุ  
2.โครงการพัฒนารูปแบบ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนตามแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก(Principle for safe 
community) ในพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม ปี 2556-2557 
(สอจร.) 

7. การบูรณาการกับพันธกิจของ
วิทยาลัย 
7.1  การเรียนการสอนกับ
การวิจัย 

 
 
1 โครงการ/วิชา 

 
โครงการของศูนย์ผู้สูงอายุฯกับ
ปัญหาสุขภาพ 3 
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ล าดับ กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ข้อมูลโดยสังเขป 

 

7.2 การเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 

1 โครงการ/วิชา โครงการบริการเชิงรุก กับ
ครอบครัวและชุมชน 1 

7.3 การเรียนการสอน 
บริการวิชาการและการวิจัย 

N/A  

7.4 การเรียนการสอนกับ
ท านุ /พัฒนานักศึกษา 

1 โครงการ/ 
2 รายวิชา 

โครงการเจาะใจเปลี่ยนความคิด….
กับรายวิชา ปัญหาสุขภาพ 1 

   8. 
 
 

การน าความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้ในการเรียนการ
สอน/การวิจัย (ร้อยละ 30) 

ปีการศึกษา 2557 ยัง N/A โครงการบริการวิชาการ 5 มีศูนย์? 
+โครงการสอจร. ถ้ารวม =7 คิด
30% = ต้องได้ 4 โครงการ 

 
          ขั้นสรุปและประเมินผล 

๑. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม  กิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจครบทั้ง 5  
ด้าน ของสถาบันพระบรมราชชนก คือ ๑.ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการประชุม 
๒.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน   ๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ๔. ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการประชุม  และ ๕. ความพึงพอใจต่อการตอบสนองความต้องการ  โดยกลุ่มงานได้รวบรวมแบบ
ประเมินได้บางส่วนและประมวลพบ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
๔.๑๓    

๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียน  เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป 
        
   5.2   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑  มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๕๘ ครอบคลุม 
๔ พันธกิจ 
 
 

   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีการด าเนินงานตามนโยบาย
การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
วางแผนและด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มงาน
และทุกระดับ ท าให้เกิดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๕๘ ครอบคลุมทั้ง ๔ พันธกิจ  ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาการ  มีโครงการกลยุทธ์ จ านวน   7  โครงการ 
และโครงการประจ า   จ านวน 4 โครงการ 

2. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
2.1   กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม  มีโครงการกลยุทธ์ จ านวน  

3 โครงการ  และโครงการประจ า   จ านวน  1 โครงการ 
    2.2  กลุ่มงานบริการวิชาการ มีโครงการกลยุทธ์ จ านวน  
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2 โครงการ  และโครงการประจ า   จ านวน  5 โครงการ 
    2.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ มีโครงการ 
กลยุทธ์ จ านวน ๑ โครงการ   
    2.4 งานวิเทศสัมพันธ์ มีโครงการประจ า จ านวน 1 โครงการ 
3. กลุ่มกิจการนักศึกษา   
     มีโครงการกลยุทธ์ จ านวน 3 โครงการ 
      มีโครงการประจ า     31  โครงการ 
      3.1  กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
มีโครงการประจ า จ านวน   3   โครงการ 
      3.2 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มีโครงการประจ า จ านวน   11   โครงการ 
      3.4  งานสโมสรนักศึกษา/ชมรม  มีโครงการประจ า  
จ านวน   17     โครงการ 
4. กลุ่มงานอ านวยการ  
          ไม่มีโครงการกลยุทธ์ แต่มโีครงการประจ า จ านวน  7  
โครงการ 
5. กลุ่มยุทธศาตร์และพัฒนาคุณภาพ 
      5.1  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 
          - รองผู้อ านวยการ มีโครงการประจ า จ านวน 3 โครงการ 
           -งานแผน  มีโครงการประจ า จ านวน 2 โครงการ 
งาน HRD มีโครงการกลยุทธ์ จ านวน 3 โครงการ  และโครงการ
ประจ า จ านวน 2 โครงการ 
      ๕.2 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ มีโครงการกลยุทธ์ 
จ านวน 1 โครงการ  มีโครงการประจ า จ านวน 6 โครงการ 
       ๕.3  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล  มี
โครงการกลยุทธ์ จ านวน 1 โครงการ  มีโครงการประจ า จ านวน  
1 โครงการ                     

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
 

     ในการด าเนินงานกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ จ านวน 56 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน  44  คน  รวมจ านวน 100  คน   
    แต่เนื่องจาก เป็นวันแรกที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2  เข้าวิทยาลัย เพื่อ
อบรมธรรม ในกิจกรรมงานกิจการนักศึกษา และมีการจัดการเรียน
การสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  มีอาจารย์บางส่วน ไป
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ประชุมทั้งภายในและนอกประเทศ  อีกท้ังการด าเนินการได้จัดที่
วิทยาลัยพยาบาลฃศรีมหาสารคาม 2    จึงส่งผลให้อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมต้องบริหารจัดการเวลา และภารกิจการ
จัดการเรียนการสอน ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกคน 
และไม่มีความต่อเนื่อง  จึงมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมได้เต็มวัน ดังนี้ 
วันที่ 4 สิงหาคม 2557  เข้าร่วมประชุมจ านวน 60 คน 
วันที่ 5 สิงหาคม 2557  เข้าร่วมประชุมจ านวน 59 คน 
วันที่ 6 สิงหาคม 2557  เข้าร่วมประชุมจ านวน 63 คน 
วันที่ 7 สิงหาคม 2557  เข้าร่วมประชุมจ านวน 67 คน 
    จากกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ จ านวน  100  คนมี
ผู้เข้าร่วมทั้ง 4 วัน เฉลี่ย 62.25 คน   คิดเป็นร้อยละ 62.25 

3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายไปสู่กลุ่มงาน   

     ในขั้นตอนการด าเนินงาน  (DO)  และการวิเคราะห์
ประมวลผล ท าให้เกิดทิศทางในการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ และมี
กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่
กลุ่มงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย  โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. รายงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วดัประจ า  ค่าเป้าหมายประจ าปี 

งบประมาณ 2558  และกลุ่มที่รับผิดชอบ ต่อ คณะกรรมการ
บริหารของวิทยาลัย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557  

มติคณะกรรมการบริหาร  ให้แต่ละกลุ่มกลับไปพิจารณา 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่รับผิดชอบ และจะประชุมเพ่ือก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องการเป้าประสงค์ของวิทยาลัย 
จึงจะไปสู่ขั้นตอนการถ่ายทอดตัวตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่
บุคคลากรเป็นรายบุคคลต่อไป   
2.ในส่วนของโครงการกลยุทธ์และโครงการประจ า ได้มีการ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบและวางแผนด าเนินการ 
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   ๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงิน 
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 

61,750 - 49,800       - 11,950 - 19.35 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 - 3,000 - ๙,000 - 90 

 รวมทั้งหมด 71,750 - 50,800       - 20,950 - 29.19 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าใช้หอประชุม วศม. 2 ๕๐๐ บาท 
X ๗ ชม. x 4 วัน 

14,0๐๐ บาท 
 

ประชุม   
4-7 ส.ค. ๕7 

2. ค่าโสตฯทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

๒๐๐บาท 
X ๗ ชม. x 4 วัน 

5,600 บาท  

รวมทั้งสิ้น 19,600 บาท  
 
   ๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1   การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ    เมื่อได้รับมอบหมาย  ผู้รับผิดชอบได้รีบด าเนินการ  โดยร่าง
โครงการ  รับค าชี้แนะจากรองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  และหัวหน้างาน และที่ส าคัญคือ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัย ได้ชี้แนะแนวทางในการด าเนินการ  ท าให้โครงการผ่านความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติโครงการจาก
นายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่างรวดเร็ว   
 7.2   การท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ   ได้มีการประสาน เพ่ือขอรายชื่อคณะกรรมการ 
เพ่ือการแต่งตั้ง จากรองผู้อ านวยการเป็นหลัก  และผ่านความเห็นชอบของผู้อ านวยการวิทยาลัย ประสานรอง
ผู้อ านวยการในการแจ้งในกลุ่ม แต่อาจท าให้ข้อมูลล่าช้า อาจต้องปรับแนวทางในการแจ้งข้อมูล   
 7.3 การวางแผนด าเนินงานและการเตรียมการ ต้องมีความรู้และเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน 
และมีทีมงานในการด าเนินงานที่ดี จึงจะช่วยให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้  ซึ่งในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้มีการศึกษาและสอบถาม จากผู้ที่เคยด าเนินโครงการมาก่อน  และเรียนรู้จากเอกสาร /คู่มือ และ
ประสบการณ์   น าไปสู่การวางแผนเตรียมการ และด าเนินการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ 
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  7.4   การปรับเปลี่ยนแผน/สถานที่ ในการด าเนินโครงการ เนื่องจาก ในช่วงแรกใช้ ทั้ง วศม 1 และ 
2  แต่เนื่องจาก มีการเปิดภาคการศึกษาใหม่ และมีกิจกรรมต้องใช้หอประชุม ดังนั้นจึงเปลี่ยนเป็น วศม. 2  ทั้ง 
4 วัน  ส่งผลให้อาจารย์บางท่านยังมีภาระงานสอน และภาระอ่ืนๆ ไม่ได้เข้าร่วมด าเนินการทุกขั้นตอนอย่าง
พร้อมเพียงกัน 
 7.5   การรวบรวมผลงานในโครงการจากกลุ่มต่างๆ   เป็นเรื่องที่ยาก ในการที่จะให้ทุกกลุ่มงาน
สามารถส่งงานที่ต้องการได้ตามเวลาที่ก าหนด ถึงแม้ว่าจะเป็นร่างของการน าเสนอ หรือสรุปผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา เนื่องจากขาดมาตรการด าเนินงาน และการก าหนดกติกาที่ชัดเจน 
           7.6   การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานที่ดี   ต้องสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของ
วิทยาลัยฯ ในขณะนั้นๆ และมีการพัฒนาการด าเนินงานภายใต้ตังชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 
 7.6   การปรับเปลี่ยนแผนงาน /โครงการ ตั้งมีการด าเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และตามขั้นตอน
ที่ก าหนด เพ่ือป้องกันการรายงานผลการด าเนินงานที่ผิดพลาด   และกระทบต่อการด าเนินงานในพันธกิจอ่ืนๆ 
  
๘.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 8.1    การประสานงานที่ดี   ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานและประสานงาน
กับผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ   ท าให้เกิดผลลัพธ์การน าเสนองานและการวางแผนในแต่ละ
กลุ่มงานที่ดี 
  8.2.    ความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่อง การเข้า
ร่วมประชุมที่ไม่ต่อเนื่อง จากการที่อาจารย์ยังมีภารกิจ แต่ทุกคนได้แสดงศักยภาพและเกิดผลงานได้มีการ
น าเสนองานได้ตามที่มอบหมายในก าหนดการ 
 8.3   การก ากับ   ติดตาม และการรายงานผล   เป็นสิ่งส าคัญ   เพราะหลังจากการประชุม ข้อมูล
มักจะรวบรวมได้ยาก ดังนั้น ผู้รับผิดชอบจึงรวบรวมงานเป็นระยะมีลายลักษณ์อักษร ผ่านรองผู้อ านวยการ
ทุกกลุ่ม ฯ 
   

๙.  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1.   การศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานด้านแผนฯ   เนื่องจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ที่รับผิดชอบด้าน
แผน ยังมีความรู้ความเข้าใจงานแผน ไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอน และต้องยึดตามแผนยุทธสาสตร์ 5 ปี  ที่ก าหนด
ไว้แล้ว   จึงไม่สามารถตัดสินใจ แก้ไขกลยุทธ์ ที่เป็นจุดยืนเบื้องต้นได้ ท าให้มีความรู้สึกขัดแย้ง ในประเด็นที่ท า
ได้ กับที่ต้องท า แต่ทุกคนได้มีการท าความเข้าใจร่วมกัน และวางแผนในการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มอย่างดี
ที่สุด  
                ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1. ต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ที่เคยด าเนินงานมาก่อน เพ่ือการ 
รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขท่ีดีขึ้น 
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2. ในกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ทุกคนต้องท าความเข้าใจ ร่วมกันในขั้นตอน และแผนการด าเนินงาน  
ตลอดทั้ง ผลลัพธ์ที่ต้องการ  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 9.2   การเข้าร่วมประชุมไม่สม่ าเสมอ   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ   ได้มีการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานอย่างทั่วถึงชัดเจน แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่ก าลังมีการเรียนการสอน และมีการเตรียมโครงการต่างๆ 
ดังนั้นจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จึงมีจ านวนไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลา  
             ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1.  จัดการประชุมนอกสถานที่ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  แต่ไม่ไกลเกินไป  เพ่ือ 
สะดวกแก่การเดินทาง ไม่เสียเวลามาก อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง  

2. มอบหมายให้รองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม ร่วมก ากับติดตาม อาจารย์ในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือในการด าเนินงานที่ดี 

3. มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน มีโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบเป็นหลัก เพื่อให้ 
ความส าคัญและอยู่ร่วมในการด าเนินการ 
 9.3   การวิพากษ์แผนงาน / โครงการ  ควรมีคณะกรรมการกลางในการวิพากษ์  คือ คณะกรรมการ
บริหารของวิทยาลัยเป็นหลัก เพ่ือให้การรับรองแผนงาน /โครงการมีประสิทธิภาพ เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย และเป็นการน าเสนอตามข้ันตอนที่ได้รับการยอมรับที่ถูกต้อง 
 9.4   ระยะเวลาน้อยไม่เพียงพอในการด าเนินงานให้ครบถ้วนเรียบร้อยในขณะนั้น   เนื่องจาก 4 วัน 
ในการด าเนินงานจะได้เพียงข้อมูลคร่าวๆ   เป็นโครงร่าง   รายละเอียดยังต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ส่งผลให้งานที่ก าหนดไม่เสร็จในช่วงเวลา   ดังนั้น ควรเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินงาน หรือเว้นช่วงในการ
น าเสนอแผนในช่วงปีงบประมาณ 255๘ 

๙.๕  การแก้ไขและรวบรวมโครงการ เพ่ือจัดท ารูปเล่ม เนื่องจากแต่ละกลุ่มต้องมีการน าแผนงาน/
โครงการมาปรับแก้ไขอีกครั้ง  ดังนั้นจึงไม่สามารถรวบรวมได้ตามแผนที่ควรจะเป็น  มีการปรับเลื่อนเวลา
ออกไปบ้างแต่ต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนปีงบประมาณ 255๘ 
 

ลงชื่อ นางจีระวรรณ   ศรีจันทร์ไชย      (ผู้รับผิดชอบ) 
( นางจีระวรรณ   ศรีจันทร์ไชย ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ นางสาวสุวิริยา สุวรรณโคตร  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวสุวิริยา สุวรรณโคตร) 

                        วันที ่  15   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.  255๗ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2557. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  67 
๑.  ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัยตามโครงสร้าง  
๒.  ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวมนฤดี     แก้วจันดา  
นางจีระวรรณ     ศรีจันทร์ไชย   
ดร. สุวิริยา         สุวรรณโคตร 

  ๓.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ระหว่าง  วันที่  1    ตุลาคม   2556 - 30   กันยายน   2557   

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
    อาจารย์ประจ า               จ านวน     43     คน 
             อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว     จ านวน     13     คน 
             ข้าราชการ                    จ านวน      6     คน 
             ลูกจ้างประจ า         จ านวน    20     คน 
    ลูกจ้างชั่วคราว               จ านวน    18     คน 
                       รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น   100     คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัยตาม 

โครงสร้าง ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัยตามโครงสร้าง 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน   

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินงาน 
1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ       ประชาสัมพันธ์โครงการ ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 

ด าเนินกิจกรรมการตามแผน  โดย ประชุม ทบทวน/ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน ทบทวนขอบเขต
ของงานตามโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรรายบุคคล 
  ดังรายงานการประชุมในวันที่  17   มกราคม   2557 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัย/กลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน  จัดท าคู่มือบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรรายบุคคลและตามโครงสร้าง  วิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัย/กลุ่ม/
กลุ่มงาน/งานและจัดท าคู่มือบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรรายบุคคลและตามโครงสร้าง 
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           ดังรายงานการประชุมในวันที่  24   มกราคม 2557,   5  กุมภาพันธ์  2557   
และ 10  กุมภาพันธ์  2557 

