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ค าน า 
******************************************************************************************* 
สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 255๘   ฉบับนี้    จัดท าขึ้นเพ่ือ รวบรวมผลการ

ปฏิบัติงานในโครงการยุทธศาสตร์และโครงการประจ า   ประจ าปีงบประมาณ 255๘   วิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   ประจ าปีงบประมาณ 255๘  
เป็นโครงการยุทธศาสตร์จ านวน 24 โครงการ   โครงการประจ าจ านวน  67  โครงการ  รวมโครงการทั้งสิ้น  
91  โครงการ   รวมทั้งได้สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการประจ า จ านวน   ๓๔  ตัวชี้วัด   ซึ่งในการด าเนินงานสรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้   บุคลากร
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และรับฟังผลการด าเนินงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย   โดยผ่านความเห็นชอบรับรองผลการปฏิบัติงานในโครงการประจ าปี
งบประมาณ   255๘   จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย   

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ และสรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ 255๘   ที่เกิดจากการด าเนินงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ และร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุก
ระดับ  จะสามารถใช้ข้อมูลที่ได้นี้   เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 2๕๕๙   เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง  

 

                                                                             
(นางนฤมล    เอนกวิทย์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
            10   กันยายน   255๘           
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๑. สรุปภาพรวม การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์และ 
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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 มีเนื้อที ่๓๐ ไร่  
แห่งที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ มีเนื้อที่  ๒๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา 
 

4. เจ้าของ/ผู้ประกอบการ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

๕. 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 
 

6.  ประวัติความเป็นมา 
 ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ที่เน้น
ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต และปีการศึกษา 2538 ปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี) 
 ปีการศึกษา 2528-2532 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล)   
 ปีการศึกษา 2533-2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) 
 ปีการศึกษา 2535-2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง 2 ปี)  

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


๒ 
 
 ปีการศึกษา 2540 เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่า
ปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามพระราชกฤษฏีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข เข้าเป็นสถาบันสมทบ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่ม 114 ตอนที่ 
76 ก. วันที่ 26 ธันวาคม 2540 
 
7.  หลักสูตรที่ต้องการเปิดใหม่ 
 วิทยาลัยไม่มีแผนในการเปิดหลักสูตรใหม่ในระยะเวลา 5 ปี 
 
๘.  ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 ปีการศึกษา 255๗  งบประมาณ 255๘   วิทยาลัยมีบุคลากรทั้งหมด   จ านวน ๙3 คน   ดังนี้ 

๘.๑)  จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด         
ล ำดับ ประเภท จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

๑. อาจารย์ (รวม อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว) ๕๔ ๕๘.๐๖ 
๒. ข้าราชการสายสนับสนุน ๖ ๖.๔๕ 
๓. ลูกจ้างประจ า ๑๗ ๑๘.๒๘ 
๔. ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ ๑๖ ๑๗.๒๑ 

 รวม ๙๓ ๑๐๐ 
 

๘.๒)  จ ำนวนอำจำรย์วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม 

ล ำดับ ประเภท จ ำนวน (คน) 
๑. อาจารย์ปฏิบัติงานจริง ๕๔ 
๒. อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ๖ 
๓. อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาโท ๗ 
๔. ไปช่วยราชการ ๒ 
 รวม ๖๙ 

  

๘.๓)  วุฒิกำรศึกษำอำจำรย์ 

ล ำดับ ประเภท จ ำนวน (คน) 
๑. ระดับปริญญาเอก ๕ 
๒. ระดับปริญญาโท ๔๐ 
๓. ระดับปริญญาตรี ๙ 
 รวม ๕๔ 
หมำยเหตุ      ข้อมูล ณ วันที่   ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 
 



๓ 
 
๙   จ านวนนักศึกษา 
               ในปีการศึกษา 255๗  งบประมาณ 255๘   วิทยาลัยมีนักศึกษา  จ านวน  523  คน  ดังนี้ 
 

ชั้นปี/รุ่น 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ปี 1 รุ่นที่ 32        11 92 103 
ปี 2 รุ่นที่ 31 17 134 151 
ปี 3 รุ่นที่ 30 28 150 178 
ปี 4 รุ่นที่ 29 12 76 88 

รวม 68  523 
FTES ปีการศึกษา 255๗ (เกณฑ์สภาการพยาบาล) 33๓.๑๔ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อมูลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี 255๘ 
 
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 



๔ 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
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 
 

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

วิทยาลัยเป็นคลังความรู้ 
และศูนย์กลางการ
บริการวิชาการสุขภาพ 
สามารถน าความรู้มา
สร้างมูลค่าเพ่ิมที่เกิด

กลยุทธ์ที่ ๕ ยกระดับ
วิทยาลัยเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงในระดับสากล 

๙. พัฒนาระบบบริหาร
องค์กรให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนา
วิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความ

1๐. พัฒนาวิทยาลัยให้
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ



๕ 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 

มาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 

ประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน น าพาชุมชนสู่
การเป็นสังคมอุดม
ปัญญาทางสุขภาวะที่
ยั่งยืน 

เป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นคลัง
ความรู้ แหล่งอ้างอิงทางด้าน
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ของชุมชนและประเทศ 
 

ด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ 

 
2. การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
    ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
1. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
3. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

กรณีไม่อนุมัติ : ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
         ๕.  แจ้งและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย ภายในกันยายน – 

ตุลาคม 255๗ 
 

3. การน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี สู่การปฏิบัติ 
1. ผู้รบัผิดชอบจัดท าโครงการตามแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามแบบฟอร์มของ

วิทยาลัยเพ่ือเสนออนุมัติ ก่อนด าเนินการอย่างน้อย  1 เดือน (ผู้เสนอโครงการ คือหัวหน้ากลุ่มงาน) 
2. เสนอรองผู้อ านวยการกลุ่ม /กลุ่มงาน  เพื่อตรวจสอบและลงนาม เป็นผู้เห็นชอบโครงการ 
3. เสนอโครงการไปที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ เพ่ือลงทะเบียน และตรวจสอบโครงการให้ตรงกับ

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

3.1 กรณีถูกต้องตามแผนปฏิบัติการ : งานแผนฯ จะลงชื่อผ่านการตรวจสอบ และเสนอ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม 

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

 3.3   กรณีกลุ่ม/กลุ่มงาน จะปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการ:  ให้แนบบันทึกข้อความขอปรับ 
         แผนปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย 
 
 
 
 



๖ 
 

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 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
  ในปีงบประมาณ 255๘   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  2558  โดยด าเนินการโครงการทั้งสิ้น ๙๑  โครงการ เป็น          
โครงการเชิงกลยุทธ์จ านวน  24   โครงการ  โครงการประจ า จ านวน  6๗  โครงการ  ประกอบด้วย  

1. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการผลิตบัณทิตให้มีคุณภาพ  จ านวน   38  โครงการ   
2. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการศึกษาพยาบาล 

  และสุขภาพ  จ านวน  4  โครงการ 
3. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการบริการวิชาการสุขภาพแก่สังคม จ านวน 16  โครงการ 
4. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  จ านวน 10 โครงการ 
5. โครงการที่ตอบสนองด้านการบริหารจัดการ จ านวน 23  โครงการ 

 
       มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด   และตัวชี้วัดแผนปฏบิัติการ

ประจ า จ านวน 34 ตัวชี้วัด   ซึ่งในการด าเนินงานครั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ที่ร่วมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย   และผ่านความเห็นชอบรับรองผล
การปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ   255๘   จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
ดังรายละเอียดในแต่ละโครงการต่อไปนี้ 

 
 
 

 



๘ 

 

 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนนิงาน  
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

 (๑ ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน ๒๕๕๘) 

 



๙ 

 

 

 

สรุปผลความส าเร็จการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน ๒๕๕๘) 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
ปี2558 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก(รอบ 1) ในรอบ 1 ปี(รอบ 2) 

การผลิต
บัณฑิต
พยาบาล
เพื่อรองรับ
ระบบ
สุขภาพของ
ชุมชน 
 

ผู้จบ
การศึกษา
จาก
วิทยาลัยมี
คุณภาพสูง
และเพียงพอ
ต่อการ
รองรับความ
ต้องการทาง
สุขภาพของ
ชุมชน
ภารกิจของ
กระทรวง
และ
สถานการณ์
ทางสุขภาพ
ของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
พัฒนาบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
และอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น เป็นท่ี
ยอมรับ และ
เชื่อมั่นจาก
สังคม ประชาคม
อาเซียน  

 

๑.ร้อยละของบัณฑติมี
ผลการประเมินอัต
ลักษณ์ในระดับดีขึ้นไป  

5 อย่างน้อย 
ร้อยละ  
๙0  

 

-มีการบูรณาการการเรียนการสอน
ตามพันธกิจ 
-มีการจัดท า มคอ. 3,4,5,6 
-มีการจัดการเรยีนการสอนที่เน้น
ชุมชน 

- ร้อยละของบัณฑติมผีลการ
ประเมินอัตลักษณ์ในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 91.90 
 

บรรล ุ -กลุ่ม
วิชาการ 
-กลุ่ม
กิจการน.ศ 

2. ร้อยละของ
นักศึกษา/บัณฑิตมผีล
การประเมิน
คุณลักษณะบณัฑติ 
ที่พึงประสงค์ ในระดับ
ดีขึ้นไป    

5 อย่างน้อย  
ร้อยละ  
๙0 

 

-มีการจัดท า MOU 
-ยังไม่ด าเนินการคือกิจกรรมจติ
อาสาที่บ้านเกิด/คลังข้อสอบ/พัฒนา
เครื่องมือ TQF/การทวนสอบ 

-ร้อยละของนักศึกษา/บณัฑติมี
ผลการประเมินคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระดับดี
ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  100 
  

บรรล ุ -กลุ่ม
วิชาการ 
-กลุ่ม
กิจการน.ศ 

3.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่ออัตลักษณ์บัณฑติ 

5 ค่าเฉลี่ย 
 ≥ ๔.51 

-พัฒนาระบบการวัดประเมินผล 
-อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อ
การติดตามบณัฑิต 
-มีแผนเพิ่มพูนศักยภาพของ 
อาจารย์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เปน็
นักปฏิบัติขั้นสูง 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่ออัตลักษณ์บณัฑิต 
มีค่าเฉลีย่ =  4.51 

บรรล ุ -กลุ่ม
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาการ
บริหาร
การศึกษา 
หลักสตูรและ
การจัดการเรยีน 

4 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของวิทยาลัย 

5 ระดับดี
มาก  
(ค่าเฉลี่ย 
๔.๕๑–
๕.๐๐ ) 

อยู่ในระหว่างด าเนินการตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 

-เนื่องจากมีความจ าเป็นจึงเลื่อน
การประเมินมาในเดือน 
พฤศจิกายน 2558 
-ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลยั  

รอ
ประเมนิ 

-กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ   
 



๑๐ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
ปี2558 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก(รอบ 1) ในรอบ 1 ปี(รอบ 2) 

 
 
 

 การสอนที่เน้น
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยและมี
คุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดับอุดมศึกษา
ช้ันน า 

       

กลยุทธ์ที่ ๓ 
พัฒนานักศึกษา
ให้เป็นนัก
ปฏิบัติการทีม่ี
คุณภาพ  
 

5. ร้อยละของบัณฑติมี
ผลการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ใน
ระดับดีขึ้นไป   

5 อย่างน้อย  
ร้อยละ  
๙0 
 

-ยังไม่อยู่ในวงรอบประเมิน 
-อยู่ระหว่างการเตรยีมข้อมูลเพื่อการ
ติดตามบัณฑิต 

 

-ร้อยละของบัณฑิตมผีลการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ในระดับดีขึ้นไป   คิดเป็น
ร้อยละ  100 
 

บรรล ุ -กลุ่ม
วิชาการ 
-กลุ่ม
กิจการน.ศ 

6. ร้อยละของบัณฑติที่
สอบผ่านขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ในครั้งแรก 

5 อย่างน้อย  
ร้อยละ  
7๐ 

-ยังไม่อยู่ในวงรอบประเมิน 
-อยู่ระหว่างการเตรยีมข้อมูลเพื่อการ
ติดตามเก็บข้อมลูจากบณัฑิต ที่จะ
สอบในเดือน กรกฎาคม 2558 นี ้
 

-ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่าน
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพได้ในครั้งแรก คิดเป็น
ร้อยละ 71.76 

บรรล ุ -กลุ่ม
วิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑1 
ส่งเสริมการบรู
ณาการ การท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับพันธ
กิจอ่ืน  

๑๙.  ระดับความส าเร็จ
ของการบูรณาการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5 
 
 

ระดับ ๕ การด าเนินการ แล้ว 3 ระดับดังนี ้
1.มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 
2.มีแผนการบรูณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา ในรายวิชาปฏิบัติการสรา้ง 

-ระดับความส าเร็จของการบรู
ณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับ ๕ 
โดยด าเนินการครบทุกข้อ 

บรรล ุ -กลุ่ม
กิจการน.ศ 



๑๑ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
ปี2558 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก(รอบ 1) ในรอบ 1 ปี(รอบ 2) 

      เสรมิสุขภาพ  ส าหรับนักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 รุ่น 31 โดยมีการการวาง
แผนการจดัท ามคอ.4 ของผู้บริหาร
รายวิชาจากกลุม่วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชนอย่างชัดเจน 

   

การพัฒนา
และ
เสรมิสร้าง
สมรรถนะ
แก่ก าลังคน
ด้านสุขภาพ
ของชุมชน 

บุคลากรทาง
สุขภาพท่ี
ได้รับการ
พัฒนาจาก
วิทยาลัยมี
คุณภาพสูง
และเพียงพอ
ต่อการ
รองรับความ
ต้องการทาง
สุขภาพของ
ชุมชน
ภาระกิจของ
กระทรวง 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
ยกระดับและ
เสรมิสร้างขีด
ความสามารถ
ของอาจารย์ให้มี 
ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะ
สูงในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุนให้
มีสมรรถนะสูง
ในการ
ปฏิบัติงาน   

11. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสนุนทั้งด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และ
การปฏิบัติงาน 
 

๕ ระดับ ๕ 1.ระดับความส าเร็จการพัฒนา
อาจารย์ระดับ 5 (คะแนน) 
-มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2554-2558 
(ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2556) 
-มีการส่งบุคลากรไปพัฒนาตามแผน 
-มีระบบตดิตามให้บุคลากรน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 
และปฏิบตัิงานในระบบพัฒนา
บุคลากร 
-มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสานสนับสนนุ
ในที่ประชุมประจ าเดือน 
(ด าเนินการ 4 ข้อ 3 คะแนน) 

-ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสนุนทั้งด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับ ๕ 
โดยด าเนินการครบทุกข้อ 

 

บรรล ุ กลุ่ม
ยุทธศาส 
ตร์และ
พัฒนา
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๘  
บุคลากรทาง
สุขภาพท่ีได้รับ
การพัฒนามี
คุณภาพ  
สอดคล้องกับอัต

15 จ านวนหลักสตูรใน
การพัฒนาบุคลากรทาง
สุขภาพ 
 

5 อย่างน้อย   
๓ 
หลักสตูร 

มีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทาง
สุขภาพ  จ านวน 4 หลักสูตร  
1. หลักสูตรการอบรมผูดู้แลผู้สูงอายุ 
(Care Worker) ในชุมชน  
2. หลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัต ิ

-มีจ านวนหลักสูตรในการพัฒนา
บุคลากรทางสุขภาพ  จ านวน 4 
หลักสตูร  (ตามทีร่ะบุในรอบ 6 
เดือนแรก) 

 

บรรล ุ กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 



๑๒ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
ปี2558 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก(รอบ 1) ในรอบ 1 ปี(รอบ 2) 

ลักษณ์ และ
ความต้องการ
ทางสุขภาพของ
ชุมชนและ
ประเทศ  

 

3. หลักสูตรการอบรมพยาบาลใน
การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 
4. หลักสูตรหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 

16.  ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของ
บุคลากรทางสุขภาพที่
ได้รับการพัฒนาจาก
วิทยาลัยในระดับมาก 
ขึ้นไป   
 

5 
 
 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 
๘๕ 

-อยู่ระหว่างด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล 

-ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
บุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการ
พัฒนาจากวิทยาลัยในระดับมาก
ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  92 

บรรล ุ กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๙  
พัฒนาระบบการ
บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง
ในการให้การ
บริการวิชาการ
ทางสุขภาพท่ี
ครบวงจร 
ทันสมัย
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย 

17. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
การบริการวิชาการ 
ด้านสุขภาพ (สกอ.) 

๕ 
 

ระดับ ๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานพัฒนา
ระบบ ในเรื่อง การส ารวจความ
ต้องการการพัฒนา  และการ
ประสานความร่วมมือในการบริการ
วิชาการ ร่วมกับหน่วยงานในเขต
สุขภาพท่ี 7 

-ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพ (สกอ.) อยู่ในระดับ 
5 

บรรล ุ กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 



๑๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
ปี2558 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก(รอบ 1) ในรอบ 1 ปี(รอบ 2) 

การสร้าง
ผลงาน
วิชาการองค์
ความรู ้
นวตกรรม
สุขภาพและ
ให้บริการ
วิชาการ
ด้านสุขภาพ
แก่ชุมชน 

วิทยาลัยเป็น
คลังความรู้
และ
ศูนย์กลาง
บริการ
วิชาการ
สุขภาพ
สามารถน า
ความรู้มา
สร้าง
มูลค่าเพิม่ที่
เกิด
ประโยชนส์ุข
ต่อ
ประชาชน 
น าพาชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาองค์กรสู่
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และเป็น
องค์กรแห่ง
ความสุข 

7. ค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสุขและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน  

5 ระดับดีขึ้น
ไป 
(ค่าเฉลี่ย 
≥ ๔.0๐) 
 

-เสนอโครงการอนุมัติแล้ว 
-อยู่ระหว่างด าเนินการ 
-จะประเมินผลภาพรวม 
หลังสิ้นสุดโครงการ 

-ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขและความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับดี   
มีค่าเฉลีย่  = 4.02 
 

บรรล ุ กลุ่ม
ยุทธศาส 
ตร์และ
พัฒนา
คุณภาพ 

8.  มีการจัดการความรู้  
 

5 -ครบทุก
ขั้นตอน   
และครบ 
4 พันธกิจ 

มีการจัดการความรู้ครบ 4พันธกิจ 
และก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ
ภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตาม
พันธกิจของวิทยาลัย  

-มีการจัดการความรู้ครบทุก
ขั้นตอน  และครบทั้ง 4  
พันธกิจ 

บรรล ุ กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๗  
เร่งรัดการผลิต
และเผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
ให้มีคุณภาพ
และน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

12.ระดบัคุณภาพของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ.) 

5 อย่างน้อย 
ร้อยละ 
20 
 

มีผลงานวิจยัที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่  
ในวารสาร/รายงานสืบเนี่องการประชุม
วิชาการ(proceedings) จ านวน 8เรื่อง  
ดังนี ้
1. วารสาร TCI กลุ่ม 2 จ านวน 
2 เรื่อง 
2. รายงานสืบเนี่องการประชุมวิชา 
การ(proceedings) จ านวน 
 6 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 19.04 

-ระดับคุณภาพของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ.) จ านวน 20 
เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 47.6  
ดังรายงานในโครงการ 
 

บรรล ุ กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 

13. จ านวนผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ ต่อ
ชุมชนและสังคม 

5 อย่างน้อย  
15  เรื่อง 
 

มีผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ ต่อชุมชนและ
สังคม  จ านวน 4 เรื่อง 

-จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ ต่อชุมชนและ
สังคม  จ านวน  20 เรื่อง 

บรรล ุ กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 

 สู่การเป็น
สังคมอุดม
ปัญญาทาง

ต่อชุมชนและ
สังคม 

14 จ านวนผลงาน
วิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ (สมศ.) 

5 อย่างน้อย 
10  เรื่อง 

 

มีหนังสือ  จ านวน  9 เรื่อง 
ต ารา  จ านวน 0   เรื่อง 

-จ านวนผลงานวิชาการทีไ่ด้รับ
การรับรองคณุภาพ (สมศ.) 
จ านวน  9 เรื่อง 

ไม่บรรล ุ กลุ่มวิจัย
และ
บริการ



๑๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
ปี2558 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก(รอบ 1) ในรอบ 1 ปี(รอบ 2) 

สุขภาวะที่
ยั่งยืน 

 วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ 
พัฒนาคลัง
ความรู้และนว
ตกรรมทาง
สุขภาพ  

18.จ านวนองค์ความรู้ 
นวัตกรรมทางสุขภาพ  
 

5 อย่างน้อย 
จ านวน  
2 เรื่อง 

 

มีองค์ความรู้ด้านผูสู้งอายุ เป็น
หนังสือ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

1. การประเมิน 
ผู้สูงอาย ุ

2. คู่มือแกนน า 
ครอบครัว/เยาวชนในการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 

3. คู่มือผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ
ในชุมชน (Care worker) 

-มีจ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรม
ทางสุขภาพ จ านวน 3 เรื่อง 

บรรล ุ กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 

การพัฒนา
วิทยาลัยสู่
สถาบันอุดม
ศึกษาด้าน
การ
พยาบาลที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ในระดับชั้น
น า 

กลยุทธ์ที่ ๕  
ยกระดับ
วิทยาลัย เป็น
องค์กร
สมรรถนะสูงใน
ระดับสากล  
( HPO) 
 

๙. คะแนนการประเมิน
องค์การด้วยตนเองตาม
เกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPex)  

5 ไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ 
คะแนน 

-อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท าคูม่อื
ตนเองเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) 

-ได้ด าเนินการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPex) โดยวิทยากรที่
เชี่ยวชาญ  
-แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เลื่อนการตรวจประเมิน 

ไม่บรรล ุ กลุ่ม
ยุทธศาส 
ตร์และ
พัฒนา
คุณภาพ 

10. ระดับความส าเร็จ
ของการบริหารวิทยาลัย
สู่การเป็นวิทยาลัย
อัจฉริยะที่มรีะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยทั้งในด้านการ
เรียนการสอน การ
บริหารจดัการ การ
จัดการศึกษา และการ

5 ระดับ ๕ 1. มีแผนระบบสารสนเทศ  
(Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของสถาบัน  
และสามารถน าไปใช้ในการประกนั
คุณภาพการศึกษาได้  
เกณฑ์ 3-5 ยังไม่ไดด้ าเนินการ  คอื 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของ

-ระดับความส าเร็จของการ
บริหารวิทยาลัยสู่การเป็น
วิทยาลัยอัจฉรยิะ(เกณฑ์ สบช.) 
อยู่ในระดับ 5 

บรรล ุ กลุ่ม
ยุทธศาส 
ตร์และ
พัฒนา
คุณภาพ 



๑๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย
ปี2558 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก(รอบ 1) ในรอบ 1 ปี(รอบ 2) 

บริการวิชาการตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(เกณฑ์ สบช.) 

ผใูชระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือ 
ขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยว 
ของตามที่ก าหนด 

  กลยุทธ์ที ่๑2. 
พัฒนาวิทยาลัย
ให้เป็นศูนย์
ความเป็นเลิศ
บริการวิชาการ
สุขภาพผูสู้งอายุ 
(Excellence 
center) ที่เป็น
คลังความรู้ ท่ีพึ่ง
และอ้างอิง
ทางด้านการ
จัดการสุขภาพ
ผู้สูงอายุของ
ชุมชนและ
ประเทศ 

20. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศบริการ
วิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

5 อย่างน้อย
ร้อยละ 
๘๕ 

อยู่ระหว่างด าเนินโครงการพัฒนา
ศูนย์ความเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

-ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศบริการ
วิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ  คิด
เป็นร้อยละ  89.33 
 

บรรล ุ  

 
ในปีงบประมาณ 2558   มีตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ทั้งหมด  20 ตัวช้ีวัด  ด าเนินการบรรลุ 18 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ   90 

 



๑๖ 

 

 

 
 
 

รายงานผลการด าเนนิงาน  
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๘   

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

สรุปผลความส าเร็จการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงาน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕8  
 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของนักศึกษา/บณัฑิต
มีผลการประเมินอตัลักษณ์ใน
ระดับดีขึ้นไป  

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐ 

-ร้อยละของนักศึกษา/บณัฑติมีผล
การประเมินคณุลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป โดย
ประเมินผลในโครงการที่
ด าเนินการ แล้วเสร็จจ านวน 2 
โครงการ  (กิจการ) 
 

ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑติมี
ผลการประเมินอัตลักษณ์ใน
ระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 4.25 
คิดเป็นร้อยละ 79.40 

/   - กลุ่ม
วิชาการ 
กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่ออัตลักษณ์บณัฑิต    

ระดับดีขึ้น
ไป ค่าเฉลี่ย 
≥ ๔.๕๑ 

-ยังไม่ครบบอบการประเมิน 
-อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่ออัตลักษณ์บณัฑิต 
มีค่าเฉลีย่ =  4.51 

/   - กลุ่ม
วิชาการ 
 

๓.  ร้อยละของนักศึกษา/
บัณฑิตมีผลการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ในระดับดีขึ้นไป         

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐ 

-ยังไม่ครบบอบการประเมิน 
-อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการ 

ร้อยละของบณัฑิตมผีลการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ในระดับดีขึ้นไป   
คิดเป็นร้อยละ  100 
 

/   - กลุ่ม
วิชาการ 
 

๔. ค่าเฉลี่ยของนักศึกษา/
บัณฑิตมีผลการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 

ระดับดีขึ้น
ไป 
ค่าเฉลี่ย ≥ 
๔.๕๑ 

-ยังไม่ครบบอบการประเมิน 
-อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการ 

-ค่าเฉลี่ยของนักศึกษา/บณัฑติมี
ผลการประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQFไป ค่าเฉลีย่  4.52   

/   - กลุ่ม
วิชาการ 
 

๕. ร้อยละของนักศึกษา/บณัฑิต
มีผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับดี

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐ 

-ยังไม่ครบบอบการประเมิน 
-อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการ 

ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑติมี
ผลการประเมินคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระดับดี

/   - กลุ่ม
วิชาการ 
กลุ่ม



๑๘ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 

ขึ้นไป ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 100 กิจการ
นักศึกษา 

๖.  ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถและทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษใน
ระดับดีขึ้นไป         

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๖๐   

-ยังไม่ครบบอบการประเมิน 
 

-จากผลการสอบของนักศึกษา 
พบว่า  มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 
60   

 /  -ยังขาดการ
เตรียมความ
พร้อมท่ีเพียงพอ 

กลุ่ม
วิชาการ 
 

๗.  ร้อยละของนักศึกษาท่ีท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์(นอก
หลักสตูร)ไม่น้อยกว่า ๕o 
ช่ัวโมง/คน/ปี (รวมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม /จิตอาสา) 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙o 

ยังไม่ครบรอบการรายงาน
เนื่องจากการประเมินผลจะ
ด าเนินการภายหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา เดือนพฤษภาคม 
2558 ในรอบ6เดือนแรกได้
ด าเนินการมอบหมายให้นักศึกษา
ทุกคนรับทราบและร่วมกจิกรรม
จิตอาสา พร้อมบันทึกผลในสมุด
กิจกรรมนักศึกษาและเสนอต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
ในวันประเมินผลการเรียนการ
สอน โดย6เดือนแรก 12 
กิจกรรมคือ 
1.จิตอาสาท าความดีที่วัดจ านวน 
1 ครั้ง  
2.จิตอาสาสอจร.2ครั้ง 
3.จิตอาสาร่วมกับงานบริการ
วิชาการในการประชุมประจ าปี 3 
ครั้ง 
4.จิตอาสาท าความสะอาด

ร้อยละของนักศึกษาท่ีท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์(นอก
หลักสตูร)ไม่น้อยกว่า ๕o 
ช่ัวโมง/คน/ปี (รวมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม /จิตอาสา 
คิดเป็นร้อยละ  100 

/   - กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 
กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 



๑๙ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

วิทยาลัยวันสถาปนาวิทยาลยั 1 
ครั้ง 
5.จิตอาสาเดินรณรงคล์ดอุบัตเิหต ุ
1 ครั้ง 
6.จิตอาสาวันถวายบังคมวันปิยะ 
23 ตลุาคม 1 ครั้ง 
7.จิตอาสาร่วมกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 
จ านวน 3 กิจกรรม รวม 3 ครั้ง 
8.จิตอาสาเดินรณรงค์วันอุบัตภิัย
แห่งชาติ จ านวน 20 คน 
9.กิจกรรมจติอาสาในรายวิชา
กระบวนการคดิ 1 ครั้งต่อคน 
10.กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน
มาฆบูชา จ านวน 1 ครั้ง 
11.กิจกรรมจิตอาสาแสดงเปิด
งานบุญเบิกฟ้าของกรมปศสุัตว์
จ านวน 15 คน 
12.กิจกรรมจิตอาสาฝา่ยปฐม
พยาบาล งานบุญเบิกฟ้าวันท่ี 25 
มกราคม 2558 จ านวน 12 คน 
ซึ่งงานจะไดด้ าเนินการรวบรม
เสนอในรายบุคคลอีกครั้งเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 
 



๒๐ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

๘.  มีกิจกรรมพัฒนาด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ/ผลงาน
สร้างสรรค์ ร่วมกับศิษย์เกา่ 

อย่างน้อย  
๑ ผลงาน/
โครงการ 

มีกิจกรรมพัฒนาด้านวิชาการ/
วิชาชีพ/ผลงานสร้างสรรค์ ร่วมกบั
ศิษย์เก่าในวันประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจ าปี 2557 วันท่ี 
22-23 ธันวาคม 2557 1 
โครงการ ในโครงการพัฒนาความ
ร่วมมือในการส่งเสริม
ประสบการณ์ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

มีกิจกรรมพัฒนาด้านวิชาการ/
วิชาชีพ/ผลงานสร้างสรรค์ 
ร่วมกับศิษย์เก่า ๑ ผลงาน/
โครงการ 

/   - กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 

๙. รายวิชาชีพท่ีมีการบูรณาการ
การเรยีนการสอนกับพันธกิจ
ของวิทยาลัยหรือการจัดการ
ความรู้หรือการพัฒนานักศึกษา
หรือกระบวนการวิจัย 
       ๙.๑  การบรูณาการการ
เรียนการสอนกับการวจิัย  
 
       ๙.๒  การบรูณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ 
       ๙.๓  การบรูณาการการ
เรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รวมแล้ว
อย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ 
 
 
-อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 
 
-อย่างน้อย 
๑ โครงการ 
 
-อย่างน้อย 
๑ โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-มี 3 โครงการ  3 รายวิชา คือ 
ประเมิน , ปัญหา 3 และ ป มด.1 
 
-1 โครงการ 

 
 
 
 
มีการบูรณาการ การเรียนการ
สอนกับการวิจัย 1 รายวิชา คือ 
รายวิชา ปฏิบัติการ.มารดา
ทารกและผดุงครรภ์  2  

 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

   กลุ่ม
วิชาการ 

๑๐.  มีการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจดัการความรู ้

อย่างน้อย ๑ 
รายวิชา 

มี  2  รายวิชา คือ  
รายวิชา สร้างเสรมิ และ  
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 

 /    กลุ่ม
วิชาการ 



๒๑ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

๑๑. อัตราส่วนจ านวนอาจารย์
พยาบาลประจ าต่อนักศึกษา ใน
การจัดการเรยีนการสอน
ภาคปฏิบตั ิ

ไม่เกิน ๑ : 
๘  

-ทุกรายวิชามีจ านวนอาจารย์
พยาบาลประจ าต่อนักศึกษา ใน
การจัดการเรยีนการสอนไมเ่กิน  
๑ : ๘ 

 /    กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ
(HRD) 
กลุ่ม
วิชาการ 

๑๒. ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจต่อ
การมีส่วนร่วมและการ
บริหารงานของผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการบรหิารหรือ
ผู้บริหารทุกระดับ 

อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
 (ค่าเฉลี่ย › 
๔.๐o)   

ยังไม่มีการประเมิน เนื่องจากอยู่
ในช่วงด าเนินงาน จะมีการ
ประเมิน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
ซึ่งจะด าเนินการ พร้อมกับการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ ในเดือน 
มิถุนายน-กรกฎาคม 

ผลการประเมิน :ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมและ
การบริหารงานของผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการบรหิารหรือ
ผู้บริหารทุกระดับ อยู่ในระดับดี  
(  = 4.40 , SD=0.46)   

/   - กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ 
(งานแผน) 

๑๓.  ร้อยละของคณาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู/้
ประสบการณ์ทั้ง ๒ ด้าน คือ  
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่า  ๕๐  ช่ัวโมง /คน / ปี 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาการ วิชาชีพ ร้อยละ 
89.47 ช่ัวโมง/คน 
 

ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มพูนความรู/้
ประสบการณ์ทั้ง ๒ ด้าน คือ  
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่า  ๕๐  ช่ัวโมง /คน / ปี   
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
ค่าเฉลี่ย 154.14 ชม/คน 

/   - กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ 
(HRD) 

๑๔.  ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู/้ประสบการณ์
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ ไม่
น้อยกว่า  ๕๐  ช่ัวโมง /คน / ปี 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนไดร้ับ
การพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 28.20 ช่ัวโมง/คน 
ดังนั้น จึงได้เน้นการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงาน

-บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน
ได้รับการพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 92.71 
ชม/คน  
 

/   - กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ 



๒๒ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

ภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 

-ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู/้ประสบการณ์
ตรงตามงานท่ีรบัผิดชอบ ไม่
น้อยกว่า  ๕๐  ช่ัวโมง /คน / ปี 
คิดเป็นร้อยละ 100 

(HRD) 

๑๕. ร้อยละของอาจารย์และ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาด้าน
คุณธรรม/จิตอาสา 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๕ 

-มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
-อยู่ในข้ันรวบรวมข้อมูล 

-อาจารย์และบุคลากรทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาด้าน
คุณธรรม/จิตอาสา คิดเป็น 
ร้อยละ 100   

/   - กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ 

๑๖. มีนักศึกษาหรือโครงการ
ได้รับรางวัลด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม/ 
จิตอาสา  
 
 
 

อย่างน้อย 
 ๑ คน / 
๑ ช้ินงาน 
/โครงการ 

-มีนักศึกษาจ านวน 5 คนได้รับ
การยกย่องจากกระทรวง
วัฒนธรรมและสกอ.ในโครงการ
รวมวัยใส ปันยิม้วัยชรา    
-มีโครงการไดร้ับรางวัลด้านการ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม/จติ
อาสา จ านวน 3 ช้ินงาน คือ 
1.วิทยาลยัได้รับโล่เกียรติคณุ ผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงาน
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ในด้านการมีวินัย  มี
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่เป็น
แบบอย่างเพื่อเด็กและเยาวชน   
2.โล่รางวัลชนะเลิศการประกวด

มีนักศึกษาหรือโครงการได้รับ
รางวัลด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม/จิตอาสา (ตามที่ระบุ
ในรอบ 6 เดือนแรก) 
 

/   - กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 



๒๓ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

โปสเตอร์การท ากิจกรรมจิตอาสา
ในโครงการโครงการขยายผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในสถานศึกษา โดยการมสี่วน
ร่วมของสถานศึกษากับชุมชน 
จังหวัดมหาสารคาม  
3.รางวัลชมเชยแนวปฏิบตัิที่ดีใน
การน าการประกันคณุภาพไปใช้ใน
การจัดกิจกรรม ด้านจิตอาสาใน
โครงการต้นกล้าจติอาสาท าดีเดื่อ
พ่อ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ด้านการ
วิจัย 
 

๑๗. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร ่
 
 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๐ 
 

มีผลงานวิจยัที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่  
ในวารสาร/รายงานสืบเนี่องการประชุม
วิชาการ(proceedings) จ านวน 8 
เรื่อง  ดังนี ้
1. วารสาร TCI กลุ่ม 2   จ านวน 2 
เรื่อง 
2. รายงานสืบเนี่องการประชุมวิชาการ
(proceedings) จ านวน 6 เรื่อง   
คิดเป็นร้อยละ 19.04 

-ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่  คิดเป็นร้อยละ 
(ตามที่ระบุในรอบ 6 เดือนแรก) 
จ านวน 20 เรื่อง คดิเป็นร้อยละ 
47.6 

/   - กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 
(งานวิจัย) 

๑๘. จ านวนวิจัยสถาบันที่แล้วเสรจ็
ตามแผน 
      ๑๘.๑  วิจัยในช้ันเรียน     
      ๑๘.๒  ผลการวิจัยด้านผูสู้งอายุ 

 
-อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 
-อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 

1. มีวิจัยในช้ันเรยีน จ านวน  1 เรื่อง  
คือ ปัญหาและอุปสรรคในการวินจิฉัย
การพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม     
2. มีวิจัยด้านผูสู้งอายุท่ีแล้วเสร็จ 

-จ านวนวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จ 
ตามแผน  รวม 2 เรื่อง 
(ตามที่ระบุในรอบ 6 เดือนแรก) 
 

/   - กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 
(งานวิจัย) 



๒๔ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ ผลของการ 
เล่นอังกะลุงโดยใช้กระบวนการกลุม่ต่อ
ความรูส้ึกมีคณุค่าในตนเองใน 
ผู้สูงอายุและมีวิจยัด้านผู้สูงอายุท่ี 
ก าลังด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูและ 
สรุปผล จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
การศึกษาสถานการณค์วามต้องการ
การดูแลผูสู้งอายุระยะยาวในชุมชน 
เขตสุขภาพท่ี 7 

๑๙. มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยเพิ่มขึ้น   

 

อย่างน้อย  
๑  เครือข่าย 

มีเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 1 
เครือข่าย ระหว่างวิทยาลัยฯ กับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

- มีเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 1 
เครือข่าย ระหว่างวิทยาลัยฯ กับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

/   - กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 
(งานวิจัย) 
 

ด้านบริการ
วิชาการ 
 
 

๒๐. ระดับความส าเร็จของการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ช้ีน า 
ป้องกัน หรือก่อให้ 
เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม 
     -ภายในวิทยาลัย      (สอจร) 
     -ภายนอกวิทยาลัย   (ศูนย์
ผู้สูงอายุ และสอจร) 

ระดับ ๕ 
 

ระดับความส าเร็จของการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ ที่ช้ีน า ป้องกัน หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมภายใน
วิทยาลัย   ระดับ 3 

การชี้น าภายใน 
1. กลุ่มกิจการนักศึกษา มีการ
ด าเนินงานด้านการชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมภายใน
สถาบัน อย่างครบกระบวนการ
โดยมีการด าเนินงานด้านการชี้น า
ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ประเด็น คิดด ี 

-ระดับความส าเร็จของการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ช้ีน า 
ป้องกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์
และตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมภายใน/ภายนอก 

/   - กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 
กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 
(ศูนย์
ความเป็น
เลิศ) 



๒๕ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

ท าดี โดยผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 
และก าหนดแผนงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
จ านวนทั้งหมด 5 โครงการ/
กิจกรรม(P)จากนั้นได้ด าเนินการ
เขียนโครงการ ก าหนด
รายละเอียดตัวช้ีวัดโครงการ/
กิจกรรมและด าเนินการตาม
กิจกรรมทุกโครงการ (D) จัดให้มี
การประเมินแผนตามตัวช้ีวัดของ
แผนและโครงการตามที่ก าหนดไว ้
พร้อมจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ(C)ทีมงานผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานประชุมเพื่อน าผลการ
ประเมิน แตล่ะโครงการไป
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนิน
กิจกรรม  
2.การบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 เนื่องจาก
กิจกรรมก าลังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจึงยังไม่ครบวงรอบการ
รายงาน  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
คน ในสถาบัน  โดยผลจากการ
พัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม



๒๖ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

จริยธรรม ประเด็นคดิดี ท าดี 
ส่งผลให้บุคลากรและนักศึกษาได้
เกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึง
ความส าคญัของการเป็นคนดีของ
สังคมและได้แสดงออกถึง
พฤติกรรมจติอาสาร่วมคดิร่วมท า
กิจกรรมต่างๆ   การได้รับคดัเลือก
โครงงานจิตอาสาโครงการรวมวัย
ใส ปันยิ้มวัยชรา ได้รับเกียรติบัตร 
GEN A เปลี่ยนประเทศไทยจาก
สกอ.และกระทรวงวัฒนธรรม  
ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่า มี
ก าลังใจในการท างานจิตอาสาต่อ
กิจกรรมก่อให้เกดิความรักความ
สามัคคีของคนในองค์กร และ
นักศกึษาได้รบัการยกย่องให้เป็น
แกนน าด้านแผนงานป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร(สอจร.)ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายสอจร.จังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มแกนน า
นักศึกษาร่วมกันจัดท าโครงงาน
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ



๒๗ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

หลวงของแผ่นดินขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศโครงงานเศรษฐกิจ
พอเพยีง  ส่งผลให้นายกสโมสร
นักศึกษานายสุรศักดิ์  กุณโฮง  
ได้รับคัดเลือกให้เสนอช่ือเป็น
นักศึกษาพยาบาลดเีด่นของแห่ง
ประเทศไทยสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสถาบัน โดย 
วิทยาลัย ส่งผลให้วิทยาลัยได้รับ
คัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
ด้านการขับขี่ปลอดภัยจากจังหวัด
มหาสารคามและบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
5.วิทยาลยัได้รับโล่เกียรติคณุ ผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงาน
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา และเกียรติบัตรจาก
กระทรวงวัฒนธรรมและสกอ.ใน
โครงการรวมวัยใส ปันยิม้วัยชรา   
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ



๒๘ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

การชี้น าภายนอก 
ระดับความส าเร็จของการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ ที่ช้ีน า ป้องกัน หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม ภายนอก
วิทยาลัย  ระดับ 3     
1. กลุ่มกิจการนักศึกษา มีการ
ด าเนินงานด้านการชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมภายนอก
สถาบัน อย่างครบกระบวนการ
โดยมีการด าเนินงานด้านการชี้น า
ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้าน
การขับขี่ปลอดภัย ลดการเกดิ
อุบัติเหตุบนท้องถนน โดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย และก าหนด
แผนงานโครงการในแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 2558 จ านวน
ทั้งหมด 3 โครงการ/กิจกรรม 
(P)จากนั้นได้ด าเนินการเขยีน
โครงการ ก าหนดรายละเอียด
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรมและ
ด าเนินการตามกิจกรรมทุก
โครงการ (D) จัดให้มีการประเมิน
แผนตามตัวช้ีวัดของแผนและ
โครงการตามที่ก าหนดไว้ พร้อม



๒๙ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ(C)ทีมงานผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานประชุมเพื่อน าผลการ
ประเมิน แต่ละโครงการไป
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนิน
กิจกรรม  
2.การบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 เนื่องจาก
กิจกรรมก าลังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจึงยังไม่ครบวงรอบการ
รายงาน  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
คน ในสถาบัน  โดยผลจากการจัด
กิจกรรมการรณรงค์และเป็นแกน
น าในการขับเคลื่อนงานดา้นการ
ปรับเปลีย่นวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน การ
ขับข่ีปลอดภัย ร่วมกับภาคี
เครือข่ายของจังหวัดมหาสารคาม) 
ได้รับการยอมรับ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นแกนน าต้นแบบใน
การเป็นพ่ีเลี้ยงสถานศึกษา
ต้นแบบ จ านวน 17 แห่งของ
จังหวัดมหาสารคาม   ส่งผลให้



๓๐ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

นักศึกษาเกิดความภาคภมูิใจและ
รู้สึกมีคณุค่า มีก าลังใจในการ
ท างาน  
ส่งผลใหส้โมสรนักศึกษา ไดร้ับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใช้กระบวนการ
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา  
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสถาบัน โดย 
วิทยาลัย ส่งผลให้วิทยาลัยได้รับ
คัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
ด้านการขับขี่ปลอดภัยจากจังหวัด
มหาสารคามและบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ได้รบั
รางวัลชนะเลิศการประกวดการ
น าเสนอโปสเตอร์ในโครงการขยาย
ผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
กับชุมชน จังหวัดมหาสารคาม   
ประจ าปีการศึกษา 2557 ในเวที
สัมมนาวิชาการสอจร.อีสาน ปี 
2558 
5.วิทยาลยัได้รับโล่เกียรติคณุ ผู้ท า



๓๑ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

คุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงาน
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ในด้านการมีวินัย  มี
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่เป็น
แบบอย่างเพื่อเด็กและเยาวชน   
 
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
มีการด าเนินโครงการที่ก่อให้ 
เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อความ
ต้องการของเขตสุขภาพท่ี 7 และได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต7 
ดังนี ้
1. โครงการครอบครัวอีสานใส่ใจ
ดูแลสุขภาวะผู้สูงอายฯุ: หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพแกนน า
ครอบครัว/ชุมชน ในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะเวลาในชุมชน  
2. โครงการฝึกอบรมผูดู้แล
ผู้สูงอายุ (Care Worker) ใน
ชุมชน 

๒๑.จ านวนโครงการที่บูรณาการการ
บริการวิชาการ 
    -บูรณาการกับการเรียนการสอน  
    -บูรณาการกับการวิจยั 

อย่างน้อย 
ร้อยละ  ๑๐ 

มีโครงการที่บรูณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน  
จ านวน 2 โครงการ /วิจัย 1 
 โครงการ คือ 

-มีจ านวนโครงการที่บูรณาการการ
บริการวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ  
33.33    (ตามที่ระบุในรอบ 6 
เดือนแรก) 

/   - กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 
(งานบริการ
วิชาการ) 



๓๒ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

1.โครงการส่งเสรมิสุขภาพมารดาและ
ทารก บูรณาการกับรายวิชา 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 
2. โครงการบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอาย:ุ ส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอาย ุ
จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการกับ
รายวิชา ประเมินภาวะสุขภาพ 
และ๓.โครงการที่บูรณาการการบริการ
วิชาการกับวิจัยจ านวน 1 โครงการ 
คือ โครงการครอบครัวอีสานฯ   
ซึ่งมีการท าวิจัย เรื่อง การศึกษา
สถานการณ์ความต้องการการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน เขตสุขภาพ
ที่ 7 ในชุด 

 

๒๒.ระดบัความส าเร็จของการบูรณา
การบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน และ/หรือ การวิจัย 

ระดับ ๕ 
 

มีแผนบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการเรยีนการสอน และการวิจยั 
โดย 1) มีการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรยีนการสอนในโครงการ  
ดังนี ้
1..1 โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดา
และทารก บรูณาการกับรายวิชา 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 
1.2. โครงการบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอาย:ุ ส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอาย ุ
จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการกับ
รายวิชา ประเมินภาวะสุขภาพ 

ระดับความส าเร็จของการบรูณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
และ/หรือ การวิจยั   
อยู่ในระดับ  5 
(ตามที่ระบุในรอบ 6 เดือนแรก) 
 

/   - กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 
(งานบริการ
วิชาการ) 



๓๓ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

2) มีการบรูณาการบริการวิชาการ 
กับการวิจัยอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบการวิธีการวิธี ในงานวิจัย 
เรื่อง การศึกษาสถานการณ์ความ
ต้องการการดูแลผูสู้งอายุระยะยาวใน
ชุมชน เขตสุขภาพท่ี 7 ในชุด 
โครงการครอบครัวอสีานฯ ในการ
ด าเนินงานได้มีการประเมิน 
ผลการด าเนินงานเป็นระยะและได้มี
การปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไก
การด าเนินงานในโครงการ  

๒๓. มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ   

อย่างน้อย 
๑ เครือข่าย 

1. เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการในโครงการครอบครัวอสีานฯ 
กับ 4 เครือข่ายสถาบันการศึกษา 
ได้แก่ วศม.,  วพบ. ขอนแก่น,  
วสส. ขอนแก่น, และคณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยบณัฑติเอเชีย   
2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบรกิาร
วิชาการในโครงการฝึกอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Worker) ในชุมชน 
ระหว่าง วศม. กับ สปสช. 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม, และ 
คณะแพทยศาสตร มมส. 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบรกิาร
วิชาการในโครงการอบรมพยาบาลใน
การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ระหว่าง  

-มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ  4 เครือข่าย 
(ตามที่ระบุในรอบ 6 เดือนแรก) 
 

/   - กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 
(งานบริการ
วิชาการ) 



๓๔ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

วศม. กับ ศูนย์การรณุรักษ์ 
คณะแพทยศ่าสตร์  
โรงพยาบาลศรีนครินทร ์

ด้านการ
ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธ
รรม 

๒๔. ร้อยละของบุคลากรที่
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 

อย่างน้อย 
ร้อยละ  ๙๐ 

บุคลากรที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ขององค์กร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏบิัติ
ตามวัฒนธรรมขององค์กร คิด
เป็นร้อยละ 100 

/   - กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 
(งานท านุฯ) 

๒๕. ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนท่ี
ก าหนด 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๐ 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนท่ี
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนท่ี
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 

/   - กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 
(งานท านุ
ฯ) 

๒๖. ระดับความส าเร็จของ
การบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  
 
 

ระดับ ๕ 
 

มีการด าเนินการ แล้ว 3 ระดับ
ดังนี ้
1.มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2.มีแผนการบรูณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ในรายวิชา
ปฏิบัติการสรา้งเสริมสุขภาพ  โดย
มีการการวางแผนการจดัท ามคอ.
4 อย่างชัดเจน 
3.มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ

-ระดับความส าเร็จของการบรู
ณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  อยู่ในระดับ ๕ 
 
 

/   - กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 
(งานท านุ
ฯ) 



๓๕ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ในงาน
แสดงขบวนแห่กระทง ร่วมกับ
ชุมชนศรีมหาสารคาม ในการบูร
ณาการการใช้ภูมิปญัญาไทยใน
การผลิตกระทงด้วยวัสดุธรรมชาต ิ
ผสมผสานการบอกเล่าต านานชน
เผ่ามหาสารคาม  งานร าเบิกฟ้า
สารคาม ในงานบุญเบิกฟ้ากาชาด
มหาสารคาม และการแสดงสืบ
สานในงาน Sport Night การ
แข่งขันกีฬาย่าโมเกมส์   

ด้านการ
บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการ
บริหาร 
 

๒๗  ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
วิทยาลัย 

อย่างน้อย
ร้อยละ ๘o 

วิทยาลัยมีการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อวิทยาลัย 
ในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 255๘  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามคือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จ านวน 82 คน อื่นๆ 41 คน 
รวมทั้งสิ้น 123 คน  ผลคะแนน
การส ารวจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มากที่สุด คือ 4.58  คิดเป็นร้อย
ละ 91.46 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อวิทยาลยั 
คิดเป็นร้อยละ 91.46 
(ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ 
คือ 4.58) 

/   - กลุ่มงาน
บริหาร 

๒๘. ร้อยละของอัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของวิทยาลัย  
     -ไตรมาศ  ๑    ร้อยละ  ๓๒ 
     -ไตรมาศ  ๒    ร้อยละ  ๕๕ 

ตลอดปี 
อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๖ 
 

ได้ด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่รับจัดสรรจาก สบช. ผลการเบิก
จ่ายเงิน 
-ไตรมาศ ๑ ร้อยละ83.48 
-ไตรมาศ ๒ ร้อยละ 96.79 

- ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมของ
วิทยาลัย ทั้งปี คิดเป็นร้อยละ  
99.99 

/   - -กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ  



๓๖ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

     -ไตรมาศ  ๓    ร้อยละ  ๗๖ 
     -ไตรมาศ  ๔    ร้อยละ  ๙๖ 

 -กลุ่มงาน
บริหาร 

๒๙. ระดับความส าเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ระดับ ๕ วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อท า
หน้าท่ีในการก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการบรหิารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน วิเคราะห์ 
วางแผน ติดตามระบบบริหาร
ความเสีย่งของวิทยาลัย โดยมี
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามเป็นประธานและรอง
ผู้อ านวยการทุกกลุ่มร่วมเป็น
คณะกรรมการมีการวิเคราะห์ 
และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงจ านวน 3 
ด้าน ดังน้ี 
 1. ค ว าม เ สี่ ย ง ด้ า น น โ ยบา ย
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
 ๒. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(การ เ งิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานท่ี) 
๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน 
มีการประเมินโอกาสและผล 
กระทบของความเสีย่งและมีการ
จัดท าแผนจดัการความเสี่ยงท่ี

-ระดับความส าเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์
มาตรฐาน อยู่ในระดับ ๕ 

/   - กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ  



๓๗ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

ส าคัญขององค์กรโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งและ
ควบคุมภายในวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคามมีการด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนิน 
งานบริหารความเสีย่งตามแผนทุก
6 เดือน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาปลีะ 2 ครั้ง 
 

๓๐. ระดับความส าเร็จของการ
บริหารและธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร  

ระดับ ๕ ได้วิเคราะหร์ะดับความส าเร็จของ
การบริหารธรรมาภิบาล พบว่า
ด าเนินการครบทุกข้อ คือ 
1. มีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบตัิงานและ
พัฒนาสถาบัน 
๒. มีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
3. มีการถ่ายทอดความรู้และ

-ระดับความส าเร็จของการ
บริหารและธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร อยู่ในระดับ ๕ 

/   - -กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ  
-กลุ่มงาน
บริหาร 



๓๘ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

ส่งเสริมพัฒนาผูร้่วมงาน เพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
4. มีการบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
5. มีการประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบัน และ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

๓๑. ระดับความส าเร็จของการ
ใช้ระบบสารบรรณอิเลกทรอ
นิกส ์

ระดับ ๕ 1.มีการติดตั้งระบบสารบรรณอิ
เลกทรอนิกส์และปรับปรุงเป็น
เวอร์ช่ันปัจจุบัน 
2.มีการใช้ระบบสารบรรณอิเลก
ทรอนิกส์  ลงรับในระดับกลุม่ 
3.มีการส่งหนังสือทุกประเภทถึง
บุคลากรในองค์กรทุกคน 
4.บุคลากรทุกคนในองค์กรทุกคน 
มีการใช้ระบบสารบรรณอิเลกทรอ
นิกส์/เปดิอ่าน และรับทราบ
หนังสือในระบบสารบญัอิเลกทรอ
นิกส์  
5.บุคลากรทุกคนเปดิอ่านและ
จัดเก็บเข้าแฟ้มอเิลกทรอนิกส์   

-ระดับความส าเร็จของการใช้
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
อยู่ในระดับ ๕ 

/   - กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ  
(IT) 
-กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 



๓๙ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

๓๒. ระดับความส าเร็จของการ
น าระบบบุคลากรมาใช้
ปฏิบัติงาน 
 

ระดับ ๕ 1.มีการลงข้อมูลบุคลากรทุก
ประเภทตามที่ก าหนดในระบบ
บุคลากรในฐานข้อมลู ครบถ้วน
และถูกต้อง 
2.มีการลงข้อมูลประวตัิการรับ
ราชการในส่วนข้อมลูสถาบัน
ศึกษา ครบถ้วนและถูกต้อง 
3.มีการลงข้อมูลวุฒิการศึกษา
พร้อมระบุวุฒิสูงสุด บรรจุ ดา้น
การพยาบาลป.โท/ป.เอก 
4.มีการลงข้อมูลสาขาวิชาที่ส าเร็จ
ครบถ้วนและถูกต้อง 
5.มีการลงข้อมูลประวตัิการรับ
ราชการทุกคนในองค์กร ครบถ้วน
และถูกต้อง 

-ระดับความส าเร็จของการน า
ระบบบุคลากรมาใช้ปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับ ๕ 
 

/   - -กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ 
(IT) 
-กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป 

๓๓. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาด้านสุนทรียภาพของ
สถาบัน 

ระดับ ๕ 1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ด ี
2.อาคารสถานท่ี สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรยี์  
๓. มีการปรับแต่งและรักษาภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมทีเ่อื้อและ

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาด้านสุนทรียภาพของ
สถาบัน อยู่ในระดบั ๕ 
 

/   - กลุ่มงาน
บริหาร 



๔๐ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

ส่งเสรมิต่อการจดักิจกรรม และมีการ
จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  
๕. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศกึษาทั้งองค์กร ต่อ
สุนทรียภาพของสถาบัน มีค่าเฉลี่ย  
๓.๘๙  จากคะแนนเตม็ ๕ 

๓๔. ระดับความส าเร็จของสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

ระดับ ๕ 1. มีอาคารเรยีน ห้องเรียนจ านวน
เพียงพอเอื้อต่อการจัดการเรยีน
การสอนภาคทฤษฎีทุกรูปแบบ
ของการสอนที่ก าหนดไว้ใน
หลักสตูร 
2. ห้องปฏิบัติการวิทยา ศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีอุปกรณ์
เพียงพอ พร้อมใช้ และเหมาะสม
กับการจัดการเรยีนการสอนตาม
หลักสตูรก าหนด และมี
ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
3.มีเครื่องทัศนูปกรณ์เพียงพอ 
ทันสมัย และพร้อมใช้ตลอดเวลา 
จ านวนอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์คือ 
1.วิช่วลไลเซอร์  18 เครื่อง 
2.โปรเจคเตอร์  18 เครื่อง 
3.โทรทัศน์  10 เครื่อง 
4.เครื่องเล่นดีวดีี 6 เครื่อง 
5.เครื่องเสียงเคลื่อนที่  

-ระดับความส าเร็จของสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้  
อยู่ในระดับ ๕ 
 

/   - -กลุ่มงาน
บริหาร 
-กลุ่ม
วิชาการ 
-กลุ่ม
ยุทธศาสต
ร์และ
พัฒนา
คุณภาพ 
(IT) 



๔๑ 

 

พันธกิจ 
 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ เหตุผลที่ไม่
บรรล ุ

ผู้รับ 
ผิดชอบ ในรอบ 6  เดือนแรก  

(รอบ 1) 
ในรอบ 1 ปี  
(รอบ 2) 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้ม
การบรรล ุ

10 เครื่อง 
6.กล้องถ่ายภาพ 4 ตัว 
7.กล้องถ่ายวีดิโอ 2 ตัว 
สถานท่ีใช้งาน 
1.ห้องบรรยาย ทั้ง วศม 1 และ 2 
2. ห้องประชุม และหอประชุม 
3. ส ารองไว้ในการใช้กิจกรรม 
4. ห้องปฏิบัติงานเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานของอาจารย์และ
บุคลากร 
5. มีสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (healthy 
workplace) ของนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร เช่น 
ห้องสมุด ห้องคลายเครยีด ห้อง
ชมรมฯ รวมทั้งห้องประวัติศาสตร ์
เป็นต้น 
6. นักศึกษาและอาจารยม์ีส่วน
ร่วมในการวางแผนความต้องการ
และประเมินการใช้ 
ทรัพยากรการศึกษา 

 
รวมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน   34 ตัวชี้วัด   บรรลุ จ านวน    33  ตัวชี้วัด (ไม่บรรลุ 1)    คิดเป็นร้อยละ 97.06 



๔๒ 
 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2558                        

 
 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

 

 
 

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
ให้มีคุณภาพ 

 
โครงการกลยุทธ์ 

 
 

 

 

 

 



๔๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 255๘  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๑   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    
                 โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่
ยอมรับ และเชื่อมั่นจากสังคม ประชาคมอาเซียน  

๒. ผู้รับผิดชอบ    นางสุจิมา   ติลการยทรัพย์ 
 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที ่๑    พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
                      และเชื่อม่ัน จากสังคม ประชาคมอาเซียน    
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.๑. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป          
อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ 

๕.๒. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่วิทยาลัยก าหนด อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ 

5.๓. มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย หรือ การบริการวิชา หรือการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒน ธรรม อย่างน้อย กลุ่มวิชาละ ๑ รายวิชา  ( ๖ กลุ่มวิชา) 

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ    10  ตุลาคม  2557 –  4  สิงหาคม 255๘ 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย      อาจารย์ทุกคน  รวมทั้งสิ้น 57 คน     

๘. ผลการด าเนินงาน 

 8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการได้ประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร ร่วมกับกลุ่มกิจการ
นักศึกษา เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

-กิจกรรมพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
-กิจกรรมพัฒนาให้เกิดสมรรถนะตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
-กิจกรรมที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



๔๕ 
 

2.ประชุมอาจารย์เพ่ือชี้แจง ประชาสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะ 
3. งานทะเบียนและประมวลผลได้ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต  
4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าชั้นได้วางแผน การพัฒนานักศึกษาตาม

ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิต และอัตตลักษณ์บัณฑิต  
5.กลุ่มวิชาการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ โดยมีผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ

กลุ่มวิชาการเป็นประธาน      
        -  ทบทวนการจัดท ามคอ.3 มอค.4 ตามแบบฟอร์มและหลักการเขียนตามข้อตกลงการ
ด าเนินการ และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชาตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการหลักสูตร 
        -  ทบทวนและรายงานผลการวางแผนบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆของ
วิทยาลัย 
  6.กลุ่มวิชาการร่วมกับกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.กลุ่มวิชาการร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษา จัดเวทีน าเสนอผลงาน อาจารย์และนักศึกษา
ประจ าปี  มีการจัดแสดงผลการด าเนินงานในการบูรณาการของรายวิชาต่างๆ 
 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป  อย่างน้อย ร้อยละ 90 
 

นักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 87.40 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.25 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่
วิทยาลัยก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
อย่างน้อย ร้อยละ 90 

นักศึกษามีผลการประเมินสมรรถนะตามอัตลักษณ์บัณฑิต
ที่วิทยาลัยก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 91.90 

3. มีการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนกับการวิจัย หรือ การบริการวิชา 
หรือการท านุบ ารุงศิลปะวัฒน ธรรม 
อย่างน้อย กลุ่มวิชาละ 1 รายวิชา  ( 6 
กลุ่มวิชา) 

 

กลุ่มวิชาที่ได้ด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจอ่ืน จ านวน 4 กลุ่มวิชา คิดเป็น66.67 % ดังนี้ 
1.กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
-รายวิชาการประเมินสุขภาพบูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
-รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1กับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2.กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
 -รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพบูรณาการกับการ



๔๖ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก 
-รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์ 1บูรณาการกับโครงการสร้างเสริม 
สุขภาวะมารดาและทารก  
4.กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 -รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 บูรณา
การกับโครงการการมีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการ
ใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการใน
ชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 7 
 

 
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  

6,000 - 0 - 6,000 - 100 

2. ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

12000 - 0 - 12000 - 100 

3. ค่าจัดท า
รูปเล่ม/อุปกรณ์ 

5,000 - 0 - 5,000 - 100 

 รวมทั้งหมด 23,000 บาท 0 23,000 บาท 100 
         

๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 /ชม. 2,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐/ชม. 5๐๐  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐/ชม. 500  

รวม  3,5๐๐  



๔๗ 
 

 
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 
1. วิทยาลัยโดยกลุ่มวิชาการ หัวหน้ากลุ่มวิชาและผู้รับผิดชอบรายวิชา น าผลการด าเนินงาน

มาวางแผนพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
2. พัฒนาระบบการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆ ให้ครอบคลุม และเกิด

ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่โดดเด่นของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
 

ลงชื่อ                (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                  (นางสุจิมา   ติลการยทรัพย์) 
                                           หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 

                                 ลงชื่อ  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                            (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                      วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 255๘ 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
....................................................................................................................................................... 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 2     
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   
                 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
  
๒. ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวณฐพร   ค าศิริรักษ์ 
   ๒. นางธีรภัทร       นวลแก้ว 
                      
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
 
๔. กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นอัตต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นน า    
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๕.๑ มีคู่มือการบริหารหลักสูตร 
๕.๒ ร้อยละของอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐  
๕.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนและติดตามงาน

หลักสูตร ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างเดือนธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๕๐ คน   
               

๘.    ผลการด าเนินงาน 
   ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๘.๑.๑ ได้ด ำเนินกำรประชุมประชุมคณะท ำงำน ได้แก่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเพ่ือ ทบทวนบทบำท หน้ำที่ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรรวมถึงวำงแผนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ จัดท ำผังก ำกับกำร
ด ำเนินงำนทั้งกิจกรรมและกำรประเมินผล  ด ำเนินกำรกำรประชุม จัดท ำมคอ. ๓ ๔ ๕ และ๖  

      ๘.๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำมคอ. ๓ ๔ ๕ และ๖ ทั้งระบบเอกสำรและใน
ระบบ Open (TQF ) 



๔๙ 
 

          8.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. มีคู่มือกำรบริหำรหลักสูตร มีคู่มือกำรบริหำรหลักสูตร 

๒. ร้อยละของอำจำรย์มีควำมพึงพอใจต่อกำร
บริหำรหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐  

อำจำรย์มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรหลักสูตรใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีส่วนร่วม
ในกำรประชุมวำงแผนและติดตำมงำนหลักสูตร 
ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีส่วนร่วมในกำรประชุม
วำงแผนและติดตำมงำนหลักสูตร ร้อยละ ๘๐  
ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

๔. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
วิทยำลัย ระดับดีมำก 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งก าหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยคือ  
พ.ย.2558 

 
๙. งบประมาณ 

๙.๑ 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 

๑ 
 

ค่าอาหารและอาหารว่าง
วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 

๓๔,๓๐๐ -  
๑,๓๐๐ 
๑๑,๘๐๐
๑๑,๔๐๐ 

- 9,800 - 28.57 

๒ ค่าตอบแทนวิทยากร 10,200 - 0 - 10,200 - 100 

3. ค่าที่พักและค่าเดินทาง
วิทยากร 

20,000 - 0 - 20,000 - 100 

4. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 13,000 - 0 - 13,000 - 100 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,600 - 0 - 10,200 - 100 

 รวมทั้งหมด 80,100 - ๒4,๕๐๐ - ๕๕,600 - ๖๙.41 
  
 
 
 



๕๐ 
 

๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม  (21 ชม. ) ๓๐๐ ๖,๓๐๐ บาท  

๒ ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VDO 
projector visualization (21ชม.) 

๒๐๐ ๔,๒๐๐ บาท 
 

 

 รวม  ๑๐,๕๐๐ บาท  

 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑๐.๑ กำรท ำงำนเป็นทีม     ๑๐.๒ กำรติดตำมก ำกับให้เป็นตำมแผน 
๑๐.๓ กำรท ำควำมเข้ำใจในหลักสูตร จะท ำให้อำจำรย์ผู้สอนออกแบบ/วำงแผนกำรจัดกำรสอนให้ 

สอดคล้องกับหลักสูตรทั้งในด้ำนรูปแบบกำรสอน กำรวัดประเมินผล 
๑๐.๔ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันท ำให้เกิดควำมรู้ ทักษะและทัศคติที่ดีต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน   
                                                                                                                        

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑๑.๑ ควำมร่วมมือจำกอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และ
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
๑๑.๒  กำรเป็นกัลยำณมิตรของอำจำรย์ ควำมเอ้ืออำทร 

๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑๒.๑  ควรมีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรตั้งแต่ต้นปีงบประมำณโดยบรรจุในปฏิทินของวิทยำลัย 
๑๒.๒  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลของหลักสูตรเพ่ือสะดวกกำรติดตำม 

      ๑๒.๓  กำรวำงแผนด ำเนินงำนให้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร     
 

ลงชื่อ.....ธีรภัทร  นวลแก้ว.....(ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 
(นำงธีรภัทร  นวลแก้ว) 

  ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

ลงชื่อ              (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

                      วันที่  20   เดือน   กันยายน  พ.ศ 255๘ 
 



๕๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 255๘  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๓  
 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม     
            โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำลที่เน้นชุมชนเป็นฐำน 
( Community Base Learning)  
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  1.   นำยพฤฒิศักดิ์  จันทรำทิพย์ 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
  
๔. กลยุทธ์ที่ ๒    พัฒนาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นอัตลักษณ์      
                      และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย และมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นน า   
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย    

๕.๑.ทุกกลุ่มวิชำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐำน( Community Base 
Learning) อย่ำงน้อยกลุ่มวิชำละ ๑ รำยวิชำ 

๕.๒.จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรผลิตบัณฑิตอย่ำงน้อย  ๑ เครือข่ำย 
๕.๓. ได้องค์ควำมรู้จำกกำรด ำเนินงำน อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 
๕.๔.ร้อยละของนักศึกษำท่ีท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์(นอกหลักสูตร)ไม่น้อยกว่ำ ๕o 

ชั่วโมง/คน/ปี 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม   2557  - กันยายน  255๘ 
๗.  กลุ่มเป้าหมาย   
      ๗.๑  คณะกรรมการหลักสูตร 
      ๗.๒  คณะกรรมการบริหำร  
    
๘.  ผลการด าเนินงาน                    
     ๘.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
    กลุ่มวิชาการ โดยคณะกรรมการหลักสูตรประชุมก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน 
ของวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐาน  และด าเนินการโดยทุกกลุ่มวิชาน า 
นโยบายสู่การวางแผนการจัดการเรียนการสอน   ก าหนดรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ  CBL   



๕๒ 
 

ออกแบบ/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการสอน  และจัดท าบนัทึกข้อตกลงร่วม
(MOU) ในการสร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต จัดกิจกรรมจิตอาสาที่ชุมชนบ้านเกิด  (ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ระยะเวลา 3-5  วัน ) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในช่วงปิดภาค
การศึกษาประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ถอดบทเรียนการด าเนินงานทั้งของกลุ่มอาจารย์ และ
นักศึกษา 
 
   8.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  :   
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ทุกกลุ่มวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ชุมชนเป็นฐาน ( Community Base 
Learning) อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ ๑ รายวิชา 

 มีการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ชุมชนเป็นฐาน ( Community Base Learning) 

๒. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตอย่างน้อย  ๑ เครือข่าย 

มีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต 

๓.ได้องค์ความรู้จากการด าเนินงาน อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 

มีการสรุปองค์ความรู้ในการด าเนินการ เพื่อน ามาใช้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์(นอกหลักสูตร)ไม่น้อยกว่า ๕o 
ชั่วโมง/คน/ปี 
 

นักศึกษาทุกคนได้ด าเนินการท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์(นอกหลักสูตร)ไม่น้อยกว่า ๕o ชั่วโมง/
คน/ปี  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
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 

44,330 - 0 - 44,330 - 100 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 

- - 0 - - -  

 รวมทั้งหมด 
 

44,330 -  - 44,330 - 100 

 



๕๓ 
 

๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย              - 
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1  การด าเนินงานที่ดีมีหลายแนวทาง ขอให้คิด พัฒนา และค าถึงถึงประโยชน์ ผลลพัธ์ที่
ได้จะดีตามไปด้วย 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่ดี 
 11.2.  นโยบายในการด าเนินการที่ชัดเจน 
           11.3   การให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกท่ีดี   
          
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักศึกษาต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและ
ปลูกผังค่านิยมการปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อชุมชน 
 

     
ลงชื่อ  นายพฤฒิศักดิ์   จันทราทิพย์     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                                     (นางพฤฒิศักดิ์   จันทราทิพย ์ ) 
                  หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 

ลงชื่อ              (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

                      วันที่  20   เดือน   กันยายน  พ.ศ 255๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 255๘  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๔    
 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    
          โครงการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล 
๒. ผู้รับผิดชอบ   1. นางอรุณี   ทอมส์สัน 
 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑    การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
 
๔.  กลยุทธ์ที่ ๒    พัฒนาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นอัตลักษณ์      
                      และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย และมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นน า   
     กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ  
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย           

5.๑. มีคู่มือการวัดและประเมินผล 
5.2. ร้อยละ90 ของอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการวัดประเมินผลในระดับดีขึ้นไป 
5.3. เกิดระบบคลังข้อสอบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา2557 
5.4. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาในสายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5.5. ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนได้รับการทวนสอบ 
5.6. มีคู่มือการทวนสอบ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ     1  ตุลาคม  2557 – 30  กันยายน  2558                                       
๗. กลุ่มเป้าหมาย        อาจารย์ทุกกลุ่มวิชา จ านวน 55 คน 
๘. ผลการด าเนินงาน 
           8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม    

         มีกิจกรรมการประชุมทบทวนระบบและกลไกระบบการวัดประเมินผล มีการประชุม
ปรับปรุงคู่มือการวัดประเมินผลและคู่มือทวนสอบ  และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการวัดประเมินผลในการสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกรอบTQF 
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน ได้รับการพัฒนาในการจัดท าฐานข้อมูลด้านการวัดประเมินผล และมี
เอกสารประกอบการด าเนินการทวนสอบ  



๕๕ 
 

 

            8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. มีคู่มือการวัดและประเมินผล มีรายงานเอกสารข้อตกลงในการวัดและ
ประเมินผลของวิทยาลัย เพื่อให้เป็นในแนวทาง
เดียวกัน 

2.ร้อยละ90 ของอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
ในการวัดประเมินผลในระดับดีขึ้นไป 

อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการวัดประเมินผล
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 100 

3. เกิดระบบคลังข้อสอบอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา2557 

-มีการวิเคราะห์ข้อสอบตามผลการสอบของ
นักศึกษา แต่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าคลังข้อสอบที่
เป็นระบบ 

4. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการ
พัฒนาในสายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-บุคลากรสายสนับสนุน 1 คนได้รับการพัฒนาใน
สายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5.ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดท าการเรียน
การสอนได้รับการทวนสอบ 

-ทุกรายวิชา มีการทวนสอบ ในกลุ่มวิชา 

6.มีคู่มือการทวนสอบ 
 

-มีเอกสารประกอบการทวนสอบ 

 
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        

48,000 - 0 - 48,000 - 100 

2 -ค่าวัสดุส านักงาน 
 

4,000 - 0 - 4,000 - 100 

3. -ค่าตอบแทน
วิทยากร 

16,800 - 0 - 16,800 - 100 

4. -ค่าเดินทาง/ที่พัก
วิทยากร 

10,000 - 0 - 10,000 - 100 

 รวมทั้งหมด 78,800 - 0 - 78,800 - 100 

 



๕๖ 
 

 9.2  มูลค่าใช้จ่าย     - 
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
              ความมุ่งม่ันตั้งใจ จะน ามาซึ่งความส าเร็จ 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
              11.1  การวางแผนการด าเนินการที่ดี 
     11.2  ความมุ่งม่ันตั้งใจ 
     11.3  การมีส่วนร่วม 
 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
              ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และแนวทางการพัฒนาคลังข้อสอบให้ชัดเจน และจัดท า
แผนการพัฒนาให้ทุกกลุ่มวิชา มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

 
   ลงชื่อ  นางอรุณี    ทอมป์สัน   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

    ( นางอรุณี    ทอมป์สัน ) 
                                             ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

ลงชื่อ              (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

                      วันที่  20   เดือน   กันยายน  พ.ศ 255๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๕ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    
          โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ 
 
2.  ผู้รับผิดชอบ     1. นางสกาวรัตน์    ไกรจันทร์ 
                        2. นางสาวสิวาพร  พานเมือง 
 
๓. ยุทธศาสตร์ที ่ ๑   การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
     เป้าประสงค์ที่ ๑  ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความ
ต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง และสถานการณ์ทางสุขภาพของประเทศ 

4. กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ  
 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 
      5.๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการ
คุณภาพ=๕ 
      5.๒. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ อย่างน้อย ร้อยละ 90 
      5.๓.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินการเป็นนักปฏิบัติการคุณภาพในระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ80 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2557  -  กันยายน  2558 
7.  กลุ่มเป้าหมาย           
      7.1. คณะกรรมการด าเนินการ  
      7.2. อาจารย์   จ านวน   50  คน 
      7.3 บุคลากร สายสนับสนุน  5 คน 
 
 



๕๘ 
 

8.  ผลการด าเนินงาน 
         8.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1. ประชุมชี้แจงอาจารย์รับทราบแนวทางการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เพื่อวางแผนให้ก าหนดรายวิชาและผู้รับผิดชอบรายวิชาวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ในโครงการสัมมนาการเรียนการสอน  ปีการศึกษา  2557   ก าหนด
รายวิชา  5 รายวิชา 
       2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน จัดท า  มคอ. 3   

 
8.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
สร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นนัก
ปฏิบัติการคุณภาพ=๕ 
 

  ปีการศึกษา  2557   รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้น Competency-Based Learning ,  Simulation  
base  learning ,  Problem  base  learning  , E – 
learning     จ านวน  5   รายวิชา   ดังนี ้
ชั้นปีที่ 2  

1. วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 
2. วิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล 

ชั้นปีที่ 3 
3. วิชาการพยาบาลครอบครัว 1 
4. วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 

ชั้นปีที่  4  
   ๕.วิชาการพยาบาลการรักษาโรคเบื้องต้น 
   ดังนั้น ความส าเร็จของการด าเนินการสร้างและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการคุณภาพ อยู่ในระดับ ๕ 
 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นนัก
ปฏิบัติการที่มีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 90 

   จ านวนอาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็น
นักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ  44  คน   คิดเป็นร้อยละ   88 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน
การเป็นนักปฏิบัติการคุณภาพในระดับดีขึ้น
ไป อย่างน้อยร้อยละ80 

ผู้รับผิดชอบร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
วางแผนก าหนดกรอบแนวคิดการสร้างเครื่องมือ  และ
วิธีการประเมินผล  เพ่ือน าไปสู่การสร้างเครื่องมือในปี
การศึกษา  2558 
 



๕๙ 
 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหารและอาหารว่าง 22,000 - 0 - 22,000 - 100 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,000 - 0 - 4,000  100 

 รวมงบประมาณ 26,000 - 0 - 26,000 - 100 

 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดั
บท่ี 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
 
 

๑.ค่าห้องประชุมอินถวา  
๒.ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
VDO projector visualization 

๖๔ ชม.ๆละ๓๐๐บ. 
๖๔ชม.ๆ ละ๒๐๐ บ. 