 กิจกรรมย่อยของกลุ่มอ่ืนๆซึ่งในแต่ละกลุ่ม จะวางแผนด าเนินการ  และจะนัดหมาย เพื่อการ
วิพากษ์ รวมในล าดับต่อไป 

    
   5.2   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีข้ันตอนการด าเนินงานของทุกกลุ่ม/
กลุ่มงาน และงานตามโครงสร้าง 

มีการด าเนินการ รับการวิพากษ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและด าเนินการจัดท าครบทุกกลุ่ม /กลุ่มงานตามแผนที่
ก าหนด 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรเป็นลายลักษณ์
อักษร ครบทุกคน 

ได้ด าเนินการ และเกิดคู่มือลักษณะและบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม /กลุ่มงาน/รายบุคคล 
 

3.  มีขอบเขตของงานตามโครงสร้างครบ
ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน และงานตามโครงสร้าง  
 

มีการวิพากษ์ในขณะที่เสนอระบบกลไก และได้จัดท าขอบเขต
ของงานตามโครงสร้าง ในคู่มือลักษณะและบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม /กลุ่มงาน/รายบุคคล 
 

 
๖. งบประมาณ 

๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงิน 
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 

28,500 - 13,900 - 14,600 - 51.23 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 15,000 - - - 15,000 - 100 

 รวมทั้งหมด 43,500 - 13,900 - 29,600 - 68.05 

 
 
 
 
 
 



๓๗๔ 

 

 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ค่าใช้หอประชุม  ๕๐๐บาท X ๓ ชม.x 3ครั้ง 4,5๐๐ บาท ประชุม 3 ครั้ง 
2. ค่าโสตฯ และ

คอมพิวเตอร์ 
๒๐๐บาทX 3 ชม. x 3ครั้ง 1,800 บาท  

รวมทั้งสิ้น 6,300 บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 1.การวางแผนด าเนินการที่ดี  
 2.การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
 3.การก าหนดข้อตกลงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม/กลุ่มงาน 
 2. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 3. ความรักในองค์กร 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. มีการวางกรอบในการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจตรงกันและด าเนินการได้รวดเร็ว 
 2. มีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน และถูกต้องตามกรอบการด าเนินงาน 
 

ลงชื่อ นางจีระวรรณ   ศรีจันทร์ไชย      (ผู้รับผิดชอบ) 
( นางจีระวรรณ   ศรีจันทร์ไชย ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ นางสาวสุวิริยา สุวรรณโคตร  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวสุวิริยา สุวรรณโคตร) 

                        วันที ่  15   เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.  255๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๕ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2557. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  68 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
 โครงการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรสู่ความสุขและความส าเร็จ   
2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ 
  นางสาวสิวาพร     พานเมือง 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   

ระหว่างวันที่ วันที่  9 - 11 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
4.กลุ่มเป้าหมาย     

1. อาจารย์     จ านวน  ๕๖ คน 
2. บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน  ๔๔ คน 

     รวมทั้งสิ้น   ๑๐๐  คน 
5. ผลการด าเนินงาน  
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  - ส ารวจความต้องการในการพัฒนาองค์กรสู่ความสุข 
  -  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
       -  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ 

     -  การด าเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรสู่
ความสุขและส าเร็จ 

      -  คัดเลือก และประกาศผลบุคลากรตัวอย่างที่มีการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐  

- อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 
61 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.80  

2. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ระดับมาก ร้อยละ90 

- บุคลากรมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมาก  คิดเป็นร้อย
ละ 92 

3. ถอดบทเรียนจากตัวแทน อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้เกิด
ความสุขในการท างาน การท างานเป็นทีม 
คุณธรรมจริยธรรมและจิตบริการ 

(ตามเอกสาร การถอดบทเรียน) 

 



๓๗๖ 

 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล า 
ดับ 

 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ  
ร้อยละ

เหลือจ่าย 
เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

1 ค่าตอบแทน
วิทยากรภายนอก 

30000 - 30000 - 0 - 0 

2 ค่าท่ีพัก 240000 - 109800 - 130200 - 39 
3 ค่าอาหารและ

อาหารว่าง 
315000 - 192150 - 122850 - 39 

4 ค่าเช่าเหมารถบัส
พร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

98000 - 98000 - 0 - 0 

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3000 - 0 - 3000 - 100 
 รวม 686000 - 429950 - 256050 - 37.4 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ใช้ห้องเรียน  4 ครั้งๆละ  
2 ชั่วโมง 

300 บาท/ชม. X 
4 ครั้ง x2 ชม. 

2,400 บาท  

2. เครื่องเสียง /โสตฯ /
คอมพิวเตอร์ 

200 บาท/ชม. X 
4ครั้ง x2 ชม. 

1,600 บาท  

 รวม  4,000 บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 1. การวางแผนการด าเนินงานควรวางแผนล่วงหน้า  เพื่อการเตรียมการด าเนินการ  เนื่องจากพบ
ปัญหาในการด าเนินการคือ 
  -  ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการปรับเปลี่ยนบ่อยเนื่องจากอาจารย์  มีภาระกิจการประชุม
อ่ืนๆและแผนงานโครงการของวิทยาลัยปรับเปลี่ยน 
 2. การวางแผนด าเนินงานต้องก ากับติดตาม  และก าหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน  
 
 
 
 



๓๗๗ 

 

 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ความรับผิดชอบ 
 2. ความรอบคอบการปฏิบัติงาน 
 3. ความมุ่งม่ันตั้งใจ 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีระยะเวลาการเตรียมการมากกว่านี้  ประมาณ  3 เดือน 
2. การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 

  
ลงชื่อ  ภัทรินทร์ ศรีนอ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
      (นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ) 
        พยาบาลวิชาชีพ 
 
ลงชื่อ...  .(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      (..นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า..) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
 
  วันที่ 15 สิงหาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๘ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2557. 
....................................................................................................................................................................
..ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  69 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ด้านภาษา 
2. ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ 
  2. นางสาวสิวาพร     พานเมือง 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   

เปิดโครงการวันศุกร์ ที่ ๑๘ ต.ค. 56  เริ่ม ก.พ.-ก.ย. ๕๗ รวมหลักสูตร ๒๐ ชม. อบรม ๒ ชม/วัน           
(๒วัน/สัปดาห์  ทั้งหมด ๕ สัปดาห์) 
4.กลุ่มเป้าหมาย     

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 กลุ่มท่ี ๑ บุคลากรสายสนับสนุน ก.พ.-มี.ค. ๕๗ 
 กลุ่มท่ี๒  อาจารย์ มิ.ย.-ก.ค. ๕๗ 
5. ผลการด าเนินงาน  
    5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้ส ารวจความต้องการการพัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ ของอาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน  48 คน จาก
ทั้งหมด  100 คน คิดเป็นร้อยละ 48  โดยพบว่า ผลความต้องการส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะพัฒนา
เพ่ิมเติมในด้าน ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  และพึงพอใจในวิธีการสอนของวิทยากรท่านเดิม
ที่เคยมาอบรมเมื่อปีงบประมาณท่ีแล้ว 
           2. ด าเนินการเปิดโครงการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 

  กลุ่มท่ี ๑ บุคลากรสายสนับสนุน ก.พ.-มี.ค. ๕๗ มีการปรับเปลี่ยนแผนเป็น เม.ย.-พ.ค. 57 ช่วงเวลา 
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
            กลุ่มท่ี๒  อาจารย์ มีการปรับเปลี่ยนแผนจากช่วงเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. เป็น ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.  
ส.ค.-ก.ย. ๕๗ 
           3  มีการด าเนินกิจกรรมโดยการกระตุ้นให้บุคลากรในวิทยาลัยได้สนทนาด้วยภาษาอังกฤษในทุกวัน
จันทร์ แต่เนื่องจากอาจารย์ส่วนมากออกนิเทศงาน ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
 4.  มีการน าเสนอสิ่งที่ได้จากการไปอบรม/ประชุม ด้วยภาษาอังกฤษในชั่วโมง HRD 
 
 
 



๓๗๙ 

 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน  อย่างน้อยร้อยละ  ๗๐   

- วิทยาลัยได้ด าเนินงานและขออนุมัติโครงการผ่านนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และได้พัฒนาศักยภาพโดยให้
บุคลากรฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และมีการจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์การใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการสนทนา
ติดตามอาคาร สถานที่ต่างๆ  ท าให้เกิดการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้อบรม 

๒. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมการอบรมครบตามหลักสูตร อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

- วิทยาลัยได้เชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาสอนการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน10 ชม./กลุ่ม  มีผู้เข้าเรียน เป็นอาจารย์ จ านวน 8 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 6 คน รวมทั้งหมด 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 

3. จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่น าเสนอ
ผลการไปพฒันาตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

- อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนน าเสนอผลการไปพัฒนา
ตนเองด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.45 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 24000 - 24000 - 0 - 0 
2 ค่าอาหารว่าง 15000 - 15000 - 0 - 0 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10000 - 5000 - 5000 - 50 

 รวมทั้งหมด 49000 - 44000 - 5000 - 10 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมอินถวา  4  ครั้ง   
ครั้งละ   20  ชั่วโมง 

500 10000  

2 ค่าเครื่องโสตทัศนูปกรณ์  4  
ครั้ง  ครั้งละ  20  ชั่วโมง 

300 6000  

 



๓๘๐ 

 

 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
ระหว่างการด าเนินการโครงการอยู่ในช่วงที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องออกนิเทศงานนักศึกษา จึงท าให้

การด าเนินไม่สะดวกเท่าท่ีควร และด้วยภาระงานทั้งงานหลักและงานรองท าให้การอบรมของอาจารย์ต้องเลื่อน
ระยะเวลาในการอบรมออกไป 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 -  การตรงต่อเวลา 
 -  ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากข้ึน 
และสนับสนุนรางวัลส าหรับบุคลากรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารประจ าวันได้ดี   
 -  จัดทุนสนับสนุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการอบรมภาษาอังกฤษนอกสถานที่และระบุในเกณฑ์การ
พัฒนาตนเอง 

  
ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(  นางสาวสิวาพร  พานเมือง ) 
                                              ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
ลงชื่อ.....................................................(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(  นางสาวสุวิริยา  สุวรรณโคตร ) 
     ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
     วันที ่  25  เดอืน  มิถุนายน พ.ศ  2557 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2557. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  70 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    โครงการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร 
2. ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์เนาวรัตน์  สุขณะล้ า และ คุณอรสุดา  ชุนบุญมา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่   11  ธันวาคม 2556 – 8  สิงหาคม 2557 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน  30 คน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   จ านวน   2  คน  

รวม จ านวน   32  คน 
5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     5.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการด าเนินการครบถ้วนโดยมีการทบทวนและจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗  และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมทบทวนขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รวมถึงการวางแผนการด าเนินงาน มีการจัดท าคู่มือ การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของวิทยาลัย  
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยให้ทุกกลุ่มประเมินความเสี่ยงในกลุ่มของตนเองอย่างน้อย
กลุ่มละ ๕ ประเด็นของความเสี่ยงและน าเข้าพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ
วิทยาลัย เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านใดที่มีความเสี่ยงสูงใน ๕ล าดับแรก เพ่ือน ามาวางแผนจัดกิจกรรมโครงการ
เพ่ือท าการบริหารและควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ และคณะกรรมการฯติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมโครงการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ตลอดปงีบประมาณ 
     5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
   
 

1.ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๗ 
 

2. มีแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

2.มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในปี งบประมาณ ๒๕๕๗ 

3. มีรายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ  2557  ต่อคณะกรรมการบริหาร 
ทุก 3 เดือน 
 

3.มีการจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 255๗ เป็นรูปเล่มและน าเสนอต่อ
กรรมการบริหารวิทยาลัยและรายงานต่อ สบช.ใน 
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 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่31 กรกฎาคม 255๗ โดยมีความเสี่ยง ๕ เรื่อง
คือ 
๑.ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
- การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการน า  มคอ.2 มา
สู่การวางแผนการจัดการเรียนการสอน(มคอ.3 มคอ 
.4) ยังไม่สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ กิจกรรมการ
สอน การวัดและการประเมินผล 
 ๒.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
- การผลิตวิจัย ต ารา หนังสือ บทความวิชาการและ
นวัตกรรม 
สิ่งสร้างสรรค์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๓.ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
-สัดส่วนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่ามากกว่า๑:๖ 
 ๔. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
- แผนงานและกระบวนการด าเนินงานในโครงการการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุข
ภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน เขต
บริการสุขภาพที่ 7  ไม่ชัดเจน      
 ๕.ความเสี่ยงด้านงบประมาณ 
- กระบวนการวางแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาไม่เหมาะสม 
 

4. มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารใน
ปีงบประมาณ  2557 

๔. มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารในปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ในหัวข้อที่ ๓ ครบทุกเรื่อง 
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6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. 
 
๒. 

ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

6000 
 
5000 

- 
 
- 

1170 
 
- 

- 
 
- 

4830 
 
- 

- 
 
- 

80.5 
 
100 

 รวมทั้งหมด 11,000 - 1170 - 9,830 - 89.36 
  

6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุมอินถวา  6 ชม. ชม.ละ 300 บาท 18000  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
  การท างานที่มีการประสานงานที่ดีก่อให้เกิดความส าเร็จได้โดยง่าย 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
     การประสานงานที่ดี 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      การวางแผนงบประมาณต้องเพ่ิมรายละเอียดการใช้จ่ายเพื่อให้ใช้จ่ายได้ตามโครงการ 

  
ลงชื่อ...  .(ผู้บรหิาร/รับผิดชอบโครงการ) 
      (..นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า..) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

                วันที่   15   สิงหาคม   2557 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2557. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  71 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม     พัฒนาการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
2. ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์เนาวรัตน์  สุขณะล้ า และ คุณอรสุดา  ชุนบุญมา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างวันที่  กันยายน  2556 – สิงหาคม  2557 
4.กลุ่มเป้าหมาย    

1. ตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   จ านวน  25 คน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ    จ านวน  5  คน 

    รวมทั้งสิ้น   จ านวน  30  คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 5.1.1  จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม โดยแบ่งตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัดให้กับผู้รับผิดชอบ 4 กลุ่มดังนี ้
  1.  กลุ่มวิชาการ  รับผิดชอบตัวชี้วัดดังนี้ 
  -   ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับเป้าหมายตามแผน
งบประมาณ 
  -   ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต(รับบริการ)ต่อวิทยาลัย 
  -   ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการ 
  2. กลุ่มวิจัย รับผิดชอบตัวชี้วดัดังนี้ 
  -   ตัวชี้วัดที่ 1.2.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
สุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน 
  -   ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
  3. กลุ่มบริหาร  รับผิดชอบตัวชี้วัดดังนี้ 
  -   ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความส าเร็จของการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิส์ 
  -   ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ระดับความส าเร็จของการน าระบบบุคลากรไปใช้ในวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก 
  -   ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน 
  -   ตัวชี้วัดที่ 7.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การด้านทุน
องค์การ(Organization Capital)ของวิทยาลัย 
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  -  ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 
  4. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รับผิดชอบดังนี้ 
  -   ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการควบคุมภายใน  
  -   ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กรด้านทุนมนุษย์
(Human Capital)ของวิทยาลัย 
  -  ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การด้านทุน
สารสนเทศ (Information Capital) ของวิทยาลัย 
 5.1.2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการด าเนินการ  เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  2 ครั้ง ดังนี้ 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการด าเนินการ  เพ่ือจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการด าเนินการ  เพ่ือจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ  12 เดือน 
 5.1.3  น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 2 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
 
   5.2   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนการการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
 

มีแผนการการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

2. มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหา
สาคามกับ สบช. 

มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสาคามกับ สบช. 
 

๓. มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคามกับ สบช. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อคณะกรรมการ
บริหาร ทุก 6 เดือน 

มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามกับ สบช. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อคณะกรรมการบริหาร ทุก 6 เดือน 
 

๔. มีการปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

มีการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการบริหารในปีงบประมาณ ๒๕๕๗โดยมีประเด็นเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในบางตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับงานที่
รับผิดชอบ 

 



๓๘๖ 

 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณท่ีใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
 
๒ 
 

ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

๑๒๐๐๐ 
 
๕๐๐๐ 

-- 
 
- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

๑๐๐ 
 
100 

 รวมทั้งหมด 17000 - - - -  100 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุมอินถวา 5 ชม. ชม.ละ 300 บาท 1500  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
       การประสานงานที่ชัดเจนและการทวนสอบข้อมูลหลายด้านเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างยิ่ง 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
        การวางแผนงานที่ดี ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามก าหนดเวลา 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        ไม่มี 

ลงชื่อ...  .(ผู้บรหิาร/รับผิดชอบโครงการ) 
      (..นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า..) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

                วันที่  15  สิงหาคม   2557 
 
 
 
 
 
 



๓๘๗ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2557. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  72 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   พัฒนาถ่ายทอด และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
2. ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์เนาวรัตน์  สุขณะล้ า และ คุณอรสุดา  ชุนบุญมา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่   กรกฎาคม  255๗  –   กันยายน  2557 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะกรรมการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  จ านวน  30 คน 
2. อาจารย์      จ านวน 56 คน  
3. บุคลากรสายสนับสนุน     จ านวน 44 คน 

รวม   จ านวน 1๓0 คน 
5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     5.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
    ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ  ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกกลุ่มงาน และ ประชุม 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
             ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ ด าเนินการ.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ .ประชาสัมพันธ์c]tด าเนินการตาม
แผนโดย   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕8   ประชุมบุคลากร
วิพากษ์ร่างตัวชี้วัด  จัดท าคู่มือและรายละเอียดตัวชี้วัด     ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากรรายบุคคล   
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรตามตัวชี้วัดที่ถ่ายทอด   ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรอง   
            ระยะที่ ๓ ขั้นประเมิลผล  .น าเสนอร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕8 ต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  น าเสนอร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕8 ต่อบุคลากรทุกคน
เพ่ือวิพากษ์  และ จัดท ารูปเล่ม ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕8  
 
     5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคลปีงบประมาณ
2558 เป็นลายลักษณ์อักษร  
2. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนด
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 
 

1.มีตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคลปีงบประมาณ
2558 เป็นลายลักษณ์อักษร  
๒.บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัด
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 
 

 



๓๘๘ 

 

 
 

6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. 
๒. 

ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง  

๕,๐๐๐ 
12,๐๐๐ 

- 
- 
 

0 
4940 

- 
- 

๕000 
7060 

- 
- 

100 
58.83 

 รวมทั้งหมด 17,0๐๐   - 4940  12060  70.94 
 
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ไม่มี    
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
       การประสานเป็นสิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
        การประสานงาน    ความเข้าใจและ การมีส่วนร่วม 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           ไม่มี 

ลงชื่อ...  .(ผู้บรหิาร/รับผิดชอบโครงการ) 
      (..นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า..) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

                วันที่   15   สิงหาคม   2557 
 
 
 
 
 



๓๘๙ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2557. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  73 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    โครงการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา  
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพวงแก้ว สาระโภค 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

วันที่ ๑5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๖0 คน 
 2. คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย จ านวน ๒๓ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 

5.1 ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 
 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ ได้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินงาน 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. จัดท าหนังสือแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย

พยาบาลศรีมหาสารคาม 
๓. จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
   3.1 การชี้แจงเรื่องการจัดเก็บเอกสารในรูป electronic file 
   3.2 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารผลการด าเนินงาน IQA ระดับกลุ่ม กลุ่มวิชา ระดับสถาบัน 
4. ทบทวนและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วย 
   4.๑ คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2557 
   4.๒ คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๕.๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับนักศึกษา 
5. ทบทวนและจัดท า (ร่าง) ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและ

แผนการติดตามส าหรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 255๗ ตาม
เกณฑ์ใหม่ 

6. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพทบทวนและจัดท าระบบและกลไกการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕6 

7. ทบทวนและจัดท า (ร่าง) คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕7  

8. จัดท าประกาศนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 



๓๙๐ 

 

 
 

 
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมิลผล 

๑. ประเมินความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการด าเนินงานประกันและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

5.2 ผลการด าเนินการตามตวัชี้วัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในครบ 9 ข้อ  

ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายในจ านวน 8 ข้อ ได้แก่ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา 
โดย เป็ นรายงานที่ มี ข้ อมู ลครบถ้ วนตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน  
5. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
6. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
7. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
8. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
    โดยข้อที่ไม่บรรลุเป้าหมายคือ เกณฑ์ข้อ 5 มีการน าผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ประกันและพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 

ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานประกันและพัฒนา
คุณภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 
 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
จากภายนอก
สถาบัน จ านวน 
๑๑ คน (๑๑ คน 
x ๑,๐๐๐ บาท)  

11,000 
 

- 0 - 11,000 
 

- 100 

2 ค่าอาหารว่างกลุ่ม 
เป้าหมาย (๒๖ 
คน ๆ ละ ๒๕ 
บาท)  

650 - 0 - 650 - 100 

 รวมทั้งหมด ๑๑,๖๕๐    - 0  ๑๑,๖๕๐    - 100 

 
หมายเหตุ  ไม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก

คณะกรรมการส่วนใหญ่ติดภารกิจ ไม่สะดวกท่ีจะประชุมในช่วงวันที่ก าหนด และเพ่ือรอผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน การจะท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2557 ให้เรียบร้อยก่อน จึง
เลื่อนการประชุมไปในปีงบประมาณ 2558  
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๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล า 

ดับที่ 
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม จ านวน 30 ชัว่โมง  300 บาท 9,000  
2 ค่าเครื่องเสียง จ านวน 10 ชัว่โมง  100 บาท 1,000  
3 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 ชั่วโมง  100 บาท 2,000  
 รวมทั้งหมด  12,000  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยยังไม่เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่แท้จริง ยังท าได้
ไม่สม่ าเสมอและไม่ต่อเนื่อง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ผู้บริหารมีนโยบายและให้ความส าคัญในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๘.๒ บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ ผู้บริหารทุกระดับควรมีมาตรการในการก ากับติดตามการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะผลการด าเนินงานในกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

9.2 ควรหามาตรการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยให้ทุก
คนมีส่วนร่วม เช่น การ PA การก าหนดมาตรการในการท างานร่วมกัน  

9.3 ควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินระดับสถาบัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ด้านการประกันคุณภาพ 

 
ลงชื่อ นางสาวพวงแก้ว สาระโภค  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                             (นางสาวพวงแก้ว สาระโภค) 
 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 

วันที่  ๑5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7 
 

ลงชื่อ...  .(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      (..นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า..) 

                                               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
                                วันที่  ๑5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2557. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  74 
๑. ชื่อโครงการ   พัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มและกลุ่มวิชาให้ได้คุณภาพ 
                     และมาตรฐาน  
๒. ผู้รับผิดชอบ   1. นางจุฬาลักษณ์ นิลอาธิ 

 2. นางสาวสุพัตรา  อันทรินทร์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   เริม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนสิงหาคม 2557 
๔.กลุ่มเป้าหมาย  
 ๔.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากนอกสถาบัน จ านวน ๑๐ คน 
 ๔.๒ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม/คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน ๕๐ คน 

4.3 บุคลากรสายสนับสนุนของกลุ่มวิชาและกลุ่ม  จ านวน 6๐ คน 
4.4 วิทยากร (คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทั้งจากจากภายในและภายนอก) จ านวน 26 คน 

 4.5 คณะกรรมการด าเนินงาน    จ านวน 1๐ คน 
๕. ผลการด าเนินการ 

5.1 ผลการด าเนินการตามกจิกรรม 
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 

๑. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางแผนด าเนินงาน 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 
     ๓.๑ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (improvement plan) 

ระดับกลุ่มวิชา และระดับกลุ่มตามผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 255
๕ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุก 3 เดือน  

     ๓.๒  ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มวิชา
และระดับกลุ่ม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยทุก 3 เดือน 

     ๓.๓ กลุ่มและกลุ่มวิชาจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ระดับกลุ่มวิชาและระดับกลุ่ม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนทั้งหมด 6 กลุ่มวิชา 4 กลุ่ม และ 1 กลุ่มงาน 

     ๓.๔. กลุ่มและกลุ่มวิชาประชุมจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองระดับกลุ่ม
วิชาและระดับกลุ่มประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

     ๓.๕ กลุ่มและกลุ่มวิชาประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเองระดับกลุ่มวิชาและระดับกลุ่ม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖” และปรับแก้ไขและจัดท ารายงานการประเมิน
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ตนเองระดับกลุ่มวิชาและระดับกลุ่มฉบับสมบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส่งกลุ่มงานประกันและพัฒนา
คุณภาพ และคณะกรรมการประเมิน จ านวนทั้งหมด 6 กลุ่มวิชา 4 กลุ่ม และ 1 กลุ่มงาน 

     ๓.๗ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มและ
กลุ่มวิชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ ที่วิทยาลัยแต่งตั้ง 
โดยกลุ่มวิชาตรวจประเมินวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 และกลุ่มกิจการนักศึกษา กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจประเมินวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 และกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
และกลุ่มวิชาการ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 

     ๓.๘ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับกลุ่มวิชาและระดับกลุ่มต่อผู้บริหารระดับกลุ่มวิชาและระดับกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร จากนั้น
กลุ่มและกลุ่มวิชาประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
(Improvement plan) เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระยะที่ ๓ ขั้นสรุปผล 
1. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ โดยการประชุมและสรุปถอดบทเรียน

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มและกลุ่มวิชา ผลการประเมินความพึงพอใจระดับ
กลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.65 และการประเมินความพึงพอใจระดับกลุ่มวิชา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.52    

 
5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ทุกกลุ่มมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
  

1. ทุกกลุ่มมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามระบบและกลไกการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มและระดับ
กลุ่มวิชาตามที่วิทยาลัยก าหนด โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มและกลุ่มวิชา และมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มและกลุ่มวิชา 
ดังนี้ 
   1.1 ระดับกลุ่มวิชา จ านวน 6 กลุ่มวิชา ตรวจประเมิน
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2557  
   1.2 ระดับกลุ่ม วันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 ตรวจ
ประเมิน 2 กลุ่ม 1 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มกิจการนักศึกษา 
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และวันที่ 
27-28 มิถุนายน 2557 จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพและกลุ่มวิชาการ 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑) 

2. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่ม 
ประจ าปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับดีจ านวน ๓ กลุ่ม คือ 
กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการนักศึกษา กลุ่มยุทธศาสตร์และ
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อย ๓ กลุ่ม 
 

พัฒนาคุณภาพ และผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 2 กลุ่ม 
คือ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  และกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส าหรับผลการตรวจประเมินแต่ละกลุ่มสรุปได้ดังนี้  
   2.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
กลุ่มวิชาการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.36 
   2.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ อยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 
2.93 
   2.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
กลุ่มกิจการนักศึกษา อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.83 
   2.4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 
4.12 
   2.5 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป อยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 3.00 

3. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม
วิชาประจ าปีการศึกษา 2556 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51) อย่างน้อย 3 กลุ่มวิชา 

3. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มวิชาประจ าปี
การศึกษา 2556 ภาพรวมอยู่ในระดับดี จ านวน 1 กลุ่มวิชา 
คือ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อยู่ในระดับ
พอใช้ จ านวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น  กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช                
และกลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล  และกลุ่ม
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ส าหรับผลการตรวจ
ประเมินแต่ละกลุ่มวิชาสรุปได้ดังนี้ 
   3.๑. กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 
มีค่าเฉลี่ย 3.44 อยู่ในระดับพอใช้ 
   3 .2  กลุ่ ม วิ ช าการพยาบาลครอบครั วและชุ มชน                 
มีค่าเฉลี่ย 2.90 อยู่ในระดับพอใช้ 
   3.๓ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  มีค่าเฉลี่ย 3.16  
อยู่ใน อยู่ในระดับพอใช้ 
   3.๔ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย 
4.27 อยู่ใน ระดับดี 



๓๙๖ 

 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   3 .๕ กลุ่ มวิ ชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต เวช                
มีค่าเฉลี่ย 3.19 อยู่ในระดับพอใช้ 
   3.๖ กลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 
3.19 อยู่ในระดับพอใช้ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

กิจกรรมที่ 3.5  
๑. 
 

ค่าอาหารและ
อาหารว่างของ 

4,8๐๐ 
บาท 

- 4,8๐๐ 
บาท 

- ๐ บาท - ๐ % 

 รวม 4,8๐๐ 
บาท 

- 4,8๐๐ 
บาท 

- ๐ บาท - ๐ % 

กิจกรรมที่ 3.7 (IQAระดับกลุ่ม) 
๑. 
 

ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 
(๒๐๐บาท/วัน 
๒วันจ านวน 
๖๐) 

๒๔,๐๐๐ 
บาท 

- ๒๔,๐๐๐ 
บาท 

- - - ๐ 

๒. ค่าตอบแทน
วิทยากร
ภายนอก 
(๑๒,๐๐ บาท/
ชม. ๔คน 
จ านวน๑๔ ชม ) 

๖๗,๒๐๐ 
บาท 

- ๒๘,๘๐๐ 
บาท 

- 38,400 
บาท 

- 57.14 

๓. ค่าตอบแทน
วิทยากร
ภายนอก (๖๐๐ 
บาท/ชม. ๖คน 

๕๐,๔๐๐ 
บาท 

- ๓๐,6๐๐ 
บาท 

- 19,800 
บาท 

- 39.29 



๓๙๗ 

 

 
 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

จ านวน๑๔ ชม ) 
๔. ค่าเดินทางของ

วิทยากร  
๕๐,๐๐๐ 

บาท 
- ๑๔,๖๔๐ 

บาท 
- 35,360 

บาท 
- 70.72 

๕. ค่าท่ีพัก (๑๐ 
ห้องๆละ 
๑,๕๐๐ บาท) 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

- ๑๒,๓๐๐  
บาท 

- 17,700 
บาท 

- 59.00 

๖. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของ
ผู้แทน
คณะกรรมการน
โยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา/
แหล่งฝึก/
ชุมชน/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง 

๕,๐๐๐ 
บาท 

 ๑,๕๐๐ 
บาท 

- 3,500 
บาท 

- 70.00 

กิจกรรมที่ 3.7 (IQAระดับกลุ่มวิชา) 
1. ค่าอาหาร

กลางวันและ
อาหารว่างของ
กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 60 คน  

24,0๐๐ 
บาท 

 

- 24,0๐๐ 
บาท 

 

- ๐ บาท - ๐ % 

 รวม 250,6๐๐ 
บาท 

- 135,840 
บาท 

- 114,760 
บาท 

- 50.64 

กิจกรรมที่ 3.9 
๑. 

 
ค่าอาหารและ
อาหารว่างของ
กลุ่มเป้าหมาย 

๔,8๐๐ 
บาท 

- ๔,8๐๐ 
บาท 

- - - ๐ 



๓๙๘ 

 

 
 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

(80บาท/วัน 1
วันจ านวน ๖๐) 

 รวม ๔,8๐๐ 
บาท 

- ๔,8๐๐ 
บาท 

- - - ๐ 

 รวมทั้งหมด 260,200
บาท 

- 145,440 
บาท 

- 114,76
0 บาท 

- 49.59 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน  
459 ชม.  