รวม   ๑๙,๒๐๐ บาท 
รวม  ๑๒,๘๐๐ บาท 

 

2 ๑.ค่าห้องประชุมอินถวา  
๒.ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
VDO projector visualization  

๑๕ ชม.ๆ ละ๓๐๐บ. 
๑๕ ชม.ๆ ละ๒๐๐ บ. 
 

รวม     ๔,๕๐๐ บาท 
รวม     ๓,๐๐๐ บาท 
 

 

          รวมมูลค่า  39,500  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

10.1. การเตรียมการวางแผนการปฏิบัติให้ครอบคลมุตามกรอบเวลา 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1. ความมุ่งม่ัน 
 11.2. การวางแผน 
1๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 -   ลงชื่อ          (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

                      วันที่  20   เดือน   กันยายน  พ.ศ 255๘  



๖๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 6 
๑. ชื่อโครงการ  วศม. ยุคใหม่หัวใจจิตอาสา: อัตลักษณ์บัณฑิตที่สังคมคาดหวัง 

๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปาริชาติ  วันชูเสริม และคณะกรรมการด าเนินงาน 

3. ยุทธศาสตร์ที่  1 บัณฑิตของวิทยาลัยมีมาตรฐานแห่งอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน
พระบรมราชชนก 
4. กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และ
เชื่อมั่นจากสังคม ประชาคมอาเซียน 

5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
5.1. ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตบริการของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

อย่างน้อยร้อยละ 80 
5.2.เกิดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
5.3.มีสรุปผลการถอดบทเรียนประโยชน์และคุณค่าท่ีเกิดกับตนเองและองค์กรอย่างเป็น

รูปธรรม 
5.4.มีเครือข่ายจิตอาสาอย่างน้อย 3       เครือข่าย 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – 30 กันยายน ๒๕๕๘ 
7. กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์กลุ่มจิตอาสา ชั้นปีที่ 1 – 4 

8. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

   1.จัดกิจกรรมคิดดี พูดดี ด้วยกระบวนการสุนทรียสนทนา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
   2. ชมรมจิตอาสาคลังปัญญาฯของเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน เครือข่าย

โรงพยาบาลมหาสารคาม  
   3. เครือข่ายจิตอาสาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ 

ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เข้าร่วมเครือข่ายจิตอาสาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลให้ได้รับคัดเลือกการประกวดได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการ วศม.รุ่น
ใหม่ ขับขีป่ลอดภัยใส่ใจรักษ์โลก และในวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ 
จังหวัด นครราชสีมา เข้ารับโล่รางวัลโครงการงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ 

  4. เครือข่ายฯบัณฑิตอุดมคติไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ชื่อ
โครงการ วศม.ปันปั่นรักษ ์เพ่ือน้อง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เกิดกลุ่มจิตอาสา 3 เครือข่าย ดังนี้ 



๖๑ 
 

- ชมรมจิตอาสาคลังปัญญาฯของเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาล
มหาสารคาม  

- เครือข่ายจิตอาสาโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรมฯ   
- เครือข่ายฯบัณฑิตอุดมคติไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  5. การด าเนินกิจกรรมจิตอาสารับสมัครจิตอาสา ร่วมกิจกรรมท าความดีเพ่ือส่วนรวมกับ

ชุมชน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ วัดปัจฉิมทัศน์ ในการประชุมคณะเจ้าอาวาส 1,500 รูป 
จ านวน 40 คน และกิจกรรมงานพิธีองค์กฐินสามัคคีในระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ วัด
ปัจฉิมทัศน์ จ านวน 40 คน งานพิธีถวายผ้าพระกฐินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในระหว่างวันที่ 
13 – 14 พฤศจิกายน 2558 และในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นักศึกษาพยาบาลศาตรบัณฑิต ชั้นปี
ที่ 1 จ านวน 102 และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ณ แก่งเลิงจาน 

6.น านักศึกษาจิตอาสาท ากิจกรรมร่วมกับชมรมจิตอาสา   
7. ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมจิตอาสาภายใน น านักศึกษาร่วมพิธีวันพยาบาล ในวันที่  

21 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 ร่วมพิธีปลูกปอ
เทือง เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่องทุกภาค 
การศึกษา ภายนอก อย่างเช่นที่ผ่านมานี้ได้น านักศึกษาจิตอาสาร่วมพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 

8. เปิดพื้นท่ีความดีให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทีมจิตอาสา และนักศึกษา 
กลุ่มใหญ่ในภาพรวมแต่ละเดือน ทุกเดือนในวันอาทิตย์หลังสวดมนต์ไหว้พระ นักศึกษาพยาบาลมีการ
ด าเนินกิจกรรมทุกเย็นวันพุธ / วันพระ/เย็นวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ 
 9. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเรื่องการท า
กิจกรรมจิตอาสา       

10.  จัดเวทีน าเสนอผลงานจิตอาสาของชมรมจิตอาสาต่างๆและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาผลงานชมรมจิตอาสา น าเสนอผลงานนวตกรรมวิชาการ 
ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ร หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

 
8.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

๑. ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตบริการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ 80   

1.ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตบริการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ อยู่
ในระดับดี จ านวน 492 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.90  

๒. เกิดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่าย
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง      

๒. กลุ่มจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง      
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

๓. มีสรุปผลการถอดบทเรียนประโยชน์และคุณ
ค่าท่ีเกิดกับตนเองและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม                                           
 

3.มีสรุปผลการถอดบทเรียนประโยชน์และคุณ
ค่าท่ีเกิดกับตนเองและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
ในกิจกรรมเวทีน าเสนองานโครงการ                                          

๔. มีเครือข่ายจิตอาสาอย่างน้อย 3 เครือข่าย
  

มีเครือข่ายจิตอาสา 4 เครือข่าย  
1.เครือข่ายฯโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรมฯ   
2. ชมรมจิตอาสาคลังปัญญาฯของเครือข่ายศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาล
มหาสารคาม เครือข่ายจิตอาสาร่วมกิจกรรมงาน
สาธารณะประโยชน์ 
3. เครือข่ายจิตอาสาร่วมกิจกรรมวัดปัจฉิมทัศน์ 
4. เครือข่ายฯบัณฑิตอุดมคติไทยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

9. งบประมาณ 

 9.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 

ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุ 20,000 - 7,830       -  12,170       - 10.85 

 รวมทั้งหมด 20,000 - 7,830       -  12,170           - 60.85 

9.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ     
๑. ห้องประชุมอินถวา 

จ านวน 2 ชั่วโมงๆ 
300 600  

ขั้นด าเนินงาน     
๑. หอประชุมวิทยาลัย

พยาบาลครั้งละ 2 ชั่วโมง 
จ านวน ๓ ครั้ง 

500  ๓,000   
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ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ     
๑. ห้องประชุมอินถวา 

จ านวน 2 ชั่วโมงๆ 
300 600  

๒. ค่าเครื่องเสียง จ านวน 6 
ชั่วโมง 

100 600  

๓. -หอประชุมวิทยาลัย
จ านวน 3 ชม. 

500 1500  

๔. -เครื่องเสียง จ านวน 3 
ชั่วโมง 

๑๐๐ ๓๐๐  

๕. - หอประชุมครั้งละ ๔ 
ชั่วโมง 

๕๐๐ ๒๐๐๐  

๖. -ค่าเครื่องเสียงจ านวน ๔ 
ชั่วโมง 

๑๐๐ ๔๐๐  

๗. - ห้องประชุมอินถวา 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

๓๐๐ ๖๐๐  

 รวมทั้งสิ้น  9,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

1.การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีท าให้งานประสบความส าเร็จ  
๒.การประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายท า

ให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากขึ้น 
๓.เรียนรู้จากการถอดบทเรียนถึงกิจกรรมที่ปฐมนิเทศที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี

ต่อวิชาชีพมากขึ้น 
๔. เรียนรู้การก าหนดกิจกรรมให้เข้ากับบริบทของนักศึกษาใหม่ ซึ่งโดยพ้ืนฐานนักศึกษายังไม่

คุ้นเคยกัน และเป็นวัยที่ชอบความสนุกสนาน โดยจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
๕. การมอบหมายงานตามหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑.การท างานเป็นทีมการประสานงานทั้งในส่วนของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา โดยมี
ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนก่อนการด าเนินโครงการมีส่วน 
ส าคัญอย่างมากที่ท าให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.เมื่อได้รับการมอบหมายงานแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่
ของตนเองเป็นอย่างดีท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น 
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๓. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการท างานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั้ง
การติดตามก ากับของผู้บริหาร  

4.วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
โดยให้ความส าคัญในการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาในด้านของจิตอาสา  

5.ในปัจจุบันช่องทางติดต่อระหว่างทีมมีความทันสมัยและสะดวกและทั่วถึงมาก จึงท าให้การ
ประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและยังท าให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที 

6. ความร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ กลุ่มจิตอาสา และอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาที่ให้
ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการ 

 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.จากการถอดบทเรียนร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-๔ พบว่าโครงการ วศม. ยุคใหม่หัวใจจิต
อาสา: อัตลักษณ์บัณฑิตท่ีสังคมคาดหวัง เป็นโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
นักศึกษาท าให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการมีจิตบริการเพื่อส่วนรวมและพร้อมส าหรับการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เกิดกิจกรรมจิตอาสาและการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   ที่เกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในองค์กร จึงควรมีการด าเนินกิจกรรม
โครงการที่ดีอย่างนี้ต่อไป  

๒.เพ่ิมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของจิตอาสาในแต่ละกลุ่มจิตอาสาเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป    

 
 ลงชื่อ    ปาริชาติ  วันชูเสริม     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                                  ( นางสาวปาริชาติ  วันชูเสริม ) 

                ลงชื่อ   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                               (นางศิราณี  อ่ิมน้ าขาว) 
                    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                    วันที.่..30..เดือน..กันยายน....พ.ศ.....2558 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๗ 
๑. ชื่อโครงการ  นวตกรรมสร้างสรรค์ปัญญาเลิศ  
๒. ผู้รับผิดชอบ นายเรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ และคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ยุทธศาสตร์ที่  บัณฑิตของวิทยาลัยมีมาตรฐานแห่งอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน 
                      พระบรมราชชนก 
4. กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ  
                    และเชื่อม่ันจากสังคม ประชาคมอาเซียน 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๑. ผลงานนวตกรรม ที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในโครงการ จ านวนอย่างน้อย ๑๐ผลงาน   
๒. มีเวทีการน าเสนอผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม  ผลงานวิชาการ    การและหรือ 

นวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา อย่างน้อย ๑ เวท ี
๓. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมน าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ จ านวน ๓ ผลงาน 
๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๔ ข้อ

ที่ ๕ ข้อที่ ๖ ข้อที่ ๗ และข้อที่ ๘ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
         ๕.ร้อยละของนักศึกษาที่พึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   

การผลิตผลงาน ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน 25๕๘ 
          กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโครงร่างงานนวตกรรม   
                ครั้งที ่1 วันที่ 3 เมษายน 2558 
       ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2558 
 เวทีน าเสนอผลงานผลงานและประกวดผลงานนวตกรรม    
                วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  

7.๑. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒-๓  รวม  330 คน 
 7.๒.อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรกึษาผลงาน และการประกวดผลงาน นวตกรรม ๒๐ คน 
 
8. ผลการด าเนินงาน 

8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
     8.1.1 กิจกรรมการคัดเลือกอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาผลงาน และการประกวด

ผลงานนวตกรรมมีการด าเนินการบูรณาการให้อาจารย์ประจ ารายวิชาและอาจารย์ 
8.1.2  อาจารย์และนักศึกษาก าหนดทิศทางในการผลิตผลงาน/นวัตกรรม 

8.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา   โครงร่างงานนวตกรรมด้านการวิจัย/ 
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วิชาการ/วิชาชีพ  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านท านุบ ารุง ในรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.เกษราวัลย์    จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรให้กับ
นักศึกษา  

        8.1.4 ด าเนินงานผลิตผลงาน นวัตกรรมตามแผนและการบูรณาการในรายวิชาปฏิบัติการ 
สร้างเสริมสุขภาพและทดลองใช้ใน ชุมชนแวงน่าง    ชุมชนสามัคคี     ชุมชนส่องนางใย จ านวน 12 
ผลงาน 

8.1.5 จัดเวทีน าเสนอผลงานผลงานและประกวดผลงานนวตกรรมทั้ง 3 ประเภท โดยมี 
คณะกรรมการวิพากษ์จากภายนอก ในวันที่ 28  กันยายน 2558 โดยมีผลงานในการน าเสนอดังนี้ 

      การน าเสนอผลงานวิชาการ/นวตกรรมทางการพยาบาลและการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา ของแต่ละกลุ่มวิชา/กลุ่มงาน   

-รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนแวงน่าง    จ านวน 2 ชิ้น 
-รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนสามัคคี     จ านวน 2 ชิ้น 
-รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนส่องนางใย จ านวน 2 ชิ้น 
-นวตกรรมการแสดงสรภัญญะสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
-สื่อวิเคราะห์กรณีศึกษารายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 
-สื่อการเรียนรู้หน่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มี

ปัญหาสุขภาพ 2 
ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดน าเสนอเป็นบูธนิทรรศกาล 

หน่วยงานคุณธรรม 
รางวัลคนดี 150 ปีมหาสารคาม 
ผลงานนักศึกษาพยาบาล 
ผลงานเยาวชนดีเด่น 
โครงงานวศม.ยุคใหม่หัวใจจิตอาสา:อัตลักษณ์บัณฑิตที่สังคมคาดหวังดีเด่น 
โครงงานจิตอาสา รายวิชาจริยศาสตร์ 

ผลงานนวตกรรม/งานสร้างสรรค์/งานวิจัยดีเด่น 
  ผลงานดีเด่นด้านวิชาการของนักศึกษา  

ผลงานวิจัยดีเด่น  ที่น าเสนอในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ 3 ผลงาน 
ผลงานสื่อออนส์ไลน์ 

8.1.๖ .ส่งผลงานนวตกรรมเข้าประกวดในเวทีเครือข่าย ระดับชาติ และหรือนานาชาติ อยู่
ระหว่างการส่งผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

๘.๒. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑. ผลงานนวตกรรม ที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอใน
โครงการ จ านวนอย่างน้อย ๑๐ ผลงาน   

๑. ผลงานนวตกรรม ที่ได้รับการคัดเลือกให้
น าเสนอในโครงการ จ านวน ๑๒ ผลงาน   

๒. มีเวทีการน าเสนอผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ 
ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา อย่าง
น้อย ๑ เวท ี

๒. มีเวทีการน าเสนอผลงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการ
เสริมสร้างสุขภาพ ผลงานวิจัย และผลงาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา ๑ เวที 

๓. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมน าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
จ านวน ๓ ผลงาน 

๓. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกอยู่
ระหว่างการส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
แต่มีผลงานวิชาการของอาจารย์ร่วมในการน า 
เวทีระดับนำนำชำติ จ ำนวน ๓ ผลงำน 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๔ ข้อที่ ๕ ข้อที่ ๖ ข้อ
ที่ ๗ และข้อที่ ๘ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๔ 
ข้อที่ ๕ ข้อที่ ๖ ข้อที่ ๗ และข้อที่ ๘ ระดับดีขึ้น
ไป จ ำนวน ๒๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๑ 

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่พึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม
ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 

๕. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำพึงพอใจต่อกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมระดับมำกขึ้นไป จ ำนวน ๒๙๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๘ 

 

๙. สรุปงบประมาณ 
 ๙.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือจ่าย 

๑ วัสดุอุปกรณ์  ๑๐,๐๐๐ - ๒๖,๑๕๙ - -๑๖,๑๕๙ - -๑๖๑.๕๙ 

๒  ค่ำวิทยำกร  ๒๔,๐๐๐ - ๔,๕๐๐ - ๑๙,๕๐๐ - ๘๑.๒๕ 



๖๘ 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือจ่าย 

( ๑๖ ชั่วโมง x 
๓๐๐บำท x ๕ 
คน) 

๓ ค่ำพำหนะ
วิทยำกร  

 - ๘๗๐ - -๘๗๐ - -๑๐๐ 

๔ ค่ำอำหำรว่ำง
ส ำหรับนักศึกษำ 
๓๓๐ คน และ
อำจำรย์ประจ ำ
กลุ่มวิชำ และ
กลุ่มกิจกำร
นักศึกษำ  

๓๕,๐๐๐ - ๒๖,๑๕๐ - ๘,๘๕๐ - ๒๕.๘๙ 

 รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด  

๖๙,๐๐๐  - ๕๗,๖๗๙ - ๑๑,๓๒๑ - ๑๖.๔๑ 

 

๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย (บาท) หมาย
เหตุ 

๑. ค่ำห้องประชุมอินถวำ ๖ ชั่วโมง ๓๐๐ บำท/ชม. ๑,๘๐๐ บำท  
๒. ค่ำหอประชุม ๒๘ ชั่วโมง ๕๐๐บำท/ชม. ๑๔,๐๐๐ บำท  
  รวม ๑๔,๘๐๐ บำท  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑๐.๑ กำรปรับแผนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือรองรับ AEC มีผลกระทบท ำให้แผนงำน/โครงกำรที่
วำงไว้ต้องปรับระยะเวลำด ำเนินงำนให้สอดคล้องกัน 
 ๑๐.๒ กำรประสำนงำนที่ดีกับกลุ่มวิชำกำร ผู้บริหำรรำยวิชำ และกลุ่มงำนต่ำงๆ ท ำให้งำน
ส ำเร็จลุล่วงด้วยด ี
 



๖๙ 
 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑๑.๑  กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและปรับแผนได้ทันเวลำ 
๑๑.๒  กำรได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกวิทยำกร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
กลุ่มกิจกำรนักศึกษำและกลุ่มวิชำกำรควรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรบูรณำกำรให้อยู่ในช่วง

กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำต่ำงๆในแต่ละภำคกำรศึกษำเพ่ือน ำผลกำรผลิตนวตกรรมไปต่อยอดสู่กำร
ปฏิบัติและทดลองใช้ตำมหลักกำรผลิตนวตกรรม 

 
 

 

 ลงชื่อ                                 (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                  ( นายเรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์ม ) 

       หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 

                ลงชื่อ   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                               (นางศิราณี  อ่ิมน้ าขาว) 
                    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                    วันที.่..30..เดือน..กันยายน....พ.ศ.....2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 8 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่การเป็นวิทยาลัยอัจฉริยะ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   
         นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย       นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์  
        นายวาที สีกมล                นายวีรพงษ์ เทพพร 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานใน 
                         ระดับชัน้น า 
๔. กลยุทธ์ที่ ๕  ยกระดับวิทยาลัย เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในระดับสากล ( HPO) 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
          มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจครอบคลุม ๕ ด้าน  
          ๕.๑ ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร ได้แก่  ระบบสารบรรณ  ระบบบุคลากร ระบบการ
ก ากับงบประมาณระบบบัญชี ระบบครุภัณฑ์ และระบบการจัดการประชุม 
          ๕.๒ ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ได้แก่ ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) จ านวน ๓ เรื่อง  และระบบบริหารจัดการ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(OPEN TQF) 
         ๕.๓ ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ได้แก่  ฐานข้อมูลผลงานวิชาการและงานวิจัย 
         ๕.๔ ระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ฐานข้อมูลบริการวิชาการ 
         ๕.๕ ระบบสารสนเทศด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  ฐานข้อมูลท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
    ๗.๑  อาจารย์ ข้าราชการ ๔๐ คน 
    ๗.๒  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จ านวน ๑๐ คน 

  รวม ๕๐  คน 
 

8. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ  
๑ ประชุมกลุ่มงานวางแผนการจัดท าโครงการ 
๒ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 

ด าเนินการประชุมกลุ่มงานวางแผนการจัดท าโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติแล้ว 



๗๑ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑ จัดท าแผนระบบสารสนเทศ ๒๕๕๘  
 ๑.๑ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ประจ าปี ๒๕๕๘  
 ๑.๒ ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฐานข้อมูล ประจ าปี ๒๕๕๘  
 ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือทบทวนแผนสารสนเทศและ
วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

   ด าเนินการทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ประจ าปี ๒๕๕๘   และทบทวนค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฐานข้อมูล ประจ าปี ๒๕๕๘  
   มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ทบทวนแผนสารสนเทศและวางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

๒ พัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ   
๒.๑ การน าระบบสารสนเทศของสถาบันพระ
บรมราชชนกมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

มีการน าระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกมา
ใช้ตามนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก 

๒.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
๑.ระบบพัฒนาบุคลากร 
๒.ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และโครงการ 
๓.ระบบก ากับงบประมาณ 
๔.ระบบจัดการมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (Open TQF) 
๕.ระบบทะเบียนและประมวลการศึกษา 
๖.ระบบกิจการนักศึกษา 
๗.ระบบจัดการข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย 
(OPEN ARMs) ด้านการวิจัย ด้านบริการ
วิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๘.ระบบ PIEiS 
๙.ระบบครุภัณฑ์ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศ  
ในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๘ – ๑ ก.พ. ๕๘ 

๒.๓ พัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน (e-learning) ส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร อย่างน้อย ๓ เรื่อง 

ด าเนินการ ได้ ๑ เรื่อง  

๓.ควบคุมก ากับติดตามการด าเนินการการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑.ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร 
๒.ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน 
๓.ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
 

ด าเนินการติดตามทุกเดือน 



๗๒ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๔.ระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการแก่
สังคม 
๕.ระบบสารสนเทศด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
๔ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
๕ ด้าน ดังนี้ 
 ๔.๑ ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร 
 ๔.๒ ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน 
 ๔.๓ ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
 ๔.๔ ระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการแก่
สังคม 
 ๔.๕ ระบบสารสนเทศด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- มีการด าเนินการ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
อยู่ในระดับดี 

๕ น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
  ๕.๑ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
  ๕.๒ น าเสนอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 

มีการด าเนินการ  น าผลการประเมินมาปรับปรุง การ
บริการ 

๕ ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามก าหนด 
๕.๑ ควบคุมก ากับการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอก 
๕.๒ จัดท ารายงานสรุปผล 

มีการด าเนินการ 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

มีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
น เสนอผู้บริหารตามล าดับ 

      
       8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ครอบคลุม ๕ ด้าน  
          ๑.๑ ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร ได้แก่  
ระบบสารบรรณ  ระบบบุคลากร ระบบการก ากับ
งบประมาณระบบบัญชี ระบบครุภัณฑ์ และระบบ

- มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจครอบคลุม ๕ ด้าน 
- มีการด าเนินงานพัฒนา e-Learning 
จ านวน 3 เรื่อง 
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 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การจัดการประชุม 
          ๑.๒ ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน 
ได้แก่ ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) 
จ านวน ๓ เรื่อง  และระบบบริหารจัดการมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(OPEN TQF) 
         ๑.๓ ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ได้แก่  
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการและงานวิจัย 
         ๑.๔ ระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการแก่
สังคม ได้แก่ ฐานข้อมูลบริการวิชาการ 
         ๑.๕ ระบบสารสนเทศด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  ฐานข้อมูลท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอ
กงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้
งานระบบสารสนเทศ 

๑๕๙,๑๐๐  ๑๔๕,๕๐๐  ๑๓,๖๐๐  ๘.๕๕ 

๒. พัฒนาและใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน (e-
learning) 

๘,๐๐๐  ๐  ๘,๐๐๐  ๑๐๐ 

 รวมทั้งหมด ๑๖๗,๑๐๐  ๑๔๕,๕๐๐  ๒๑,๖๐๐  ๑๓.๕๘ 
 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. 
 

ประชุมกลุ่มงานวางแผนการ
จัดท าโครงการ (ค่าห้องประชุม) 

๓๐๐ ๖๐๐  
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ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๒. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  (ค่าห้อง
ประชุม และอุปกรณ์โสต) 

๔๐๐ ๒,๘๐๐  

๓ การน าระบบสารสนเทศของ
สถาบันพระบรมราชชนกมาใช้ 
(ค่าห้องประชุมและอุปกรณ์
โสต) 

๔๐๐ ๒,๘๐๐  

๔ อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ (ค่าห้อง
ประชุม และอุปกรณ์โสต) 

๖๐๐ ๙,๐๐๐  

 รวม  ๑๕,๐๐๐  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
      การพัฒนาระบบสารสนเทศควรมีการพัฒนาร่วมกัน จะท าให้เกิดประโยชน์โดยภาพรวม  
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
      ๑๑.๑ การสนับสนุนจากผู้บริหารและนโยบายที่ชัดเจน 
      ๑๑.๒ การร่วมมือร่วมใจจากทีมงานที่เก่ียวข้องและผู้ใช้ระบบสารสนเทศทุกคน 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ๑๒.๑ ระบบสารสนเทศบาส่วนยังตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และบุคลากรที่เก่ียวข้องยัง
ไม่ให้ความส าคัญระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร และติดตามตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ควรมีการก าหนดนโยบายการใช้ระบบสารสนเทศให้จัดเจน  และ
อบรมให้ผู้ใช้งานเห็นความส าคัญ และประโยชน์ของระบบสารสนเทศต่อการพัมนาองค์กร 

 
ลงชื่อ.         ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

     (นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย) 
                                         ต าแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

 

ลงชื่อ .  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า) 

                                          ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
                                     วันที่   ๑๕  เดือน...กันยำยน......พ.ศ....๒๕๕๘ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 9 
1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  
       โครงการการมีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการใน
ชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ ๗: หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดูแลแกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชน
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 
 
2. ผู้รับผิดชอบ  
        นางสาวพัชรี แวงวรรณ/ นางกานต์รวี  โบราณมูล / ดร. ทักษิณาร์  ไกรราช/  
นางสาวพัชรีรัตน์  อันสีแก้ว/ นางสาวรัตติกร พรดอนก่อ 
 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 
 
4. กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น
คลังความรู้  ที่พ่ึง และแหล่งอ้างอิงทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและประเทศ 
 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.1 นักศึกษา มีความรู้  ทัศนคติและทักษะในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนและมีจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 
  5.2  นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการด าเนินงาน ร้อยละ 80 

5.3  เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยบริการสุขภาพในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนแบบองค์ อย่างน้อยจ านวน 4 เครือข่าย ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 

5.4  ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 วิชา   
5.5 มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชา 
5.6 มีการบริการวิชาการกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2557 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย   

- นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 180 คน 
 -  คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร จ านวน 20 คน 
 -  ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ จ านวน 11 คน 
    รวมทั้งสิ้น จ านวน 211 คน 
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8. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
ประชุมเตรียมการอบรมหลักสูตร 2 

ระยะที่  2  ขั้นด าเนินการ 
ด าเนินการอบรมหลักสูตรที่ 2: หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดูแล

แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน  
ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 

1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม โดยใช้แบบสอบถาม  
2. ประเมินความรู้  ทัศนคติ และทักษะการดูแลแกนน าครอบครัว/แกนน า

เยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยใช้แบบสอบถาม 
3. ประเมินผลลัพธ์ของการอบรมหลักสูตรที่ 2  โดยการจัดการความรู้ เรื่อง 

“หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดูแลแกนน าครอบครัว/แกนน า
เยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน” และมีการรายงานผลเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีในรูปแบบของหนังสือ      
 

8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. นักศึกษา มีความรู้  ทัศนคติและทักษะใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนและมีจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ระดับดีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละของนักศึกษา มีความรู้  ทัศนคติ และ
ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณา
การในชุมชนในระดับดีมาก ร้อยละ 94 
 

2. นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 80 

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม
การด าเนินงาน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ 
98 

3. เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและหน่วยบริการสุขภาพใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนแบบองค์ 
อย่างน้อยจ านวน 4 เครือข่าย ในเขตบริการ
สุขภาพที่ 7 

ในการด าเนินกิจกรรมเกิดภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน และ
ความร่วมมือระหว่างชุมชน ในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชนแบบองค์ จ านวน 4 เครือข่าย 
ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธ ุ์ 

4. ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาการ
เรียนการสอน อย่างน้อย 1 วิชา   

มีการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนในวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพที่ 
๓ 

5. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชา 

มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน  3 วิชา ดังนี้  1)วิชาการพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 3  2)วิชาการพยาบาลบุคคลที่



๗๗ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มีปัญหาสุขภาพจิต 3)วิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน2 

6. มีการบริการวิชาการกับการวิจัยอย่างน้อย 
1 เรื่อง 

มีงานวิจัย 1 เรื่องกับการพัฒนาศักยภาพแกนน า
ครอบครัว/แกนน าเยาวชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนเพื่อเป็นแกนน า
ครอบครัว/แกนน าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน 

 
9. งบประมาณ 
 9.1 สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ

(สปสช.) 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
(สปสช.) 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวิทยากร - 28,800 - 28,800 - 0 0 
2 ค่าอาหารกลางวัน - 60,000 - 60,000 - 0 0 
3 ค่าอาหารว่าง - 25,500 - 25,500 - 0 0 
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 21,000 - 50,000 - -29,000 -58  
5 ค่าจัดท าหนังสือ - 100,000 - 100,000 - 0 0 
6 ค่ายานพาหนะ -  - 20,000 - -20,000 -100 
 รวมทั้งหมด - 235,350 - 284,350 - -49,000 -17.23 

 
 9.2 มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้ห้องประชุม 300 x 1ชม. 18,600   
2 ค่าโสตฯ 100 x 1ชม. 36,800  
3 ค่าท่ีพักท่ี วศม. 200 x 1 วัน 60,000  

รวม 115,400  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

- สถานการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน ความหมาย ประเภทผู้สูงอายุ (กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน
และติดเตียง) สิทธิผู้สูงอายุ มาตรการกฎหมายในการดูแลผู้สูงอายุ นโยบายการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ รวมทั้งสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เช่น การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูล
พ้ืนฐานของครอบครัว ผู้ดูแล ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ การได้รับบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ   

- กระบวนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ สร้างเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู 
และเป็นองค์รวม ที่ประกอบด้วย ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

- การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ แบบประเมินการคัดกรองผู้สูงอายุ  
- การสร้างสัมพันธภาพ การสร้างพลังอ านาจ เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
- การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชน 

 -  การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่เป็น โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง COPD จิตเวช  
 -  บทบาทของครอบครัวต่อการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ การด ารงสุขภาพดีด้านร่างกาย จิตสังคม 
จิตใจ และจิตวิญญาณ และส่งเสริมการด ารงไว้ซึ่งชีวิตบั้นปลายให้ปกติมากที่สุด  
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.1 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
11.2 ความร่วมมือและความเข้มแข็งของเครือข่ายด าเนินงาน 

 11.3 วิทยากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรง 
 11.4 ความร่วมมือของชุมชนในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ 
 11.5 ได้รับทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการที่เพียงพอ จาก สปสช.  
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

12.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญ
ควรท าอย่างต่อเนื่อง 

12.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพแกนน า
ครอบครัว/แกนน าเยาวชนที่เน้นการจัดการรายกรณี  

12.3 การพัฒนาศักยภาพแกนน าครอบครัว ควรท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต่อไป 

12.4 ควรมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน
ต่อไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพ
จริง 

 
ลงชื่อ         พัชรี    แวงวรรณ   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางสาวพัชรี แวงวรรณ) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

 

ลงชื่อ       ....(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(ดร.นิสากร วิบูลชัย) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
วันที่  15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 255๘ 
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พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
ให้มีคุณภาพ 

 
โครงการประจ า 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๘  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   10  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
         โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ในวิทยาลัยสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  
           1. นางอรุณี       ทอมส์สัน   2.  นางสุวิษา    บัวนาเมือง    3.  นางสมจิตร   น้อยอาษา 
 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ    มี ๔ ระยะ คือ  
         ระยะที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือก  
                          ระหว่าง ธันวาคม ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘ 
   ระยะที่ ๒ การคัดเลือกระบบรับตรงจากพ้ืนที่ 
                             ระหว่าง ธันวาคม ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘ 
   ระยะที่ ๓ การคัดเลือกระบบสอบตรง 
                             ระหว่าง มกราคม – เมษายน  ๒๕๕๘ 
   ระยะที่ ๔ การคัดเลือกระบบสอบกลาง 
                            ระหว่าง พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

๔.๑ นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด  และกาฬสินธุ์ 
      ๔.๒ คณะกรรมการด าเนินงาน   
 
๕. ผลการด าเนินงาน  

๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
ระยะท่ี ๑ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ 
           ๑.งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตร ในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและ
คัดเลือกฯ ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๗  (จังหวัดมหำสำรคำม) ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๖  (จังหวัดร้อยเอ็ด)   ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ แผ่น พับวิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวีและอินเตอร์เน็ต จัดประชุมประชาสัมพันธ์การรับ
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สมัครและคัดเลือกฯ กลุ่มเป้าหมาย และจัดประชุมเชิงรุกแก่ครูแนะแนวและนักเรียนของโรงเรียนใน
เขตจังหวัด มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด   

  ระยะที่ ๒  กำรคัดเลือกระบบรับตรงจำกพ้ืนที่ 
๑..แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำล 

ศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
            ๒.ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตร

พยำบำลศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ระบบรับตรงจำกพ้ืนที่ เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
       ๓.รับสมัครผู้สนใจเข้ำรับกำรคัดเลือกจำกพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด 

กำฬสินธุ์ 
 ๔.ประมวลผลกำรคัดเลือกเพ่ือให้ได้ตัวแทนแต่ละอ ำเภออ ำเภอละ ๓ คน 

           ๕.จัดกิจกรรมเข้ำค่ำยส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกของแต่ละอ ำเภอ 
           ๖. ประมวลคะแนนผู้สมัครทุกคนที่ผ่ำนกิจกรรมเข้ำค่ำย 
           ๗.ประมวลคะแนนทั้งหมดของ ผ่ำนกำรคัดเลือกและตัดสินผลกำรคัดเลือก 
           ๘. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

ระยะที่ ๓ รับสมัครและคัดเลือกฯ ระบบสอบตรง 
        ๑.ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
        ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ตามประกาศของ สบช. 
        ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ตามประกาศของ สบช. 
        ๔. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์  
        ๕. รายงานผลการสัมภาษณ์ต่อผู้บริหารและสถาบันพระบรมราชชนก 
        ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศของ สบช.๗. ประชุมประเมินสรุปผลการสอบ
ตรงและแผนการสอบกลาง 
ระยะที๔่ การรับสมัครและคัดเลือกฯ ระบบสอบกลาง 
        ๑.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ตามประกาศของ สบช. 
        ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติ และสัมภาษณ์ตามประกาศของ สบช. 
         ๓. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ 
         ๔. รายงานผลการสัมภาษณ์ต่อผู้บริหารและสถาบันพระบรมราชชนก 
         ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศของ สบช. 
         ๖. รับการรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วม
โครงการ  อย่างน้อยร้อยละ๘๐ 

-มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการตามที่ก าหนด  จ านวน …คน 
คิดเป็นร้อยละ  
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๒.ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑) 

- ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป  ค่าเฉลี่ย= ๔.๓๒ 

1  ผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนด 

-ผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยมีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้าน
สุขภาพ และคุณสมบัติด้านการศึกษา ตามที่ก าหนดทุก
หลักสูตร 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 

เงิน
นอ
ก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. 
 

ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างของ
คณะกรรมการ รวม 4 
ครั้ง  

116,800 - 99,425  17,375  14.88 

๕. ค่าวัสดุ อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

8,500  1,890  6,610  77.76 

 รวม 175,300  101,๓15  73,985  42.20 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ห้องประชุม ๒๕ ชม.  ๓๐๐ ๗,๕๐๐  
๒. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์

projector/visualization ๑๒ ชม.  
๑๐๐ ๑,๒๐๐  

๓. ค่าเครื่องเสียง ๑๒ ชม. ๑๐๐ ๑,๒๐๐  
 รวม  ๙,๙๐๐  

 
 
 
 



๘๓ 
 

 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑  ได้เรียนรู้การวางแผน การก าหนดขั้นตอนหรือแนวปิิบัติ มีการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญของกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๗.๒  เรียนรู้จากปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา และน ามาพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะกรรมการ ทั้งภายในสถาบัน และคณะกรรมการจาก
หน่วยงานภายนอก   
 ๘.๒ การมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการท างาน และมีผู้รู้ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 ๘.๓ ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพของระบบการรับสมัครและคัดเลือกฯนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ ของสถาบันพระบรมราชชนก (htt://admission.pi.in.th)   
  ๘.๔ การน าบทเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงแนวทางการปิิบัติงาน 
            
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

รอบคัดตรงจากพ้ืนที่ วันเสาร์ที่ 24 – อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558    ปัญหา  ดังนี้ 
1. ระยะเวลาในการเตรียมการกระชั้นชิด ความชัดเจนของการจัดกิจกรรมค่อนข้างจะน้อย 
2. กิจกรรมด าเนินการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งต้องใช้บุคลากรทั้งของวิทยาลัยฯ และของ

จังหวัดที่เข้าค่ายมีปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมและค่าตอบแทนที่จะให้ 
3. การจ าแนกนักเรียนจากกิจกรรมเข้าค่ายไม่สามารถบอกความแตกต่างได้ชัดเจนเนื่องจากมี

ระยะเวลาเพียง 2 วัน 
4. โรงพยาบาลอ าเภอบางแห่งไม่สามารถให้ทุนการศึกษาตามนโยบายที่ต้องการท างานใน

ภูมิล าเนาของนักเรียน 
5. เมื่อประกาศรายชื่อไปแล้ว มีการสละสิทธิ์และไม่มีการเรียกตัวส ารอง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีความชัดเจนในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย 
2. ไม่ควรตรงกับวันหยุดราชการ 

 

รอบสอบตรง 
- รอบท่ี 1 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
- รอบท่ี 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 
- รอบท่ี 3 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 

ปัญหา ดังนี้ 
1. การจัดในวันหยุดจะมีปัญหาการเข้าร่วมทั้งบุคลากรของวิทยาลัยและจังหวัดที่คัดเลือก 
2. การตรวจร่างกายขอให้ระบุเป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัดเท่านั้น จะได้ตัดปัญหาการตรวจ

การได้ยินกับตาบอดสี 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ไม่ควรตรงกับวันหยุดราชการ 
2. การประกาศในเว็ปไซต์ของสถาบันพระบรมราชชนกควรให้ชัดเจน เน้นบางข้อความให้ด้วย 

รอบสอบกลาง 
- รอบท่ี 1 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 
- รอบท่ี 2 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 
- รอบท่ี 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 
- รอบท่ี 4 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 

ปัญหา ดังนี้ 
1. การสัมภาษณ์และตรวจหลักฐานหลายรอบระยะเวลาจะช้ากว่าสถาบันอ่ืนถ้าเทียบกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืน 
2. การให้ตัวส ารองมาสัมภาษณ์และตรวจหลักฐานในรอบหลังๆ สถาบันพระบรมราชชนกควร

ประกาศในเว็ปไซต์ให้ชัดเจนเพราะมีหลายคนเข้าใจว่าส ารองแล้วไม่ต้องมารอให้ตัวจริงสละ
สิทธิ์และจะถูกเรียกทีหลัง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ให้สัมภาษณ์ในรอบแรก 2 เท่าไว้เลย โดยเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ควรเป็น 3 เท่า 
2. ไม่ควรให้ตรงกับวันหยุด 
3. พิจารณาวันควรเร็วขึ้น 

  
                ลงชื่อ   นางอรุณี  อูปแก้ว   ผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ 
     (นางอรุณี  อูปแก้ว )  
    หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 

           ลงชื่อ  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                            (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                      วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 255๘ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๕ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๘  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   11  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
           โครงการประสานแผนการจัดการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ     นางสุจิมา ติลการยทรัพย์ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน  2558 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

4.1  ผู้บริหารหน่วยงาน และหรือ ผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล   หัวหน้าหอผู้ป่วย / หนว่ยที่
เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/เฉพาะทาง ได้แก่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  
มหาสารคาม ยโสธร โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ เป็นต้น 
4.2 ผู้อ านวยการ พยาบาลพี่เลี้ยง/ ผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
4.3 ผู้บริหาร/ ผู้รับผิดชอบด้านฝึกอบรม ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด และหัวหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเทศบาล   
     4.4 ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้แทน
จากกลุ่มวิชา 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1  ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  5.1.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมวางแผนการด าเนินการของโครงการ
ในประเด็น รายละเอียดการประสานแผน รายวิชาที่จะประสานแผน แหล่งฝึก ก าหนดระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

5.1.2    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาด าเนินการ 
ประสานแผนในภาพรวมของวิทยาลัย ทั้งโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลขอนแก่น 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ รวมทั้งประสาน ณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม  

5.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการไปการประสานแผนย่อย ก่อนส่ง 
นักศึกษาไปฝึกภาคปิิบัติ 
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5.1.4 นักวิชาการ กลุ่มวิชาการได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการประสานแผน ใน 
ภาพรวมของวิทยาลัย /และผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าสรุปเล่มประสานแผน /สรุปผลการประเมิน
โครงการ 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
5.2.1 ร้อยละ 100 ของแหล่งฝึกหลัก 
ได้รับการประสานแผนภาพรวม และมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปิิบัติของนักศึกษา  
 

แหล่งฝึกหลักของวิทยาลัย ได้แก่โรงพยาบาลจังหวัด
กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลจิตเวชราช
นครินทร์ รวมทั้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ร้อยเอ็ด และมหาสารคามได้รับการประสานแผนภาพรวม 
และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนภาคปิิบัติของ
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

5.2.2 ร้อยละ 80 ของแหล่งฝึกย่อย 
ได้รับการประสานแผนย่อยจากกลุ่มวิชา
ฯ ก่อนจัดส่งนักศึกษา  ออกฝึก
ปิิบัติงานอยา่งน้อย 1 สัปดาห์ 
 

แหล่งฝึกย่อยได้แก่ หอผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ได้รับการประสานแผนย่อยจากผู้รับผิดชอบรายวิชา
และหรือตัวแทนกลุ่มวิชาฯ ก่อนจัดส่งนักศึกษา  ออกฝึก
ปิิบัติงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 100 

5.2.3 ร้อยละ 100 ของแหล่งฝึกหลัก
และวิทยาลัย มีความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตร่วมกัน 
 

ทุกแหล่งฝึกหลักของวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 100 

 
6. งบประมาณ 
 6.1 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 
 

การประสานแผน
ภาพรวม 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
-ค่าอาหารว่าง 

16,000  11,485 
 
6.960 
4,525 

 4,515  28.21 

2 การประสานแผน
ย่อย-ค่าอาหารว่าง 

26,950   
2,600 
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ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

3 ค่าถ่ายเอกสาร/เข้า
เล่ม 

10,000  10,000 
 

    

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
อ่ืนๆ รวม 

53,600       

 รวมทั้งหมด 
 

10,6550  24,085  82,465  77.40 

 
6.2  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม 3ชม.x8แห่ง 
 

300 7,200  

2 ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
VDO projector visualization3ชม.x8แห่ง 

200 4,800  

 รวมทั้งสิ้น  12,000  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
    7.1 การประสานงานภายในองค์กร ควรมีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชา 
 7.2 ในการเบิกจ่ายเงินไปประสานแผนย่อย  ควรมีระบบการมอบหมายการเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการและแจ้งผ่านผู้รับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ความร่วมมือของผู้บริหารและกลุ่มวิชาของวิทยาลัยในการไปชี้แจง ประสานแผนกับ
หน่วยงานที่จะส่งนักศึกษาฝึกภาคปิิบัติ 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 
 

9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
9.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปประสานแผนย่อย  ของกลุ่มวิชา ผู้ประสานแผนได้ด าเนินการ

ส่งรายงานการเดินทางเพ่ือเบิกจ่ายที่การเงินตามระบบ แต่ไม่ได้แจ้งให้เบิกจ่ายตามงบประมาณ
โครงการ จึงท าให้การใช้จ่ายเงินในโครงการไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

9.2 ระบบการติดตามก ากับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการในการประสานแผนย่อย ของ
ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ชัดเจน ท าให้เกิดการล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 
 

ลงชื่อ.  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสุจิมา  ติลการยทรัพย์) 

                                         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                            (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                      วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 255๘ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๘  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 12 
  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    
                    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการประจ าปี 

๒. ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวสิวำพร  พำนเมือง                                                               
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือนตุลาคม 255๗ – เดือน สิงหาคม  255๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   

๑) อำจำรย์ประจ ำ     ๕๕      คน  
๒) อำจำรย์พิเศษ      ๑๕      คน 
๓) อำจำรย์พ่ีเลี้ยง/ผู้แทนจำกชุมชน       ๒๐   คน 
๔) บุคลำกรสำยสนับสนุนกลุ่มวิชำกำร      ๕   คน 

                                     รวม    ๙๕   คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

1.จัดท าแผนการศึกษาประจ าปีการศึกษา   ๒๕๕๘น าเสนอเพ่ือวิพากษ์และรับรอง   เดือน
ธันวาคม 2557 

2.จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา 
3.การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาอัต

ลักษณ์บัณฑิต  
4. สัมมนาอาจารย์พิเศษ อาจารย์พี่เลี้ยง  /ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน ประจ าปีการศึกษา   2558และแผนการพัฒนา/ปรับปรุง  ในวันที่ 5  มิถุนายน  2558  และ     
24  มิถุนายน  2558  

4.1 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
4.2. ประชุมนโยบายการจัดการเรียนการสอน 

5. สัมมนาอาจารย์ประจ า  /ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจ าปี
การศึกษา   2558  และแผนการพัฒนา/ปรับปรุง  ในวันที่ 5  มิถุนายน  2558  และ     17 – 20    
มิถุนายน  2558  

5.1 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา  2557  ตามรายละเอียด
รายงานสรุปโครงการ 

5.2. ประชุมนโยบายการจัดการเรียนการสอน  ตามรายละเอียดรายงานสรุป
โครงการ 

5.3 การวางแผนการจัดการเรียนการสอน ตามรายละเอียดรายงานสรุปโครงการ 



๙๐ 
 

 
 

5.4 การจัดท า  มคอ.๓ มคอ.๔   ครบทุกรายวิชา 
5.5 วิพากษ์แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
5.6 รวบรวม มคอ. ๓ และ มคอ.๔ และเสนอเพ่ือรับรอง   เสนอเพ่ือรับรองเดือน

กรกฎาคม  2558 
5.7 การเขียนแผนการสอนภาคทฤษฎี แผนการสอนภาคปิิบัติและแผนการสอนใน

คลินิกและแผนการสอนใน คลินิกและรับรองเอกสาร 
 5. การประเมินผล 

5.1. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการ มคอ.๗ 
5.2  สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

 
    5.๒  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 80  มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  7  คน   เข้าร่วม
ประชุม  6  คน  ติดเป็นร้อยละ  85.71 

มีแผนการจัดการเรียนการสอนตามมิติของสภา
การพยาบาล 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนจัดท า  แผนการจัดการ
ศึกษา  2558  ด าเนินการเสนอเพ่ือรับรองคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ  เดือน  ธันวาคม  2557 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา อยู่ในระดับดี  
3.51  อย่างน้อยร้อยละ  80 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา อยู่ในระดับดี ๓.๕๑    ขึ้นไปร้อยละ  ๑๐๐ 

มี มคอ. 3  และมคอ.   4   ครบทุกรายวิชา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา    2   สัปดาห์  

 มคอ.   3     จ านวน     วิชา   และมคอ.   4  จ านวน       
วิชา   ครบทุกรายวิชา    ก่อนเปิดภาคการศึกษา  2   
สัปดาห์   เสนอต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเดือน
กรกฎาคม  2558  

มี มคอ. 5   และมคอ.  6   ครบทุกรายวิชา
ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา  

มี มคอ. 5   และมคอ.  6   ไม่ครบทุกรายวิชาภายใน 
30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา   

๖. มี มคอ.๗ ที่แล้วเสร็จ รายงานการ
ด าเนินการหลักสูตร ภายใน 60 วันหลังจาก
สิ้นสุด ปีการศึกษา 

มี มคอ.   7   ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ รายงานการ
ด าเนินการหลักสูตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 



๙๑ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย 

ร้อย
ละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 
 

วันท่ี  5  มิถุนายน  58 
ค่าอาหาร    
  
 
 
 
 
 
 
ค่าอาหารว่าง    
  

 
มื้อละ  
150   
บาท  
จ านวน  
๕๐  คน  =  
๗๕๐๐  
บาท 
 
 
วันละ  ๕๐  
บาท  
จ านวน  
๕๐  คน  =  
๒๕๐๐  
บาท  
 

  
มื้อละ  
150   
บาท  
จ านวน  
๕๐  คน  =  
๗๕๐๐  
บาท 
 
วันละ  ๕๐  
บาท  
จ านวน  
๕๐  คน  =  
๒๕๐๐  
บาท  
 

  
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 

2 วันท่ี  ๑๗-๒๐  มิถุนายน  
๕๘  
ค่าอาหารว่าง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าอาหารกลางวัน   
 
 
 
 

 
 
มื้อละ  ๕๐  
บาท  
จ านวน  
๕๔  คน  
จ านวน  ๖  
มื้อ   =   
๑๖,๒๐๐  
บาท 
 
 
ค่าอาหาร  
๖ มื้อ ๆ  
๓๐๐  บาท 
จ านวน ๖๐ 
คน  

  
 
มื้อละ  ๕๐  
บาท  
จ านวน  
๕๔  คน  
จ านวน   ๖  
มื้อ   =   
๑๖,๒๐๐  
บาท 
 
 
มื้อละ  
๒๐๐  บาท  
จ านวน  
๕๔  คน  
จ านวน  ๖  

  
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43200 
 
 
 
 

  
 
0 



๙๒ 
 

 
 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย 

ร้อย
ละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 ค่าห้องพัก    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าห้องประชุม    
 
 
 
 
 
 
 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบสั  =   
 

 

รวม 
๑๐๘,๐๐๐ 
บ. 
 
 
 
ค่าที่พักคืน
ละ  ๘๐๐ 
บาทต่อคน
จ านวน ๓ 
คืน จ านวน 
๖๐   คน 
รวม 
๑๔๔,๐๐๐ 
บ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันละ  
๓๐๐๐  
บาท  
จ านวน  ๓  
วัน =  
๙,๐๐๐  
บาท 
 
ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงรถ
บัสวันละ 

มื้อ   =  
๖๔,๘๐๐   
บาท 
 
 
ห้องละ  
๑๐๐๐  
บาท  
จ านวน  
๒๖  ห้อง  
จ านวน  ๓  
วัน  =  
๗๘,๐๐๐  
บาท 
ห้องละ  
๙๐๐  บาท  
จ านวน  ๒  
ห้อง  
จ านวน  ๓  
วัน  =  
๕,๔๐๐  
บาท 
 
 
วันละ  
๓๐๐๐  
บาท  
จ านวน  ๓  
วัน =  
๙,๐๐๐  
บาท 
 
๔,๖๐๐  
บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
60600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
7400 
 
 



๙๓ 
 

 
 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย 

ร้อย
ละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง   
     

 

๔๐๐๐  
บาท  
จ านวน  ๓  
วัน   
๔๐๐๐ x ๓ 
รวม  
๑๒,๐๐๐ 
บ. 
 
 
๒.๒ น้ ามัน
รถตู้วันละ  
๒๐๐๐ 
บาท  
๒๐๐๐ x  
๓ วัน รวม 
๖,๐๐๐ 
บาท 
 
 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  
วันละ  
๑๖๐  บ. ๒  
วัน   
๑๖๐ x ๒ x 
๖๐ =  
๑๙,๒๐๐ 
บ. 
๙. ค่าเบี้ย
เลี้ยง  วัน
ละ  ๘๐  บ. 
๒  วัน   
๘๐ x ๒ x 
๖๐ =  
๙,๖๐๐ บ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒,๕๐๐  
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
16635           
บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 
 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย 

ร้อย
ละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

3 วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๕๘  
 
ค่าอาหาร    

 
 
 
 
 
 
 

ค่าอาหารว่าง      

 
 
มื้อละ  
๑๕๐  บาท  
จ านวน  
๓๐  คน  =  
๔๕๐๐  
บาท 
 
วันละ  ๕๐  
บาท  
จ านวน  
๓๐  คน  =  
๑๕๐๐  
บาท 
 

  
 
มื้อละ  
๑๕๐  บาท  
จ านวน  
๓๐  คน  =  
๔๕๐๐  
บาท 
 
วันละ  ๕๐  
บาท  
จ านวน  
๓๐  คน  =  
๑๕๐๐  
บาท 
 

    

 รวมท้ังหมด  (บาท) 
 

341,000  214,135    126,865  37.20 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ๑.ค่าห้องประชุมอินถวา  
๒.ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VDO 
projector visualization  

๖๔ ชม. ละ๓๐๐บ. 
๖๔ชม.ละ๒๐๐ บ. 
 

รวม ๑๙,๒๐๐ บาท 
รวม๑๒,๘๐๐ บาท 
 

 

2 ๑.ค่าห้องประชุมอินถวา  
๒.ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VDO 
projector visualization  

๑๕ ชม.ละ๓๐๐บ. 
 ๑๕ ชม.ละ๒๐๐ บ. 
 

รวม ๔๕๐๐ บาท 
รวม  ๓๐๐๐ บาท 
 

 

3 ๑.ค่าห้องประชุมอินถวา  
๒.ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VDO 
projector visualization  

๑๕ ชม.ละ๓๐๐บ. 
๑๕ ชม.ละ๒๐๐ บ. 

รวม ๔๕๐๐ บาท 
รวม  ๓๐๐๐ บาท 

 

 รวมมลูค่า  (บาท)  47,000  
 
 
 



๙๕ 
 

 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้     
-การท างานเป็นทีม 
-การติดตามก ากับให้เป็นตามแผน 
-การท าความเข้าใจในหลักสูตร จะท าให้อาจารย์ผู้สอนออกแบบ/วางแผนการจัดการสอนให้

สอดคล้องกับหลักสูตรทั้งในด้านรูปแบบการสอน การวัดประเมินผล 
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันท าให้เกิดความรู้ ทักษะและทัศคติที่ดีต่อการจัดการเรียน

การสอน    
          
8 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑.การวางแผนการด าเนินการของกรรมการหลักสูตร 
 ๒.ความเข้าใจในการท างาน       
 ๓. ความสนใจความตั้งใจพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
 ๔.การประชาสัมพันธ์  
 
 9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
      ปัญหาที่พบ  
 ๑.โครงการด าเนินการปลายปีงบประมาณ เนื่องจาก  มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมของ
วิทยาลัยจ านวนมาก  ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
 ๒. ช่วงระยะเวลาจัดการประชุมมีการด าเนินการเรียนการสอนภาคปิิบัติ   ท าให้อาจารย์ที่
เข้าร่วมการประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบ  ส่งผลให้การเข้าร่วมการประชุมไม่ต่อเนื่อง ไม่ความ
เข้าใจการด าเนินตามกิจกรรม 
      ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. ร่วมการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา 

๒.  ควรพิจารณาช่วงเวลาที่มีอาจารย์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากท่ีสุด 
 
 

ลงชื่อ  นางสาว สิวาพร  พานเมือง  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาว สิวาพร  พานเมือง ) 

                                         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                            (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                      วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 255๘ 

 



๙๖ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 13  
๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม  
          โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้แนวคิดหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

๒. ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มวิชำกำร  :นำงสกำวรัตน์  ไกรจันทร์ 
                     คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
               ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน  ๒๕๕๗  - เดือนกันยำยน  ๒๕๕๘ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
         อาจารย์  57  คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    ๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
            มีการประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมกับอาจารย์ที่ เป็นผู้สอนในทุกกลุ่มวิชา  
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในบริบทของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนหลักประกันสุขภาพ 
 มีการจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดหลักประกันสุขภาพของแต่
ละรายวิชา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
2. ประเมินส่วนขาดของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อน าข้อมูลน ามาวางแผนในการให้ความรู้  
3. ประชุมอาจารย์ที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมวางแผนการบูรณาการรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

     4.  อบรมเชิงปิิบัติการเพ่ือน าไปสู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปี  
     ๕. ด าเนินการสอนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
          1) จัดการเรียนการสอนบูรณาการลงในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปิิบัติ 
          2) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยศึกษาจาก Website ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และสรุปข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือน ามาอภิปราย 
         ๓) การศึกษาจากรณีศึกษา/งานวิจัย เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของพยาบาลและผลกระทบของการ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
         4) การน าเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         5) จัดนิทรรศการน าเสนอผลการศึกษา 



๙๗ 
 

 
 

 
     5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา 
การโดยใช้แนวคิดหลักประกันสุขภาพอย่าง
น้อย 1 รูปแบบ 

-มีการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิด
หลักประกันสุขภาพ 1 รูปแบบ  ในรายวิชา การ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 

2. อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความ 
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับแนวคิดหลักประกัน
สุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 80 

อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับแนวคิดหลักประกันสุขภาพ  โดยได้ร่วมรับฟัง
การบรรยายพิเศษ จาก สปสช.  ซึ่งทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 

3. มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ 
รูปแนวคิดหลักประกันสุขภาพ ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปขีอง 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต      

 -มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ 
รูปแนวคิดหลักประกันสุขภาพ ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลทั้ง 4 ชั้นปีของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ทั้งภาคทฤษิีและปิิบัติ    

 
6. สรุปงบประมาณ 
     6.๑ งบประมาณที่ใช้จ่าย  จาก  สปสช. 
  

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. 
 

 

ค่าอาหารในการ
อบรม 

- 18600 - 18600 - 0 0 

2. ค่าถ่ายเอกสาร - 1,400 - 1,400 - 0 0 
 รวมทั้งสิ้น 

 

- 20,000 - 20,000 - 0 0 

 
6.๒ มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย 

 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม ๗ ชม.X ๕๐๐บาท x  35,๐๐๐  
 
 
 



๙๘ 
 

 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 - การสร้างเครือข่ายที่ดี จะส่งเสริม และเอ้ืออ านวยในการด าเนินงาน 
 -  การด าเนินงานด้านสุขภาพ ควรมีการบูรณาการทุกภาคส่วน 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - การประสานงานที่ดี 
 - การวางแผนในการด าเนินการบูรณาการที่ชัดเจน 
 - ความตระหนักในความส าคัญ ของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน 
 
๙. ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - มีการวางแผนบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดในปีการศึกษา ต่อๆไป 
 - ประสานงานกับ สปสช. อย่างต่อเนื่อง 

                 

                                   ลงชื่อ..    (ผู้เห็นชอบโครงการ) 
                                           (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                               วันที่   10   เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๘  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   14  
๑. ชื่อโครงการ   
      โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ผู้รับผิดชอบ ๑. นำงสุวคนธ์ กุรัตน์ 
                    ๒. นำงสำวณฐพร ค ำศิริรักษ์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลำคม ๒๕๕๗ – กันยำยน ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ๕๐ คน บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ๕ คน 

๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๕.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
    ระยะที่ ๑ขั้นเตรียมการ    .ทบทวนการพัฒนาการศึกษาและแสวงหาข้อมูลใหม่ๆท่ี
เกี่ยวข้อง   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมวางแผนด าเนินการ 
              ระยะที่ ๒ขั้นด าเนินการ   

- มีการสัมมนาการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน และ วันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘     

- ประชุมวางแผน  การด าเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบPBL, SBL, E-learningหรือ Didactic teaching 

- ประชุมเชิงปิิบัติการจัดการเรียนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่ก าหนด  
- ก าหนดแผนการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน 
ระยะที่ ๓.ขั้นประเมินผล    สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ  .ประชุม ถอดบทเรียน

การด าเนินงาน  และน าเสนอผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารเพื่อรับข้อชี้แนะ และน าไปใช้ในการ
พัฒนาต่อไป 

     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑) มีคู่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

-มีคู่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

๒) ร้อยละของอำจำรย์มีควำมพึงพอใจโครงกำร
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
 

- ร้อยละของอำจำรย์มีควำมพึงพอใจโครงกำร
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๙๒.๕๒ 



๑๐๐ 
 

 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๓) มีรำยวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนแบบPBL, 
SBL, E-learningหรือ Didacticอย่ำงน้อยแบบ
ละ๑ รำยวิชำ 
 
 

   มีรำยวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนแบบPBL, 
SBL, E-learningหรือ Didacticอย่ำงน้อยแบบละ
๑ รำยวิชำ คือ สอนแบบPBL ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ได้แก่ รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ ๒ และ การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ๑  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้แก่ รายวิชา 
จริยศาสตร์ฯ การพยาบาลมารดาและทารก ๑ 
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ และการ
พยาบาลบุคคลที่มปีัญหาสุขภาพ ๓ 

๔) นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐ 
 

-นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ .84.. 

 
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 วิทยากร 8,400 - 4,200 - 4,200 - 50 

2 
ค่าเดินทางและค่าท่ี
พัก 

10,000 - - - 10,000 - 100 

3 
ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

20,000 - 20,000 -  0 - 0 

4 ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 2,500 - - - 2,500 - 100 
5 วัสดุอื่นๆ ส านักงาน 3,500 - - - 3,500 - 100 

 รวมทั้งหมด 44,400 - 24,200 - 20,200 - 54.50 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุม  3๐๐บาท*7
ชม.*3วัน 

6,3๐๐ บาท  



๑๐๑ 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

2. ค่าคอมพิวเตอร์ 2๐๐*บาท*7
ชม.*3วัน 

4,2๐๐ บาท  

 รวม     ๑0,5๐๐ บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
     ๑. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     ๒. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Didactic teaching คือ การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายได้แก่ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบPBL, SBLและ E-learning เป็นต้น 
    ๓. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าประชุม และกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    ๑. มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    ๒. มีการประสานงานเป็นอย่างดีระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ และวิทยากร 
    ๓. มีการประชาสัมพันธ์กับผู้เข้าประชุมอย่างต่อเนื่อง 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    ๑. มีการเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมบ่อยครั้ง เนื่องจากมีหลายโครงการที่เร่งด่วนในการจัดประชุมใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 
    ๒. ควรมีการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าประชุมในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ ก่อนการจัดประชุม และควรเพิ่มเป็นการจัดประชุมเชิงปิิบัติการเพ่ือจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มากข้ึน  

ลงชื่อ   นางสาวณฐพร ค าศิริรักษ์...(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                      (นางสาวณฐพร ค าศิริรักษ์) 
                                            ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

                                   ลงชื่อ..    (ผู้เห็นชอบโครงการ) 
                                           (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                               วันที่   10   เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 



๑๐๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๑๕ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม สง่เสริมนักศึกษำด้ำนทักษะภำษำสำกลเพ่ือให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวชนิสรำ  แสนยบุตร 
                                     นำงสำวนิตยำ   กออิสรำนุภำพ  
    นำงสำวสุภำพร ประนัดทำ 
    นำยชำติ          ไทยเจริญ  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   

ประชุมเชิงปฏิบัติการการ พัฒนาทักษะ 
วันที่ ๒ ก.พ. ๕๘ ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ ๑ และ ๒  
วันที่ ๖ ก.พ. ๕๘ ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ ๓ และ ๔  

สอบวัดความรู้  
วันที่ ๗ ก.พ. ๕๘ ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ ๑ และ ๓  
วันที่ ๘ ก.พ. ๕๘ ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ ๒ และ ๔  

 
๔.  กลุ่มเป้าหมาย     

นักศึกษำทุกชั้นปี  จ ำนวน ๕๒๓ คน 
          อำจำรย์ประจ ำชั้น จ ำนวน ๔ คน 

กรรมกำรหลักสูตร จ ำนวน ๖ คน 
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน ๓ คน 
 

๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

      มีการประชุมเชิงปิิบัติการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   -ส่งเสริมการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ      -มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาอังกฤษ     -จัดสถานที่และสื่อการเรียนรู้ด้วย
ภาษาอังกฤษ  และ .ทดสอบความรู้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา โดยข้อสอบกลาง 

๕. ๒  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
มีควำมพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
๘๐ 

 

๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป จ านวน 523  คน   คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 



๑๐๓ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของนักศึกษำมีผลกำรวัดทักษะ
ภำษำสำกลในร้อยละ ๖๐ ของคะแนน
  
 

๒. ผลกำรวัดทักษะภำษำสำกล มีรำยละเอียดดังนี้ 
ชั้นปีที่ ๑  
- Beginner (๐-๒๕ คะแนน) 
จ ำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๕ 
- Lower intermediate (๒๕-๕๐ คะแนน) 
จ ำนวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๘ 
- Upper intermediate (๕๑-๗๕ คะแนน) 
จ ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๗ 
- Advance (๗๖-๑๐๐ คะแนน)ไม่มี 
ชั้นปีที่ ๒ 
- Beginner (๐-๒๕ คะแนน) 
จ ำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๒ 
- Lower intermediate (๒๕-๕๐ คะแนน) 
จ ำนวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๒ 
- Upper intermediate (๕๑-๗๕ คะแนน) 
จ ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ 
- Advance (๗๖-๑๐๐ คะแนน)ไม่มี 
ชั้นปีที่ ๓ 
- Beginner (๐-๒๕ คะแนน) 
จ ำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ 
- Lower intermediate (๒๕-๕๐ คะแนน) 
จ ำนวน ๑๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๒ 
- Upper intermediate (๕๑-๗๕ คะแนน) 
จ ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๘ 
- Advance (๗๖-๑๐๐ คะแนน) 
ไม่มี 
ชั้นปีที่ ๔ 
- Beginner (๐-๒๕ คะแนน) 
จ ำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ 
- Lower intermediate (๒๕-๕๐ คะแนน) 
จ ำนวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ 
- Upper intermediate (๕๑-๗๕ คะแนน) 
จ ำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๔ 
- Advance (๗๖-๑๐๐ คะแนน) ไม่มี 
     โดยภำพรวมร้อยละของนักศึกษำมีผลกำรวัดทักษะ
ภำษำสำกลร้อยละ ๖๐ ของคะแนน จ ำนวน ๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๐.๑๙ 



๑๐๔ 
 

 
 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ๑๓,๐๐๐ - ๐ - ๑๓,๐๐๐ - ๑๐๐ 

๒ ค่ำอำหำรว่ำงอำจำรย์
และแขกผู้มีเกียรติ 

๑๐,๕๐๐ - ๑๐,๑๐๐ - ๔๐๐ - ๓.๘๑ 

๓. ค่ำวิทยำกร ๙๐๐ - ๙๐๐ - ๐ - ๐ 
 รวมทั้งหมด ๒๔,๔๐๐ - ๑๑,๐๐๐ - ๑๓,๔๐๐ - ๕๔.๙๑ 

 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่ำห้องประชุม วศม ส ำหรับ
ปี ๑ 

๕๐๐บำท*๘ชม 
.*๒วัน 

๘,๐๐๐ บำท  

๒. ค่ำเครื่องเสียง ๑๐๐*บำท*๘ชม 
.*๒วัน 

๑,๖๐๐ บำท  

๓. ค่ำคอมพิวเตอร์ ๑๐๐*บำท*๘ชม 
.*๒วัน 

๑,๖๐๐ บำท  

              รวม     ๑๑,๒๐๐ บาท  
 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑  กำรติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องมีกำรสื่อสำรที่ชัดเจน
เข้ำใจตรงกัน 

๗.๒  กำรเตรียมควำมพร้อมอยู่เสมอ จะท ำให้สำมำรถท่ีจะแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำง
เหมำะสม 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๘.๑ ในกำรด ำเนินงำน กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและมอบหมำยงำนอย่ำงชัดเจน ท ำให้กำร
ด ำเนิน 

ส ำเร็จลุล่วง และประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 
๘.๒ กำรมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ 
๘.๓ วิทยำลัยฯมีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม 
 

 

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
 ๙.๑  เนื่องจำกจ ำนวนนักศึกษำท่ีมำรำยงำนตัวมำไม่ครบตำมจ ำนวนที่ประกำศรับจึงท ำให้มี
ผลกระทบต่อกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำท ำให้ไม่เป็นไปตำมแผนจึงควรมีกำรวำงแผนส ำรอง
ส ำหรับในกำรจัดกิจกรรมที่กระชับไว้อีกส่วนหนึ่งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 
 
ลงชื่อ....นำงสำวชนิสรำ  แสนยบุตร...... (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 

(นำงสำวชนิสรำ  แสนยบุตร) 
                  งำนครูประจ ำชั้น 
 

ลงชื่อ..    (ผู้เห็นชอบโครงการ) 
                                           (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                               วันที่   10   เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
  

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๑๖ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
         โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพการพยาบาล 

๒. ผู้รับผิดชอบ     
1. นายชาติ ไทยเจริญ 

 2. นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพ 
 3. นางสาวชนิสรา แสนยะบุตร 
 4. นางสาวสุภาพร ประนัดทา 
  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนมิถุนายน 2558 
 
๔.  กลุ่มเป้าหมาย     

1. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 29 จ านวน 88 คน 
2. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางการพยาบาล และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                  

๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

        มีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผนการด าเนินงานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ประจ าสาระวิชาและคณะกรรมการด าเนินงาน  และก าหนดแผนทบทวนความรู้ ๘ สาระวิชาโดย
ผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัย 

       ด าเนินการทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบความรู้ ๘ สาระวิชาของนักศึกษาก่อน
และระหว่างทบทวนความรู้  ประชุมชี้แจงนักศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับระบบบริการการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือด าเนินตามแผน  โดย ทบทวนความรู้ 8 สาระวิชาตามแผนที่ก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในวิทยาลัย   ทบทวนความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในรายวิชา การพยาบาลมารดาทารก 
การพยาบาลผู้สูงอายุ,การพยาบาลจิตเวช,การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  และด าเนิน กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการวิชาชีพด้วยการเสริมสร้างพลังอ านาจ โดยกิจกรรมประกอบด้วย 

1) การเรียนรู้ตนอย่างมีสติ และตั้งเป้าหมายการเรียนรู้โดยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของจังหวัดมหาสารคาม 

2) กิจกรรมเสริมสร้างพลังอ านาจด้วยการเรียนรู้ตนเอง ด้วยกระบวนการจิตปัญญา 
3) การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ 8 สาระวิชาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
4) ประสานงานด้านการขอข้อสอบของคณะผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเพ่ือท าการทดสอบ 



๑๐๗ 
 

 
 

5) ทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบความรู้ 8 สาระรายวิชาของนักศึกษา
ภายหลังการทบทวนความรู้ 

6) สอบวัดความรู้ด้วยการสอบ โดยใช้ข้อสอบจากคลังข้อสอบของวิทยาลัย ฯ 
จ านวน 3 ครั้ง 

7) สอบรวบยอด เครือข่าย Nec-net จ านวน 2 ครั้ง 
8) สอบรวบยอด สบช. จ านวน 2 ครั้ง 

ประเมินผลการด าเนินงาน โดยการถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการ  วิเคราะห์และ 
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย / คณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะ  วางแผนน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการวางแผนด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
 
            5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา / 
บัณฑิตที่สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ ผ่านในครั้งแรก อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 
 

   ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ ผ่านในครั้งแรก ได้ร้อยละ 71.76 ซึ่งบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ 

   2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาทุกชั้น
ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมในการ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 

   นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมใน
การสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพตามแผนที่วางไว้ 
โดยมีการวัดผลด้วยการสอบรวบยอดชั้นปี  

ชั้นปีที่ 1 รุ่น 32 จ านวน 104 คน สอบผ่าน 104 
คน มีผลการทดสอบวัดความรู้เพื่อเลื่อนระดับ = 100%  

ชั้นปีที่ 2 รุ่น 31 จ านวน 150 คน สอบผ่าน 68 คน 
มีผลการทดสอบวัดความรู้เพื่อเลื่อนระดับ = 45.33% 
(ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน อาจารย์ประจ าชั้นได้
ด าเนินการให้สอบซ่อมจนผ่านเรียบร้อยแล้ว) 

เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบวัดความรู้เพื่อเลื่อนระดับกับ
ตาราง Blue print จะพบว่า ในชั้นปีที่ 2  ที่นักศึกษายัง
สอบผ่านน้อยนั้น อาจเนื่องมาจากลักษณะเนื้อหาวิชาที่
น ามาสอบ เพราะมีวิชาชีพทางการพยาบาลค่อนข้างมาก
ขึ้นตามล าดับ 
 

 
 
 



๑๐๘ 
 

 
 

6. งบประมาณ 
      6.1 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 
 

ค่าตอบแทนวิทยากร (48 
ชม.ๆละ 600 บ. 

28,800 - 23,500 - 5,300 - 81.59 

2 ค่าเดินทางวิทยากร 20,800 - 8,067 - 12,733 - 38.78 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7,615 - 0 - 7,615 - 100 
 รวมทั้งหมด 

 
๕๗,215 - 15,433 - 41,782 - 73.02 

 
6.2  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุม (5 ชม.ชั่วโมง
ละ300 บาท 2 วัน) 

300 1,500 บาท  

2. ค่าห้องบรรยาย (7 ชม. 13
วัน) 

300 27,300 บาท  

รวม 28,800 บาท  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 อาจารย์ในงานได้ฝึกฝนการท างานเป็นทีมร่วมกับคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 
 7.2 การวางแผนเป็นสิ่งที่ส าคัญและการน าข้อมูลจากการประเมินผลมาพัฒนา จะท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพโดยอาจารย์ประจ าชั้นมีการวางแผนร่วมกับกรรมการหลักสูตร 
 7.3 การสอบเป็นระยะที่ท าให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาตนเอง 
 7.4 การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งส าคัญ 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.1 การวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
8.2 วิทยาลัย ฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดโครงการที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 



๑๐๙ 
 

 
 

8.3 ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งผู้บริหารที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงาน 
 
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 ควรมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมอบหมายให้นักศึกษาชมรมวิชาการ 
และตัวแทนวิชาการของทุกชั้นปี รับผิดชอบด าเนินการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 9.2 ควรมีการวางแผนการติดตามก ากับประเมินผลเป็นระยะเพ่ือดูพัฒนาการของนักศึกษา 
 9.3 การวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมีการป้อนข้อมูลของปีที่ผ่านมาในการด าเนินการในปี
ต่อไป 
 9.4 ควรมีการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและขยายทีมในแต่ละสาขาเพ่ิมขึ้น 
 
 

ลงชื่อ.   นายชาติ      ไทยเจริญ     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
      (นายชาติ ไทยเจริญ) 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาจารย์ประจ าชั้น 

 

ลงชื่อ..    (ผู้เห็นชอบโครงการ) 
                                           (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                               วันที่   10   เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๑7 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
         โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๒. ผู้รับผิดชอบ     
นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์ และงานห้องปิิบัติการ 

 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือน  สิงหาคม  2558 
 
๔.  กลุ่มเป้าหมาย     
       4.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปิิบัติการ  ๒๐ คน   

๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

         .คณะกรรมกำรหลักสูรประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน และมอบหมำยกำรรับผิดชอบ 
 ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ และวิเครำะห์ผล
กำรส ำรวจและวำงแผนในกำรด ำเนินงำน 

       ประชุมเพ่ือน ำเสนอผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนกำรสอนกับบุคลำกรของวิทยำลัย  วิเครำะห์และจัดหมวดของควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ 
และจัดท ำบันทึกรำยงำนควำมต้องกำรเสนอกลุ่มงำนบริหำร โดยแยกเป็น ประเด็นดังนี้     
                  ๑)  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรพยำบำล เช่น น้ ำยำ สำรเคมี  ส ำลี  ก๊อส ผ้ำ 
และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
                 ๒) พัสดุ ครุภัณฑ์ ทำงกำรศึกษำ เช่น เครื่องวัดควำมดันโลหิต  ปรอท ถำดเหล็ก 
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ใช้อื่นๆ 
              ๓) พัสดุจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีรำคำสูง เช่น หุ่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส ำคัญที่ใช้ใน
ห้องเรียน 
                 รว่มในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และตรวจสอบสิ่งของตำมท่ีต้องกำร  . พัฒนำห้องเรียนให้น่ำอยู่ 
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน และจัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรใช้งำนในห้องปฏิบัติกำรทุกกิจกรรม 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
 

            5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ห้องปฏิบัติกำรมีอุปกรณ์ฝึก
ปฏิบัติกำรสอดคล้องกับกำรปฏิบัติจริงใน
สำขำทำงกำรพยำบำล 

 ในปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยมีการจัดซื้อจัดจ้างและ
พัฒนาห้องปฏิบัติกำร ให้มีอุปกรณใ์นกำรฝึกปฏิบัติกำร
พยำบำลของนักศึกษำ อย่ำงเพียงพอ 
 

๒. มีคู่มือกำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำร
พยำบำล 
 

  มีการจัดท าเอกสารกำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรพยำบำล 
และมีระบบกำรยืมที่ชัดเจน 
 

๓. มีห้องปฏิบัติกำรเสมือน (Simulation 
Lab) ในวิชำหลักกำรและเทคนิค 
วิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์  
 

   มีห้องปฏิบัติกำรเสมือน (Simulation Lab)  
ในวิชำหลักกำรและเทคนิค  วิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ 
และการรักษาโรคเบื้องต้น 

๔. บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำร
พัฒนำทักษะจ ำนวน ๓ คน 
 

   วิทยาลัยได้พัฒนาเจ้าหน้าที่ ห้องปิิบัติการ ในด้านการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ  และการดูแลอุปกรณ์ฝึก
ปฏิบัติกำรทางการพยาบาล 

๕. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
หอ้งปฏิบัติกำร อยู่ระดับมำกขึ้นไป  
อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับ
มำกขึ้นไป ร้อยละ ๘๒ 
 

 
6. งบประมาณ 
      6.1 สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร 3,000 - 0 - 3,000 - 100 
2 ค่าถ่ายเอกสาร 7,000 - 0 - 7,000 - 100 
3. ค่าวัสดุครุภัณฑ์ งบกลาง - 0 - งบกลาง - 100 
 รวมทั้งสิ้น 10,000 - 0 - 10,000 - 100 

 
 
 



๑๑๒ 
 

 
 

6.2  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุม (3 ชม.ชั่วโมง
ละ300 บาท 2 วัน) 

300 1,800 บาท  

2. อุปกรณ์โสตฯ (6 ชม.) 100 600 บาท  
รวม 2,400 บาท  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 - การพัฒนาห้องปิิบัติการเสมือน เป็นสิ่งส าคัญ เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี ส าหรับการ
ฝึกปิิบัติงานของนักศึกษา 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.1 การวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
8.2 วิทยาลัย ฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการท าห้องปิิบัติการเสมือน 

 
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 ควรมีการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 9.2 ควรมีการติดตามก ากับ และประเมินผลเป็นระยะเพ่ือดูความก้าวหน้า และปรับแก้ไขให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 

ลงชื่อ..    (ผู้เห็นชอบโครงการ) 
                                           (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 

                                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                               วันที่   10   เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 

 



๑๑๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  18 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม         โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร และนักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางอักษ์ศรา  กะการดี  นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ นางสาวเฌอร์นินทร์ ตั้งปฐมวงศ์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
 กิจกรรมการจัดอบรมปฏิบัติการ/ประชุมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 31 วันที่ 7-9  กรกฎาคม  2558 
  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ 32 วันที่ 7-9  กรกฎาคม  2558 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ ๓0 วันที่ 7-9  กรกฎาคม  2558 

      นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓3 วันที่ 4 - 8  สิงหาคม   2558 
๔.  กลุ่มเป้าหมาย   นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑,๒,๓,๔ รุ่นที่ 30-33    

ครั้งที่ ๑  วันที่  7-9  กรกฎาคม  2558  ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒,3,๔ รุ่นที่ 30-32 จ านวน 435 คน 

                     ๗.1.๒ อาจารย์ / บุคลากร   (ผู้ดูแล)                            จ านวน   10 คน 
        รวม  445  คน                                                                               

ครั้งที่ 2 วันที่ 4-8  สิงหาคม   2558  ณ วัดชัยประสิทธิ์ ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 33      จ านวน   ๑10 คน 
อาจารย์/บุคลากร   (ผู้ดูแล)                   จ านวน     ๕   คน 

              รวม   115 คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
      ๕. ๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
     1.ด าเนินการทบทวนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม/อัตลักษณ์บัณฑิตและร่วมกันก าหนด
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา/บุคลากรวิทยาลัย โดยใช้พฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมเดิม ทั้ง 6 ตัวแต่ตัดในส่วนของตัวชี้วัดที่ประเมินอย่างเป็นรูปธรรมยากออก  

  ๒. ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา/บุคลากรรับทราบโดยช่องทางต่าง 
โดยแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แจ้งในที่ประชุมนักศึกษาชั่วโมงกิจการ
นักศึกษา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 



๑๑๔ 
 

  3. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 2,3,4 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 โดยคณะพระวิทยากรพระมหาธนเดช ธรรมปัญโญ และคณะ 
จ านวน 4 รูป บรรยายธรรมและปฏิบัติธรรมในสาระธรรมการมีสติในการด าเนินชีวิต ผ่านรูปแบบการอบรม
ธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม การชมวีดีทัศน์สาระธรรม การเล่นเกมส์เช่นเกมส์มีสติกับกิจกรรมบัวตูมบัวบาน  
การไหว้หลายภาษา  กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ พระคุณพ่อและครูอาจารย์  เกมส์เลือกให้ตายทีละคน
จากนั้นให้นักศึกษาได้สะท้อนคิดและพิจารณาความถูกต้อง  กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ท าวัตรเช้า / 
บริหารจิตภาวนา   สวดมนตท์ าวัตรเย็น   กิจกรรมจุดเทียนอุดมการณ์   
  4.จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1 วันที่ 4-7 สิงหาคม 2557 ณ วัดชัยประสิทธิ์ ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
 กิจกรรมประกอบด้วย 
 4.1.พิธีมอบตัวเป็นศิษย์/แสดงตัวเป็นพุทธมามะกะ/รับศีล ๘ 
 4.2 การเดินจงกรม / ท าวัตรเย็น เจริญภาวนา แผ่เมตตา  
  4.3 พิธีจุดเทียนอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม 

4.4 ฝึกระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกัน ด้านระเบียบ  กฎกติกา  มารยาท การอยู่ร่วมกัน 
      การเคารพ วินัย อดทน  และระเบียบ  กฎกติกา  มารยาทการอยู่ร่วมกันฝึกระเบียบ  
4.5 ท าวัตรเช้า   /   เจริญภาวนา แผ่เมตตา  เดินจงกรม 

 
      5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.มีนักศึกษา/บุคลากร/กิจกรรมที่ได้รับ
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ อย่างน้อย 2 รางวัล 

1.มีนักศึกษา/บุคลากร/กิจกรรมที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ จ านวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 
1.รางวัลรองชนะเลิศโครงการคุณธรรมจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษาของมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
2.รางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนาย
ฉัตรณรงค์  แสนวันดี  
3.รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ท าคุณประโยชน์เพื่อกระทรวง
วัฒนธรรมของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมครอบคลุม 
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด 
อย่างน้อยร้อยละ 85 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมครอบคลุม พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนด ร้อยละ 100 



๑๑๕ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

3.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ข้อ ๒,๓, ๙ ระดับดีข้ึนไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ข้อ ๒ ค่าเฉลี่ย ๔.62  อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 85.65 
ข้อ ๓ ค่าเฉลี่ย ๔.85 อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  
๙0.๘๐  
ข้อ ๙  ค่าเฉลี่ย ๔.85 อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  
๘7.๘๐   

๓. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์
บัณฑิตโดยนักศึกษา/บุคลากรอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ2 กิจกรรม 

3.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตโดยนักศึกษา/บุคลากร 
ภาคการศึกษาละ 2 กิจกรรม  
    ภาคการศึกษาที่ 1 มีกิจกรรมจิตอาสาจ านวน 3 กิจกรรม
ใหญ่ๆ  ในโครงการเปิดประตูสู่รั้วอินถวา   กิจกรรมจิตอาสา
บ้านพักคนชรา บ้านมหาสารคาม กิจกรรมจิตอาสาวัดปัจฉิม
ทัศน์ 
      ภาคการศึกษาที่ 2และ3 จัดกิจกรรมจิตอาสากับ 
- ชมรมจิตอาสาคลังปัญญาฯของเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม  
- เครือข่ายจิตอาสาโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรมฯ   
- เครือข่ายฯบัณฑิตอุดมคติไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๔. ผลประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้าน
จิตบริการ อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่าง
น้อย ร้อยละ๘๐ 

ผลการประเมินอัตลักษณ์ด้านจิตบริการ ค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็น 
ร้อยละ 90.25 

 

๖. สรุปงบประมาณ 

 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ ( ระยะท่ี 1 ) 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าสมนาคุณพระ
วิทยากร 20 
ชั่วโมงๆละ150

12,000 0 12,000 0 0 0 0 



๑๑๖ 
 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

บาทรวม 4 รูป   
๒ ค่าเดินทางพระ

วิทยากร                                                
4,810 0 4,810 0 0 0 0 

๓ ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
โครงการ 442 
คนๆละ150บาท
รวม2วัน    

132,600 0 132,600 0 0 0 0 

๔ ค่าอาหารว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
442 คนๆละ25 
บาทจ านวน 4 มื้อ 

44,200 0 44,200 0 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 193,610  193,610 0 0 0 0 

   ระยะที่ 2 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าตอบแทนพระ
วิทยากรปฏิบัติ
ธรรม 

25,200 0 25,200 0 0 0 0 

2 ค่าอาหารนักศึกษา
และอาจารย์ 

๕5,2๐๐ 0 50,880 0 4,320 0 7.82 

3 ค่าอาหารว่าง
อาจารย์/บุคลากร
และนักศึกษา 

๒3,๐๐๐ 0 21,200 0 1,800 0 7.82 

4 ค่าท่ีพักนักศึกษา
และอาจารย์ 

11,500 0 10,600 0 900 0 7.82 



๑๑๗ 
 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

บุคลากร 

5 ค่ารถรับส่ง
นักศึกษา 

9,000 
0 

9,000 
0 0 0 0 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

6. วัสดุอุปกรณ์รวม  ๕,๐๐๐ 0 ๕,๐๐๐ 0 0 0  

 รวมงบประมาณ 128,900  121,880  7,020  7.82 

 รวมงบท้ัง 2 ช่วง 322,510  315,490  7,020   

 งบตามแผน 418,080  315,490  102590  24.54 

 

        ๖.2 มูลค่าใช้จ่าย  

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. การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ท าให้ 

งานประสบความส าเร็จ  
 ๒.เรียนรู้การประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
           3.เรียนรู้หลักการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทราบก าหนดการอบรม
โครงการผ่านช่องทางที่หลากหลาย และจ าเป็นต้องสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทาง 
การด้วยจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ               



๑๑๘ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การท างานเป็นทีมการประสานงานทั้งในโดยการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงาน 
 ๒. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการท างานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั้งการ
ติดตามก ากับของผู้บริหาร 
          ๓. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  

4. ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา นักศึกษา และอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาที่ให้ความส าคัญ
ในการเข้าร่วมโครงการ มีความสามัคคี 

7.พระวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายธรรมและเป็นแนวสาระธรรมที่ตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษา  ท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี      

   
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
    ๙.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
  กิจกรรมของชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓3  

๑. จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามที่ก าหนดตามเป้า  
 ๒. การจัดกิจกรรมเป็นช่วงหลังของกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาบางส่วนยังปรับตัวไม่ได้ 
คิดถึงบ้าน  เตรียมอุปกรณ์ของใช้ไม่ครบและมีปัญหาสุขภาพ การท ากิจกรรมไม่เต็มที่ 
         กิจกรรมของชั้นปีท่ี 2,3,4   
          ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา(แบบประเมิน) 
1.ต้องการให้มีกิจกรรมอีก เพ่ือฝึกให้มีสมาธิและเป็นการเปิดใจกับเพ่ือนๆท าให้มีความรักสามัคคี 
2.การจัดเมนูอาหารในแต่ละวันควรมีหลากหลายมากขึ้น  

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

( นางอักษ์ศรา  กะการดี ) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

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

                   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 
                   วันที่  30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 



๑๑๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม / โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 19 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาสมรรถนะและแกนน าด้านการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับนักศึกษา       
                                วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
2. ผู้รับผิดชอบ   นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   

กิจกรรมการพัฒนาแกนน าสร้างเสริมสุขภาพ  วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2557 
กิจกรรมการพัฒนาแกนน าสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถนะร่างกายด้วยการออกก าลังกาย

โดยการเล่นกีฬา   วันที่ 10-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
4.1   อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  กลุ่มกิจการนักศึกษาจ านวน ๕ คน 
4.2   นักศึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรมกีฬาและนักกีฬา  จ านวน 60 คน 
4.3   นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1-2 จ านวน 256 คน 

5. ผลการด าเนินงาน 
      5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
               จัดกิจกรรมในช่วง วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2557 รับสมัครแกนน าสร้างเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี กิจกรรมการพัฒนาแกนน าสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถนะร่างกายด้วยการออก
ก าลังกายโดยการเล่นกีฬาจ านวน ๗ กลุ่มคือ๑.แบตมินตัน  ๒.เทเบิลเทนนิส ๓.ตะกร้อ ๔.บาสเกตบอล 
๕.วอลเลย์บอล ๖.ฟุตซอล ๗.แอโรบิคแดนซ์  และกิจกรรมออกก าลังกาย ตามอัธยาศรัย 

    5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีสมรรถนะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึนหลังการ
ร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ 
 

 

นักศึกษามีสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึนหลัง
การร่วมโครงการ จ านวน 321ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
โดยมีกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาสากล  
วอลเลย์บอล  บาสเกตบอลและฟุตซอล บางส่วนมีการวิ่งออก
ก าลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็น การออกก าลังกายบริเวณ
เครื่องเล่นออกก าลังกายท่ีสวนกลางแจ้งการเต้นแอโรบิกทั้งที่
สวนสุขภาพ  เทศบาลและลานพิกุลทอง 
 



๑๒๐ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2.มีแกนน าสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาลแต่ละชั้นปีอย่างน้อยชั้นปีละ  
5 คน 
 

มีแกนน านักศึกษาตัวแทนของทุกชั้นปีส่งรายชื่อการเป็นแกน
น าสุขภาพ/ผู้น านักศึกษามีทักษะด้านการกีฬาครบทุก
ประเภทกีฬาสากล  ทั้ง 7 ชนดิกีฬาคือ ฟุตซอล บาสเกตบอล  
วอลเลย์บอล  เทเบิลเทนนิส  ตะกร้อ เปตอง  แบตมินตันและ
กรีฑา 

3. มีกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
 

มีกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาสากล  
วอลเลย์บอล  บาสเกตบอลและฟุตซอล  บางส่วนมีการวิ่ง
ออกก าลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็น การออกก าลังกาย
บริเวณเครื่องเล่นออกก าลังกายที่สวนกลางแจ้ง 
 

 
6. งบประมาณ 
 6.1 สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 

ดับ
ที ่

รายการที่ใชจ้่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

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

2. 
ค่าตอบแทน
วิทยากร 

21,000 
0 

21,000 
0 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 51,000 0 51,000 0 0 0 0 

6.2  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าห้องสโมสรนักศึกษา 3 ชั่วโมงๆ
ละ300บาทรวม 900 บาท 

ชั่วโมงๆละ 
300บาท 

รวม 900 บาท  

2 ค่าเครื่องเสียง สัปดาห์ละ 3 วันๆ
ละ 1 ชั่วโมงรวม 20สัปดาห์
20*3ชั่วโมงๆละ100บาท 

ชั่วโมงๆละ
100บาท 

รวม 6000 บาท  

 
 



๑๒๑ 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
       7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนการท างานเป็นทีม เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 

  7.2 แกนน านักศึกษาได้ทราบขั้นตอนการเบิก- จ่ายวัสดุอุปกรณ์และการบ ารุงรักษาที่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบทางวิทยาลัย 
  7.4 ไดฝ้ึกฝนภาวะผู้น าและการบริหารจัดการโครงการที่ต้องให้ความส าคัญกับการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพและการมอบหมายงานที่เป็นรูปธรรม ระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 

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

ควรมีการสนับสนุนให้แกนน าสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยมอบหมายให้นักศึกษาชมรมกีฬาและแกนน านักศึกษารับผิดชอบด าเนินการ  จัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายให้เป็นรูปธรรม โดยการประกวด Healthy Idol เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

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

                                                พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ........นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์.....(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(...นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์...) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

 วันที่ 10  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  2557 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม /โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 20 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
           โครงการพัฒนาสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับ นักศึกษาในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 
2. ผู้รับผิดชอบ  นายวีระชัย   อ่ิมน้ าขาว       
3. ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม พ.ศ 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
4.กลุ่มเป้าหมาย  

4.1 นักกีฬาและกองเชียร์  200 คน 
4.2 อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและผู้ดูแลกองเชียร์  จ านวน 10 คน  

5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ๑.อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุมวางแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษาและชมรมกีฬาในการ
วางแผนการด าเนินการ โดยมอบหมายให้นายกสโมสรนักศึกษา ประชุมวางงแผนกับประธานชมรมกีฬา 
คัดเลือกนักกีฬา ผู้น าเชียร์และกองเชียร์ 

๒.ชมรมกีฬาด าเนินการส ารวจความพร้อมของการเป็นนักกีฬาแต่ละประเภทจากข้อมูลเดิมและ
ส ารวจอุปกรณ์การกีฬาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุข    สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยประสานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบพัสดุ 

3. นักกีฬาฝึกซ้อมและคัดเลือกนักกีฬาสากลทั้ง 7 ประเภท คือ แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ 
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอลและกรีฑา พร้อมด าเนินการฝึกซ้อมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬา
จากสถาบันการพลศึกษาและศิษย์เก่าที่มีความสามารถด้านการเล่นกีฬา ในระหว่างวันที่ 5-17 กุภาพันธ์ 
2558 และท าการฝึกซ้อมกองเชียร์และผู้น าเชียร์ 

4. นักศึกษาจ านวน 195 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาพยาบาลและการ
สาธารณสุขเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 ย่าโมเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์
2558 โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและทีมดูแล 21 คน   

ผลการแข่งขัน พบว่า 
รางวัลชนะเลิศ 3  เหรียญทอง  ได้แก่  กีฬาแบตมินตันชายคู่  หญิงเดี่ยว  หญิงคู่ 
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่    กีฬาบาสเกตบอลชาย  เปตองหญิงคู่   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ กีฬาบาสเกตบอลหญิง   เทเบิลเทนนิสหญิงคู่ 
รางวัลเหรียญทอง 3 เหรียญทอง กรีฑา  100 เมตร  200 เมตร 400 เมตรชาย 



๑๒๓ 
 

             2 เหรียญเงิน        วิ่ง 4 คูณ 100 เมตรชาย 200 เมตรหญิง 
 1 เหรียญทองแดง     วิ่ง 4 คูณ 100 เมตรหญิง 
 

   5.2   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.มีนักกีฬาที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์   มี
ความพร้อมส าหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์เครือข่ายฯ อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

มีนักกีฬาที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์   มีความพร้อมส าหรับ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เครือข่ายฯ จ านวนจ าแนกเป็น 
ฟุตซอล (ชาย) 10 คน ฟุตซอล (หญิง) 10 คน 
บาสเก็ตบอล(ชาย) 10 คน  บาสเก็ตบอล(หญิง) 10 คน 
วอลเลย์บอล(ชาย) 12 คน  วอลเลย์บอล(หญิง) 11 คน 
ตะกร้อ(ชาย) 6 คน ตะกร้อ(หญิง) 6 คน 
เปตองชาย 3 คน  เปตองหญิง 3 คน 
แบตมินตัน 4 คน เทเบิลเทนนิส  7 คน   กรีฑา 15คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

2.นักกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆได้ครบทุกประเภท 

2.นักกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆได้
ครบทุกประเภท ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ แบดมินตัน  เทเบิล
เทนนิส ตะกร้อ  บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอลและ 
กรีฑา 

3.มีแกนน าสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละชั้น
ปีอย่างน้อยชั้นปีละ๕คน 
 

3.มีแกนน าสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละชั้นปี ชั้นปีละ๕คน 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  

 
ล าดับที่ 

 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์  30,000 - 33,760 - - - 0 

๒. ค่าตอบแทนวิทยากร  
2๐ชั่วโมงๆ ละ๑๕๐ 
บาท จ านวน 7 คน  

21,000 - 21,000 - - - 0 

 
 



๑๒๔ 
 

 
ล าดับที่ 

 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

3 วัสดุอุปกรณ์ขบวน
พาเหรด/ค่าจ้างเหมาชุด 

15,000 - 15,000 - - - 0 

4 วัสดุอุปกรณ์กองเชียร์  10,000 - 10,000 - - - 0 
5 ค่าเช่าเหมารถบัส 180,000 - 96,000 - 84,000 - 53.33 

6 ค่าลงทะเบียนอาจารย์  10000 - 17,000 - - - 0 
7 ค่าด าเนินงานร่วมกับ

เครือข่ายฯ 
35,000 

 

- 35,000 

 

- - - 0 

8 ค่าท่ีพักนักกีฬาและ
กองเชียร์ 

60,000 - 29,250 - 30,750 - 51.25 

9 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา 130,000 - 126,750  3250 - 2.5 
10 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 10000 - 6510  3490  34.9 

 รวมทั้งหมด 
 

501,000  390,120  118,100  23.57 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมอินถวา 4 ชั่วโมง 300  1,200  
 รวมทั้งหมด 300  1,200  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

7.1.เรียนรู้การประสานงานกับเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและการประสานงานภายในทั้งในส่วน
ของอาจารย์ สโมสรนักศึกษา ชมรมกีฬา ที่ต้องใช้ทั้งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ 

7.2.การเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ดี ของการท างานเป็นทีม 

7.3.เรียนรู้ความสามัคคี การท างานร่วมกันแบบมอบหมายงานที่ชัดเจนและมอบอ านาจการ
ตัดสินใจ จะช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
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 8.1 การบริหารงานที่เป็นระบบของกรรมการด าเนินงานทุกฝ่ายตามกระบวนการคุณภาพ  ส่งผล
ให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เวลาที่เกิดปัญหาอุปสรรค 
  8.2 ความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรและนักศึกษาในสถาบัน 
  8.3 การเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับในการประสาน
ความร่วมมือและเป็นที่ปรึกษา 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 การจัดวางตัวนักกีฬามีระยะเวลากระชั้นชิด เนื่องจากอยู่ในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติส่งผลให้
นักกีฬาบางคนที่เป็นนักกีฬาเดิม ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  ควรมีการวางตัวนักกีฬาแต่เนิ่นๆเพื่อ
บริหารจัดการเรื่องการจัดแหล่งฝึกและง่ายต่อการฝึกซ้อมเป็นทีม 
 9.2 นักกีฬาบางคนยังมีการเล่นกีฬาหลายประเภท ส่งผลให้ต้องรอหรือเกิดความเหนื่อยล้าได้ ควร
วางตัวหลักและท าความเข้าใจในมติของการจัดนักกีฬาให้นักกีฬารับทราบและปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการ
ซ้ าซ้อนของนักกีฬา 
 9.3 เจ้าภาพไม่ท าตามข้อตกลงที่วางแผนประชุมร่วมกันส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนเรื่องการ
จัดการแข่งขันในกีฬาบางประเภท เช่นวอลเลย์บอล แข่งขันดึกมาก ท าให้นักกีฬาและกองเชียร์เหนื่อยล้า 
  

ลงชื่อ  วีระชัย   อ่ิมน้ าขาว   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นายวีระชัย   อ่ิมน้ าขาว) 

       พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
ลงชื่อ  เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

                                                   (นายเรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์) 
      พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
    วันที่  25  กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 21 

๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ    นายเรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์  นายวีระชัย    อ่ิมน้ าขาว    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  11-13 กันยายน 2558 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 
      4.1. สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕8 และที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษากลุ่มปี ๒๕๕7 จ านวน ๗๐ คน 
      4.๒. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษา   จ านวน ๘ คน  

         รวม 78 คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 กิจกรรมวิเคราะห์องค์กร โดยใช้ SWOT  Analysis กิจกรรมละลายพฤติกรรมและการเรียนรู้
การท างานเป็นทีม โดย อ.เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์  

     กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการพัฒนา
นักศึกษาและการท างานเป็นทีมโดย อ.เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ /อ.ศิราณี   อ่ิมน้ าขาว  และคณะ 
การบรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์/นโยบายการพัฒนานักศึกษาโดย ดร.นฤมล  เอนกวิทย์ ผู้อ านวยการและ
แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21   โดยอ.สัมฤทธิ์ ขวัญโพน 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานสโมสรนักศึกษานายนรากร  สารีแหล้ นายวินัย  ไตรนาทถวัลย์และ
นายสุทธินนท์  เสนารินทร์ จากชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย  

     การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้มี
การประชุมกลุ่มเพ่ือจัดท าแผนงานโครงการ  ได้โครงการทั้งสิ้น 10 โครงการหลัก ดังนี้ 

สโมสรนักศึกษา 3 โครงการ 
1. โครงการ เยาวชนจิตอาสารวมใจพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
2. โครงการวัยใส ห่วงใยผู้สูงอายุ 
3. โครงการ“สหกรณ์ร่วมใจ ห่วงใยชาว วศม.” 
ชมรมท้ัง 7 ชมรมได้โครงการละ 1 ชมรมประกอบด้วย 
1. โครงการ SNC IT For education 
2. โครงการ “วศม.น่าอยู่ ส านึกรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

 3. โครงการ English for fun!! 



๑๒๗ 
 

4. โครงการส่งเสริมจิตอาสา ซื่อสัตย์ สามัคคี สร้างคนดี 
5. โครงการ สืบสานประเพณีกีฬาภายในส่งเสริมพลานามัย Exercise for heath 

          6. โครงการ พัฒนาศักยภาพและทักษะทางดนตรีของนักศึกษา 
          7. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
     5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการครบทุกกระบวนการ จ านวนทั้งสิ้น 61 คน
อย่างน้อยร้อยละ 87.14 

๒.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๖,๗,๙ ใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

จากการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โดยใช้แบบประเมิน. ผลการประเมินพบว่า  
ข้อที่ ๖ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 63 คน คิดเป็น 
ร้อยละ   90.0 
ข้อที่ ๗ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.57 
ข้อที่ ๙ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.28 

3.มีแผนงานโครงการที่เขียนตามหลักการใช้
กระบวนการคุณภาพของสโมสรนักศึกษาและ
ชมรมท้ัง ๗ ชมรมอย่างน้อยชมรมละ๑แผนงาน/
โครงการ 

มีแผนงานโครงการที่เขียนตามหลักการใช้
กระบวนการคุณภาพของสโมสรนักศึกษา 3 
โครงการ 
1.โครงการ เยาวชนจิตอาสารวมใจพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
2.โครงการวัยใส ห่วงใยผู้สูงอายุ 
3.โครงการ“สหกรณ์ร่วมใจ ห่วงใยชาว วศม.” 
และชมรมทั้ง ๗ ชมรมๆชมรมละ๑แผนงาน/
โครงการประกอบด้วย 
1.โครงการ SNC IT For education 
2.โครงการ “วศม.น่าอยู่ ส านึกรู้อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม” 
3.โครงการ English for fun!! 
4.โครงการส่งเสริมจิตอาสา ซื่อสัตย์ สามัคคี สร้าง
คนดี 
5.โครงการ สืบสานประเพณีกีฬาภายในส่งเสริม
พลานามัย Exercise for heath 
6.โครงการ พัฒนาศักยภาพและทักษะทางดนตรี
ของนักศึกษา 



๑๒๘ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
7.โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ในวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

 
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 

1 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
บรรยาย 

2,400 - 2,400 
 

0  
0 

2 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคปฏิบตั ิ

10,500 - 10,500 
 

0  0 

3 
อาหาร/อาหารว่างผูร้่วม
โครงการ 

31,200 - 31,200 
 

0  0 

4 ค่าเดินทาง 4,000 - 2,750  2,750  50 

  48,100  45,350    5.71 

 
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าอุปกรณ์โสต ฯ  22 ชั่วโมง ๑๐๐ บาท/ต่อชั่วโมง ๒,2๐๐  
2 ค่าห้องประชุม 22 ชั่วโมง 500 บาท 11000  
3 ค่าท่ีพักนักศึกษา*70คน*2

คืน 
200บาท 28,000  

 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
7.1 การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา จะ

ช่วยให้การบรรยากาศการเรียนรู้และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของแกนน าสโมสรนักศึกษาได้ 
          7.๒.การน าวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าท่ีเคยท างานด้านสโมสรนักศึกษามาเล่าประสบการณ์และความรู้
ต่างๆท าให้ผู้น านักศึกษาเกิดความตื่นเต้นและเกิดการเรียนรู้ที่ดีจากรุ่นพ่ี จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่น้องๆสโมสรนักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
8.2 วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
8.๒.มีการมอบหมายงานโดยอาจารย์ในกลุ่มงานกิจการนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการท างาน

ร่วมกัน การท างานไม่มีอุปสรรค 
8.๓.ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา ตัวแทนชมรม และอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาที่ให้

ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการ 
8.๔.วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี         

โดยเฉพาะความร่วมมือของชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี  เพื่อให้ตัวแทนชมรมสามารถวางแผนโครงการที่จะท าใน
แต่ละปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ควรมีการขยายเครือข่ายผู้น านักศึกษากับสถาบันอ่ืนๆเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาในแต่ละสถาบัน 

3. ก าหนดระยะเวลาให้ไม่ตรงกับช่วงสอบของนักศึกษา 
 
ลงชื่อ    นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(  นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว ) 
                                                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
ลงชื่อ  นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

( นายเรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์ ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 วันที่  16 เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2558 
 



๑๓๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 22 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   

          ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการสร้างเครือข่าย    พัฒนา
คุณภาพส าหรับนักศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ          นางศิราณี    อิ่มน้ 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 ชมรม
และสโมสรนักศึกษาจ านวน 25 คน   

                         รวมจ านวนทั้งสิ้น  579  คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
      5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

    1.มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มกิจการนักศึกษาและกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับนักศึกษากับอาจารย์กลุ่มงานประกันฯเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้ง
อาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาในฝ่ายประกันคุณภาพเป็นกรรมการร่วมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

   2.กลุ่มงานประกันคุณภาพได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด าเนินการตามแผน 
    3. อาจารย์กลุ่มงานประกันคุณภาพให้ความรู้นักศึกษาเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาทุกชัน้ปีในชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาพบนักศึกษาทุก
ชั้นปีและในชั้นปีที่ 1 อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและที่ปรกึษาชมรมให้ความรู้เก่ียวกับการน ากระบวนการ
คุณภาพ การศึกษามาใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชีวิตประจ าวนั 

   4. ส่งนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษา ชมรมเข้าร่วมการประชุม อบรมเรื่องการประกันคณุภาพ
การศึกษาและแนวปฏิบัตทิี่ดี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถาบนั  จ านวน 3 ครั้งคือ การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
ในการใช้กระบวนการคุณภาพมาใช้จัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 25 



๑๓๑ 
 

เมษายน 2558    การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ.วพบ.อุดรธานี ในวันที่ 24-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

 
  5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละของนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร้อยละ ๑๐๐          

นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จากกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ในชั่วโมงกิจการ
นักศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

2.มีสรุปรายงานผลงานที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เข้าร่วมประชุมด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ภายหลังจากนักศึกษาสรุปรายงานผลงานที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เข้าร่วมประชุมด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.มีตัวแทนนักศึกษาเป็นแกนน านักศึกษาน า
กระบวนการพัฒนาคุณภาพไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพงานกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา 
 

นักศึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรมท้ัง 7 ชมรมรวม 70 
คนมีการน ากระบวนการคุณภาพมาใช้ในการพัฒนางาน
งานกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  โดยการจัดท าแผน
กิจกรรมโครงการและด าเนินการตามกระบวนการPDCA 

4.มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน 
และระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน  
อย่างน้อย ๒ เครือข่าย 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันโดยชมรมท้ัง 7 
ชมรมร่วมเป็นเครือข่าย ประสานกับกลุ่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและมีเครือข่ายภายนอกจ านวน 3 
เครือข่ายคือ 
1.เครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.เครือข่ายตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 
3.เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

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 0 0 0 7,500 0 100 

2 ค่าที่พักนักศึกษา 10,000 0 2,000 0 8000 0 80 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 3,000 0 0 0 3,000 0 100 

 รวมทั้งหมด 20,500 0 2,000 0 18500 0 90.24 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมสโมสร 2 ชั่วโมง 300 600  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 การน ากระบวนการคุณภาพมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 7.2. รูปแบบการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายจากภาคีเครือข่าย 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1  ความมุ่งม่ันตั้งใจของนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษาในการด าเนินงานให้เกิดความ
ต่อเนื่องและพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
 8.2  การสนับสนุนและนโยบายการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
และกระตุ้นให้มีการน าเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไม่มี 

    ลงชื่อ      (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(....นางศิราณี  อิ่มน้ าขาว....) 

ลงชื่อ             (ผู้บริหารที่รบัผิดชอบ) 
(..นางนฤมล    เอนกวิทย์...) 

                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
วันที่....15......เดือน...กันยายน......พ.ศ...2558... 
 