๓๐๐บาท/ชม. 137,7๐๐ บาท  

2. ค่าเครื่องเสียง จ านวน 413 ชม. ๑๐๐บาท/ชม. 41,3๐๐ บาท  
3. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  

441 ชม.     
๑๐๐บาท/ชม. 44,1๐๐ บาท  

รวมทั้งหมด 223,100 บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑. ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม เนื่องจากงานประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกคนมีส่วนร่วม 
หากขาดการร่วมมือร่วมใจความส าเร็จก็ไม่เกิดขึ้นอย่างบแท้จริง 
 ๗.๒. ได้เรียนรู้กระบวนการท างานตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพคือการท างาน
ประกันคุณภาพที่มีคุณภาพต้องเริ่มจากตัวบุคคล ซึ่งจะท าให้ระดับกลุ่มวิชา ระดับกลุ่ม ระดับสถาบัน เกิด
คุณภาพที่ยั่งยืน                           
 ๗.๓. เรียนรู้ในเรื่องของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การแบ่งหน้าที่ การประสานงานจาก
ทั้งองค์กรภายในและภายนอกสถาบัน  
 ๗.๔ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน  แนวทางการเขียน SAR   ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร การเตรียมเอกสารหลักฐาน 
 



๓๙๙ 

 

 
 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑. ผู้บรหิารมีความรู้ มีความสามารถในการด าเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๘.๒. บุคลากรมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจแม้จะมีภาระงานมาก 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑. ควรมีการจัดการประชุมให้ความรู้ท าความเข้าใจเป็นระยะ เนื่องจากการประกันคุณภาพ
การศึกษามีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้เป็นระยะ 
 ๙.๒. ควรมีการวางแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและมีการถ่ายทอดไป
ยังผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 9.3. ควรมีการจัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินและแนวทางการเขียน SAR 
เพ่ือท าความเข้าใจให้กับบุคลากร 
 
 

ลงชื่อ    สุพัตรา  อันทรินทร์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                  (นางสาวสุพัตรา  อันทรินทร์) 
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  
 

ลงชื่อ  พวงแก้ว  สาระโภค  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
         (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค)  

                                               ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 
                                                          วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๐ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2557. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  75 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันให้ได้ 
     คุณภาพและมาตรฐาน 
๒. ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพวงแก้ว สาระโภค และนางพัชรี ภาระโข 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๗๐ คน 
 2. วิทยากร (คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากภายนอกสถาบัน) จ านวน 10 คน 

3. ตัวแทนคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอกวิทยาลัย ผู้แทนจาก
แหล่งฝึก/ชุมชน/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 20 คน 

๔. ตัวแทนนักศึกษา/สโมสรนกัศึกษา/ชมรม/ชั้นปี ๑๐ คน 
๕. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมของสถาบันสมทบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๕ คน 
 

๕. ผลการด าเนินงาน 
5.1 ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 

 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ ได้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางแผนด าเนินงาน 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการโดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือน เป็นต้น 
๓. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 
     ๓.๑ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (improvement plan) ระดับสถาบัน

ประจ าปีการศึกษา 2556 และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุก 6 
เดือน 

     ๓.๒  ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุก 3 เดือน 

     ๓.๓ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (improvement plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

     ๓.๔. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันประชุมจัดท า (ร่าง) รายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบันประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามเกณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก 



๔๐๑ 

 

 
 

     ๓.๕ วิทยาลัยประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 และปรับแก้ไขและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน
ฉบับสมบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแห่งชาติ และสถาบันพระบรมราชชนกโดยผ่านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) 

     ๓.๗ วิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันพระบรมราชชนกแต่งตั้งในวันที่ 21-23 กันยายน 2557 

     ๓.๘ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบันอย่างไม่เป็นทางการต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในวันที่ 17 ตุลาคม 2557  

     ๓.๙ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในปี
การศึกษา ๒๕๕7 

4. การด าเนินงานเพื่อรับการตรวจเยี่ยมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
      4.1 ประชุมจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถาบันสมทบ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕6 
     4.2 การประชุมวิพากษ์และปรับแก้ไขรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถาบันสมทบ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕6 จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับสมบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และส่งให้คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 5 กันยายน 2557  

5. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สภาการพยาบาลตามแผนส าหรับปีการศึกษา 
๒๕๕๖ (ด าเนินการร่วมกับการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน) ดังนี้ 

     5.๑ ประชาสัมพันธ์แผน/กิจกรรมการเตรียมรับการตรวจจากสภาการพยาบาล  
     5.๒ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินรับรอง

สถาบันปีการศึกษา 255๔  และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุก 6 
เดือน 

     5.๓  ก ากับติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ
รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุก 6 เดือน  

ระยะที่ ๓ ขั้นสรุปผล 
1. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และสรุปถอดบทเรียนการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 
5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕6 
ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕๑) และผลการประเมิน
คุณภาพภายในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในจากสถาบันพระบรมราชชนก
เมื่อวันที่  21-23 กันยายน 2557 อย่างไม่เป็น



๔๐๒ 

 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ทางการภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.49 โดยมี
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ      ดี
มาก จ านวน ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  ( ค่ า เ ฉ ลี่ ย  5.00) 
องค์ประกอบการบริการวิชาการแก่สังคม (ค่าเฉลี่ย 
5.00) องค์ประกอบการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบการเงินและ
งบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบการ
บริหารและการจัดการ  (ค่ า เฉลี่ ย  5 .00) และ
องค์ประกอบปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ (ค่าเฉลี่ย 4.88) ตามล าดับ และ
อยู่ในระดับดี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบการ
ผลิตบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 4.17)  องค์ประกอบระบบและ
กลไกประกันคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.00) และ
องค์ประกอบการวิจัย (ค่าเฉลี่ย 3.88) ตามล าดับ 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์การ
ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕5 ตามภารกิจของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ 
๑-๑๑) อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.๕๑) และผลการประเมินคุณภาพภายใน
ภาพรวม (๑๘ ตัวบ่งชี้) อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์การประเมิน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕
6 อย่างไม่เป็นทางการ ตามภารกิจของสถาบัน (ตัว
บ่งชี้ที่ ๑-๑๑) อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย  4.๖๑) 
และผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม (๑๙ ตัว
บ่งชี้) อยู่ในระดับดมีาก ค่าเฉลี่ย ๔.๖9 

๕.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามผลเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.๕๑) 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามผลเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.78) 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 
 

ค่าถ่ายเอกสาร
และเข้าปกเย็บ
เล่มเอกสาร  

35,000 
 

- 15,275 - 19,725 
 

- 56.36 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 - 0 - 10,000 - 100 
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ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

3 ค่าอาหารและ
อาหารว่างของ
กลุ่มเป้าหมาย  

99,600 
 

- 58,575  41,025 
 

- 41.19 

4 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของ
ผู้แทน
คณะกรรมการนโ
ยบายการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา /แหล่ง
ฝึก/ชุมชน/
หน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน  

10,000 - 3,500  6,500 - 65 

 รวมทั้งหมด 154,600 - 62,075  92,525 - 59.85 

หมายเหตุ  บางกิจกรรมในโครงการไม่ได้ด าเนินการ เช่น การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
สถาบันตามเกณฑ์สภาการพยาบาล โดยให้เลื่อนไปด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ดังนั้นจึงไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณในกิจกรรมนี้ 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล า 

ดับที่ 
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม จ านวน 206 
ชั่วโมง  

300 บาท 61,800  

2 ค่าเครื่องเสียง จ านวน 127 
ชั่วโมง  

100 บาท 12,700  

3 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 158 
ชั่วโมง  

100 บาท 15,800  

 รวมทั้งหมด  90,300  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การประชุมวิพากษ์เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และช่วยท าให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ิมข้ึน 
 ๗.๒ โปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 



๔๐๔ 

 

 
 

 7.3 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยยังไม่เกิดวัฒนธรรมคุณภาพยังสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ผู้บริหารมีนโยบายและให้ความส าคัญในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๘.๒ บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
 ๘.๓ ความมุ่งม่ันความทุ่มเทและความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ ควรมีการก าหนดมาตรการร่วมกันและให้บุคลากรมีการบูรณาการงานประกันคุณภาพภายในเข้า
กับงานประจ า เพ่ือส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

๙.๒ ก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในทุก ๓ เดือน โดยผู้บริหารทุกระดับ
ควรมีมาตรการในการก ากับติดตามการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และน าเป็นข้อมูลส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบการประเมิน 

๙.3 ควรหามาตรการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยให้ทุก
คนมีส่วนร่วม เช่น การ PA การก าหนดมาตรการในการท างานร่วมกัน  

9.4 ผู้รับผิดชอบควรมีการส่งรายการหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับ
สถาบันทุก ๓ เดือน และจัดเก็บหลักฐานเป็น Electronic file 

๙.5 ผู้บริหารทุกระดับควรมีมาตรการในการก ากับติดตามการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และน า
เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวงรอบการประเมิน 

๙.6 ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
    ๙.6.๑ ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในส าหรับบุคลากร โดยเฉพาะในปีการศึกษา 

2557 จะมีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินด้านการประกันคุณภาพภายในและภายนอกใหม่ 
    ๙.6.๒ ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียนและการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน ๆ  

 
 

ลงชื่อ  พัชรี ภาระโข    ผู้รับผดิชอบโครงการ 
          (นางพัชรี ภาระโข) 

                                                    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ   พวงแก้ว สาระโภค  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                             (นางสาวพวงแก้ว สาระโภค) 

                              ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 
                                 วนัที่  ๑5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7 

 



๔๐๕ 

 

 
 

 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ  2557. 

............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  76 

๑. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางอรสดุา   ชุนบุญมา / นางสาววชิราภรณ์ แสงตะวัน 
                        ๒. นางจุฬาลักษณ์  นิลอาธิ 
 3. นางสาวสุพัตรา  อันทรินทร์   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
  กิจกรรมที่ 4.1 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 33 คน ประกอบด้วย 
  1. บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน ๒๐ คน 
  2. คณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน ๑๐ คน 
  3. วิทยากร จ านวน  ๓ คน 
  กิจกรรมที่ 4.5 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
  1. บุคลากรวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร 2 แต่ยัง
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. จ านวน ๑๒ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
 5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
2. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพเรื่องการด าเนินงานโครงการ 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ประสานงานและติดต่อวิทยากร 
๔. จัดประชุมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้  

    ๔.๑ การอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
     ๔.2 การพัฒนาทักษะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับผู้ประเมินมือใหม่ (ฝึก

ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 

๑. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโดยใช้แบบประเมิน 
๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการเพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ด าเนินงานโครงการต่อไป 



๔๐๖ 

 

 
 

 
 5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น
ภายหลังเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ 
 
 

จากผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 4.1 การอบรมหลักสูตรการ
ประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนพบว่าผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเก่ียวการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดย  ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการสรุปได้ดังนี ้       
   ๑. มีความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ อยู่ใน ระดับดีมาก                                                            

๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ อยู่ใน ระดับดี       

๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเขียน SAR  
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๙ อยู่ใน ระดับดี      

๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหลักฐาน
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๔  อยู่ใน ระดับดี               

๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงฐานข้อมูลในระบบ CHE 
QA Online ค่าเฉลี่ย ๔.๐๖ อยู่ใน ระดับดี   

๖. มีความพึงพอใจในการจัดอบรมครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ อยู่ใน 
ระดับดีมาก                                                                                                       

2. บุคลากรมีทักษะในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. อย่าง
น้อย 10 คนต่อปี 

2. ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยมีอาจารย์แจ้งความจ านงและ
ไปฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน จ านวน ๔ คน ได้แก่  
ดร.สุวิริยา สวุรรณโคตร อ.วรณัธร์ โพธารินทร์ อ.นิตยา ก่ออิสรานุ
ภาพ และ อ.ชาติ ไทยเจริญ และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้
ประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 
18 สิงหาคม 2557 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ขึ้น
ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในได้ท่ี
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA%20MUA_
54/home%20qa%20MUA/ 

๓. บุคลากรสามารถเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองได้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองได้
ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนดภายหลังได้รับการค าแนะน าจาก
ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย คิดเป็น
ร้อยละ 100 

http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA%20MUA_54/home%20qa%20MUA/
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA%20MUA_54/home%20qa%20MUA/


๔๐๗ 

 

 
 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือจ่าย 

กิจกรรมที่ ๔.๑ การอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
๑. ค่าอาหารกลางวัน

และอาหารว่างของ
กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน ๓๓ คน 
(200 บาท/วัน x 
๓๓ คน x 2 วัน) 

๑๓,๒๐๐ 
 

- ๑๓,๒๐๐ 
 

- ๐  - ๐% 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร (600 
บาทต่อชั่วโมง x 
14 ชั่วโมง) 

๘,๔๐๐ 
 

- ๔,๒๐๐ 
 

- ๔,๒๐๐ 
 

- ๕๐% 

3. ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าปกเย็บเล่ม
เอกสารการอบรม 

2,000   - 1,260   - 740  - 37 

 รวมทั้งหมด ๒3,๖๐๐  - ๑8,66๐ 
 

- ๔,94๐ 
 

- 20.93 

กิจกรรมที่ ๔.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน : เสริมสร้างพลังการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน” 

1. ค่าอาหารกลางวัน 
และอาหารว่างของ
กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 97 คน 
(200 บาท/วัน x 
97 คน x 2 วัน)  

38,80๐  - 0 - 38,800 - 100% 

2 ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าปกเย็บเล่ม
เอกสารการอบรม 

10,000  - 0 - 10,000 - 100% 



๔๐๘ 

 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือจ่าย 

3. ค่าตอบแทน
วิทยากร (2 คน x 
1,20๐ บาทต่อ
ชั่วโมง x 14 
ชั่วโมง)  

33,600  - 0 - 33,600  - 100% 

4. ค่าเดินทางของ
วิทยากร  

15,0๐๐  - 0 - 15,0๐๐  - 100% 

5. ค่าท่ีพักวิทยากร  
(2 วัน x 2 ห้อง x 
1,500 บาท)  

6,000  
 

- 0 - 6,000  
 

- 100% 

 รวมทั้งหมด 103,400  - 0 - 103,400 - 100% 
กิจกรรมที่ ๔.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ”การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง” 

1. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่างของ
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 77 คน 
(200 บาท/วัน x๗
7 คน x๒ วัน)  

๓๐,๘0๐  - 0 - ๓๐,๘0๐  - 100% 

2. ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าปกเย็บเล่ม
เอกสารการอบรม   

๕,๐๐๐  - 0 - ๕,๐๐๐  - 100% 

3. ค่าตอบแทน
วิทยากร (2 คน x 
1,20๐ บาทต่อ
ชั่วโมง x 1๔ 
ชั่วโมง)  

๓๓,๖00  - 0 - ๓๓,๖00  - 100% 

4. ค่าเดินทางของ
วิทยากร  

1๐,0๐๐  - 0 - 1๐,0๐๐  - 100% 

5. ค่าท่ีพักวิทยากร   
(2 วัน x ๑ ห้อง x 
1500 บาท)  

๓,000  - 0 - ๓,000  - 100% 

 รวมทั้งหมด 
 

๘๒,๔00  - 0 - ๘๒,๔00  - 100% 



๔๐๙ 

 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือจ่าย 

กิจกรรมที่ ๔.๔ การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) 
1. ค่าอาหารกลางวัน

และอาหารว่างของ
กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวน 87 คน
(200 บาท/วัน x 
๘๗ คน x๒ วัน)  

๓๔,๘0๐  - 0 - ๓๔,๘0๐  - 100% 

2. ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าปกเย็บเล่ม
เอกสารการอบรม   

๕,๐๐๐  - 0 - ๕,๐๐๐  - 100% 

3. ค่าตอบแทน
วิทยากร (๑,๒00 
บาทต่อชั่วโมง x 
๑๔ ชั่วโมง x ๒ 
คน)  

๓๓,๖00  - 0 - ๓๓,๖00  - 100% 

4. ค่าเดินทางวิทยากร  ๒,๐๐๐  - 0 - ๒,๐๐๐  - 100% 

 รวมทั้งหมด ๗๕,๔00  - 0  ๗๕,๔00  - 100% 

กิจกรรมที่ 4.5 การพัฒนาทักษะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับผู้ประเมินมือใหม่ (ฝึกปฏิบัติที่ มมส. หรือ
วิทยาลัยในสังกัด สบช. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ๑๒ คน  

๑๐,000 - 620 - 9,380 - 93.80 

2. ค่าท่ีพัก  ๒๐,๐00 - 0 - ๒๐,๐00 - 100 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 

๑๒ คน คนละ 2 
วัน ๆ ละ ๑๖๐ 
บาท  

๓,๘๔๐ - 240 - ๓,600 - 93.75 

 รวมทั้งหมด ๓๓,๘๔๐  860  ๓2,98๐ - 97.46 
 รวมค่าใช้จ่าย    

ทั้งโครงการ 
๓18,640 - 19,520  299,120  93.87 

  
 



๔๑๐ 

 

 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย  
ล า 

ดับที่ 
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุมอินถวาจ านวน ๑๔ 
ชม.  

๓๐๐บาท/ชม. ๔,๒๐๐ บาท  

๒ ค่าเครื่องเสียงจ านวน ๑๔ ชม. ๑๐๐บาท/ชม. ๑,๔๐๐ บาท  
๓ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๔ ชม. ๑๐๐บาท/ชม. ๑,๔๐๐ บาท  
 รวมทั้งหมด  ๗,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2557 มีกิจกรรมในโครงการที่ไม่ได้จัด จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่  

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน : เสริมสร้างพลังการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน” เนื่องจากเนื่องจากช่วงระยะเวลาตรงกับกิจกรรมของกลุ่มวิชาการและวิทยากรติดภารกิจ ไม่สามารถมา
ได้ และเลื่อนไปจัดในปีงบประมาณ 2558 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง” 
เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจ ไม่สามารถมาได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมโดยให้ผู้รับผิดชอบด้านการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรแทน และเลื่อนไปจัดใน
ปีงบประมาณ 2558 

3. การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) เนื่องจากช่วงระยะเวลาตรงกับ
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และเมื่อเลื่อนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมวิทยากรติดภารกิจ ไม่สามารถมาได้ 
จึงขอเลื่อนไปจัดในปีงบประมาณ 2558 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการท างานตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาและเห็นความส าคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา                                                           
 7.2 บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน  แนวทางการเขียน SAR   ระบบการ
จัดเก็บเอกสาร การเตรียมเอกสารหลักฐาน 
 7.3 การช่วยเหลือและให้ความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยกับเครือข่ายตักสิลา รวมทั้งการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

7.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโครงการ แนวทางการพัฒนาปรับรุงในการบริหารแผนงาน/โครงการ
ของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.5 การบริหารโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการมีการประสานงานกับวิทยากรล่าช้า ส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 
 
 



๔๑๑ 

 

 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ วิทยาลัยมีนโยบายและให้ความส าคัญในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายใน และความร่วมมือกัน
ระหว่างเครือข่าย 
 ๘.๒ การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับเครือข่าย 
 8.3 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 8.4 บุคลากรมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจแม้จะมีภารงานมาก 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 ควรมีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพในส่วนการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

9.2 ผู้รับผิดชอบควรมีการวางแผนในการบริหารจัดการโครงการ เช่น การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของสมาชิกทีม การประสานงานกับวิทยากร เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 9.3 วิทยาลัยควรจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือ
ป้องกันปัญหาความซ้ าซ้อนของวันที่จัดกิจกรรม 

 
ลงชื่อ  นางสาวสุพัตรา  อันทรินทร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                    (นางสาวสุพัตรา  อันทรินทร์) 
              ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  

 
ลงชื่อ  นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 
    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 

 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๒ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2557. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  77 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
              โครงการพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นายวาที  สีกมล 
3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๗ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจ านวนและนักศึกษา  
 - อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจ านวน ๑๑๐ คน  
 - นักศึกษาจ านวน   ๔๘๑ คน 
         รวม ๕๙๑ คน   
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

   ระยะที่ 1   ประชุมกลุ่มงานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
           ระยะที่ 2  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
ด าเนินการตามโครงการ 

กิจกรรมที่ ๑ มีการจัดท าคู่มือการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มงานเทคโนฯ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดท าระบบการให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆในงานเทคโนฯและตารางการให้บริการ

ประจ าวัน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดท าคู่มือและแผนผังให้บริการจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตภายใน

วิทยาลัย 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือเสนอต่องานพัสดุเพ่ือจัดหาตามความต้องการน า ข้อมูลที่ได้จัดส่งไปยังงานพัสดุเพ่ือ
ด าเนินการจัดหาต่อไป 

 กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องเซิฟเวอร์ให้มีความ
สวยงาม และน่าเข้าใช้บริการ 

กิจกรรมที่ ๖ ดูแลซ่อมแซมระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยคลอบคลุมและ
เพียงพอต่อการใช้งานในอาคารเรียน ในหอพัก และวศม.2  

กิจกรรมที่ ๗ จัดท าระบบการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริหารงานเทคโนฯผ่านเว็บไซด์ออนไลด์ 



๔๑๓ 

 

 
 

   ๕.๒  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 
สายสนับสนุน  ต่อการบริการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลโดยรวมมีค่าใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการบริการ 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ย  
๓.๖๗ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย(บาท) 

จ านวนเงินที่ใช้จริง
(บาท) 

เงินเหลือจ่าย(บาท) ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. 
 

-ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
โครงการ 

- - - - - - ๐ 

๒. การเบิกจาก
การเงิน 

- - ๘๑,๐๐๐ - - - ๐ 

 รวมทั้งหมด ๐ ๐ ๘๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. - ค่าห้องประชุม ๓๐๐ บาท x ๔ ชม. ๓๐๐ บ./ชม. ๑,๒๐๐ 
 

 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑. การท างานเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพควรมีการวางแผนการท างานที่บุคลากรใน
งานจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วยกันเพ่ือให้ได้แผนงานที่สมบูรณ์และทุกคนน าไปปฏิบัติงานได้ 
 ๗.๒. ควรมีการประเมินและส ารวจความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการให้ครบทุกด้านการใช้
การ 



๔๑๔ 

 

 
 

 ๗.๓. ความพร้อมของบุคลากรและความรู้ความสามารถของบุคลากรในงานมีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑. ความร่วมมือความสามัคคีในกลุ่มงานจะท าให้สามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.๒. ผู้เข้าใช้บริการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน าไปวางแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและคลอบคลุม 
 ๘.๓. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑. บุคลากรในกลุ่มงานควรมีความสนใจและตระหนักต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ก้าว
ทันเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่เสมอเพ่ือน าความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาระบบการด าเนินงาน 
 ๙.๒. ใส่ใจรับผิดชอบต่อระบบการพัฒนาการด าเนินงานที่จัดท าขึ้นต่อเนื่องเพ่ือให้ระบบเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

ลงชื่อ        วาที  สีกมล   (ผูร้ับผิดชอบโครงการ) 
  (นายวาที  สีกมล) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ลงชื่อ...  .(ผู้บรหิารทีร่ับผิดชอบ) 
                                                    (..นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า..) 
                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

                         วันที่  ๓๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๕ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  78 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาแนวใหม่ 
๒. ผู้รับผิดชอบ                นางสาวนิตยา  กออิสรานุภาพ และทีมอาจารย์ประจ าชั้น 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   

    ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ – เดือน กันยายน  ๒๕๕๗ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
    อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๓๐ คน 

 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ๕.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 
 มีคณะกรรมการโครงการ วางแผนการจัดประชุมการให้ค าปรึกษาแนวใหม่ จัดท าโครงการเสนอ
โครงการได้รับการอนุมัติโครงการวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ 
จัดท าหนังสือเชิญวิทยากรในการจัดประชุมการให้ค าปรึกษาแนวใหม่ และจัดประชุมในวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๗  มีการจัดพ้ืนที่ห้องคลายเครียดเพื่อใช้ในการให้ค าปรึกษา  
 
 ๕.๒ ผลการด าเนินการตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละความรู้ความเข้าใจของอาจารย์
ที่ปรึกษาในเรื่องการให้ค าปรึกษาแนว
ใหม่อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๒.มีรูปแบบการให้ค าปรึกษาเพ่ิมข้ึน  
อย่างน้อย ๑ รูปแบบ 

มีรูปแบบการให้ค าปรึกษาที่หลากหลาย เพิ่มข้ึน 

3.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลต่อคุณภาพการให้ค าปรึกษา  
เฉลี่ยในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 
๘๕ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
ให้บริการมีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย
คะแนนเท่ากับ ๔.๕๙ 

 

 

 



๔๑๖ 

 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑.  
 

ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้ร่วม
โครงการ จ านวน ๕๐ 
คนๆละ๒๐๐ บาท* 
๒ ครั้ง  

๒๐,๐๐๐  - ๐ - ๒๐,๐๐๐  - ๑๐๐ 

๒.  อาหารว่าง ๕๐คนๆ
ละ๒๕บาทX๒มื้อX 
๒ ครั้ง 

๕,๐๐๐ - ๗๕๐  - ๔,๒๕๐ - ๘๕ 

๓.  
 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
๖๐๐ บาทx ๗ 
ชั่วโมง x ๒ วัน 

๘,๔๐๐  - ๒,๔๐๐  - ๖,๐๐๐ - ๗๑.๔๓ 

๔. ค่าเดินทางวิทยากร ๓,๐๐๐  - ๕๐๐  - ๒,๕๐๐  - ๘๓.๓๔ 
รวมทั้งหมด ๓๖,๔๐๐ - ๓,๖๕๐ - ๓๒,๗๕๐ - ๘๙.๙๗ 

 

 ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 
๑. 

 

 

 

ค่าห้องประชุมอินถวา 
วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน ๔ 
ชั่วโมง 

ชม.ละ ๓๐๐ ๑,๒๐๐  

๒. ค่าเครื่องเสียง ๔ ชั่วโมง ชม.ละ ๑๐๐ ๔๐๐  

รวมทั้งหมด  ๑,๖๐๐  

 



๔๑๗ 

 

 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         ๗.๑ อาจารย์ในงานได้ฝึกฝนการท างานเป็นทีมร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
  ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 

   ๗.๒ ฝึกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและการมอบหมายงานที่เป็นรูปธรรม ระบุผู้รับผิดชอบ 
ชัดเจน 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ การวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
๘.๒ วิทยาลัย ฯ มีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดโครงการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง  
๘.๓ ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งผู้บริหารที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ด าเนินงาน 
        
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ ควรมีการติดต่อประสานงานด้านเวลาส าหรับผู้เข้าประชุมและวิทยากรล่วงหน้า เนื่องจาก
ระยะเวลาที่จะจัดการประชุมส าหรับผู้เข้าประชุมและวิทยากรไม่ตรงกันจึงท าให้การด าเนินการล่าช้า และต้องมี
การปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
 
 

            ลงชื่อ  นิตยา  กออิสรานุภาพ  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                             (นางสาวนิตยา  กออิสรานุภาพ) 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

                                      ลงชื่อ    (ผู้บริหารโครงการ) 

                                               ( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว ) 

                                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 

                  วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 



๔๑๘ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 79 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี 
๒. ผู้รับผิดชอบ  1.นางมลฤดี   แสนจันทร์            ๒.นางสาวประภัสสร วงษ์ศรี               
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   อาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๖๐ คน   
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีอย่างน้อยกลุ่มละ ๑ เรื่อง   และ ประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือวิพากษ์และคัดเลือกผลงาน  ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลไปประกวดเพ่ือรับ
รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้ด าเนินการกิจกรรมตามแผน 

  
   ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑ มีแนวปฏิบัติที่ดี อย่างน้อย ๒ พันธกิจ   วิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดี  ครบทั้ง 4  พันธกิจ  คือ 

ด้านการผลิต 
  ๑. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  ๒. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
ด้านบริการวิชาการ 
  ๓. แนวปฏิบัติที่ดีศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ด้านบริหาร 
   ๔. แนวปฏิบัติของการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
ด้านกิจการนักศึกษา 
  5 การด าเนินงานโครงการ เจาะใจ  เปลี่ยนความคิด  ปลูก
จิตส านึก ความปลอดภัยเพ่ือน าไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน 

๒ มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี ของวิทยาลัย 

   วิทยาลัยมีรายงานสรุปแนวปฏิบัติที่ดี  และได้รับรางวัลการ
คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง โครงการ เจาะใจ  เปลี่ยนความคิด  
ปลูกจิตส านึก ความปลอดภัยเพื่อน าไปสู่วัฒนธรรมความ



๔๑๙ 

 

 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
ปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชน 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
    ๖.๑ งบประมาณที่ใช้จ่าย  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี 
๑ ค่าวัสดุส านักงาน ๑๐,๐๐๐ - 1,600 - 8,400 - 84 
๒ ค่าอาหารกลางวัน

และอาหารว่าง ๑ วัน
วันละ ๒๐๐ บาท 
จ านวน ๖๐ คน  

๑3,๙๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - ๑๖.๖๗ 

๓ ค่าวิทยากรบรรยาย 
จ านวน ๑ คนจ านวน 
๑๐ ชม.ๆ ละ  
1,2๐๐ บาท  

7,๒๐๐ _ ๖,๐๐๐ _ ๔,๒๐๐ - ๔๓.๗๕ 

๔ ค่าพาหนะวิทยากร  
๒ คน  

11,360 - ๖๐๐  ๑,๔๐๐ - ๗๐ 

 รวม 42,460  ๑8,2๐๐    42.39 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
 

 

ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุมอินถวา ๖ ชม.x๓๐๐บาท ๑,๘๐๐ คิดมูลค่าตามที่ใช้จริง 
๒ ค่าใช้คอมพิวเตอร์ ๖ชม.x๑๐๐ บาท ๖๐๐ คิดมูลค่าตามที่ใช้จริง 
๓ ค่าใช้เครื่องเสียง ๖ชม.x๑๐๐ บาท ๖๐๐ คิดมูลค่าตามที่ใช้จริง 
         รวม                                                                    ๓,๒๐๐  

 
 



๔๒๐ 

 

 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
          ๗.๑ การด าเนินการการเขียนพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี 
          ๗.๒ ความร่วมแรงร่วมใจของแต่ละกลุ่ม 
           ๗.๓ การบันทึกการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ควรมีการบันทึกทุกครั้ง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนุน และมีการก ากับติดตาม 
 ๘.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตาม ประสานงานกับกลุ่มต่างๆในการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
รับการวิพากษ์ 
 ๘.๓ ความร่วมแรงร่วมใจของแต่ละกลุ่มงาน 
   
๙. ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   ควรมีการน าเสนอผลงานที่มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ได้ผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ิมข้ึน โดยมี
กระบวนการที่เกิดจากการจัดการความรู้ที่ชัดเจน 
  มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน และก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 
 
 
             ลงชื่อ   นางมลฤดี  แสนจันทร์     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
          (นางมลฤดี  แสนจันทร์)  
        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

       ชื่อ     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 
                                                   วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 



๔๒๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๗ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่80 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการวิทยาลัยสีเขียว  
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์  2. นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ์ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2556 ถึงวันที่    30 กันยายน  2557 

ครั้งที่ 1 เดือน ธันวาคม  2๕๕6 
ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน   2557. 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย ทุกคน  รวม 100 คน 
    นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี  รวม 524 คน 
 5.  ผลการด าเนินงาน 

5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 

ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการงาน 5 ส.   ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการใน 
การพัฒนาวิทยาลัย   ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงาน 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ   ประชาสัมพันธ์โครงการ   ประชุมชี้แจงอาจารย์และ 

บุคลากรทุกคน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
1 ด้านความสะอาด  

       1)  จัดกิจกรรม 5 ส และการจัดการขยะ จ านวน  ๒ ครั้งๆละ 1 วัน 
   2) ติดตามตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส.ทุก 3 เดือน 

      3) คัดเลือกหน่วยงาน 5 ส. ดีเด่น 
       4) ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและประกาศผลการคัดเลือก 

2 ด้านความปลอดภัย 
      1.) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยและให้การดูแลบ ารุง  ได้แก่ ถังดับเพลิง   
-เครื่องปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้า  ยานพาหนะ   ฯลฯ 

  2.) จัดประชุม พนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในระบบความปลอดภัย (รปภ / 
พขร. เจ้าหน้าที่ /ช่างไฟฟ้า) 

3  ด้านภูมิทัศน์ 
   1.) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามผลการส ารวจ/วิเคราะห์ โดยก าหนดพื้นที่ในการด าเนินการพัฒนา/

ปรับปรุง ได้แก่    -การจัดท าฐานเรือนไทย2 หลัง   - จัดตกแต่งสวนหย่อมไม้หอม (A1,A2,B1,B2) 
ปรับปรุงสวนดอกอินถวา/สวนบัว ด้านหน้าวิทยาลัย  ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณบ้านพักอาจารย์ (ตามระเบียบ
บ้านพัก) ตกแต่งสวนหย่อมและสนามหญ้ารอบวิทยาลัย ทั้ง วศม 1 และวศม 2 ให้สวยงาม   ฯลฯ 
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 
 