๑๓๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 23 

1.  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่เอาชนะยาเสพติด 
2. ผู้รับผิดชอบ   นางศิราณี อ่ิมน้ าขาว นายศุภกฤต สุริโย และสโมสรนักศึกษา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  
               3.1  กิจกรรมการให้ความรู้ (Tell Me) ระหว่างเดือน ธ.ค.57- ก.ย.58 
                3.2  กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมรับน้องปลอดแอลกอฮอล์ (ก าลังด าเนินการ) เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘ 
                3.3  กิจกรรมการรณรงค์หอพักนักศึกษาปลอดแอลกอฮอล์ ช่วงเดือน ธ.ค.57- ก.ย.58 
                3.4  กิจกรรมสร้างพยาบาลสีขาวประกวดนักศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเชิญชวนเพื่อน ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์  วันที่  9 กรกฎาคม 2557 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
                นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1,2,3,4 รุ่นที่ 32,31,30,29   
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
   -       นักศึกษามีการให้ความรู้ (Tell Me) การรณรงค์เกี่ยวกับโทษ ปัญหายาเสพติด ระหว่าง
เดือน ธ.ค.57- ก.ย.58  

- ได้นักศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นแบบอย่างที่ดีในการเชิญชวนเพื่อน ลด ละ 
เลิกแอลกอฮอล์ นักศึกษาต้นแบบได้แก่ 
            นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คือ นายสุพัฒน์ วิเศษศรี   
            นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คือ นายวัชเรนทร์  บุปผาลุน  
            นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 คือ นางสาวจิรัญญา พันธ์ปลาโด 
 อาจารย์ที่ปรึกษาและรองฯกิจการนักศึกษาร่วมในการประชุมกับสถานศึกษาในจังหวัด
มหาสารคาม เพ่ือร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนร่วมกันทุกเดือน 
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         5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. นักศึกษาพยาบาล  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด ร้อยละ 100 

นักศึกษาพยาบาล  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ 100 

2.มีกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
รณรงค์ต้านยาเสพติด ป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมกับบริบท
ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่
สามารถน าไปใช้ได้ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

ในปีงบประมาณ2558 มีกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
รณรงค์ต้านยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่
เหมาะสมกับบริบทของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาท่ี
สามารถน าไปใช้ได้ จ านวน 4 กิจกรรมคือ 
1.กิจกรรมในโครงการเปิดประตู สู่รั้วอินถวา จิตอาสากล้า
ใหม่  เพื่อดูแลสุขภาพชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
ก้าวหน้าสู่เส้นทางสีขาว ปี ๓ 
๒.กิจกรรมในโครงการต้นกล้าอินถวา ปลอดยาเสพติด ไร้ควัน
บุหรี่และแอลกอฮอล์ 
3.กิจกรรมในโครงการวศม.ร่วมใจ ปลอดภัย ห่างไกล
แอลกอฮอล์ 
4.การประชุมโต๊ะข่าวการศึกษาสถานศึกษาต้านยาเสพติด 
 

3. มีเครือข่ายแกนน าเพ่ือประสานงาน
ภายในอย่างเป็นรูปธรรม 1 เครือข่าย 
แกนน า 

มีเครือข่ายแกนน าเพ่ือประสานงานภายในอย่างเป็นรูปธรรม 
1 เครือข่ายแกนน าในสถานศึกษา โดยแกนน านักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 32 ทีมนายสิงหนาท  และมี
แกนน านักศึกษาต้นแบบ  
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คือ นายสุพัฒน์ วิเศษศรี   
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2คือนายวัชเรนทร์  บุปผาลุน  
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 คือ นางสาวจิรัญญา พันธ์
ปลาโด 

4.เกิดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด 
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม
กับบริบทของเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

เกิดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติดที่เหมาะสมกับบริบทของเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในกิจกรรมการบูรณาการค่าย
รับน้องใหม่สดใส ไร้แอลกอฮอล์ 
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๖. งบประมาณ  

๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,000 0 0 40,000 5,000 40,000 100 

2 
ค่าตอบแทน
วิทยากร 
บรรยาย  

1200 0 0 0 1200 0 
100 

3 ค่าตอบแทน
ภาคปฏิบัติ 

2400 
0 0 0 

2400 
0 

100 

4 อาหารและอาหาร
ว่าง 

16,000 0 0 
0 

16,000 
0 

100 

หมายเหตุ เนื่องจากแกนน านักศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส.จ านวน 40,000บาทจึง
ไม่ได้ใช้งบประมาณของวิทยาลัย 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมอินถวา จ 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  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         7.1 การบูรณาการการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามกระบวนการของการพัฒนานักศึกษาในแต่ละ
โครงการแบบสอดแทรก จะช่วยให้การใช้เวลาและงบประมาณลดลง 
        7.2 เรียนรู้การบริหารโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกับภายนอก 
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๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ความใส่ใจในการเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
           8.2 ผู้บริหารให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพ 
           8.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษาและสสส.ในการสนับสนุนงบประมาณ 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายผลสู่แกนน ากลุ่มอ่ืนๆให้มากขึ้น 
 
                                ลงชื่อ      ศุภกฤต    สุริโย      (ผู้รับผิดชอบ) 

(  นายศุภกฤต    สุริโย  ) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว) 

                                               รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                           วันที.่.....20........เดือน..สิงหาคม ...พ.ศ.......2558 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 24     

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนุชนาถ   บุญมาศ  นางสาวพนิดา  โยวะผุย นางสาววิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ    

 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน ๒๕๕8 

๔.กลุ่มเป้าหมาย  
     นักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๕7  จ านวน  522  คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
      5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ด้านทุนการศึกษา  จัดให้มีกิจกรรมนักศึกษาทุนจิตอาสาสร้างคุณค่าต่อสังคม  โดยในปีการศึกษา 
2557 ปีงบประมาณ2558 นักศึกษาร่วมจิตอาสา ณ วัดปัจฉิมทัศน์ จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 40 คน 
โดยร่วมในการท ากิจกรรมดูแลความสะอาดศาสนสถานและต้อนรับแขก ในการประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้า
อาวาส 

จัดกิจกรรมรู้ รัก รับทุนอย่างคุ้มค่าและงานทุนการศึกษามีการติดตามการติดตามการใช้จ่ายเงิน
ทุนการศึกษา 

    ด้านการดูแลสุขภาพ 
1.การตรวจสุขภาพประจ าปี  ในเดือนสิงหาคม 2558 ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล 

มหาสารคามเพ่ือก าหนดวันในการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักศึกษา  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่
บอร์ดงานสุขภาพเพ่ือให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ ในการตรวจสุขภาพ   แจ้งให้นักศึกษามา
รับอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจและแจ้งการปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ เช่น การงดน้ างดอาหาร การ
เก็บปัสสาวะและอุจจาระ การตรวจสุขภาพเสร็จสิ้นและนักศึกษาได้รับผลการตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว 
ด าเนินการลงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของนักศึกษา   และ
รายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักศึกษาตามระบบ 

2.จัดท าบัตรประกันสุขภาพ  ส ารวจสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้ทราบสิทธิ 
การรักษาพยาบาลของนักศึกษาและจะได้จัดท าสิทธิการรักษาที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาตามหลักประกัน
สุขภาพ จัดท าสิทธิการรักษาพยาบาล ติดต่อประสานงานกับงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลมหาสารคาม
เพ่ือด าเนินการจัดท าสิทธิการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ 
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3.จัดท าประกันอุบัติเหตุส ารวจจ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกชั้นปี เพ่ือให้ทราบจ านวนนักศึกษาท่ี 

จะต้องท าประกันอุบัติเหตุ  ด าเนินการตามที่ได้รับหนังสือแจ้งจากทาง สบช. โดยการส่งรายชื่อนักศึกษาทุก
คนเพ่ือให้ทาง สบช. จัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา   รายงานผลการจัดท าประกันอุบัติเหตุของ
นักศึกษา 

4.ติดตามเยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย เมื่อได้รับรายงานจากอาจารย์เวร อาจารย์ประจ าชั้น หรือ 
นักศึกษาว่ามีนักศึกษาที่ไม่สบาย หรือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทางงานสุขภาพจะติดตามเยี่ยม
นักศึกษา  
           กรณีท่ีต้องนอนรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล งานสุขภาพจะท าการเบิกสวัสดิการเยี่ยม นักศึกษาท่ี 
เจ็บป่วยและติดตามดูอาการ  รายงานผลการติดตามตามระบบและให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
 งานหอพัก  บริการด้านหอพัก 

1. ตรวจพอพักนักศึกษา/กิจกรรม5ส(ร่วมกับกรรมการหอพัก)จ านวนที่ท าการตรวจ 5 ครั้ง  
- ผลการตรวจหอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวนห้องพัก 25 ห้อง ห้องพักสะอาดเรียบร้อย

จ านวน 25 ห้อง 
- ผลการตรวจหอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 26 ห้อง ห้องพักสะอาดจ านวน 18 ห้อง ห้องที่

ไม่สะอาด จ านวน 8 ห้องด าเนินการดังนี้ ได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบเพื่อไปด าเนินปรับปรุง
แก้ไข และด าเนินการตรวจรอบที่ 2 สะอาดครบทุกห้อง 

- ผลการตรวจหอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 38 ห้อง ห้องพักสะอาดจ านวน 28 ห้อง ห้องที่
ไม่สะอาดด าเนินการดังนี้ ได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบเพ่ือไปด าเนินปรับปรุงแก้ไข และ
ด าเนินการตรวจรอบที่ 2 สะอาดครบทุกห้อง 

- ผลการตรวจหอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 44 ห้อง ห้องพักสะอาดจ านวน 32 ห้อง ห้องที่
ไม่สะอาด จ านวน 12 ห้อง ด าเนินการดังนี้ ได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบเพ่ือไปด าเนินปรับปรุง
แก้ไข และด าเนินการตรวจรอบที่ 2 สะอาดครบทุกห้อง 

- การตรวจหอพักนักศึกษาก่อนปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี ผลการตรวจความ
สะอาดห้องพักสะอาดทุกห้อง/ท าการตรวจ 2 รอบ(ในรายที่ไม่สะอาด)  

2. ส่งซ่อมวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดในหอพัก 
- ส่งซ่อมมุ้งลวดหน้าต่าง,มุ้งลวดช่องลมและมุ้งลวดประตูหอพัก B2 f1f2f3 จ านวน 40 ห้อง  

ผลการด าเนินการ งานซ่อมบ ารุงได้ด าเนินการซ่อมแซมเสร็จเฉพาะมุ้งลวดหน้าต่างและมุ้ง
ลวดประตู คงเหลือมุ้งลวดช่องลมที่ติดบานพับยังไม่เสร็จ จ านวน 30 ห้อง 

- ส่งซ่อมเก้าอ้ีหอพักนักศึกษาA1f1f2  จ านวน 20 ตัวงานซ่อมบ ารุงด าเนินการซ่อมเสร็จ
ทันเวลาก่อนนักศึกษาเปิดเทอม 

- ส่งซ่อมตู้เสื้อผ้าช ารุด  7 รายการ ด าเนินการซ่อมเสร็จ 
- ส่งซ่อมบานเกร็ดจ านวน 5 ครั้ง งานซ่อมด าเนินการเสร็จ 



๑๓๙ 
 

- ส่งซ่อมไฟฟ้าในหอพักจ านวน 34 รายการ ผลการซ่อมช่างด าเนินการซ่อมได้ครบตามรายการ 
- ส่งซ่อมฝักบัวอาบน้ า ฝักบัวช ารุดเร็วท าให้ส่งซ่อมบ่อย 
ตรวจหอพักนักศึกษา มีการราวหอพักตามระเบียง ห้องน้ า ห้องซักรีด ห้อง Study  และห้องชมรม
ต่างๆ ทุกสัปดาห์  เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยการปฏิบัติตาม ระเบียบหอพักนักศึกษา  

การบริการด้านทุนการศึกษา 
1.ส ารวจความต้องการด้านทุนการศึกษา 
2.ด าเนินการด้านทุนการศึกษาให้เปล่าประจ าปีมีผู้ได้รับทุน ครั้งที่ 1 จ านวน 76 ราย เปน็วงเงิน
การให้ทุนจ านวน 762,500 บาท   
3. ด าเนินการด้านทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในระบบ e-
Studentloan มีผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติ เป็นผู้กู้รายเก่า  จ านวน 172 ราย ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา 
52 ราย   
๔ ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษาพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิต 
๕ ติดตามการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
6 ประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการแก่นักศึกษาด้านสุขภาพผ่านทางหน้าเวปไซด์ของ
วิทยาลัย 
 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า 
๓.๕๑ 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดบริการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.75 
โดยมีผลการประเมินที่ต้องปรับปรุงด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านกายภาพ มากท่ีสุดเนื่องจากสภาพ
ห้องพักและอาคารหอพัก  การบริการห้องสุขาและ
ห้องน้ า สภาพการใช้งานไม่พร้อมส าหรับการใช้งาน 
เห็นควรมีการปรับปรุงซ่อมแซม 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย 
ร้อย
ละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 

ค่าใช้จ่ายใน
การน า
นักศึกษาเข้า
รบั
ทุนการศึกษา 

30,000 0 30,000 0 0 0 0 

2 
ค่าตรวจ
สุขภาพ 

๑๐๑,๒๘๐ 0 ๑๐๑,๒๘๐ 0 0 0 0 

3 ค่าเวชภัณฑ ์ 5,000 0 5,000 0 0 0 0 

4. 
วัสดุอุปกรณ์
หอพัก 

8,000 0 8,000 0 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 250,680 0 250,680 0 0 0 0 
 ๖.2 สรุปมูลค่าใช้จ่าย 

 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 

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

นักศึกษาไป-กลับ รพ.มค. 
200บาท/ครั้ง ๒,๐๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑.  การจัดบริการส าหรับนักศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนใน
องค์กรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมายจึงจะประสบผลส าเร็จและเน้นเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  การส ารวจความต้องการด้านบริการส าหรับนักศึกษา ท าให้ทราบความต้องการและการจัด
สวัสดิการได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจ 

๓. หน้าที่ในการจัดสวัสดิการส าหรับนักศึกษาทุกภาคส่วนควรให้การดูแลร่วมกัน ไม่ใช่เฉพาะ
ผู้รับผิดชอบหลักเพราะจะท าให้การดูไม่ทั่วถึง 

 
 

 



๑๔๑ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและการสนับสนุนในทุกด้าน 
2. บุคลากรทุกระดับในกลุ่มงานให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและมีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรในกลุ่มกิจการนักศึกษาทุกคนมีความเสียสละ และรับผิดชอบสูง 

 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ๑. ควรมีการจัดท าโครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการ
ส ารวจความต้องการด้านบริการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดบริการแก่นักศึกษา 
 ๒. ควรมีน าผลการประเมินด้านคุณภาพการบริการนักศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงและบันทึก
หลักฐานการปรับปรุงพัฒนาเป็นระบบ  
 
 

 
ลงชื่อ      นุชนาถ   บุญมาศ      (ผู้รับผิดชอบ) 

(  นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ  ) 
 

ลงชื่อ   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว) 

                                               รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                           วันที.่.....20........เดือน..สิงหาคม ...พ.ศ.......2558 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 25 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการวิชาชีพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   อ. นุชนาถ   บุญมาศ และ คณาจารย์กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ    
 3.1 กิจกรรมประชุมวิชาการประจ าปี และวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย  
ในวันที่ 22-23 ธ.ค. 2557 

3.2 ประชุมเสวนาศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาเครือข่าย ในวันที่ 16 ม.ค. 2558 
3.3.กิจกรรมบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

กันยายน  2558 
๔.กลุ่มเป้าหมาย   
   1.  กิจกรรมประชุมวิชาการประจ าปี และวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย  

- ศิษย์เก่าจ านวน ๕๐ คน 
- ศิษย์ปัจจุบันนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 1 จ านวน 106 คน 
- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  จ านวน 150 คน 
- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 90 คน   รวมทั้งสิ้น จ านวน 346 คน 
- คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจ านวน ๒๐ คน  

                 รวมทั้งสิ้น   416 คน  
   2.ประชุมเสวนาศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาเครือข่าย  

- ศิษย์เก่าจ านวน ๕๐ คน -ศิษย์ปัจจุบันนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 1 จ านวน 106 คน 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  จ านวน 150 คน 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 90 คน   รวมทั้งสิ้น จ านวน 346 คน 
คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจ านวน ๒๐ คน  

รวมทั้งสิ้น   416 คน  
     3.กิจกรรมบริการวิชาการศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
กรกฎาคม 2558 

-ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รุ่นที่ 29 จ านวน 88 คน 
-ตัวแทนนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน จ านวน ๒๐ คน 
-อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยจ านวน ๕๐ คน       รวมทั้งสิ้น   158 คน 



๑๔๓ 
 

๕. ผลการด าเนินงาน 
      5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

5.1.1 จัดประชุมเสวนาศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาเครือข่ายและหาความต้องการด้านวิชาการเพ่ือเป็น
ข้อมูลน าเข้าให้งานบริการวิชาการ ในการจัดบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า 

5.1.๒.ร่วมมือกับงานบริการวิชาการในการวางแผนจัดบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าในวันครบรอบวัน
สถาปนาวิทยาลัย 

5.1.3 จัดบริการวิชาแก่ศิษย์เก่าร่วมกับงานบริการวิชาการ และชมรมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 

4.1.4 จัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย 
4.1.5 ประชุมเสวนาศิษย์เก่าเพ่ือวางแผนการด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า ในปี 2558 
4.1.6 จัดกิจกรรมบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. มีผลงานกิจกรรมการส่งเสริมประสบการณ์
ด้านวิชาการและหรือวิชาชีพ และหรือผลงาน
สร้างสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
อย่างน้อย ๑ ผลงาน/โครงการ 

มีผลงานกิจกรรมการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการและ
หรือวิชาชีพ และหรือผลงานสร้างสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน จ านวน 1 โครงการร่วมกับกลุ่มงานบริการ
วิชาการในโครงการประชุมวิชาการประจ าปี 2557วันที่ 22-
14 ธันวาคม 2557 

2.มีการจัดบริการวิชาการด้านวิชาการและ
วิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
 

มีการจัดบริการวิชาการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันในกิจกรรมโครงการเปิดประตูสู่รั้วอินถวาฯวันที่
27-29 กรกฎาคม 2558และโครงการต้นกล้าอินถวาวันที่ 3 
สิงหาคม 2558 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร 24,360 - 0 - 0 - 100 

2 ค่าวัสดุ 11,800 - 0 - 0 - 100 
3 ค่าตอบแทน

วิทยากร 
1800 - 0 - 0 - 100 

  36,710 - 0 - 0 - 100 



๑๔๔ 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 
1 ห้องประชุมอินถวาจ านวน 

3๒ ชม. 
๓๐๐ บาท 9,๖๐๐ บาท  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 การประชุมเสวนาศิษย์เก่าที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานของฝ่ายต่างๆ 
 7.2 การประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 พลังความสามัคคีของศิษย์เก่าท่ีพร้อมจะมีส่วนร่วมกับสถาบันในการด าเนินงาน 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การประสานงานที่กระชั้นชิดในการประชุมเสวนาส่งผลให้บางรุ่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ควร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมศิษย์และประสานงานก่อนประมาณ 2 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 
ลงชื่อ      นุชนาถ   บุญมาศ      (ผู้รับผิดชอบ) 

(  นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ  ) 
 

ลงชื่อ   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว) 

                                               รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                           วันที.่.....20........เดือน..สิงหาคม ...พ.ศ.......2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 26 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการวินัยดีชีวีมีสุข 
 ๒.  ผู้รับผิดชอบ  อ. สัมฤทธิ์ ขวัญโพน  อ. วรันณ์ธร  โพธารินทร์  อ. ศุภกฤติ สุริโย 
 ๓ . ระยะเวลาในการด าเนินงาน     
       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗  – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
       นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี   รุ่น ๒๙  รุ่น ๓๐  รุ่น ๓๑  และรุ่น ๓๒ 
๕. ผลการด าเนินงาน 
 ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรมตามแผน ผลการด าเนินงาน 
๑. กิจกรรม สร้างเสริมความคิดบวกด้านวินัย 
     - จัดประชุมสัมมนา จ านวน ๑ ครั้ง  
๒ วัน   
      

 
-ไม่ได้จัดเป็นรูปแบบสัมมนา เนื่องจาก การ 
จัดการเวลาไม่ได้ก าหนดในตารางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
กลุ่มกิจการนักศึกษา จัดให้จึงท าให้การหาเวลาด าเนินการ
ไม่ชัดเจน แต่มีการปรับการจัดเป็นกิจกรรมสะท้อนคิดและ
ถอดบทเรียนจากสภาพจริง  จ านวน ๒ ครั้ง   
 

๒  ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมวินัยที่
ก าหนดให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดย จัดพ้ืนที่ ชื่น
ชมความดีของรายบุคคลและรายชั้นปี (จัด
บอร์ด) ภาคการศึกษา ละ ๑ ครั้ง  
 

-ไม่ได้ด าเนินการ   

๓. ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมด้านวินัยและ
มีการประชาสัมพันธ์เดือนละ ๑ ครั้งที่บอร์ด
งานวินัย 

    มีการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมในพฤติกรรมที่ 
ก าหนด คือ เข้าแถว สวดมนต์  การใช้ยานพาหนะ  การ
เข้าออก จากสมุดบันทึก และมีการน าไปลงฐานข้อมูล
พฤติกรรม   
    มีการกล่าวชื่นชมความดีในการแสดงพฤติกรรมวินัยที่ดี 
ในช่วงการเคารพธงชาติ แต่ขาดการน ามาประชาสัมพันธ์
เพ่ือทราบทั่วกันในรูปแบบอ่ืนๆ 

๔. จัดท าป้าย/บอร์ด/สื่อรณรงค์การสร้าง
วินัยในตนเองทุกภาคการศึกษา 

มีการด าเนินการตามบางส่วน ท าป้ายไวนิล วินัย ร่วมกับ
ชมรม RSC  

๕. จัดท าข้อตกลงกับนักศึกษาในการแสดง
พฤติกรรมด้านวินัยปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จัดท ากับสโมสรนักศึกษาและมีการประกาศใช้ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 



๑๔๖ 
 

 
๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมด้านวินัยอย่าง
น้อย  ร้อยละ ๙๕ 

จากผลการประเมินตามบันทึกพฤติกรรม พบว่า 
นักศึกษามีการท าวินัย   
๑ ระดับ ๓ จ านวน 3 ราย  คดิเป็น ร้อยละ ๐.55  
๒. ระดับ ๒  จ านวน  1  ราย  คิดเป็น ร้อยละ ๐.
18 
๓. ระดับ ๑  จ านวน  4  ราย  คิดเป็น  0.73 
และมีการตักเตือนในรายที่มีความผิดเล็กน้อย 
ซึ่งจากหลักฐานจะพบความผิดทางวินัยรวม จ านวน  
๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐.73 
 

 
๖. งบประมาณ 

๖.๑ 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  

๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์                       62,500 - 5,000 - 57,500 -  
         
 รวม 62,500 - 5,000 - 57,500 - ๙๒ 

 
๖.๒ สรุปมูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ รายการ ราคาต่อหน่อย คิดเป็นมูลค่า(บาท) หมายเหตุ 
๑ ค่าหอประชุม  ๕๐๐ บาท/ชม. 1500  
๒ ค่าเครื่องเสียง ๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง 1500  
 รวม  3000  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ การจัดกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านเจตคติ ต้องใช้เวลาและจ านวนครั้งที่ท าควรมากกว่า 1 ครั้ง  
และมีความต่อเนื่อง 

๗.๒ กิจกรรมแนวการใช้กระบวนการการทางจิตตปัญญาจะท าให้เกิดความร่วมมือได้ดี 
๗.๓ การวางแผนกิจกรรมควรท าร่วมกับเครือข่ายนักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น และควรมีการประชุมร่วมสรุปผลงานเป็นรายภาคการศึกษา 



๑๔๗ 
 

๗.๔ การจัดการวางแผนเรื่องเวลาร่วมกับงานกิจการนักศึกษาท่ีชัดเจนจะเป็นตัวช่วยในการ 
ด าเนินงานที่ต่อเนื่องได้และมีความแน่นอน 

๗.๕ มีการน าข้อมูลที่มีใช้เพ่ือการตัดสินใจให้มากและตรวจสอบข้อมูลให้น่าเชือ่ถือเป็นที่ยอมรับได้ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๘.๑  การพัฒนารูปแบบและเทคนิคที่น่าสนใจ 
๘.๒ การสร้างทีมงานในระดับนักศึกษาจะมีความยั่งยืนมากกว่าการตั้งกฎระเบียบเพ่ิม 
๘.๓ การให้เวลาหรือเวลาที่เหมาะสมจะช่วยในการพัฒนางานให้ดี 
 

๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
   ควรมีการวางแผนงานร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้องและในกลุ่มงาน  มีการติดตามก ากับที่ชัดเจน และ
สม่ าเสมอ   ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานเป็นรายภาคการศึกษา เสนอเป็นล าดับ  

 
 

  ลงชื่อ........สัมฤทธิ์  ขวัญโพน.... (ผู้รับผิดชอบ) 
(นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

               ลงชื่อ..  นุชนาถ  บุญมาศ  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวนุชนาถ   บุญมาศ) 
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการฯ 

วันที่.30... เดือน..กันยายน...... พ.ศ. .....๒๕๕๘...... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 27 
๑. ชื่อโครงการ เปิดประตูสู่รั้วอินถวา จิตอาสากล้าใหม่เพื่อดูแลสุขภาพชุมชนด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ก้าวหน้าสู่เส้นทางสีขาวปี ๓ 
๒. ผู้รับผิดชอบ นายสุรศักดิ์ กุณโฮง และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ จ านวน ๑๐๐ คน 
๒. นักศึกษาพยาบาลจิตอาสาเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงทุกชั้นปีจ านวน ๘๐   คน 
๓. อาจารย์ผู้ดูแล ๕ คน 

๕.  ผลการด าเนินงาน 
5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  สโมสรนักศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จัดให้มี 

กิจกรรมค่ายในวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  และ รับสมัครจิตอาสานักศึกษารุ่นพ่ีในการเป็นพ่ีเลี้ยงโดย
มีนักศึกษาร่วม 98 คนและแกนน าจิตอาสารุ่นพ่ี 80 คน 

   ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   กิจกรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  
1 กิจกรรมกลุ่มและสันทนาการและเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
2สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวิทยาลัย ปฐมนิเทศชมสถานที่ในวิทยาลัย 
3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความแตกต่างของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาล 
5 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
   กิจกรรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  
1.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
2.กิจกรรมจิตอาสาและเรียนรู้วิถีชีวิตจากสภาพการณ์จริงในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม  

ศูนย์สุขภาพชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองมหาสารคาม บ้านมหาสารคาม  
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท ากิจกรรมจิตอาสาในชุมชน 
4. งานParty   Night   
5. พิธีเทียน 



๑๔๙ 
 

กิจกรรมวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  
1.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
2.กิจกรรม Walk Rally /จิตอาสาดูแลสภาพแวดล้อม 
3.กิจกรรมเปิดใจ/อ าลาค่าย 
ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ประทับใจคุณแม่ อสม. ที่พาไปพบผู้ป่วย มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง ตลกเฮฮา เข้ากับผู้ป่วย 
ได้ดี และรู้สึกประทับใจญาติของผู้ป่วยที่มีก าลังใจที่ดี ในการที่จะแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด ประทับใจผู้ป่วยที่มี
ความพยายาม ที่จะช่วยเหลือตัวเองให้อาการดีขึ้น ประทับใจอาจารย์ที่ให้ความรู้และค าแนะน าในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างละเอียด รู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิชาชีพนี้ไม่ใช่แค่การน าเอา
ความรู้มาดูแลเฉพาะร่างกายผู้ป่วยเท่านั้น แต่ต้องดูแลสภาพจิตใจให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นด้วย รู้สึกมีความสุขที่ได้
เห็นเพ่ือนร่วมโลกช่วยเหลือกัน ทั้งที่ไม่รู้จักกันเลย รู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ ท าให้ได้มีโอกาสดูแล
ผู้สูงอายุ และได้ถามถึงความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลองท าสิ่งใหม่ๆ รู้สึกสงสารที่ได้เห็นการใช้
ชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา รู้สึกว่าการท่ีจะต้องมาท างานเป็นพยาบาลจริงๆ ตองมีความอดทนอย่าง
มาก ต้องมีจิตใจที่ดี และต้องพร้อมทั้งกาย จิตใจในการดูแลผู้ป่วย รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นการช่วยเหลือของ
คนในครอบครัวของผู้ป่วย รู้สึกว่าตนเองต้องมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ท าให้มีความอดทนมากขึ้น มีความเมตตามากข้ึน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแล 

ผู้ป่วยมากขึ้น ต้องกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้เราต้องหัดเป็นคนตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีกับผู้ป่วย ท าให้ความกลัวลดลง ท าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล ท าให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้น รู้จัก
คิดอย่างมีกระบวนการและมีเหตุผล อยู่อย่างมีความสุขในการด ารงชีวิตในสังคม มีความกล้าที่จะใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยมากขึ้น อยากจะท าให้คนอ่ืนมีความสุข อยากตั้งใจเรียนเพ่ือน าวิชาที่ได้เรียนมาไปปฏิบัติกับผู้ป่วย มี
แรงผลักดันในการเรียนพยาบาล เพ่ือที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน 

๔. การน าไปในชีวิตประจ าวัน 
น าความรู้ที่ได้พบเจอไปพัฒนาตนเองในการเรียน หรือการท างานในอนาคตได้ สามารถน า 

ความรู้ วิธีการดูแลไปช่วยคนในครอบครัวได้ ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การมีจิตอาสา สามารถน ามาประยุกต์
กับเราในชีวิตประจ าวันได้ ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ จะท าให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
การที่เรามีความรู้ที่จะสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นได้ เราก็ควรท าอย่างเต็มความสามารถของเรา น า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับคนในครอบครัวและคนในชุมชน ในเรื่องการพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพ เพ่ือหา
วิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น พร้อมทั้งค าแนะน า ให้ก าลังใจ รวมทั้งให้ผู้ป่วยรู้สึกคลายกังวลใจ พร้อมจะรักษาวิธี
ที่ถูกต้อง สามารถน ามาใช้ในการปรับตัวและเตรียมตัวได้ง่ายข้ึนในการเรียนพยาบาล น ามาใช้ในการดูแลตัว
เราเอง และผู้สูงอายุในครอบครัว มีจิตสาธารณะต่อคนรอบข้าง  

 
5.2    ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพพยาบาลอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพพยาบาล จ านวน 
165 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 



๑๕๐ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๗  จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.88  

3.เกิดกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดจากพลัง
ของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

เกิดกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดจากพลังของนักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 

-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ผู้สูงอายุศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์  

-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ชุมชนสามัคคี  

-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ชุมชนอุทัยทิศ  

-จิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ต าบล
แวงน่าง 

๔.  ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพการพยาบาล (ข้อ๑) มีทัศนคติที่
ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล (ข้อ 
๒) ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข (ข้อ ๓)มี
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ (ข้อ ๖) มีภาวะผู้น าและ
สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ข้อ ๗) พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต (ข้อ 
๙) ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

 

๔. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ข้อ๑ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล 
จ านวน 158 คน คิดเป็น87.77 
ข้อ ๒มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล จ านวน 158 คน คิด
เป็น87.77 
ข้อ ๓ ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
จ านวน 146 คน คิดเป็น 81.11 
ข้อ ๖มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ จ านวน 154 คน คิดเป็น85.55 
ข้อ ๗มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 154 คน คิดเป็น85.55 
ข้อ ๙ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จ านวน 178 คน คิดเป็น 98.88 

 
 



๑๕๑ 
 

 6.  งบประมาณ 
6.๑   สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ล าดับ รายการที่
ใช้ 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

๑. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

๕,๐๐๐ - 4,945 - 55 - 1.1 

๒. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

800 - 0 - 800 - 100 

๓ ค่าพาหนะ 4500 
 

 4500 
 

 0 - 0 

4 ค่าอาหาร
ว่างอาจารย์
และ
นักศึกษา 

4,500 0 4,500 0 0 0 0 

5 ค่าอาหาร
นักศึกษา 

๒๘,๘๐๐ 0 ๒๘,๘๐๐ 0 0 0 0 

6 ค่าอาหาร
และอาหาร
ว่าง 

- 30,000 0 30,000 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 43,6๐๐ 30,000 42,745 30,000 ๘๕๕ ๐ 1.16 

  73,600 72,745  1.16 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ห้องประชุมสโมสร ๒ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท ๖๐๐ บาท  

๒ 
หอประชุมวิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม 21 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท 1050๐ บาท 
 

๓ โสตทัศนูปกรณ์ 21 ชั่วโมง ชั่วโมงละ  ๑๐๐  บาท 2100 บาท  
 รวมทั้งสิ้น 13200  บาท  

7.  บทเรียนที่ได้เรียนรู ้



๑๕๒ 
 

7.๑ บทเรียนที่ได้เรียนรู้ผู้ด าเนินโครงการ 
๑. การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน 
๒. การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
๓. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
๔. ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 

7.๒ บทเรียนที่ได้เรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้รู้จักการดูแลผู้ป่วย ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวของผู้ป่วยเอง และครอบครัวองผู้ป่วย รู้ถึง 

วิธีการรักษา และการท ากายภาพบ าบัดของผู้ป่วยติดเตียง ได้รู้ว่าควรท าอะไรให้ผู้ป่วยยิ้มได้ ได้รู้ว่าผู้ป่วย
เป็นโรคอะไร และควรดูผู้ป่วยอย่างไร ได้รู้เกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วย ได้เรียนรู้การให้ก าลังใจผู้ป่วย ได้เรียนรู้
การท างานเป็นทีม ได้เรียนรู้ถึงความห่วงใย เอ้ืออาทร การสร้างสัมพันธภาพ ท าให้เราเข้าใจชีวิต ได้เรียนรู้
ว่าการท างานกับชุมชน การสื่อสาร เป็นสิ่งส าคัญ เพราะชุมชน ชาวบ้าน ต้องพูดให้เข้าใจกัน ต้องใช้ภาษาที่
ชาวบ้านเข้าใจ ได้เรียนรู้ว่าการท างานอย่างเสียสละท าให้พยาบาลมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการ ได้รู้ถึง
การด าเนินงานของศูนย์สุขภาพ การท างานของพยาบาลชุมชน ได้รู้หลักการท างานที่โรงพยาบาล ได้รู้ว่า
การเรียนพยาบาลนั้น ไม่ใช่แค่รู้หลักทฤษฎี สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ว่าการเข้าเวรของ
พยาบาลเป็นอย่างไร ได้เรียนรู้ลักษณะโรคของเด็กโต เช่น ไข้เลือดออก ได้รู้วิ ธีการดูแลผู้ป่วยแต่ละตึกที่ไม่
เหมือนกัน ได้รู้แนวทางในการเรียนพยาบาลต่อ ท าอย่างไรถึงจะได้มีความก้าวหน้าในวิชีพนี้ รู้ว่าการเป็น
พยาบาลต้องมีคุณธรรมอย่างยิ่ง ได้รู้ว่านอจากพยาบาลจะดูแลผู้ป่วยแล้ว ยังมีความคิดสร้างสรรค์น าสิ่ง
ต่างๆมาประยุกต์ใช้เพ่ือสะดวกต่อการดูแลผู้ป่วย ได้เรียนรู้วิธีการซักประวัติเบื้องต้น ได้ทราบถึงสภาวะ
จิตใจของผู้ป่วย ว่าผู้ป่วยมีความเครียด หรือกังวลกับโรคนี้อย่างไร ได้รู้จักพฤติกรรมการกินของผู้ป่วย ได้รู้
บรรยากาศจากสถานที่จริง เหตุการณ์จริง ได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาคนไข้ ว่าต้องท าอย่างไร ได้ เห็นชีวิตการ
ท างานของพยาบาล รู้หน้าที่และการปฏิบัติต่อผู้ป่วย และความอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะ จะท าให้เราร่วมงาน
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษา ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง ได้ 
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 เนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืนๆ มาทับซ้อนเวลาเตรียมงานค่าย 

 9.๒ คณะกรรมการในการจัดงานแต่ละฝ่ายควรมีประมาณ ๑๐-๑๕ คน เพื่อสะดวกในการ 
ท างานและติดต่อประสานงาน 
 9.๓ ประสานงานในแต่ละฝ่ายเพื่อจะได้ล าดับรายการในงานได้อย่างแน่นอน 
 
 



๑๕๓ 
 

          แนวทางการพัฒนา 
1 ควรมีการก าหนดระยะกิจกรรมไม่ให้กระชั้นชิดหรือทิ้งระยะห่างจนเกินไป ควรก าหนด

ระยะเวลาให้มีความแน่นอนมากว่านี้ และไม่ควรมีกิจกรรมอ่ืนแทรกในระหว่างการเตรียมงาน 

2 ควรมีการเพ่ิมจ านวนกรรมการในแต่ละฝ่ายให้มากข้ึนเพ่ือสะดวกในการท างานและติดต่อ
ประสานงาน 
           แนวทางการพัฒนา(ต่อ) 

3 ควรมีการประสานงานให้มากข้ึน ระหว่าง คณะกรรมการจัดท าโครงการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาทุกชั้นปี ชมรมต่างๆ และ ฝ่ายต่างๆในโครงการ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ และ ผลการด าเนินงาน
ตรงตามวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุด 

 
 

ลงชื่อ    สุรศักดิ์  กุณโฮง  (ผู้รับผิดชอบ) 
                                               ( นายสุรศักดิ์  กุณโฮง  ) 

นายกสโมสรนักศึกษา 
 

          ลงชื่อ เรณุวัฒน์     โคตรพัฒน์   ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
                        ( นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ ) 
                         หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

วันที่.....15....เดือน.สิงหาคม.....พ.ศ..2558 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 28 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   วศม.ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย  ใส่ใจสังคม 
2. ผู้รับผิดชอบ  นายกฤตย์ทิวัตถ์  ศิลาจันทร์  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์สัมฤทธิ์  ขวัญโพน 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕๗  กันยายน ๒๕๕๘ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ชั้นปีที่ ๑  ๒  และ๓  จะนวน๕๒๒  คน 
๒. แกนน านักเรียนโรงเรียนเครือข่ายจ านวน  ๕๐  คน 

5. ผลการด าเนินงาน 
5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานยนต์  ในเทศกาลสงกรานต์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัดใน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น.ณ  หอประชุม
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

     การด าเนินกิจกรรม 

๑. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่  ๓๒  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๒.๑ เปิดวีดีทัศน์ 
 -    การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 -    การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
      ๒.๒     น าเสนอข้อมูล   ความเป็นมาของการจัดกิจกรรม    สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี  
๒๕๕๗  โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๓. จัดกิจกรรมตอบค าถามเกี่ยวกับกฎและป้ายสัญลักษณ์จราจร  พร้อมทั้งแจกของรางวัล 
๔. ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุการการขับข่ีจักรยานยนต์ใน