๔๒๒ 
 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
   สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ  น าผลการประเมินไปวางแผนในการพัฒนางาน 
 
        5.2 . ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. สถานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ๕ ส. ตามผลการประเมิน 

 

   ครั้งที่ 1   การด าเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที1่ ในวันที่ 26 
ธันวาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น และประเมินผลการ
ด าเนินการของแต่ละกลุ่มพร้อมสรุปผลการประเมินและมอบ
รางวัลตามผลการท ากิจกรรม 5ส.กลุ่ม  
    ผลการด าเนินงาน มีคณะกรรมการประเมิน 5 ส จัดท ากิจกรรม 
5 ส.ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และประเมินผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ 5 ส. พร้อมสรุปผลการประเมิน มอบรางวัล 4 ระดับ 
    ครั้งที่ 2   จัดกิจกรรม 5 ส.และการจัดการขยะ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในคู่มือและแบบประเมิน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 
2557   ติดตามตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส. โดย
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส  ตามแต่ละกลุ่ม  คัดเลือก
กลุ่มงาน 5ส. ดีเด่น โดยก าหนดรางวัล 4 ระดับ 
รางวัลที่ 1 รางวัลที่2 รางวัยที3่ และรางวัลชมเชย และมอบ
รางวัลตามสรุปผลการประเมิน 
     

2.ระดับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมครบ 5 ข้อ
เกณฑ์ตัวบ่งชี้  (6.1.2) 
 
 
 
 

   ด้านภูมิทัศน ์
     มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย โดย มีการตกแต่งภูมิ
ทัศน์ เช่น 
      -การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ภายในวิทยาลัยระหว่างหอพัก   
และปรับเปลี่ยนต้นไม้ประดับด้านหน้าอาคารเรียน หอประชุม  
      -ปรับปรุงบริเวณสวนหยอ่มศาลพระพรหมณ์ธาดาให้
สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
      -จัดท าฐานเรือนไทย 2 หลัง          
     - มีการปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณระหว่างอาคารเรียน 
C1C2  และด้านหลังศาลพระพรหมธาดา  
      -ปรับปรุงพื้นที่โดยก่ออิฐรอบศาลพระพรหมธาดา ใหม่เพ่ือ
กันดินทรุดลงท่อระบายน้ า 
      - ติดตั้งซุ้มพักผ่อนบริเวณอาคารเรียน จ านวน 3 ซุ้ม 
     - จัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนและ
หอประชุม   
 



๔๒๓ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
     -ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ใหญ่รอบวิทยาลัย และจัดเก็บ 
    -ตัดหญ้าทุกพ้ืนที่รอบวิทยาลัย วศม1 และ วศม.2    
 
ด้านความปลอดภัย 
     1)  มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงโดย
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 
พบว่ามีถังที่ครบก าหนดเปลี่ยนสารดับเพลิงจ านวน 41 ถัง และ
ขออนุมัติเปลี่ยนสารเช่นถังดับเพลิง  จ านวนเงินทั้งสิ้น จ านวน  
33,750 บาท ระบบไฟฟ้า และรถยนต์ตามระยะการใช้งาน 
     2) มีการซ่อมแซมตามรายการขอซ่อมต่างๆ 
     3) มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อ
ทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางป้องกันความปลอดภัย 
จ านวน 2 ครั้ง งานซ่อมบ ารุงและ พขร. 1 ครั้ง 
     4) ตรวจสอบและขออนุมัติติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ 
     5) ดูแลระบบไฟฟ้าและอาคารต่างๆ เช่น 
     - เครื่องปรับอากาศวศม.1 มีการซ่อมแซม จ านวน 6 เครื่อง 
เปลี่ยนใหม่ 1 เครื่อง วศม.2 ตรวจสอบและซ่อมแซมทุกเครื่อง 
จ านวน 15 เครื่อง 
     - ระบบไฟฟ้า มีการตรวจซ่อมแซมท่ีหอพักนักศึกษา อาคาร
เรียน และอาคาร 5ชั้น เช่นหลอดไฟ เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
     - ยานพาหนะ ซ่อมบ ารุงเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง เครื่องกรอง
และเบรกทุกคัน 
    - อาคาร มีการก าจัดปลวกตามอาคารเรียน บ้านพัก และ
หอพักนักศึกษา และการท าความสะอาดตามแผนปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสม่ าเสมอ 
    - จัดประชุม พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในระบบความปลอดภัย (รปภ / พขร. เจ้าหน้าที่ / ช่าง
ไฟฟ้า)และซ้อมอัคคีภัย ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  
 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีน่าอยู่น่าศึกษา มากขึ้น
ไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 

     ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีน่าอยู่น่าศึกษา ในระดับมากขึ้นไป (มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51) ได้ค่าเฉลี่ย  4.41    จากคะแนนเต็ม ๕   
 

 
 



๔๒๔ 
 

6. งบประมาณ 
 6.๑ งบประมาณที่ใช้  รอบที่ 1 

ล า 
ดับที่ หมวดค่าใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงินนอก 
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก 
งบ 

1. ค่าอาหาร 40,750 -  - 40,750 -  
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรม5ส 
 

20,000 - 1,000 - 19,000 -  

3. ค่าวัสดุสาร
ดับเพลิง 
ค่าวัสดุไฟฟ้า 

20,000 - 10,500 - 9,500 -  

4 ค่าวัสดุ-ซ้ือ
ต้นไม้ดอกไม้
ประดับและ
ภาพตกแต่งภูมิ
ทัศน์        

60,000 - 79,490 - (19,490) -  

 รวมทั้งสิ้น 140,750 - 90,990 
 

- 49,760 - 4.68 

 
 งบประมาณ  (รอบ2) 
  

ล า 
ดับที่ หมวดค่าใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก 
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 
1. ค่าอาหาร 40,750 - - - 40,750 - - 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรม5ส 
19,000 - 4,010 - 14,990 - - 

3. ค่าวัสดุสารดับเพลิง 
ค่าวัสดุไฟฟ้า 
อัคคีภัย(รอบ2) 

    4,500 
    5,000 

- - 
5,000 

- 4,500 
    

- - 

4. ค่าวัสดุ-ซื้อต้นไม้
ดอกไม้ประดับและ
ภาพตกแต่งภูมัศน์        

 -  - (19,490) - - 

      รวมทั้งสิ้น 49,760 -  9,010 - 40,750 - - 

งบประมาณทั้งสิ้น 190,510 - 100,000  90,510  47.5 
 



๔๒๕ 
 

6.๒ มูลค่าใช้จ่าย 
 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุม ชั่วโมงละ ๕๐๐ 3,000 ใช้ 6 ชั่วโมง 
๒. ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตฯ ชั่วโมงละ ๒๐๐ 800  

รวมทั้งสิ้น 3,800 บาท  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

7.1. บุคลากรใส่ใจในความส าคัญของการท ากิจกรรม 5 ส การจัดการขยะ(โดยวิธีการขายขยะ) และ
ให้ความร่วมมือรับผิดขอบพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเกิดความสามัคคีในกลุ่ม 
          7.2. การจัดการขยะท าให้ขยะในหอพักนักศึกษา และในที่ท างาน ลดลง มีการจัดเก็บดีขี้น 
          7.3. การปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรโดย
ภาพรวม น่าอยู่น่าท างานยิ่งขึ้น 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 ๘.๒ ความร่วมมือของบุคลากร 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา     
 ๙.๑ ควรมีการด าเนินการต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมจ านวนครั้งในการท ากิจกรรมท าความสะอาด การ
ประเมินผล  และการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ 
   
 
 
          ลงชื่อ   นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
     ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

     ลงชื่อ  .(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                        ( นางนฤมล   เอนกวิทย์ ) 
                                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

                             วันที่  ๓๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๗ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่81 
 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    
                  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
2. ผู้รับผิดชอบ    1. นางศิริรัตนะ  โพธิ์ศร    2.นางสุภาภรณ์  จันทรสอน 
3. ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 
4.กลุ่มเป้าหมาย    
       บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 กิจกรรม ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
 งานการเงินและบัญชี ได้มีการทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา และได้แต่งตั้งกรรมการติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม ระยะท่ี 2 ขั้นด าเนินการ 
1. งานการเงินและบัญชีได้จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเป้าหมายของการจัดท าโครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือทบทวนหลักเกณฑ์และการจัดสรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

รวมทั้งก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละไตรมาสตามผลการปฏิบัติ 
4. เสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ   
5. ชี้แจงให้กลุ่ม/กลุ่มงานรับทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบภายใน การเงินงบประมาณและพัสดุ เพ่ือให้คณะกรร

รมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้มีความรู้ในเรื่อง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเงินบัญชีและพัสดุ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 
ว่ามีความถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ โดยทางผู้จัดอบรมฯได้เชิญวิทยากรมาจาก กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สถาบันพระบรมราชชนก มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ 19 คน งบประมาณท่ีใช้  21,995  บาท 

   5.2   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามเป้าหมายมที่ก าหนด 

1. มีการก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละไตร
มาส ตามผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1=25% ไตรมาสที่ 
2=55% ไตรมาสที่ 3=75% และไตรมาสที่ 4=98% 



๔๒๗ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลการปฏิบัติตามค่าเป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 1     (1 ต.ค.-31 ธ.ค.2556)   ได้     28.43 % 
ไตรมาสที่ 2     (1 ม.ค.-31 มี.ค.2557)   ได้     84.07 %  
ไตรมาสที่ 3     (1 เม.ย.-30 มิ.ย.2557)  ได ้    94.92 % 
ไตรมาสที่ 4     (1 ก.ค.-30 ก.ย.2557)   ได้   100.00 % 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

2. มีรายงานการติดตามและวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 

งานการเงินฯ  มีการรายงานและวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณ ทุกไตรมาส ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร เพ่ือ
น าเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. 
2. 
3. 

ค่าอาหาร/อาหารว่าง 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของวิทยากร 
 

8,000 
7,200 

13,200 

- 
- 
- 

8,000 
7,200 
6,795 

- 
- 
- 

- 
- 

6,405 

- 
- 
- 
 
 

- 
- 

33.55 
 

 รวมทั้งหมด 
 

28,400 - 21,995 - 6,405 - 22.55 

 
 

6.๒ มูลค่าใช้จ่าย 
 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุม ชั่วโมงละ ๕๐๐ 3,000 ใช้ 6 ชั่วโมง 
๒. ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตฯ ชั่วโมงละ ๒๐๐ 800  

รวมทั้งสิ้น 3,800 บาท  
 
 



๔๒๘ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
      วิทยาลัยฯมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เกิดประโยชน์สูงสุด  มีการ
ก ากับติดตาม  และน าผลการประเมินมาใช้ในการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างมีระบบและมีประสิ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๘.1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
  ๘.2. ความร่วมมือของบุคลากร 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           9.1  จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการบริหารงบประมาณให้บุคลากรของวิทยาลัย  
           9.2  จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้บุคลากร สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 
 

ลงชื่อ    นางศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 (นางศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี) 

                                   ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 

 ลงชื่อ   นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
       (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
        ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
                          วันที่  ๓๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๗ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่82 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์  2.นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ์ 
3. ระยะเวลาการด าเนินการ    ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2556 ถึงวันที่  30  เมษายน  2557 
4. กลุ่มเป้าหมาย      บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาวิยาลัยโดยส ารวจจากบุคลากรและนักศึกษา 
2.ด าเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบพัสดุ 
3.แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานเพ่ือวางแผนด าเนินการต่อไป 
ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
จัดท าโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ  และการด าเนินการ  คือ 
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 

1) ประสานโยธาธิการจังหวัด เพื่อตรวจสอบพื้นที่และประมาณราคากลาง 
2)จัดท าเอกสารจัดจา้งตามระเบียบพสัดุด้วยวิธสีอบราคา 
3) ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ตรวจรับแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 

2557 พร้อมส่งเอกสารส่งเบิกเงิน 
กิจกรรมที่ 2  ซ่อมแซมพ้ืนและประตูห้องน้ าอาคารเรียน C1C2 

1) ประสานโยธาธิการจังหวัดเพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่และประมาณการราคาก่อสร้าง 
2) จัดท าเอกสารจัดจ้างตามระเบียบพัสดุด้วยวิธีสอบราคา 
3) ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมด ตรวจรับแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 พร้อมส่ง

เอกสารส่งเบิกเงิน 
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนหอพักนักศึกษา (พ้ืนหินขัดกับที่) A1F1 

1) ประสานโยธาธิการจังหวัดเพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่และประมาณการราคาก่อสร้าง 
2) จัดท าเอกสารจัดจ้างตามระเบียบพัสดุด้วยวิธีสอบราคา 
3) ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมด ตรวจรับแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 พร้อมส่ง

เอกสารส่งเบิกเงิน 
   5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.มีระบบระบายน้ ารอบวิทยาลัย  
 

     ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยได้ด าเนินงาน ปรับปรุง
ท่อระบายน้ ารอบวิทยาลัยตามแผนเรียบร้อยแล้ว 

2.ห้องน้ าอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม 
 

    มีการซ่อมและปรับปรุงพ้ืนห้องน้ าและอาคารเรียนตามแผน
ที่ก าหนด 



๔๓๐ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
3. มีการด าเนินการซ่อมแซมอาคารสถนที่
ตามความต้องการได้อย่างน้อยร้อยละ 90 
 

   มีการขั้นตอนในการด าเนินการซ่อมแซมอาคารสถานที่ และ
อ่ืนๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถให้บริการ
ตามท่ีแจ้งซ่อมได้และในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ มีการแจ้ง
ข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

 
6.งบประมาณ  
 6.1 งบประมาณท่ีใช้ 
ล าดับ

ที ่
หมวด

ค่าใช้จ่าย 
แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินนอก เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอกงบ 

1 ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า 

1,450,000 - งวดที่ 1 
1,440,000 
งวดที่ 2 
720,000  

- 720,000 -  

2 ซ่อมแซม
พื้นและ
ประตู
ห้องน้ า
อาคารเรียน 
C1C2 

216,000 - 214,000 - 214,000 -  

3 ปรับปรุง
ซ่อมแซม
พื้นหอพัก
นักศึกษา 
(พื้นหินขัด
กับที่) 
A1F1 

421,600 - 416,000  416,000 - - 

4. ค่าวัสดุและ
ด าเนินงาน 

1,642,400 - - -  - - 

รวมทั้งโครงการ 
 

3,730,000 - 2,790,000 - 940,000 - 25.20 

  
 
 
 
 



๔๓๑ 
 

6.2 มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม ชั่วโมงละ 500 - - 
2 ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตฯ ชั่วโมงละ 200 - - 

 
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการจัดระบบระบายน้ าเสียภายในวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกพ้ืนที่ 
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 ๘.2 ความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา 
 
๙.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1   มีการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด และแจ้งรายละเอียดของการ
ซ่อมแซม  
            9.2   มีข้ันตอนการตรวจรับงานที่เป็นมาตรฐาน 
       
      
         ลงชื่อ นางพวงเพ็ชร   อุทาหงส์    ( ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
         (นางพวงเพ็ชร   อุทาหงษ์) 
                   งานพัสดุ 
 

              ลงชื่อ   นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                   (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
                      ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
                                                              วันที่  4   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๗ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่83 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   จัดซื้อวัสดุส านักงานประจ าปี 
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์  2.นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ์ 
3. ระยะเวลาการด าเนินการ     ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2556 ถึงวันที่  30  เมษายน  2557 
๔. กลุ่มเป้าหมาย     
    4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    4.2 กลุ่มวิชาการ 
    4.3 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
    4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
    4.5 กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    5.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
ประชุมงานพัสดุ เพ่ือวางแผนในการด าเนินการ   ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการวัสดุ 

ส านักงาน  ทบทวน/จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 

 จัดท าโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ   และด าเนินการ 
1)ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง 
2)สรุปผลการจัดซื้อทุกไตรมาส 

       ไตรมาสที่ 1 มีการสั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร  เอ 4 ขนาด 80 แรม ยี่ห้อ idea green  สี
เขียว ตามไตรมาสที่ 1 จ านวน 750 รีม ราคาต่อหน่วย 97.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,425 บาท คิด
เป็นเบิกจ่ายร้อยละ 21.29 คงเหลือเงินยกไป 6 เดือนหลัง จ านวน 271,548 บาท 

ไตรมาสที่ 2 มีการสั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร  เอ 4 ขนาด 80 แรม ยี่ห้อ idea green  สี 
เขียว ตามไตรมาสที่ 1 จ านวน 750 รีม ราคาต่อหน่วย 97.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,425 บาท คิด
เป็นเบิกจ่ายร้อยละ 21.29 คงเหลือเงินยกไป 6 เดือนหลัง จ านวน 271,548 บาท 
       ไตรมาสที่ 3 มีการสั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร  เอ 4 ขนาด 80 แรม ยี่ห้อ idea green  สี
เขียว ตามไตรมาสที่ 1 จ านวน 750 รีม ราคาต่อหน่วย 97.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,425 บาท คิด
เป็นเบิกจ่ายร้อยละ 21.29 คงเหลือเงินยกไป 6 เดือนหลัง จ านวน 271,548 บาท 
      ไตรมาสที่ 4 มีการสั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร  เอ 4 ขนาด 80 แรม ยี่ห้อ idea green  สี
เขียว ตามไตรมาสที่ 1 จ านวน 750 รีม ราคาต่อหน่วย 97.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,425 บาท คิด
เป็นเบิกจ่ายร้อยละ 21.29 คงเหลือเงินยกไป 6 เดือนหลัง จ านวน 271,548 บาท 
 
 
 



๔๓๓ 
 

     5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ไม่เกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้เบิกใช้วัสดุ 
ส านักงาน 

ไม่เกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้เบิกใช้วัสดุส านักงาน 

2.มีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อตามแผน 
(ซื้อทุกไตรมาส/รายปี) 

 

มีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อตามแผน ทุกไตรมาส/รายปี 
 

 
6.งบประมาณ  
 6.1งบประมาณที่ใช้ 
 
ล าดับ

ที ่
หมวด

ค่าใช้จ่าย 
แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงิน 
นอกงบ 

เงินงบ เงิน
นอกงบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

1 ค่าจัดซื้อ
กระดาษ 
3,000 รีม 
x115 บาท 
=345,000 
บาท 

395,000 - 293,700 - 51,300 -  

 รวม 395,000 - 293,700 - 101,300 - 25.64 
 

6.2 มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม ชั่วโมงละ 500 - - 
2 ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตฯ ชั่วโมงละ 200 - - 

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
  จัดหาทรัพยากรประเภทวัดสุส านักงานได้เพียงพอกับความต้องการ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
สามารถส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุส านักงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 8.2 ความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา 
 



๔๓๔ 
 

9.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1   จัดท าแผนจัดซ้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกรายการตามที่ได้ใช้จริง 
  9.2    มีการแจ้งผลการวิเคราะห์และรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
 
 
         ลงชื่อ นางพวงเพ็ชร   อุทาหงส์    ( ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
         (นางพวงเพ็ชร   อุทาหงษ์) 
                   งานพัสดุ 
 

              ลงชื่อ   นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                   (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
                      ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
                                                            วันที่  4   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๗ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่84 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   มาตรการประหยัดพลังงานและวัสดุสิ้นเปลือง 
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์  2.นางสาวกฤษณา  ช่างยา 
๓. ระยะเวลาการด าเนินการ    ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2555 ถึงวันที่  30  เมษายน  2556 
4. กลุ่มเป้าหมาย    อาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
5. ผลการด าเนิน 
    5.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ าประปา และวัสดุสิ้นเปลือง 
 2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โดยจัดประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการ และ

มาตรการ 1 ครั้ง 
 3. เสนอโครงการอนุมัติโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
 4. จัดท าประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน   ติดตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร  
 5. สรุปผลการประหยัด ระหว่างเดือนตุลาคม 2556-มกราคม 2557  ดังนี้ 

       ค่าใช้ไฟฟ้า  
ปีงบประมาณ   2556  จ านวน  768,333.96  บาท 

                            2557  จ านวน   557,730.36 บาท 
    ผลต่างปีงบประมาณ 2557 ค่าไฟฟ้าลดลงเทียบกับปีงบประมาณ 2556 จ านวน  
210,603.60  บาท คิดเป็นร้อยละ  27.41 
 

  ค่าน้ าประปา   
         ปีงบประมาณ  2556  จ านวน   263,405.06 บาท  

                   ปีงบประมาณ  2557   จ านวน   305,535.67 บาท 
                    ผลต่างปีงบประมาณ 2557 สูงกว่าปีงบประมาณ 2556 จ านวน 42,130.63  บาท  
คิดเปน็ร้อยละ 13.79  
 

 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
        ปีงบประมาณ   2556  จ านวน 149,048.57  บาท 

                  ปีงบประมาณ  2557  จ านวน   129,918.25 บาท 
                  ผลต่างปีงบประมาณ 2557 ลดลงเทียบกับปีงบประมาณ 2556 จ านวน  19,130.32 บาท 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.83 
            จ านวนใช้กระดาษเอ4    ระยะ 4 เดือน   (ต.ค-ม.ค57) 
                   ปีงบประมาณ  2556  จ านวน   960 รีม 
                    ปีงบประมาณ 2557  จ านวน  760 ริม 



๔๓๖ 
 

    ผลต่างปีงบประมาณ 2557 ลดลงเทียบกับปีงบประมาณ 2556 จ านวน  200 รีม คิด
เป็นร้อยละ  20.83 
  การวิเคราะห์สาเหตุ  
            การใช้น้ าประปาภาพรวมสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการใช้น้ ารดต้นไม้มากในช่วงเดือนธันวาคม 
เพราะเครื่องปั๊มน้ าจากบ่อบ าบัดน้ าเสียช ารุดไม่สามารถใช้น้ ารถต้นไม้ได้จึงใช้น้ าประปา และท่อประปาส่วน
ใหญ่เป็นแบบท่อเหล็กฝังใต้ดินช ารุดจากการใช้งานนาน  เมื่อมีการแก้ไขแล้ว ช่วงเดือน มกราคม ผลการใช้น้ า
ก็ลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.46 
 
    5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และ
วัสดุสิ้นเปลืองร้อยละ 2 เทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 
 

 ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินค่าน้ าประปาไฟฟ้าระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ์-มิถุนายนปี 2556 กับปี 2557 (เดือนกรกฏาคมยังไม่มี
ข้อมูลการใข้) พบว่าค่าใช้จ่าย 
น้ าประปาปี 2556 จ านวนเงิน 290,940.76  
            ป ี2557 จ านวนเงนิ 240,332.05 
ลดลงจ านวน 50,608.28 บาท ลดลงคิดเป็น ร้อยละ  17.39 
 เปรียบเทียบการใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
           ปี2556 จ านวน 1,179342.50 บาท  
           ปี2557 จ านวน 924312.63 บาท  
ลดลงจ านวน 255,032.87 บาท   ลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.62 
จ านวนใช้กระดาษเอ4  
             ปี  2556 จ านวน    960   รีม 
             ปี  2557 จ านวน    760   รีม 
          ผลการประเมิน พบว่าจากการด าเนินการโครงการมาตรการ
ประหยัดพลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองกระดาษเอ4 พบว่าการใช้และ
ค่าใช้จ่ายภาพรวมทั้งปี ลดลง  
 

 
6. งบประมาณ 
 6.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล า
ดับ
ที ่

หมวดค่าใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ 
ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงิน
นอก 
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก 
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 

๑ อุปกรณ์ไฟฟ้า 16,200 - 16,200 - - - - 
2. วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ - - 3,000 - - - - 

     รวมทั้งสิ้น  - 19,920 - - -  



๔๓๗ 
 

6.๒ มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุม ชั่วโมงละ ๕๐๐ 1,๕๐๐ ใช้ 3 ชั่วโมง 
๒. ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตฯ ชั่วโมงละ ๒๐๐ 4๐๐  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.1. บุคลากรใส่ใจในความส าคัญของการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้า 
          ๗.2. บุคลากรมีความรู้สึกถึงคุณค่าของพลังงาน ที่ควรประหยัดให้มีใช้นานๆ 
 
 ๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 ๘.๒ ความร่วมมือของบุคลากร  
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา     
 ๙.๑ ควรมีการด าเนินการต่อเนื่อง โดยมาตรการที่เข้มและชัดเจนยิ่งขึ้น   
          
 

ลงชื่อ   นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    (ผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโครงการ) 
           (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
     ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                                                    วันที่  ๓๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 

 



๔๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

ที่มีการปรับแผนปฏิบัติงานกลางปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ล ำดับที่โครงกำร / กิจกรรมที ่๑ 
๑. ชื่อโครงกำร /กิจกรรม 
           โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำเวชปฏิบัติทั่วไป (กำรรักษำโรคเบื้องต้น)  
รุ่นที่ ๒๑ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  อ.อรุณี   ศรีสุยิ่ง  / อ.ขนิษฐา  เจริญพันธ์/ อ.วรรวิษา  ส าราญเนตร /อ. วัสันต์ ศรีแดน  
3. ระยะเวลำด ำเนินกำร ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย  พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน 
                          /  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  ๖๔  คน 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 
     5. 1   ผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม 
               ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมกำรโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงานโครงการ จัดท าคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
                ระยะที่ ๒  ขั้นด ำเนินกำรโดยการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ด าเนินการขยายเวลาการอนุมัติ
หลักสูตรประชาสัมพันธ์และประสานรายชื่อผู้เข้าอบรมกับเขต ๗ และประสานผู้เข้าอบรม 
ด าเนินการอบรมตามแผน 
            ๑  ภาคทฤษฏี      ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย และศึกษาดูงาน  
           ๒. การฝึกภาคสนาม ประสานงานกับแหล่งฝึก/พ้ืนที่ฝึก/ประชุมวิทยากรพ่ีเลี้ยง เพ่ือร่วมวางแผน
ด าเนินการแบ่งกลุ่มย่อยฝึกงานในโรงพยาบาลจังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสนิธุ์ และโรงพยาบาลชุมชนคือ 
โรงพยาบาลกมลาไสย กุฉินารายณ์ อาจสามารถ  โพนทอง  เสลภูมิ เชียงยืน โกสุมพิสัย โดยจดัวิทยากร / อาจารย์พี่
เลี้ยงประจ ากลุ่ม 
         ๓  สรุปผลการฝึกปฏิบัต ิ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย 

  ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล  ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโดยใช้แบบประเมิน 
ประเมินความรู้และสมรรถนะของผู้เข้าอบรมตามที่ก าหนด สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และถอดบทเรียน   
 

5. 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัดโครงกำรและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 ๑ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จ านวน ๖๔ คน 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

2.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 ๒ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ ๔.๖๕ 
(SD=  ๐.๔๖ ) ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความ 
 พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 
  รอ้ยละ ๙๒.๒๖ 



๔๔๐ 
 

ตัวช้ีวัดโครงกำรและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
3.มีการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการด้านการพยาบาล
เวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) มาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อย 
๑ รายวิชาและ / หรือการวิจัยอย่างน้อย 
๑เรื่อง/โครงการ และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

๓มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) มาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชาและ / หรือ
การวิจัยอย่างน้อย ๑เรื่อง/โครงการ และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

4.มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ
ต่อสถาบัน ชุมชน และสังคม 

มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อสถาบัน ชุมชน และสังคม 

5.ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลังเข้ารับ
การพัฒนาในระดับมากขึ้นไป อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของ
บุคลากรภายหลังเข้ารับการพัฒนาในระดับมากข้ึนไป  
ร้อยละ ๙๓.๖๕ 

6.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของบุคลากรภายหลังเข้ารับ
การพัฒนาในระดับมากขึ้นไป อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของบุคลากรภายหลังเข้ารับการพัฒนาในระดับมากข้ึนไป          
ร้อยละ ๙๑.๘๖ 

 
๖. สรุปงบประมำณ 
 ๖.๑ งบประมำณที่ใช้ 
 

ล ำดับ 
ที ่

รำยกำรที่ใช้จ่ำย 
แผนกำรใช้จ่ำย กำรใช้จ่ำย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่ำย เงินงบ เงินนอกงบ 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 

๑ ค่าวิทยากร   ๓๗๖,๐๐๐  ๓๒๘,๑๕๐ 
๔๕,๕๙๐ 

 
๙๘,๕๑๙ 

๖๐๙,๒๕๐ 
๑๖,๐๐๐ 

 ๔๗,๘๕๐ ๑๒.๗๒ 
๒ ค่าท่ีพัก 

และเดินทาง 
 ๑๐๐,๐๐๐   ๔๕,๔๑๐ ๕๔.๔๑ 

๓ ค่าวัสดุส านักงาน  ๒๐๐,๐๐๐   ๑๐๑,๔๘๑ ๕๑.๔๘ 
๔ ค่าอาหาร   ๖๔๐,๐๐๐   ๓๐,๗๐๐ ๔.๘๐ 
๕ ค่าเหมารถ  ๒๐๐,๐๐๐   ๑๘๔,๐๐๐ ๙๒.๐๐ 
๖ ค่าตอบแทน

แหล่งศึกษาดูงาน   
 ๖,๐๐๐  -  ๖,๐๐๐ ๑๐๐ 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

 ๑,๕๒๒,๐๐๐  ๑,๐๙๗,๕๐๙  ๔๒๔,๔๙๑ ๒๗.๘๙ 

 



๔๔๑ 
 

๖.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล า 

ดับที่ 
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต 
คอมพิวเตอร์ 

36 วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ  
๑๐๐ บาท  x  ๓  เครื่อง 

๗๕,๖๐๐  

๒. ค่าห้องประชุมใหญ่ 36 วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ 
  ๓๐๐ บาท   

๗๕,๖๐๐  

๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย ๑๐ วันๆละ ๓  ชัว่โมงๆละ 
 ๓๐๐ บาท  จ านวน ๕  ห้อง      

๔๕,๐๐๐  

๔. การติดต่อประสานงาน 
 

๑๐๐ บาท   x   36  วัน ๓,๖๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๑๙๙,๘๐๐ 
 
๗.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑   การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับ
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๑ 
ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒    วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในการ
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๑และ          
จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงาน
ให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผล         
การด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตาม
ควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑    การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน  
          ๘.๒    การมอบหมายงานที่ชัดเจน   มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

๘.๓    การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๘.๔    ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้   
 
 



๔๔๒ 
 

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑  การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการวิชาการ            
ที่มุ่งมาตรฐาน   
   
 

 ลงชื่อ  นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง     ผู้รับผิดชอบโครงการ    
          (นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง )   
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

           ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
        ( ดร. นิสากร  วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 
                   วันที่  ๑๘  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ล ำดับที่โครงกำร / กิจกรรมที ่  ๒ 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก 
๒.  ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
      วันท่ี ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๒๑ อาคารนวัตกรรม ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  
มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุ ี 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนจ านวน ๒๔ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

             เหตุผลของการปรับเพิ่มโครงการ/กิจกรรม    เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง วิทยาลัยได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในช่วง  6  เดือนแรก  และได้ด าเนินการ 
จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก สสจ.  มีการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมฐานข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญ มี
อาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมโครงการ จ านวน 24 คน ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๒๑ อาคารนวัตกรรม ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุร ี 

        
๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
สถาบันพระบรมราชชนกได้อย่างน้อย  
ร้อยละ ๘๐ 

๑. มีการด าเนินงาน โดยการจัดอบรม บุคลากร ใน
กิจกรรมที่ ๑ จ านวน ๒๔ คน 

๒. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕ 

๒. ผู้เข้าอบรมจ านวน ๒๐ คน มีความพึงพอใจต่อ
การจัดอบรม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑  

๓. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจครบทุกพันธกิจของสถาบัน 

๓. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจครบทุกพันธกิจของสถาบัน ประกอบ
ไปด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๓.๑ ระบบบุคลากรและพัฒนาบุคลากร        
  ๓.๒ ระบบ OPEN ARMs  ด้านการวิจัย  ด้าน
บริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงฯ    
  ๓.๓ ระบบ OpenTQF  ระบบทะเบียนและ
ประมวลการศึกษา  ระบบกิจการนักศึกษา    



๔๔๔ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
  ๓.๔ ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และจัดการ
โครงการ  ระบบก ากับงบประมาณ   
  ๓.๔ ระบบวัสดุและครุภัณฑ์  