เทศกาลสงกรานต์ 
- เมาไม่ขับ       -สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
- ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐  กิโลเมตร/ชั่วโมง 
- ไม่ขับรถหากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ -ห้ามใช้รถท่ียังไม่ได้จดทะเบียน 
- ไม่ขับรถโดยประมาท  อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน 
- เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด -มีน้ าใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน 



๑๕๕ 
 

กิจกรรมรณรงค์อบรมและฟื้นฟูความรู้  และสร้างจิตส านึกในการขับข่ีปลอดภัย  ส าหรับนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา  
๐๘.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น.ณ  หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

การด าเนินกิจกรรม 

๑. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่  ๑ ๒ ๓ และ๔  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดโครงการ 
๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู  และสร้างจิตส านึกในการขับขี่ปลอดภัย 

๓.๑  น าเสนอข้อมูล  เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้น  ผลกระทบจากการฝ่าฝืนกฎจราจร 
๓.๒  เปิดวีดีทศัน-์  การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

๔.  จัดกิจกรรมตอบค าถามเกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้นและผลกระทบจากการฝ่าฝืนกฎจราจร  พร้อม
ทั้งแจกของรางวัล 

๕. แสดงละครสั้นสะท้อนปัญหาของการไม่เคารพกฎจราจร 
๖. ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์อบรมและฟ้ืนฟูความรู้  และสร้างจิตส านึกในการขับขี่

ปลอดภัย 
- ได้เรียนรู้กฎจราจร 
- เรียนรู้กฎหมายเก่ียวกับการใช้รถใช้ถนน 
- ได้ข้อคิดในการใช้รถใช้ถนนจากประสบการณ์ที่นักศึกษาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
- ได้เรียนรู้ผลกระทบจากความประมาทในการใช้รถ 
- ได้เรียนรู้โทษจาการดื่มเครื่องมึนเมา 
- เรียนรู้การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการขับขี่ 

ร่วมโครงการขับข่ีปลอดภัย  มีวินัยจราจร  โดยสถานีต ารวจภูธรเมืองมหาสารคาม วันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น.ณ  ที่ว่าการอ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

การด าเนินกิจกรรม 
      ๑.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมรับหมวกนิรภัยคนละหนึ่งใบ 
      ๒.  รว่มรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร 
      ๓.  ชมละครสั้น  และการแสดงจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โรงเรียนสารคามพิทยาคม  และชมรม  BIGBIKE  จังหวัดมหาสารคาม 
      ๔.  รว่มปฏิญาณตน  ขับขี่ปลอดภัย  มีวินัยจราจร 
      ๕.รว่มขบวนขับรถรณรงค์สวมหมวกนิรภัยรอบเมืองมหาสารคาม 

กิจกรรมให้ความรู้  walk rally  ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่๑  รุ่นที่๓๓   



๑๕๖ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐  ๑๗.๐๐ น.ณ  วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 

การด าเนินกิจกรรม 

๑.  ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนในฐาน  walk  rally 
๑.๑  แบ่งกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่๑ออกเป็น๘กลุ่ม  กลุ่มละ  ๑๒-๑๓ คน 
๑.๒  สันทนาการ  ละลายพฤติกรรมน้องๆ   

      ๒.  อธิบายกฎกติกาการเล่มเกมส์การใบ้ค าตามสัญลักษณ์ป้ายจราจร 
 ๒.๑  ให้น้องแบ่งออกเป็นสองทีม  ทีมละเท่าๆกัน 
 ๒.๒  แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคน 
 ๒.๓  ให้ตัวแทนแต่ละทีมดูป้ายจราจรตามที่พ่ี  STAFF  ก าหนด  และใบ้ให้เพ่ือนในทีมภายในเวลา
ที่ก าหนด  โดยใช้ท่าทางประกอบ  ห้ามใช้เสียงโดยเด็ดขาด   
 ๒.๔  ให้พ่ี  STAFF คอยสังเกตน้องๆ ว่ามีใครท าผิดกฎกติกาหรือไม่ 
 ๒.๕  ทีมใดตอบค าถามได้เร็ว  และถูกต้องที่สุด  เป็นจ านวนสามครั้ง  ในการเล่นทั้งหมดห้าครั้ง  
ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ 
      ๓.  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนตามกฎระเบียบของวิทยาลัย 
 -  นักศึกษาที่สามารถน ารถจักรยานยนต์มาใช้ได้ จะต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒  ๓  และ๔  
เท่านั้น 
 -  การน ารถจักรยานยนต์มาใช้  สามารถน ามาใช้ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕  ของจ านวนนักศึกษาในแต่
ละชั้นปี 
 -  ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยทุกครั้งต้องสวมหมวกนิรภัย 
 -  ไม่ขับรถจักรยานยนต์เร็วเกินไป  ภายในเขตของวิทยาลัย 
      ๔.  ถอดบทเรียนที่ได้รับและความรู้สึก  หลังการท ากิจกรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปี
ที่ ๑  รุ่นที่ ๓๓ 
 -  ได้รู้จักความเป็นมาและความส าคัญของชมรม  RSC 

-  ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร  และป้ายสัญลักษณ์  จากการท ากิจกรรมของฐานชมรม  RSC 
-  ได้รับความสนุกจากกิจกรรมสันทนาการ 
-  ได้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนตามกฎระเบียบของวิทยาลัย 

 

 

 

 



๑๕๗ 
 

5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
การ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง ร้อยละ 
๘๕  

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักกฎจราจรถูกต้องคิดเป็น91% 
จากผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่
ปลอดภัย  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ฟ้ืนฟูความรู้ และ
สร้างจิตส านึกในการขับข่ีปลอดภัยส าหรับนักศึกษา 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีพฤติกรรมการขับข่ีที่
ปลอดภัย อย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีพฤติกรรมการขับข่ี 
ที่ปลอดภัย ร้อยละ100 

๓. ร้อยละของนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ด้านความมีวินัยและความ
รบัผิดชอบโดยไม่ท าผิดวินัยจราจร อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๕ 

๓. ร้อยละของนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบโดยไม่ท า
ผิดวินัยจราจร ร้อยละ3 

 

6.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 วัสดุอุปกรณ์  5,000 15,000 0 8,000 5000 0 100 

รวมทั้งหมด 5,000 15,000 0 8,000 5000 0 100 

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  

 
 



๑๕๘ 
 

๗.บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
๗.๑.  การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องมีการประสานงานกันทุกฝ่าย  เพ่ือการ

ประสานงานและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
๗.๒.  การบริหารจัดการคนและงบประมาณ 
๗.๓.  ได้มีการเรียนรู้การท างานและได้ประสบการณ์ในการท างานเพ่ือในอนาคตจะได้มี

ความคุ้นเคยกับการท างาน  และเกิดปัญหาน้อยลง 
 ๗.๔.  รู้จักความสามัคคีกัน  เพ่ือให้งานออกมาส าเร็จ 
 ๗.๕.  ได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกให้กับส่วนรวมเพ่ือลดอุบัติเหตุให้กับสังคม 
 ๗.๖.  ได้เรียนรู้การท างานท่ีเป็นจิตสาธารณะ  การท างานให้กับสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

๘.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
8.1 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ชัดเจนและต่อเนื่อง  ครอบคลุมทุกด้าน 
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  คณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.5 สมาชิกทุกคนในชมรมรู้หน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี  
และรู้หน้าที่ของสมาชิกทุกคน  เพ่ือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะสามารถรู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึน  
และสามารถแก้ไขหรือวางแผนให้งานสามารถส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 

8.6 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง  ทั้งด้านงบประมาณ  สถานที่  บุคลากร 

 
๘.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ(ต่อ) 

8.7 วัฒนธรรมและความผูกพันภายในองค์กร  ท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการจัด
กิจกรรม 

8.8 ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี การเป็นต้นแบบสถานศึกษาวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย 

8.9 มีงบประมาณจากทางวิทยาลัยที่เพียงพอในการจัดด าเนินงาน 
8.10 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและมีส่วนในกิจกรรมทุกกิจกรรม 

 
 
 
 



๑๕๙ 
 

๙.ข้อเสนอแนะ 
9.๑. พิจารณาเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  และวันเวลาให้มีความเหมาะสม 
9.2. ชมรมด าเนินการมอบหมายงานกลุ่มให้เป็นระบบและประสานงานกับทีมสอจร.ของวิทยาลัย

เพ่ือการวางแผนขับเคลื่อนงานควบคู่กัน 
 

ลงชื่อ..........กฤตย์ทิวัตถ์  ศิลาจันทร์  ....(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นายกฤตย์ทิวัตถ์  ศิลาจันทร์  )                                                

ประธานชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

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

       วันที่..15..เดือน....กันยายน....พ.ศ..2558 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  29 
๑. ชื่อโครงการ  English on Monday 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิสุดา  ข่วงทิพย์ และสมาชิกชมรมวิชาการ 
   อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์เฌอนินทร์  ตั้งปฐมวงศ์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย  

๔.๑ นักศึกษาชมรมวิชาการชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน ๗๓ คน 
๔.๒นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน ๕๒๔ คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 มีการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ 

วันที่ ๒ –๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗จัดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์โครงการ English on  Monday 
วันที่๒๐ ตุลาคม – ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗จัดกิจกรรมแข่งขัน crossword 
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗– ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘น าเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษและ

ความรู้ทางวิชาการที่หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติทุกวันอังคาร 
วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘จัดฉายภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเดือนละ 1 ครั้ง 
นักศึกษาเป็น Buddy ร่วมกับงานวิเทศน์สัมพันธ์ในการต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศ

ญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-3กันยายน 2558 พร้อมร่วมแสดงสืบสานวัฒนธรรมกับการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 1 กันยายน 2558 จ านวน นศ.130คน 

 
๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.นักศึกษาผ่านการประเมินแบบทดสอบ
ของชมรมวิชาการหลังการท าโครงการร้อย
ละ ๗๐ 

นักศึกษาผ่านการประเมินแบบทดสอบของชมรมวิชาการหลัง
การท าโครงการร้อยละ ๗๐ 
 

๒.  ชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพในการด าเนินงานครบกระบวนการ 

ชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงาน
ครบกระบวนการโดยการติดต่อประสานงาน และร่วมกันท า
อย่างเป็นระบบท าให้การจัดงานด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 



๑๖๑ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๓. นักศึกษาที่มีผลประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๖, ๙ในระดับดีขึ้น
ไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

นักศึกษาท่ีมีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้อ 
๖, ๙ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ดังนี้ 
ข้อที่ ๖ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ ๙๐.๖ 
ข้อที่ ๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ ๙๔.๘ 

๔. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ 

๕.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมากขึ้น
ไป ร้อยละ ๘๐ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์และของ
รางวัล 

๓,๒๐๐  - ๓,๐๐๐ - ๒๐๐ - ๖.๒๕ 

2 ค่าอ่ืนๆ 6,800 - 6,440 - 360 - 5.29 
 รวมทั้งหมด 

 
10,๐๐๐ - 9,44๐ - 560 - 5.6 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุมสโมสรนักศึกษา 
๒ ชั่วโมง  

ชั่วโมงละ ๓๐๐บาท ๖๐๐ บาท  

๒. หอประชุมวิทยาลัย ๓ ชั่วโมง  ชั่วโมงละ ๕๐๐บาท ๑,๕๐๐ บาท  
๓. ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ๓ ชั่วโมง  

รวมทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ บาท 
ชั่วโมงละ ๑๐๐ 
บาท 

๓๐๐ บาท  

 รวมทั้งหมด  ๒,๔๐๐ บาท  
 
 
 



๑๖๒ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑.  การประสานความร่วมมือของสมาชิกในชมรมและกลุ่มงานที่เก่ียวข้องในการท างานร่วมกันต้อง
อาศัยความเข้าใจและประสานแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 ๒.  การด าเนินงานจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีการวางแผน ปรึกษาท่านอาจารย์และรุ่นพี่ที่มี
ประสบการณเ์คยท าโครงการที่ผ่านมา 
 ๓.  การด าเนินงานที่จะประสบความส าเร็จย่อมอาศัยความร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๔.  การด าเนินงานทั้งจุดเล็กจุดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นตัวโครงการ กิจกรรมและสถานที่ทุกๆส่วนมี
ความส าคัญเท่ากันท่ีไม่ควรมองข้าม โครงการก็จะประสบความส าเร็จได้ 
 ๕.  การด าเนินงานจะออกส าเร็จ ย่อมมีการประสานงานกับทุกฝ่าย มีการติดต่องานอย่างต่อเนื่อง
และมีการตรวจสอบงานเพ่ือให้งานมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑.  มีการวางแผน มอบหมายงานอย่างชัดเจน การประสานงานในชมรมเป็นระบบ คณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้ง
ด้านงบประมาณ สถานที่ บุคลากร 
  ๓.  วัฒนธรรมและความผูกพันภายในองค์กร ท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการจัดและ
เข้าร่วมกิจกรรม 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขัน cross word จึงท าให้มีผู้ร่วมแข่งขันน้อย 
 ๒.  ควรมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นและควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทางอ่ืน เช่น ติดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดต่างๆ  
 ๓.  ควรให้นักศึกษาเลือกรายชื่อภาพยนตร์ที่จะฉายในแต่ละเดือน จากนั้นให้โหวต เรื่องที่ได้รับการ
โหวตมากที่สุดก็จะได้ฉายในเดือนนั้นและติดรายชื่อภาพยนตร์ที่จะฉายลงบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 ๔.  ผู้ที่จะน าเสนอบทสนทนาและความรู้ทางวิชาการควรมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี 
 ๕.  ประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อม ก่อนเริ่มท ากิจกรรม 
 ๖.  มีกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาเข้าร่วมน้อยเนื่องจากบางกิจกรรมตรงกับช่วงที่ฝึกงานและสอบ 
 

     ลงชื่อ..  .วิสุดา  ข่วงทิพย์.......(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาววิสุดา  ข่วงทิพย์)         

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

       วันที่..15..เดือน....กันยายน....พ.ศ..2558 



๑๖๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ล าดับที่โครงการกิจกรรมที่  30 
1.ชื่อโครงการ   IT  สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
2.ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชนกานต์  โฉมสิริกุล ประธานชมรม  IT สโมสรนักศึกษาและคณะ 
3.ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘         
4.กลุ่มเป้าหมาย   
        แกนน าทางด้านเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ของแต่ละชั้นปีและนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่  ๑ - ๔   จ านวน ๕๒๒ คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
     5.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 จัดกิจกรรมในวันที่9 สิงหาคม 2558 จ านวนผู้เข้าอบรม 40 คน โดยจัดการทดสอบความรู้ก่อน
การอบรม ในห้องคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย 

-จัดอบรมสารสนเทศเพ่ือการผลิตผลงานนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 
-ทดสอบความรู้หลังการอบรม 
-จัดเวทีการแข่งขันการผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑ นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ 

ผลการทดสอบหลังการอบรมและเผยแพร่ความรู้ในระดับ
มากคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ 

๒ นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศท่ี
เหมาะสม (ข้อ ๕) และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต (ข้อ ๙) ในระดับ
ดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษาท่ีมีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ข้อ 5 คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๒๔ 
ข้อ ๙ คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๒๕ 

๓ นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับมากข้ึนไปร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 86 

๔ ชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในการด าเนินงาน 

สมาชิกชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๐ 



๑๖๔ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๕.๕ มีผลงานนวัตกรรมด้านสื่อเทคโนโลยีอย่าง
น้อย ๒ ชิ้นงาน 

มีผลงานนวัตกรรมด้านสื่อเทคโนโลยีจ านวน 8 ชิ้นงาน 

 
๖. งบประมาณ  
          ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์และของ
รางวัล 

10,000 0 3,790 0 6,210 0 62.1 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคปฏิบัติ   

6,750 0 6,750 0 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 
 

16,750 0 10,540 0 6,210 0 37.07 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุมสโมสรนักศึกษา 
๒ ชั่วโมง  

ชั่วโมงละ ๓๐๐ 
บาท 

๖๐๐ บาท  

๒. ค่าห้องคอมพิวเตอร์ ชั่วโมงละ 3๐๐ 
บาท 

๑,8๐๐ บาท  

๓. ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ๓ ชั่วโมง  
รวมทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ บาท 

ชั่วโมงละ ๑๐๐ 
บาท 

๓๐๐ บาท  

 รวมทั้งหมด  ๒,7๐๐ บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 
 ๗.๒ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๗.๓ การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
 ๗.๔ การวางแผนงานกับเวลาที่มีอยู่ 



๑๖๕ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
  ๘.๑ ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ 
  ๘.๒ อาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดโครงการท าให้มีแนวทางในการจัดโครงการ 
  ๘.๓ วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอ 
 ๘.๔ บุคลากรมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

9.1 ควรมีประสานงานในแต่ละฝ่ายเพื่อจะได้ล าดับรายการในงานได้อย่างแน่นอน 
9.2 ควรมีการเตรียมการในเรื่องพิธีกร เพื่อที่จะให้เป็นไปตามท่ีวางแผนกิจกรรมไว้ 

 
ลงชื่อ..........ชนกานต์  โฉมสิริกุล................(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางสาวชนกานต์  โฉมสิริกุล)        
                                          

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

     วันที.่.15..เดือน....กันยายน....พ.ศ..2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  31 
๑. ชื่อโครงการ  วศม.รู้รักษา พัฒนาคุณภาพชีวิต  
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายประชา  แสงเดือน        ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสมาชิกชมรม 
    อาจารย์พัชรีรัตน์ อันสีแก้ว     อาจารย์ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาชมรม 
    อาจารย์วิไลลักษณ์  เผือกพันธ์  อาจารย์ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาชมรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย  

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑- ๔    จ านวน ๕๒๓  คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
     5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ จัดเสียงตามสาย / รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้
นักศึกษาตระหนักในการรู้รักษาความสะอาดและเห็นคุณค่าของทรัพยากร ทุกวันอังคารในสัปดาห์แรกของ
เดือน 

๒.จัดตั้งคณะกรรมประจ าหอพัก  ก าหนดมาตรฐานหอพักให้เอื้อต่อวิถีชีวิต  โดยร่วมกับแม่บ้าน
ผู้ดูแลหอพัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานหอพัก  ร่วมเป็นคณะกรรมการหอพักแต่ละชั้นปีร่วมกับแม่บ้าน
ผู้รับผิดชอบหอพักและน าด าเนินการตรวจหอพักนักศึกษาร่วมกัน 

๓.กิจกรรมหอพักสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยน่าเยี่ยมน่าชม  ด าเนินการโดย 
  - กิจกรรม Big  Cleaning Day (เดือนละ ๑ครั้ง) 

- ตรวจหอพักทุก 2 ครั้ง/เดือน 
-ท าความสะอาดห้องชมรมทุก 1ครั้ง/เดือน 
-ท าความสะอาดสถานที่ส าคัญภายในวิทยาลัยทุกเทศกาลส าคัญ 
- กิจกรรมเปิดหอพักส าหรับเยี่ยมชมและประกวดห้องพักน่าอยู่โดยท าการเก็บสะสมคะแนนจาก

การตรวจหอพักนักศึกษา 

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

ใหม่ 



๑๖๗ 
 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

๑ ค่าวัสดุ 20,000 - 3,880 - 16,120 - 80.6 
2 ค่าอาหาร/

สวัสดิการ 
11,500 - - - - - 100 

 รวมทั้งหมด 31,500 0 3,880 0 27,620 0 87.68 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 
๑ ค่าเครื่องเสียง/อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์  ๓ วัน ๆ ละ) รวม  
๕๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท  

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. หอพักมีความสะอาดน่าอยู่  มีมาตรฐาน 
๕ ส ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด  
 

- หอพักมีความสะอาดน่าอยู่ มีมาตรฐาน ๕ ส.  ตามเกณฑ์ที่
วิทยาลัยก าหนด คือ  
(1) รักษาหอพักให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ   
(2) จัดเตียงนอน เคร่ืองใช้ และเสื้อผ้าให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย   
(3) รักษาความสะอาดบริเวณทั่วไป บริเวณหอพัก และบริเวณ
วิทยาลัย   
(4) ดูแลรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมบริเวณหอพัก และบริเวณ
วิทยาลัย   
(5) รักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน ๔หอ. 

 ๒. ร้อยละของหอพักนักศึกษาที่มีผล
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ 
๓ , ๗ ในระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ 
๘๕ 

- นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้อ ๓ คือ
ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จ านวน ๕๑๔ คน  
จาก ๕๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๗ 
ข้อ ๗ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม จ านวน ๖๕ คน  
จากสมาชิกชมรมจ านวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 ๓.ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษามีความพึง
พอใจ  

- นักศึกษามีความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
จ านวน  ๔๙๘คนจาก ๕๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๑ 



๑๖๘ 
 

๗.๑ เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ  
      ๗.๒ เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้มีความชัดเจน 

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

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
      ๘.๑ ความสามัคคี ช่วยเหลือกันท างานของสมาชิกในชมรม  
      ๘.๒ มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
      ๘.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์บุคลกรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัยที่ให้ค าชี้แนะ ค าแนะน าในการ
ท าโครงการ 
      ๘.๔ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชมรมทุกชั้นปี ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้
กิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
     ๘.๕ นักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ๙.๑ เป็นโครงการที่ดีควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
     ๙.๒ ควรมีสิ่งกระตุ้นให้นักศึกษาดูแลความสะอาดของห้องพัก 
     ๙.๓ ควรจัดตั้งกรรมการในการดูแล และแจ้งซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุด 
     ๙.๔ รณรงค์ให้นักศึกษารู้รักษาความสะอาดของการใช้งานห้อง STUDY 
     ๙.๕ ควรมีการรณรงค์ถึงการประหยัดใช้ไฟฟ้า  
     ๙.๖ ควรมีห้องชมรมและเก็บของให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 
 

                ลงชื่อ         ประชา แสงเดือน            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                               ( นายประชา  แสงเดือน ) 
 

          ลงชื่อ เรณุวัฒน์     โคตรพัฒน์   ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
                        ( นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ ) 

                                          หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 
วันที่....30 .เดือน.สิงหาคม.....พ.ศ..2558 

                                                    
 
 



๑๖๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  32 
๑. ชื่อโครงการ   มะเหม่ียวสายเลือดคุณธรรม น้อมน าพัฒนา วศม. 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ประธานชมรมจริยธรรม และคณะฯ 
   อาจารย์สัมฤทธิ์  ขวัญโพน   อาจารย์รัตติกานต์  รักษาภักดี 
                                         และอาจารย์วรัณธร  โพธารินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
3.ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 -กันยายน ๒๕๕8 
๔.กลุ่มเป้าหมาย   ๑.นักศึกษาชมรมจริยธรรมชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน๖๐ คน 

   ๒. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน 524 คน 
5.ผลการด าเนินงาน 
5.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

1.ชมรมจริยธรรมมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษาทุกชั้นปีทราบในชั่วโมงหลังการสวด 
มนต์ไหว้พระวันอาทิตย์และใช้เป็นพื้นที่ในการเปิดสื่อความดีงาม กิจกรรมเปิดสื่อคุณธรรมด้านความดี  
อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันพุธ หลังสวดมนต์ไหว้พระ(สุภาษิตสะกิดใจ)  
 2.ด าเนินการจัดบอร์ดเพ่ือเชิดชูเมื่อมีนักศึกษาได้รับการชื่นชม 

3.จัดให้นักศึกษาได้บอกเล่าเรื่องราวความดีงามท่ีได้ท าให้กับนักศึกษาคนอ่ืนในสถาบันได้รับรู้และ
เสริมแรงทางบวกให้กับผู้ท าความดีในปีการศึกษา 2557 มีการแลกเปลี่ยนเรื่อง Why social net work 
และเศรษฐกิจพอเพียง 

4.กิจกรรมจิตอาสาท าความดี โดยมีชมรมจิตอาสาและกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาท ากิจกรรมจิต
อาสาเฉลี่ยมากกว่า50ชั่วโมงต่อปี 
 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในเรื่องการท าความดี ในระดับดี
ขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

 

1.นักศึกษาที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมในเรื่องการท าความดี ในระดับดีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 95 

๒. นักศึกษาทุกคนมีการบันทึกความดีและเกิดการ
แลกเปลี่ยนความดี 

๒. นักศึกษาทุกคนมีการบันทึกความดีและเกิดการ
แลกเปลี่ยนความดีในสมุดกิจกรรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 



๑๗๐ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 50 ชั่วโมง 
๓. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมด้านการเสียสละและเอ้ืออาทร
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 
 

3.นักศึกษาที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมด้านการเสียสละและเอ้ืออาทร ร้อยละ 86 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินอัตลักษณ์
ด้านจิตบริการและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
ในข้อที่ ๒ ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

4.นักศึกษาที่มีผลการประเมินอัตลักษณ์ด้านจิต
บริการและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ในข้อที่ 
๒ ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 82 

 
6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐ - 3,550       - 1,450 
   

      - 29.00 

 รวมทั้งหมด ๕,๐๐๐ - 3,550       - 1,450         - 29.00 
 
6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าหอประชุม 40ชม 500 20,000  
2 เครื่องเสียง 40 ชม. 100 4000  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

7.๑. ได้เรียนรู้การเขียนโครงการ โดยการยึดหลัก PDCA  
7.๒. การเรียนรู้การติดต่อประสานงานกับอาจารย์ รุ่นพ่ี และการมอบหมายงานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
7.3  เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 
7.4  เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้มีความชัดเจน  
7.5  บางกิจกรรมต้องมีการประสานกับทางสโมสรนักศึกษาและชมรมอ่ืน จึงต้องการวางแผนในการ

ท างาน จะต้องประสานงานติดต่อกับผู้ที่เก่ียวข้องอย่างไร 
 
 
 



๑๗๑ 
 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
8.1  ความสามัคคี ช่วยเหลือกันท างานของสมาชิกในชมรม 
8.2  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์บุคลกรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัย ที่ให้ค าชี้แนะ ค าแนะน าในการ 

ท าโครงการ 
8.3  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยดี 
 

9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           ควรมีการบันทึกในการท ากิจกรรมในแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
              

 ลงชื่อ    รัฐบาล  โคบาล     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                  ( นายรัฐบาล  โคบาล ) 
 
             ลงชื่อ  นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์   ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 

                             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
                                             หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 

                 วันที่...15..เดือน..กันยายน....พ.ศ.....2558. 
 
 
 

 
 
 



๑๗๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  33 
1.ชื่อโครงการ   ต้นกล้าอินถวา  ปลอดยาเสพติด ไร้ควันบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
2.ผู้รับผิดชอบ   นางสาววิธิตา  ภูตเขต และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
3.ระยะเวลาด าเนินการ   
 ระยะที่ ๑ วันที่  ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๘         อบรมธรรมะเสริมสร้างจริยธรรม 

ระยะที่ ๒ วันที่ ๙-๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๘   กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในวิทยาลัย
ฯ ของพ่ีน้องนักศึกษาพยาบาล 

 ระยะที่ ๓ วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘  บายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ 
4.กลุ่มเป้าหมาย    

 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1   รุ่นที่ 33 จ านวน  90  คน 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2   รุ่นที่ 32 จ านวน  106  คน 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3   รุ่นที่ 31 จ านวน  151  คน 
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4   รุ่นที่ 30 จ านวน  178  คน 
       รวม 525  คน 

5.ผลการด าเนินงาน 
5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการรับน้อง และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่าง

สร้างสรรค์ ตามแนวคิด“ต้นกล้าอินถวา ปลอดยาเสพติด ไร้พิษแอลกอฮอล์ในการจัดกิจกรรมได้ด าเนินการ
ตามแผนและเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพพยาบาล สร้างสัมพันธภาพที่ดี ความรักความ
สามัคคีระหว่างพ่ีน้องร่วมสถาบันระหว่างวันที่ ๙-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันในวิทยาลัยฯ ของพ่ีน้องนักศึกษาพยาบาล 

เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้และปรับตัว  สามารถใช้ชีวิตภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ได้อย่างมีความสุข มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนและเป็น
พยาบาลวิชาชีพที่ดีในอนาคต โดยจัดให้มีการเข้าคลาส ฝ่ายมารยาท กีฬา ดูแลน้อง ปฏิสัมพันธ์สันทนาการ 

 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย ร้อยละ ๘๕ 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง ร้อยละ 
100 

กิจกรรมการรับน้องใหม่เป็นไปอย่างสร้าง สรรค์
ไร้แอลกอฮอล์   ร้อยละ ๑๐๐ 

กิจกรรมการรับน้องใหม่เป็นไปอย่างสร้าง สรรค์ไร้
แอลกอฮอล์   ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินอัต
ลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ในข้อ(2) มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพพยาบาล (3) ตระหนักและรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข (6) มีความสามารถใน
การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และข้อ 
(7) มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน 
ข้อ(2) มีทัศนคติที่ด ียึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล จ านวน 86 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.31 
(3) ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 90.19 
(6) มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ และข้อ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 80.39 
(7) มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไปจ านวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.39 

  
6.  งบประมาณ 

6.๑   สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 
ล าดับ รายการที่

ใช้ 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

1 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

20,000 

 
0 20,000 

 
0 0 0 0 

 รวมทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ 0 ๒๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

 

 



๑๗๔ 
 

6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าหอประชุม 40ชม 500 20,000  
2 เครื่องเสียง 40 ชม. 100 4000  

 
7.  บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
           7.๑  การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน 
           7.๒ การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
           7.๓ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
           7.๔ ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 
8.  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 เพื่อการประสานงาน 

9.  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 9.๑ งบประมาณไม่เพียงพอต่อกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับเงินงบประมาณจาก สสส.ควรมีการติดต่อ
ประสานงานกับ สสส.ให้มากกว่านี้ และ ควรมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหามากกว่านี้ และท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่น่าสนใจ  

9.๒ ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อยควรมีการก าหนดระยะกิจกรรมไม่ให้กระชั้นชิด หรือ ทิ้ง
ระยะห่างจนเกินไป และ ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรมให้มีความแน่นอนมากว่านี้ 
 9.๓ ประสานงานในแต่ละฝ่ายเพื่อจะได้ล าดับรายการในงานได้อย่างแน่นอนควรมีการประสานงาน
ให้มากขึ้น ระหว่าง คณะกรรมการจัดท าโครงการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกชั้นปี ชมรมต่างๆ และ 
ฝ่ายรับน้อง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และ ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ในระดับมากท่ีสุด 
 

                           ลงชื่อ           วิธิตา  ภูตเขต          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
      (นางสาววธิิตา  ภูตเขต) 

     ลงชื่อ      เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์        (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
     (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์)     
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ 

        วันที ่15 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๗๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่      34 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร 
๒. ผู้รับผิดชอบ    สุรศักดิ์ กุณโฮง นายกสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๗ สิงหาคม – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ ๒ - ๔ จ านวน ๔๓๑ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 

๑.๑.จัดแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๑.๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินกิจกรรม 

ผลการด าเนินโครงการ : คณะกรรมการเลือกตั้ง แต่งตั้งจากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ก าหนดวันประชาสัมพันธ์การเลือก ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ก าหนดวันผู้สมัคร
คณะกรรมการสโมสร หาเสียง ๑๔ สิงหาคม – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ก าหนดวันเลือกตั้ง วันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี  
 ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 

๒.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีผู้ลง สมัครเลือกตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จ านวน ๑ พรรค คือ ๑. พรรค รวมใจพรรค รักษ์ วศม. 
 ๒.๒ ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม 2๕๕๘ ส าหรับทุก
ชั้นปี      ผลการด าเนินโครงการ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔๓๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒.๓ ผลการนับคะแนน 
      รับรอง พรรค รวมใจพรรค รักษ์ วศม. 
      รับรอง  ๒๙๒ คะแนน 
       ไม่รับรอง   ๔๗ คะแนน 
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๗๓ คะแนน 

           บัตรเสีย ๑๓ คะแนน  
          ผลรับรอง คิดเป็น ร้อยละ ๖๗.๗๔  

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล  สรุปผลด าเนินโครงการ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  



๑๗๖ 
 

  สโมสรนักศึกษาได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพโดย 
P=วางแผนการจัดท าโครงการระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
D= ด าเนินการเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งจัดท าในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘   มีพรรคที่ลงรับสมัคร

เลือกตั้งจ านวน ๑ พรรค  ประกอบด้วยผู้สมัครเป็นนายกสโมสรนักศึกษาจากชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑ พรรคคือ 
พรรครวมใจพรรค รักษ์ วศม. คือ นายสุรัติ สันโดษ        หมายเลข ๑  

C:คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
A: คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาน าข้อเสนอแนะของการจัดท าโครงการมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวาง

แผนการท างานในครั้งต่อไป 
 

 ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.มีคณะกรรมการลงรับสมัครเลือกตั้งครบ
องค์ประกอบของพรรคอย่างน้อย ๒พรรค 
 

มีพรรคที่ลงรับสมัครเลือกตั้งจ านวน ๑ พรรค  ประกอบด้วยผู้สมัคร
เป็นนายกสโมสรนักศึกษาจากชั้นปีที่  ๓ จ านวน ๑ พรรค พรรคของ
นายสุรัติ สันโดษ   หมายเลข ๑  

๒.มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
ที่มาจากการเลือกตั้ง 
 
 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ได้มาจากการเลือกตั้งรับรงผล 
คือ  พรรครวมใจพรรค รักษ์ วศม. คะแนนเสียงรับรอง ๒๙๒ คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๔ 

๓.จ านวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐ ของผู้
มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพบว่ามีผู้ใช้
สิทธิ์ จ านวน ๔๓๑ คน คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

 
๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าถ่ายเอกสาร ๒๐๐  -    ๒๐๐   ๐  ๐ 
 รวม ๒๐๐ -    ๒๐๐  ๐  ๐ 
 
๖.๒ สรุปมูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าสถานที่ หอประชุม   ๓ ชั่วโมง ๕๐๐ บาท/ชม. ๑,๕๐๐ บาท  
 รวมทั้งหมด  ๑,๗๐๐ บาท  
 
 



๑๗๗ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ นักศึกษามีการให้ความส าคัญของการใช้สิทธิและการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยเป็น
อย่างดีเพ่ือจะช่วยให้นักศึกษาได้มีตัวแทนส าหรับการท าหน้าที่เป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ให้กับนักศึกษา 

๗.๒ การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะจะช่วยให้งานส าเร็จด้วยดี 

๗.๓ การวางแผนการด าเนินงาน และการติดต่อประสานงานที่ดีส่งผลต่อการด าเนินโครงการอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

๗.๔ การประชาสัมพันธ์และการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเลือกตั้งได้มีโอกาสท าการปราศรัยหาเสียง
อย่างต่อเนื่องจะเป็นการกระตุ้นการใช้สิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้มีการออกมาใช้สิทธิของตนเองมากขึ้น 
และท้ังนี้ยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 

๗.๕ การให้ความร่วมมือของนักศึกษาทุกชั้นปี การมีส่วนร่วมในการแสดความคิดเห็นของทุก
ร่วมกัน 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการ
ด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาที่ชัดเจน 

๘.๒ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือที่ดีของนักศึกษา 
๘.๓ วางแผนที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
๘.๔ คณะกรรมการด าเนินงานได้รับการชี้แนะจากคณาจารย์และได้รับการอ านวยความสะดวกของ

เจ้าหน้าที่ในการเบิกอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานโครงการเป็นอย่าง 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ มีการใช้ Social Network เพ่ือประชาสัมพันธ์ผู้สมัคร ท าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 ๙.๒ มีการให้งบประมาณในการจัดท าป้ายหาเสียงแก่ผู้สมัคร 
 

ลงชื่อ             สุรศักดิ์  กุณโฮง            (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
      (นายสุรศักดิ์ กุณโฮง) 
 

ลงชื่อ      เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์        (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                    ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงฯ 
        วันที ่๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 



๑๗๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 35 

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและสุนทรียภาพด้านอารมณ์ของนักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ    นายธนธรณ์  ทองค า   ประธานชมรมดนตรีสากล   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๔.  กลุ่มเป้าหมาย  

นักศึกษาชมรมดนตรีสากลและนักศึกษาทุกชั้นปี 
๕. ผลการด าเนินงาน 
5.1 ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

๑.จัดกิจกรรมนันทนาการด้วยการแสดงดนตรีสากลในงานประเพณีของสถาบันและกิจกรรมใน
ชั่วโมงพัฒนานักศึกษาและในโครงการ/กิจกรรมภายในวิทยาลัยที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา ดังนี้ 
   -  กิจกรรม Folk Song ก่อนสวดมนต์ไหว้พระ 
   - งาน Sport Night (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
   -   งาน Byenior วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
   -  งานเปิดประตูสู่รั้วอินถวา ปีที่ 3 Party night (28 กรกฎาคม ๒๕๕8) 
   -  งาน Freshy night (29 สิงหาคม ๒๕๕8) 
   -  งาน Lady of The Lamp (24 กันยายน ๒๕๕8) 
    - ฝึกซ้อมดนตรี ๒ สัปดาห์ก่อนขึ้นแสดง 
          ๒.จัดการประกวดร้องเพลงของนักศึกษาในวิทยาลัย วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการคือนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน ๕๓๔ คน และมีผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงจ านวน ๙ 
คน แบ่งประเภทการประกวดคือ เพลงตามสไตล์ในแบบที่ชอบ ผู้ชนะการประกวดคือ นางสาวโสภิดา เลิศ
แหละ  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมประกวดในเพลงผู้ชายในฝัน 
  - รองผู้ชนะอันดับ ๑ คือ นางสาวสิริรักษ์ ประทุมทอง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมประกวดในเพลง 
  - รองผู้ชนะอันดับ ๒ คือ นายอนิรุต ขาวศรี นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมประกวดในเพลงความคิด 
 
5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. สมาชิกในชมรมดนตรีสากลสามารถมีวง
ดนตรีอย่างน้อยชั้นปีละ 1 วง 

สมาชิกในชมรมดนตรีสากลสามารถมีวงดนตรี จ านวน 1 วง
และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเล่นดนตรีได้ คนละ ๑-2 



๑๗๙ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 ประเภท และเล่นในระดับที่เป็นเพลงได้ ในเครื่องดนตรีนั้นๆ 

ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 
๒. นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามวิทยาลัยก าหนดในข้อ(๗)มีภาวะ
ผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(๙)พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  นักศึกษาชมรมดนตรีสากล 
จ านวน  12๐ คน เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
วิทยาลัยก าหนดในข้อ 
(๗)มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน  98 คนคิดเป็นร้อยละ 81.66 
(๙)พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน
112 คน ร้อยละ 93.33 

๓. ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไป อย่างน้อย  ร้อยละ 
๘๐ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๘๕ 

๔. ชมรมมีการน ากระบวนการพัฒนาคุณภาพ
มาใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างครบกระบวนการ 
   
  

 

ชมรมดนตรีสากลได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโดย  P = ตัวแทนชมรมดนตรีสากลร่วมกันวางแผน
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและ
สุนทรียภาพ ด้านอารมณ์ของนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา พร้อมเสนอโครงการตามล าดับ D = ด าเนินการตาม
แผนของการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย 
   -  กิจกรรม Folk Song ก่อนสวดมนต์ไหว้พระ 
   - งาน Sport Night (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
   -   งาน Byenior วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
   -  งานเปิดประตูสู่รั้วอินถวา ปีที่ 3 Party night (28 
กรกฎาคม ๒๕๕8) 
   -  งาน Freshy night (29 สิงหาคม ๒๕๕8) 
   -  งาน Lady of The Lamp (24 กันยายน ๒๕๕8) 
    - ฝึกซ้อมดนตรี ๒ สัปดาห์ก่อนขึ้นแสดง 
C = ประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและ
สุนทรียภาพด้านอารมณ์ของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมิน  
 A = ตรวจสอบและน าผลการประเมินกิจกรรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและสุนทรียภาพด้านอารมณ์ของ
นักศึกษามาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป ได้แก่ การประกวด



๑๘๐ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้องเพลง ควรมีการก าหนดรูปแบบเพลงในการประกวดให้
เป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือไม่เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการ
ประกวด 

 

๖. งบประมาณ 

๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 

ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. 