 
  ๖. งบประมาณ 

 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 
ล าดับ รายการที่จ่าย แผนการใช้ (บาท) จ านวนเงินที่ใช้(บาท) เงินเหลือจ่าย(บาท) ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบฯ เงิน
นอก
งบฯ  

เงินงบฯ เงิน
นอก
งบฯ  

เงินงบฯ เงิน
นอกงบ

ฯ  
๑ ค่าอาหารผู้เข้าอบรม ๑๐,๘๐๐  ๑๐,๘๐๐  ๐  ๐ 

๒ ค่าอาหารว่างผูเ้ข้าอบรม ๔,๘๐๐  ๔,๘๐๐  ๐  ๐ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากร ๖๓,๐๐๐  ๖๓,๐๐๐  ๐  ๐ 

๔ ค่าเหมารถรับจ้างและค่า
เดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 

๓๖,๐๐๐  ๓๒,๕๕๐  ๓,๔๕๐ 
 

 ๙.๕๘ 

๕ ค่าที่พักผู้เข้าอบรม ๒๘,๘๐๐  ๒๖,๔๐๐  ๒,๔๐๐  ๘.๓๓ 

๖ ค่าเบี้ยเลี้ยงผูเ้ข้ารับการ
อบรม 

๑๑,๕๒๐  ๑๑,๒๘๐  ๒๔๐  ๒.๐๘ 

 รวม ๑๕๔,๙๒๐  ๑๔๘,๘๓๐  ๖,๐๙๐  ๓.๙๓ 

 
 

๖.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล า 

ดับที่ 
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต 
คอมพิวเตอร์ 

36 วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ  
๑๐๐ บาท  x  ๓  เครื่อง 

๗๕,๖๐๐  

๒. ค่าห้องประชุมใหญ่ 36 วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ 
  ๓๐๐ บาท   

๗๕,๖๐๐  

๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย ๑๐ วันๆละ ๓  ชัว่โมงๆละ 
 ๓๐๐ บาท  จ านวน ๕  ห้อง      

๔๕,๐๐๐  

๔. การติดต่อประสานงาน 
 

๑๐๐ บาท   x   36  วัน ๓,๖๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๑๙๙,๘๐๐ 
 
 
 
 



๔๔๕ 
 

  
   ๗.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          ๗.๑ การจัดการอบรมช่วยให้ความรู้และกระตุ้นบุคลากรได้เห็นความส าคัญของการใช้ระบบ
สารสนเทศขององค์กรโดยการใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามเนื้อหาและตรงตามท่ีตนเอง
รับผิดชอบ 
          ๗.๒ การด าเนินการอบรมต้องมีการวางแผนในการด าเนินงานให้ดี  มีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมในการ
ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 
    ๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

    ๘.๑ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงความต้องการของผู้เข้าอบรม 
         ๘.๒ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
         ๘.๓ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษา จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
   ๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
         ๙.๑ บุคลากรควรมีความสนใจ ตระหนักต่อการใช้ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารองค์กร และติดตาม
ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
         ๙.๒ มีการก ากับติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
                          ลงชื่อ ชาลี    ศิริพิทักษ์ชัย  ( ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

          (นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย)     
      พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
ลงชื่อ...  .  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      ( นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า ) 

                                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
 

วันที่   24  กันยายน   2557 
 



๔๔๖ 

 

 
 

ภาคผนวก   
 

                        ๑.  สรุปภาพรวม การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏบิัติการโครงการกลยุทธ์และโครงการประจ า 
                              แยกตามพันธกิจ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
       2. รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณ โดยจ าแนกตามไตรมาสและภารกิจหลักของวิทยาลัย  
                            ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๗ 

 

๑.  สรุปภาพรวม การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์และโครงการประจ า แยกตามพันธกิจ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

พันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
เชิงกลยุทธ์ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการสร้างเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของการบริการ
สุขภาพด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ 
 

๓๖,๘๐๐ 
 
 
 

0 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทางการพยาบาลที่เน้นชุมชนเป็นฐาน( Community  
Base Learning)  

43,600 
 
 

8,000 

3. โครงการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลให้ได้คุณภาพตาม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์ 

117,800  
 

 

17,700 

4. โครงการสร้างและพัฒนาให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนผู้ใช้บัณฑิตทุก
ภาคส่วน 

16,000 
 
 

7,750 

5.โครงการ สร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 
 

475,125 
 
 

222,847 
 
 

รวมงบประมาณโครงการกลยุทธ์ : พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 689,325 
 
 

256,297 
 
 



๔๔๘ 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒6 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตร ในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

38,๖0๐ 
 

22,000 

7. โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

๓๕๕,๒๐๐ 
 

262,941 

8. โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ 
 

๔๒,๖๘๐ 
 

8,000 

๙. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและนักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลศรมีหาสารคาม 

342,160 
 

327,895 

10. โครงการพัฒนาสมรรถนะและแกนน าด้านการสร้างเสริม
สุขภาพส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

134,100 
 
 

121,950 

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษา 
 

123,550  
 

158,402 

12. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษา 

20,500  
 
 

1,640 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่เอาชนะ
ยาเสพติดตามรอยพระยุคลบาท:กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

งบสนับสนุนจาก
ส านักงาน ปปส 

0 

14. โครงการ เสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้วยการคิดดี พูดดี 
ท าดี  

13,600 
 
 

0 



๔๔๙ 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
 

244,680 
 

212,708 

16. โครงการสร้างคุณค่า พัฒนาวินัย 
 

10,000 
 

15,105 

17. โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานด้าน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

24,800  
 

23,000 

18. โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการ วิชาชีพ
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1-3 เพ่ือเป็น
นักปฏิบัติขั้นสูง 

23,100  
 
 

0 

1๙. โครงการเปิดประตู สู่รั้วอินถวา จิตอาสากล้าใหม่เพ่ือ
ดูแลสุขภาพชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ก้าวหน้าสู่
เส้นทางสีขาว ปี ๒ 

๗๒,๗๐๐  
 
 

70,040 

20. โครงการค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม 
 

๒๙,๐๐๐  
 

0 

21. โครงการ วศม.ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสังคม ๑๐,๔๐๐ 
 

15,000 

22. โครงการเตรียมความพร้อม วศม. สู่อาเซียน 
(ส าหรับนักศึกษา) 

๑๑,๐๐๐ 
 

9,200 

2๓. โครงการSNC  บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพสู่ความ
เป็นเลิศ 

5๖,๐๐๐  
 

20,929 



๔๕๐ 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

๒6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. โครงการ IT อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
 

๑๖,๗๕๐ 
 

21,800 

25. โครงการ วศม. น่าอยู่  เคียงคู่สังคมดี 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

10,000 

26. โครงการมะเหมี่ยวสายเลือดคุณธรรม น้อมน าพัฒนา 
วศม. 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

2๗. โครงการต้นกล้าอินถวา ปลอดยาเสพติด  ไร้ควันบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

2๘. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
 

- 
600 

29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศส าหรับอาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา 

๔๔,๖๐๐ 
 

19,200 

30. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและสุนทรียภาพด้าน
อารมณ์ของนักศึกษา 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

31. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1,830,000 771,390.80 

รวมงบประมาณโครงการประจ า : พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 

3,484,420 
 

2,122,801 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น : พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 
 

4,173,745 
 
 

2,379,098 



๔๕๑ 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจด้านการ
วิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ด้าน
การศึกษา
พยาบาลและ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
เชิงกลยุทธ์ 

 
 
 

2 
 
 

๓๒.โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3,252,015 
 

374,790 

๓๓.โครงการพัฒนาคลังความรู้และนวตกรรมทางสุขภาพ 18,600 0 

รวมงบประมาณโครงการกลยุทธ์: พันธกิจด้านการวิจัยฯ 
 

3,270,615 
 

374,790 

โครงการ
ประจ า 

 
 
 
 

2 
 
 
 

34.โครงการติดตามก ากับและสนับสนุนการด าเนินงานผลิต
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  

๑๒,๐๐๐ 
 

3,000 

35. โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  

306,000 
 

0 

รวมงบประมาณโครงการประจ า : พันธกิจด้านการวิจัยฯ 
 

318,000 
 

3,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น : พันธกิจด้านการวิจัยฯ 
 

3,588,615 
 

377,790 

๓. 
 
 
 
  
 
 
 

บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพแก่
สังคม 
 
 
 
 
 

โครงการ
เชิงกลยุทธ์ 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

36. โครงการพัฒนาการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพ  

๗๖,๐๐๐ 
 

3,500 

37. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพ 

๗๒,๐๐๐ 
 

38,760 

38. โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ ๑๔๕,๓๒๕ 3,850 

3๙. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพ   ผู้สูงอายุ 

52,100 
39,275 



๔๕๒ 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
 

รวมงบประมาณโครงการกลยุทธ์: พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
 

345,425 
 

85,385 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพแก่
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ประจ า 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)  
รุ่นที่   ๒๔ 
 

๑,๔๔๑,๕๐๐ 
 
 

1,191,853 

41.โครงการประชุมวิชาการประจ าปี  ๒๕๕6 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

164,011 

42. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ี
เลี้ยง   
 

๔๒๙,๗๐๐ 
 

220,200 

43. โครงการ บริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม 
 

๑๙,๐๐๐ 
 

14,680 

44. โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการร่วมกับการบูรณา
การการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

49,500 
 
 

31,702 

45. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ  
 

693,180 
 
 

1,058,431 

46.โครงการเตรียมความพร้อมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามสู่ประชาคมอาเซียน  (วิเทศสัมพันธ์) 
 

๕๔,๔๐๐ 
 
 

0 



๔๕๓ 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพแก่
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. โครงการพัฒนารูปแบบด าเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนน ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก(Principle for 
safe community) ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ปี 2556-
2557 

งบประมาณ
สนับสนุนจาก สสส 

 
 

75,850 

48. โครงการขยายผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับ
ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม   ประจ าปี 2556 

.งบประมาณที่เสนอ
ขอจาก  สสส.     
  

77,500 

49. โครงการ บริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 

71,250 
 
 

73,050 

รวมงบประมาณโครงการประจ า : พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
 

2,958,530 
 

2,907,662 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น : พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
 

3,303,955 
 

2,992,662 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

โครงการ
เชิงกลยุทธ์ 

1. 
 
 

50. โครงการบูรณาการพันธกิจท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
 

31,200 
 
 

11,200 

รวมงบประมาณโครงการกลยุทธ์: พันธกิจด้านท านุฯ 
 

31,200 
 

11,200 

โครงการ
ประจ า 

9 
 

51. โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
 

22,260 
 

9,145 
 



๔๕๔ 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

โครงการ
ประจ า 

 

9 52. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ท านุบ ารุงและสร้างเจต
คติท่ีดีต่อวิชาชีพพยาบาล 

145,140 
 

75,186 

53. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  วันส าคัญทางสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมองค์กร 

๘2,550 
 
 

98,010 

54. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๔๗,๐๐๐ 
 

67,850 

55. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลลอย
กระทงร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม 

๔9,๐๐๐ 
 

48,000 

56. โครงการราตรีอ าลาอินถวา 
 

๓๐,๐๐๐ 
39,000 

57. โครงการวันกตัญญูครอบครัวอบอุ่น 
 

๑๕,๖๘๐ 29,980 

58. โครงการสดุดีพระคุณครู ๓๐,๐๐๐ 
 

23,251 

59. โครงการสดุดีพระคุณแม่ ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

รวมงบประมาณโครงการประจ า : พันธกิจด้านท านุฯ 
 

431,630 400,422 

งบประมาณทั้งสิ้น : พันธกิจด้านท านุศิลปวัฒนธรรม 
 

462,830 411,622 



๔๕๕ 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

5. 
 

การบริหาร
จัดการและ

พัฒนาบุคลากร 
 

โครงการ
เชิงกลยุทธ์ 

6 60. โครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

๑๔๖,๐๐๐ 
 

15,250 

61.โครงการองค์กรแห่งความสุข 
 

378,800 
 

161,137 

62.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

51,100 
 

1,700 

๖๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจ 

๔๖,๕๖๐ 
 

0 

64. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

1,858,600 
 

29,825 

65.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 

1,106,200  
 
 

21,655 

รวมงบประมาณโครงการกลยุทธ์ : พันธกิจด้านบริหารจัดการฯ 
 

3,587,260 
 

229,567 

โครงการ
ประจ า 

19 66. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 

71,750 
 

50,800 

67. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของ
วิทยาลัยตามโครงสร้าง  

43,500 
 

13,900 

68. โครงการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรสู่ความสุข
และส าเร็จ ( OD )  
 

626,000 
 
 

426,050 



๔๕๖ 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหาร
จัดการและ

พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน : ด้านภาษา  

49,000 
 

44,000 

70. โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
องค์กร 

11,0๐๐ 
 

1,170 

71. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 17,0๐๐ 
 

0 

72. โครงการพัฒนาถ่ายทอด และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

17,0๐๐ 
 

4,940 

73. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

11,650 
 

0 

74. โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับกลุ่มและกลุ่มวิชาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

๓09,100  
 

145,440 

75. โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบันให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

๑๕๔,600 
 

62,075 

76. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

๓๑๘,๖๔๐ 
 

19,520 

77 โครงการพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ 

- 81,000 

78. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการให้การ
ปรึกษาแนวใหม่ 

49,400 
 

3,650 

79. โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ๔2,460 18,200 



๔๕๗ 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
   

 

80. โครงการวิทยาลัยสีเขียว (5ส.) 
 

140,750 90,990 

81.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรและติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

8,500 
 

21,995 

82. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

3,730,000 
 

2,790,000 

83. โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานประจ าปี  
(ซื้อรายไตรมาส/ประจ าปี 

395,000  
 

293,700 

84. โครงการมาตรการประหยัดพลังงานและวัสดุสิ้นเปลือง 
 

3,000  
 

19,920 

รวมงบประมาณโครงการประจ า : พันธกิจด้านบริหารจัดการฯ 
 

5,998,350 
 

4,087,350 

งบประมาณทั้งสิ้น  : พันธกจิด้านบริหารจัดการฯ 
 

9,585,610 
 

4,316,917 

รวมงบประมาณทั้ง 84 ในโครงการ 
21,114,755 

 
10,478,089 

 
 
 
 
 



๔๕๘ 

 

การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการที่ปรับเพ่ิมในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. 
 
 

บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพแก่
สังคม 

โครงการ
ประจ า 

 

1. 
 
 

1.โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๑ 

 

๑,๕๒๒,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๙๗,๕๐๙ 

2. 
 
 

ด้านการบริหาร
จัดการและ
พัฒนาบุคลากร 

โครงการ
ประจ า 

 

1. 
 
 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สถาบันพระบรมราชชนก 
 

๑๕๔,๙๒๐ 
 
 

๑๔๘,๘๓๐ 

   
 

  รวมงบที่ปรับเพิ่มในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

1,676,920 
 

1,246,339 

รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

22,791,675 
 

11,724,428 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๙ 

 

2.   รายงานการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณ โดยจ าแนกตามไตรมาสและภารกิจหลักของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

ล าดับ
ที ่

พันธกิจ การใช้งบประมาณตามแผนงานและโครงการของปีงบประมาณ  2557 
แผนการจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 การผลิต

บัณฑิต 
9,300,000.00 28.44 2,325,000.00 31.03 2,325,000.00 31.03 2,325,000.00 31.03 2,325,000.00 31.03 

2 การวิจัย 3,204,219.00 9.80 801,054.75 10.69 801,054.75 10.69 801,054.75 10.69 801,054.75 10.69 
3 การบริการ

วิชาการ 
1,481,000.00 4.53 370,250.00 4.94 370,250.00 4.94 370,250.00 4.94 370,250.00 4.94 

4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

712,736.00 2.18 178,184.00 2.38 178,184.00 2.38 178,184.00 2.38 178,184.00 2.38 

5 การบริหาร
จัดการ 

17,999,660.00 55.05 3,817,236.71 50.96 3,817,236.70 50.96 3,817,236.70 50.96 3,817,236.70 50.96 

 รวมทั้งสิ้น 32,697,615.00 100.00 7,491,725.46 100.00 7,491,725.45 100.00 7,491,725.45 100.00 7,491,725.45 100.00 
 
 
 
 
 
 