ค่าตอบแทน
วิทยากร 

๒๐ ชั่วโมงๆละ 
๓๐๐ บาท 

๖,๐๐๐  0 ๖,๐๐๐  0 0 0 0 

2 
วัสดุอุปกรณ์  
ค่าซ่อมบ ารุง
ดนตรี  

๓๐,๐๐๐ 0 ๓๐,๐๐๐ 0 0 0 0 

3 
 ค่าของรางวัล  

 
5000 0 5000 0 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 41,000 0 41,000 0 0 0 0 

๖.๒ มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา 

๓๐๐ ๖๐๐ - 



๑๘๑ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

ห้องบรรยาย ๗ จ านวน ๒ 
ชั่วโมง เป็นเงิน ๖๐๐ บาท 

๒ กิจกรรม “ลานนม ชมดนตรี” 
หอประชุม จ านวน ๑ ชั่วโมง 
เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
 

๕๐๐ ๕๐๐ - 

๓ ประเมินผลและสรุปโครงการ 
บรรยาย๕-๖ จ านวน ๒ ชั่วโมง 
เป็นเงิน๖๐๐ บาท 

๓๐๐ ๖๐๐ - 

๔ น าผลการประเมินไปใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อต่อไป 
บรรยาย๕-๖ จ านวน ๒ ชั่วโมง 
เป็นเงิน ๖๐๐ บาท 

๓๐๐ ๖๐๐ - 

 รวมทั้งหมด  ๒,๓๐๐  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ เรียนรู้การวางแผนจัดท าโครงการโดยการบูรณาการซึ่งการบูรณาการควรจัดการวางแผนจาก
พ้ืนฐานศักยภาพของนักศึกษาว่ามีศักยภาพหรือความสามารถในด้านใดบ้าง 
 ๗.๒ นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการด าเนินการและเกิดการเรียนรู้การแก้ไข
ปัญหาในเรื่องต่าง ๆในการด าเนินการ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกัน
วางแผนงานโครงการ 
 ๘.๒ รูปแบบกิจกรรมที่มีความน่าสนใจท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจและท าให้บรรลุตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ ชมรมดนตรีสากลน าข้อมูลผลการส ารวจศักยภาพ/ความสามารถด้านต่างๆของนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีทีก่ลุ่มงานพัฒนานักศึกษามาส ารวจมาพิจารณาเพ่ือท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านดนตรี
และศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 



๑๘๒ 
 

 9.2.ควรมีการก าหนดรูปแบบเพลงในการประกวดให้เป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือไม่เกิดความ
คลาดเคลื่อนของผลการประกวด 
 

   ลงชื่อ......ธนธรณ์  ทองค า.........(ผู้รับผิดชอบ) 
   (นายธนธรณ์  ทองค า) 
 

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

ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงฯ 
วันที่...25....เดือน....กันยายน. ...พ.ศ.2558 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  36 
๑. ชื่อโครงการ โครงการ SNC บูรณาการ การสร้างเสริมสุขภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ นายวรรธนศิลป์  จดจ า       ประธานชมรมกีฬา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑  จ านวน  ๑๐๖  คน 
 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒  จ านวน  ๑๕๐  คน 
 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓  จ านวน  ๑๗๘  คน 

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔  จ านวน  ๘๘  คน 
     รวม       ๕๒๒     คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
     5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

จัดกิจกรรมSNC Healthy Club ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง โดย 
-ส ารวจความต้องการของคนที่จะเล่นกีฬาแต่ละประเภท 
-จัดเสียงตามสายเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
-กิจกรรมเต้นแอโรบิคฮูล่าฮูป สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง คือวัน พฤหัสบด ี
-กิจกรรมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา อย่างน้อยเดือนละ๒วัน คือวันพฤหัสบดีที่๒ และ๓  
ของทุกเดือน 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเล่นกีฬา 
- บูรณาการกับการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาย่าโมเกมส์ 
 

     5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๕.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐ 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน   ๕๒๒  คน   คิด
เป็นร้อยละ 100 

๕.๒ ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ระดับมากขึ้นไปอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษามือใหม่คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๖ 
 



๑๘๔ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕.๓ นักศึกษาร้อยละ ๖๐ มีการ 
ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 

นักศึกษาร้อยละ ๖๐ มีการออกก าลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗ 

๕.๔ ร้อยละของนักศึกษามีค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของนักศึกษามีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับ
มาตรฐาน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓ 

๕.๕ ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมิน 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๖,๗,๙ ในระดับ
ดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

ข้อที่ ๖  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบคิดเป็นร้อยละ ๘๖ 
ข้อที่ ๗ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมคิดเป็น
ร้อยละ ๘๔.๘ 
ข้อที่ ๙  สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็นร้อยละ ๘๖ 

 
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 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 0 9,124 0 876 0 8.76 

2 ค่าจ้างเหมาวง
ดุริยางค์ 

๖,๐๐๐ 0 0 0 0 0 0 

3 ค่าตกแต่งขบวน
พาเหรดวิทยาลัย 

๑๐,๐๐๐ 0 10,000 0 0 0 0 

4 ค่าขบวนของแต่ละ
คณะสี ๔ คณะสี 

๒๐,๐๐๐ 0 20,000 0 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 
 

46,000 0 39124 0 0 0 14.94 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าสถานที ่(ห้องสโมสรนักศึก) ใน
การจัดประชุม จ านวน ๓ ครั้ง ๆ 
ละ ๑ ชั่วโมง รวม ๓ ชั่วโมง 

ห้องละ ๕๐๐
บาท/ชั่วโมง 

๑,๕๐๐  



๑๘๕ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๒ -เครื่องขยายเสียงวิทยาลัยออก
ก าลังกาย จ านวน 48 ชม.  
 

1๐๐  บาท/ชม  4,800 บาท  

 รวมทั้งหมด 
 

 ๒,๐๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ การจัดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องต้องอาศัยความร่วมมือของนักศึกษาทุกคน 
 ๗.๒ การท างานเป็นทีม  ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 

 ๗.๓ ขั้นตอนการเบิก- จ่ายพัสดุอุปกรณ์ท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบทางวิทยาลัย 
๗.๔ ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการโครงการ 
๗.๕ รู้จักความมีน้ าใจนักกีฬา   รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย 
๗.๖ รู้จักปรับทัศนคติไปในทางที่ดี 
๗.๗ การท างานเป็นระบบท าให้แผนการด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๘.๑ วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน 

และต่อเนื่อง  
 ๘.๒  การประสานงานที่ดีและการวางแผนให้เกิดความต่อเนื่องของสมาชิกชมรม 
 ๘.๓ ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา สมาชิกชมรมกีฬา และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้บริหารที่
ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

๘.๔ มีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว เข้ามาร่วมกิจกรรมในการเป็นกรรมการตัดสินกีฬา ท าให้เกิด
สัมพันธภาพระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ ชมรมกีฬาต้องมีการกระตุ้นให้นักศึกษาในวิทยาลัย เห็นถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย
และสมาชิกชมรมกีฬาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
 



๑๘๖ 
 

 
 ๙.๒ ควรมีการสร้างเครือข่ายผู้น าสุขภาพโดยมีการจัดโครงการร่วมสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่     
จ.มหาสารคาม เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน 
 ๙.๓ ควรมีการเชิญศิษย์เก่ามาเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆปี 

 

ลงชื่อ... .....วรรธนศิลป์  จดจ า...........(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
( นายวรรธนศิลป์  จดจ า ) 

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

(...นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์.) 
      ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงฯ 

 วันที่...15..เดือน.....กันยายน.......พ.ศ.....2558.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  37 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
            โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศรีจันทร์  ทองโรจน์ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน  2558 
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  523  คน 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 กิจกรรม  ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ 
  งานห้องสมุดได้มีการทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา  โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการในปีการศึกษา 2557 (ค่าเฉลี่ยรวม 3.41) และข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปีการศึกษา 2558  
 กิจกรรม  ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
  1. งานห้องสมุดได้จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ และด าเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นเงินทั้งสิ้น  950,323.4  บาท  
  2. การจัดซื้อฐานข้อมูล CINAHL plus with fullText  อยู่ระหว่างหารือกับ สบช. เกี่ยวกับ
ระเบียบและวิธีการจัดซื้อ 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีต ารา/หนังสือทางการพยาบาลที่
ตีพิมพ์ไม่เกิน 10 ปี  อย่างน้อยสาขาวิชา
ละ ๑๐  
ชื่อเรื่อง                 

 

๑. มีการจัดซื้อต าราหลักทางการพยาบาลที่พิมพ์เผยแพร่ 
ไม่เกิน  ๑๐ ปี  ท าให้มีหนังสือในฐานข้อมูล  32,032  ฉบับ  
(จากโปรแกรมนวสาร 2000 จ านวน 13,441 ฉบับ ใน
ฐานข้อมูล ULIBM – 19,703 ฉบับ จ าแนกเป็นต ารา/
หนังสือทางการพยาบาล/วิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน  
33,114 ฉบับ)  งบประมาณที่ใช้  950,323.4  บาท  มี
หนังสือจ าแนกตามสาขา ๆ ละ ๑0-100  ชื่อเรื่อง  



๑๘๘ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๒. มีจ านวนต ารา/หนังสือทางการ
พยาบาล  และวิทยาศาสตร์ สุขภาพใน
อัตราส่วนนักศึกษา:จ านวนหนังสือ ๑:๕๐  

2. มีจ านวนต ารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
สุขภาพในอัตราส่วน นักศึกษา: จ านวนหนังสือ  ๑ : 63.31 
(นักศึกษาปีการศึกษา 2557 จ านวน 523 คน)  

๓. จ านวนวารสารวิชาชีพการพยาบาล 
   ในประเทศ  ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชื่อเรื่อง  

3. มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ  ๕4  ชื่อเรื่อง          

๔. จ านวนวารสารวิชาชีพการพยาบาล 
ต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐ ชื่อเรื่อง 

4. มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลต่างประเทศ  ๑4  ชื่อเรื่อง 
 

๕. หนังสือใหม่ได้รับการเข้าเล่ม /หนังสือ
และวารสารเก่า  ได้รับการซ่อมแซม อย่าง
น้อย  ร้อยละ 90  

๕. หนังสือใหม่ได้รับการเข้าเล่ม/หนังสือและวารสารเก่า
ได้รับการซ่อมแซม 1,200 เล่ม  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

๖. มีการบริการห้องสมุดผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ  นักศึกษาได้รับ
การแนะน าการใช้ห้องสมุด และฐานข้อมูล 
ทุกปีการศึกษา   

๖. มีการบริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
http://www.smnc.ac.th/ULIB/ 
  -นักศึกษาปีที่ 1 รุ่น 33 ได้รับการแนะน าการใช้ห้องสมุด 
และฐานข้อมูลใน  วันที่ 11 สิงหาคม 2558 

๗. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล  
ทางวิชาการท้ังภายในและต่างประเทศ   
 

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

๘. มีเวลาให้บริการไม่น้อยกว่า  ๖๐  
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

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

 
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. 

-ค่าหนังสือ/ต ารา 
-ค่าจัดซื้อวารสาร
ภาษาไทย   
-ค่าจัดซื้อวารสาร
ภาษาอังกฤษ 
สาขาการพยาบาล  
-E-books  /E-journal  
-ค่าบ ารุง/พัฒนา

๑,08๐,๐๐๐   
๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 950,323.4 
 
 
 
 
 
 

  199,676.   
 
 
 
 
 
 

 17.36 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

 
 

6.  
 

โปรแกรมฐานข้อมูล
ห้องสมุด ULIBM  
-ค่าปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 

 
 

๕๐,๐๐๐   

 
 
  32,850 

 
 

17,150 

 
 
34.30 

 รวมทั้งหมด 1,200,000   983,173.4  216,826  18.07 

 
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  
 
๗.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จต้องมีระบบงานที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน   
๘.   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 ๘.๑   ความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาในการมีส่วนร่วมแนะน าสั่งซื้อหนังสือ และช่วยกัน
ถนอมรักษาหนังสือ/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. ๒๕๕๘ 



๑๙๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  3๘ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
             โครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวสุวคนธ์   ทองดอนบม    ๒. นางสาวศิริพร  ภูษี 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  1๓ – ๑๘  ตุลาคม 255๗  
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1  อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม    จ านวน 2 คน  
          4.2  นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   จ านวน ๔ คน 
 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
     ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมกรรมการงานวิเทศสัมพันธ์วางแผนการด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติ 
๓. ประสานงานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือคัดเลือกอาจารย์และนักศึกษาที่จะไปแลกเปลี่ยนระหว่าง

สถาบัน  โดยมีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  ดังนี้ 
    ๓.๑ อาจารย์เนาวรัตน์  สุขณะล้ า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
    ๓.๒ อาจารย์กิตติศักดิ์  ไกรจันทร์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
    ๓.๓ นางสาวเพ็ญวจี  เสงี่ยมทรัพย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๙ 
    ๓.๔ นางสาวอุมาพร  เหล่าไชย  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๐ 
    ๓.๕ นายอรรณพ  หมายศูนย์ค า นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๐ 
    ๓.๖ นางสาววิสุดา  ช่วงทิพย์  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๑ 
๔. ประสานกับกลุ่มงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กลุ่มวิชาการ  กลุ่มกิจการนักศึกษา  และ

สถาบันพระบรมราชชนก 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ศึกษาดูงานตามแผน  โดยมี

กิจกรรมต่อไปนี้ 
- การศึกษาดูงาน Ashaiga-so-jidoin: Famous institution for  orthopedically impaired 

children สถานให้บริการเด็กที่มีปัญหาสุขภาพความพิการซ้ าซ้อน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของครอบครัว
และชุมชน 
 -  การศึกษาดูงาน Okayama University  ได้รับการต้อนรับจากท่านอธิการบดี  
 -  การศึกษาดูงาน Okayama University  Hospital  เพ่ือศึกษาการท างานของเจ้าหน้าที่   การ
ท างาน ของพยาบาลในแต่ละ ward เช่น ห้องคลอด  ER  GI  OR MED เข้าเยี่ยมชมวิธีการท าความสะอาด
อุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่ปราศจากเชื้อและทันสมัย 



๑๙๑ 
 

 -  การร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ของระหว่าง NEC NET ประเทศไทยและ Okayama University  
โดยกิจกรรมของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน 
 -  การน าเสนอผลงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพของอาจารย์และนักศึกษา 
โดยมีบุคลากรของ Okayama University   ร่วมรับฟังการน าเสนอ 
 -  อาจารย์ผู้ร่วมทีมวิจัย  น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัยโครงการการศึกษาเปรียบเทียบ
ภาวะสุขภาพ ภาวะซึมเศร้าและความหวังในผู้สูงอายุไทยและญี่ปุ่น  ได้พบผู้ร่วมวิจัยจาก Okayama 
University ประเทศญี่ปุ่น  และได้น าเสนอความก้าวหน้าด้านการวิจัยที่ด าเนินการในประเทศไทยให้ทราบ  
ผู้ร่วมวิจัย ดร.นิชิดะที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ข้อมูลว่าการด าเนินงานในประเทศญี่ปุ่น จะแจ้งมาให้ทราบทาง
อีเมล  เนื่องจากในวันที่ด าเนินการพบปะและน าเสนอผลงานมีเรื่องที่น าเสนอมาก ท าให้เวลาไม่เพียงพอ 
 
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการและน าเสนอคณะกรรมการ
บริหาร  น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนในการพัฒนาต่อไป 
 

๕.๒   ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
ทางการพยาบาลหรือการวิจัยทางการ
พยาบาลระหว่างวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามกับสถาบันการศึกษา
ประเทศญี่ปุ่น  อย่างน้อย 1 เครือข่าย   

มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางการพยาบาล และมี
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย  ๑ เครือข่าย คือ มีการ
แลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจาก 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กับ Okayama Graduate 
school of Health Science, Okayama University  และมี
การร่วมกันท าวิจัยเปรียบเทียบภาวะสุขภาพ เรื่อง ภาวะ
ซึมเศร้าและความหวังในผู้สูงอายุไทยและญี่ปุ่น 
 

 
 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

  
ล า 
ดับ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ 
เ ห ลื อ
จ่าย 

เงิน 
งปม. 

เ งิ น น อ ก     
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

1 - 
ค่าธรรมเนีย
ม ห นั ง สื อ
เดินทาง 
 

- ๒,000 - ๑,000 - ๑,๐๐๐ 50.00 



๑๙๒ 
 

  
ล า 
ดับ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ 
เ ห ลื อ
จ่าย 

เงิน 
งปม. 

เ งิ น น อ ก     
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

2 - ค่ า ที่ พั ก
ระหว่างรอ
ขึ้นเครื่องบิน 
( อ า จ า ร ย์ -
นักศึกษา 

- 12,000 - 1,875 - 10,125 84.37 

3 - ค่า
เ ค รื่ อ ง บิ น
จ า ก
ส น า ม บิ น
สุวรรณภูมิ-
ส น า ม บิ น 
Kansai ชั้น
ป ร ะ ห ยั ด 
ไป-กลับ 

- ๒๑๐,๐๐๐ - 
๑๗๖, 
๑๐๐ 

- 33,900 16.14 

4 - ค่าเดินทาง
จากที่ พัก  - 
วศม. 

- 1,000 - ๖๐๐ - 400 40.00 

5 - ค่าประกัน
สุขภาพ 

- 2,000 - ๑,๐๓๒ - 968 48.40 

6 - ค่ า เ บี้ ย
เ ลี้ ย ง ใ น
ป ร ะ เ ท ศ
( อ า จ า ร ย์ -
นักศึกษา) 

-  ๒,๘๘๐ - 1,44๐ - 1,440 50.00 

7 - ค่าเบี้ย
เ ลี้ ย ง ใ น
ต่างประเทศ
( อ า จ า ร ย์ -
นักศึกษา) 

- ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ - ๐ ๐ 

8 - ค่าเดินทาง
ใ น
ต่างประเทศ 

- - - ๑๓,๔๕๒ - -
๑๓,๔๕๒ 

-100 

9 - ค่าที่พัก
นักศึกษาใน
ต่างประเทศ 

- 33,000 - 0 - 33,000 100 



๑๙๓ 
 

  
ล า 
ดับ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ 
เ ห ลื อ
จ่าย 

เงิน 
งปม. 

เ งิ น น อ ก     
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงินนอก 
งปม. 

10 - ค่าน้ ามัน
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
แ ล ะ
ค่าธรรมเนีย
มผ่านทาง 

- 10,000 - 2,970 - 7,030 70.30 

11 - ค่ า เ บี้ ย
เลี้ยง พขร. 

- 960 - 720  240 25.00 

12 - ค่าที่
พักพขร. 

- 1,600 - 800 - 800 50.00 

13 -ค่ า ข อ ง
สมนาคุณ 

- 10,500 - 0 - 10,500 100 

14 ค่ า วั ส ดุ
อุปกรณ ์

- 5,000 - 0 - 5,000 100 

 รวมทั้งหมด - 314, 
940 

- 223, 
989 

- 90, 
951 

28.88 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

 
๑ 

ขั้นด าเนินการ 
ค่าห้องประชุม 900 บาท  (3 ชั่วโมง)  
 

300 900 
 

 

๒ ค่าเครื่องเสียง 3๐๐ บาท 300 300  
๓ ค่าคอมพิวเตอร์   3๐๐ บาท  300 300  
 

4 
ขั้นสรุปผล 
ค่าห้องประชุม 900 บาท (3 ชั่วโมง)  

300 900  

5 ค่าเครื่องเสียง 3๐๐ บาท  300 300  
6 ค่าคอมพิวเตอร์   3๐๐ บาท  300 300  

รวมทั้งสิ้น 3,0๐๐ บาท  
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
7.1 การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จะช่วยให้เกิดความมั่นใจและสื่อสารอย่างมี  

ประสิทธภาพ 
๗.๒ การน าเสนอผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัย จะต้องฝึกฝนความสามารถในการน าเสนอและ

การจัดท า สื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและตรงกับความต้องการของผู้รับฟัง 
๗.๓ การประสานความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา 
๗.๔ นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากในห้องเรียน  และได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ดังนี้ 
      ๗.๔.๑ ผลที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ดังนี้  

๑)  ด้านจิตบริการ (Service mind)  
การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ควรจะมีในนักศึกษา 

พยาบาลและพยาบาลทั่วไป ซึ่งจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้สร้าง ฝึกฝนและแสดงให้เห็นถึงในด้านจิต
บริการ ดังนี้ 

 ๑.๑) นักศึกษามีจิตบริการในการช่วยอาจารย์ถือกระเป๋าและสัมภาระต่างๆ ขณะเดินทาง 
 ๑.๒) เมื่อนักศึกษาไปถึงสนามบิน Kansai ประเทศญี่ปุ่นก็ได้เห็นภาพของ Service mind 

ที่ท าให้นักศึกษาประทับใจมาก คือ การต้อนรับของจาก Okayama University โดยมีอาจารย์คิโยโกะ  ที่
เป็นหัวหน้าผู้ดูแลคณะศึกษาดูงานจากประเทศไทย ซึ่งการดูแลของท่านอาจารย์คิโยโกะดีมากเริ่มตั้งแต่การ
ออกมารอรับพวกเราคณะศึกษาดูงานที่สนามบินคันไซ การพบกันครั้งแรกก็มีการทักทายใบหน้าเต็มไปด้วย
รอยยิ้ม ความกระตือรือร้นที่จะพาคณะศึกษาดูงานไปถึงมหาวิทยาลัย Okayama อย่างปลอดภัย ครบถ้วน
ทุกคน เห็นได้จากการที่ท่านอาจารย์คิโยโกะจะนับจ านวนคนไทยคณะศึกษาดูงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน
สถานที่ว่าครบหรือไม่ มีการสอบถามเป็นระยะว่าเหนื่อยหรือไม่ ไหวไหม ด้วยค าพูดและท่าทางที่สุภาพ 
อ่อนโยน เป็นต้น ซึ่งท าให้เรานักศึกษามีความรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ที่ต่างถิ่นในที่ที่เรานักศึกษาไม่รู้สถานที่
ใดๆ เลย ซึ่งไม่เพียงแต่วันแรกเท่านั้นแต่อาจารย์คิโยโกะและคณะก็ได้มีการดูแลพวกเราคณะศึกษาดูงาน
อย่างดี มารับ มาส่ง ที่โรงแรม หลายครั้งที่เห็นท่าทางท่านอาจารย์คิโยโกะที่ดูเร่งรีบ เรานักศึกษาก็ได้
สอบถามไปว่าอาจารย์คิโยโกะ เป็นอย่างไรบ้าง ไหวหรือไม่ ท่านอาจารย์คิโยโกะตอบว่าเหนื่อยแต่ไม่เป็นไร 
อยากให้คณะศึกษาดูงานครั้งประทับใจและได้รับผลประโยชน์จากการศึกษาดูงานมากที่สุด ไม่เพียงแต่ท่าน
อาจารย์คิโยโกะเท่านั้นที่ท าให้เรานักศึกษาได้เห็นถึงจิตบริการแต่คณะต้อนรับทุกท่านก็ได้ให้การดูแลพวก
เราคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี อ านวยความสะดวกทุกอย่าง ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้เห็นอย่างนี้แล้วก็ท าให้เกิด
แรงบันดาลใจ หรือแบบอย่างท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 ๑.๓) หลังจากนั้นเรานักศึกษาก็ได้มีการไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เช่น Ashiga-so-
jidoin: A famous institution for orthopedically impaired children ที่จะเป็นสถานที่ดูแล รักษา
และฟ้ืนฟูส าหรับเด็กพิการ ซึ่งจะเห็นถึงความละเอียดอ่อน ในการให้การดูแล การสนใจรายละเอียด
เล็กๆน้อยๆ เช่น การที่ผู้ดูแลและพยาบาลพูดคุย สัมผัสผู้ป่วยอย่างอ่อนโยน ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม การให้
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กโดยจะมีห้องที่ใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ แยก
เป็นสัดส่วน ที่ท าให้เห็นในส่วนของจิตบริการและในส่วนของการศึกษาดูงานที่ Okayama University 
Hospital ก็มีการดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ที่มีนโยบายที่จะให้ความส าคัญกับผู้ป่วย โดยจะ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดกับผู้ป่วย เป็น
ต้น  
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๒) ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) 
 การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาเพราะเรานักศึกษาต้องใช้

ความคิดในการวางแผนการไปศึกษาดูงาน เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวที่จะไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 
นักศึกษาต้องมีการศึกษาข้อมูลทั่วไป เช่น สภาพอากาศ การค านวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปใช้ขณะ
เดินทางและขณะอยู่ระหว่างการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ลักษณะของเมืองที่เราจะไปอยู่ วัฒนธรรม
ประเพณีเบื้องต้น เพ่ือที่นักศึกษาจะได้น ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาคิดวิเคราะห์ว่าเรานักศึกษาจะต้องมี
การเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และที่ส าคัญสิ่งที่นักศึกษาจะเตรียมไปน าเสนอนั่นคือความรู้ที่เราจะน าไป
แลกเปลี่ยน ซึ่งตัวของนักศึกษาเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการน าเสนอรู้ในเรื่องของนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  ซึ่งนักศึกษาได้คิดค้นขึ้นมาเอง โดยนักศึกษาแต่ละคนเริ่มจากการคิดว่าจะท า
นวัตกรรมอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และเหตุใดจึงต้องท านวัตกรรมนี้ขึ้นมา ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จัดท า
เป็นรายงานและน านวัตกรรมไปทดลองใช้ในกลุ่มทดลอง ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อ
น าข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นภาษาอังกฤษซึ่งต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และได้รับค าแนะน าจากท่าน
อาจารย์สุวคนธ์ ทองดอนบม  

 ในการด าเนินชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเราต้องมีการคิดวางแผนชีวิตของเราให้เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด เพราะตารางชีวิตของเราถูกก าหนดด้วยเวลา เราต้องคิดว่าเวลาไหนเราควรจะท าอะไรและต้องมี
การเผื่อเวลาไว้ด้วยเพ่ือให้เป็นไปตามตารางกิจกรรมที่วางไว้และถือเป็นความมีวินัยในตัวเองที่ต้องมีความ
รับผิดชอบ  

 นอกจากการคิดเรื่องการวางแผนชีวิตแล้วการคิดพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจาก
วิทยากรหรือเพ่ือนบัดดี้จากญี่ปุ่น เมื่อได้รับข้อมูลแล้วก็ต้องมีการน ามาคิดพิจารณาเมื่อเราไม่เข้าใจในเรื่อง
ใดหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้มีการสอบถามเพ่ิมเติม 

๓) ด้านการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม (Participation) 
 จากการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เช่น Ashiga-so-jidoin : A famous institution for 

orthopedically impaired children จะเห็นได้ว่าทางสถาบันจะมีการให้ผู้ป่วยแงละครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ป่วย จะมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ เช่น การใช้ศิลปะโดยจะมีการวาดภาพ ภาพตัดปะ 
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ก็จะเป็นการให้ผู้ป่วยได้ลงมือท าเองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวของเขาเอง และยังมี
กิจกรรมที่ผู้ป่วยได้ท าร่วมกับครอบครัวเช่น การเล่นเกม การร้องเพลงร่วมกับครอบครัว เป็นต้น ซึ่งก็ได้ท า
ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวเอง  

 และในส่วนของ Okayama University Hospital ก็จะเห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
และครอบครัว เช่นการมีส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งจะเป็นห้องที่มีการจัดตกแต่งให้คล้ายกับบ้าน ให้
ผู้ป่วยและครอบครัวที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตได้ใช้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ร่วมกันโดยจะเป็นห้องที่มีครบ
ทุกอย่าง เช่นห้องครัว ห้องน้ า ห้องนั่งเล่น อุปกรณ์ต่างๆ ให้ดูเหมือนบ้านเพื่อให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ  

     ๗.๔.๒ สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
จากการประสบการณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลายอย่าง ซึ่งเริ่มต้น

จากการกล้าที่เอาชนะความกลัวตั้งแต่ตอนที่ส่งใบสมัคร เนื่องจากนักศึกษาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจใน
ตัวเอง ไม่กล้าที่จะลงแข่งขันแต่ด้วยความคิดที่ว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะท าตามความฝัน นักศึกษษ
จึงพยายามท าทุกอย่างให้ดีที่สุด  จนกระทั่งนักศึกษาได้รับโอกาสในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็น
โอกาสที่มีค่ามากท่ีสุดอย่างหนึ่งส าหรับนักศึกษา  
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 เมื่อได้รับโอกาสนี้แล้วสิ่งต่อมาคือความตั้งใจ ความพยายามในการเตรียมตัวที่จะน าผลงาน
ไปแลกเปลี่ยนกับชาวญี่ปุ่น ซึ่งผลงานนี้ต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ รวบรวมเนื้อหา แปลเนื้อหาจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีท่านอาจารย์สุวคนธ์ ทองดอนบม เป็นผู้ชี้แนะเกี่ยวกับการเรียบเรียงเนื้อหา 

 เมื่อถึงวันที่ต้องออกเดินทางนั่นหมายถึงทุกอย่างต้องเตรียมให้พร้อม เอกสารส าคัญควรมี
ให้ครบ ต้องมีการตรวจตราให้ครบทุกอย่างและต้องรีบออกมารอท่านอาจารย์ก่อน ซึ่งการที่เราเดินทางไม่ใช่
เพียงแค่กลุ่มเดียวแต่จะมีท่านอาจารย์จาก สบช.มาร่วมด้วย ก็ได้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารกันของท่าน
อาจารย์อย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเดินทาง หลังจากนั้นเมื่อเราไปถึงสนามบินแล้วด้วย
ความที่เราเป็นผู้น้อยเราก็ต้องมีจิตบริการที่จะช่วยขนสัมภาระของท่านอาจารย์ที่อาวุโสแล้วด้วย แสดงให้
เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วย 

 เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 
โดยเวลาของประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง อากาศก็เย็นๆ รู้สึกถึงความสดชื่นมากเมื่อมาถึง
ก็ได้เห็นถึงการต้อนรับของท่านอาจารย์คิโยโกะและคณะ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในหลายๆครั้งที่จะ
เห็นท่าทางที่รีบร้อนและการกระตุ้นคณะเดินทางจากชาวไทยด้วยค าว่า Hery up Hery up แสดงให้เห็นว่า
เวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญของชาวญี่ปุ่น ทุกอย่างจะมีเวลาเป็นตัวก าหนดเราจะช้าไปเพียงแค่นาทีเดียวไม่ได้ และ
สิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือการมีระเบียบวินัยของชาวญี่ปุ่นโดยจะเห็นได้ว่าตรงขึ้นรถไฟฟ้ามีมีการต้อแถวกัน
อย่างเป็นระเบียบ ไม่มีการแซงคิวกัน ในระหว่างการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากเมืองโอซากามาที่
เมืองโอกายามา จะเห็นได้ว่าบ้านเมืองของเขาจะไม่มีขยะเลย มีการสร้างบ้านกันอย่างเป็นระเบียบ ลักษณะ
บ้านที่คล้ายๆกันคือ บ้านสองชั้นท าด้วยปูนขนาดใกล้เคียงกันไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป มองไปก็เป็นระเบียบดู
สวยงาม  

 เมื่อไปถึงเมืองโอกายามา ก็มีการต้อนรับจากผู้บริหารระดับสูงและอาจารย์ ซึ่งแสดงถึง
การต้อนรับในการมาของพวกเรา ซึ่งนักศึกษาก็ต้องมีการวางตัวให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่จากการ
กล่าวต้อนรับจากท่านผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยที่บอกว่าอยากจะพัฒนาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
ความเข้าใจและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนนักเรียนไทย มันท าให้หนูรู้สึกดีใจที่ได้ยินค าพูด
นั้นและจะพยายามฝึกฝนและพัฒนาตนเองในด้านภาษานี้ต่อไปให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ  

 การตรงต่อเวลา เมื่อมีการนัดเวลาเราก็ต้องตรงต่อเวลาเพราะที่ญี่ปุ่นจะเคร่งครัดกับเรื่อง
เวลามาก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและมีการเผื่อเวลาด้วย 

 เรียนรู้การน าเสนอผลงานของตนเองในต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงและท่านอาจารย์ โดย
จะต้องมีสติกับการน าเสนอ มีการสบตากับผู้ฟังไม่ใช่เพียงการอ่านตามสไลด์เท่านั้น มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
การใช้โทนเสียงระดับเสียงที่เหมาะสม 

 เรียนรู้การอยู่ร่วมกับเพื่อนบัดดี้ชาวญี่ปุ่นซึ่ง เขาจะเป็นคนที่มีอัธยาสัยดีมาก มีการยิ้มแย้ม 
สอบถามเราอยู่เรื่อยๆ ว่าเหนื่อยไหม ต้องการอะไรเพ่ิมไหม แสดงถึงการเอาใจใส่เรา มีการท ากิจกรรม
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีท าให้เราได้มีเพ่ือน
ใหม่ในท่ีต่างถ่ิน 

 จากการศึกษาดูงานที่ศูนย์เด็กพิการท าให้เราได้เห็นถึงการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์แม้ว่าบางคนจะมีความบกพร่องในด้านร่างกายหรือด้านสมองแต่ก็เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องให้
การดูแล และศูนย์นี้ก็ได้ท าให้เห็นถึงสิ่งๆนี้ ซึ่งเขาจะดูแลคนพิการอย่างดีมาก มีการจั ดกิจกรรมกระตุ้น
พัฒนาการอย่างเสมอมีการให้ครอบครัวมีส่วนร่วม ถือเป็นสิ่งที่ดี 
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.นกัศึกษาและอาจารย์มีการวางแผนงาน โดยที่นักศึกษาทุกคนได้รับมอบหมายงานอย่างชัดเจน มี
การประสานงานในทีมงานเป็นระบบ มีความรับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยฯมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งด้าน
งบประมาณ สถานที่ บุคคลากร     

.เกิดวัฒนธรรมและความผูกพันภายนอกองค์กรศึกษาดูงานนอกสถานที่ท าให้นักศึกษาเกิดความ 
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนที่จะน าเสนอของอาจารย์และของนักศึกษา 
อาจารย์และนักศึกษาที่โอกายามาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ดูแลทั้งในเรื่องาหาร สถานที่ การจัด

ตารางที ่ เป็นระบบ รวมทั้งการบริหารเวลาที่ชัดเจน 
มีการความพร้อมด้านสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน ได้แก่  สื่อที่น าเสนอ ห้องรับรองแขก และ

เจ้าหน้าที่ใน   การพาเยี่ยมชมสถานที่ มีการอ านวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีก าหนดการ ตารางกิจกรรมที่ละเอียดชัดเจน  ท าให้สามารถก ากับติดตาม การประสานงานได้

คล่องตัว   
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทั้ง อธิการบดีของมหาลัยโอกายามา อาจารย์จาก

เครือข่ายภาค ตะวันออกเฉียงเหนืออาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
โอกายามา เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโอกายามา โรงพยาบาลไซเซไก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโอกายามา
และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
 
8.  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

๘.๑ นโยบายของผู้บริหาร ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศของสถาบันพระบรมราชชนก
และ 
วิทยาลัย  ซึ่งสนับสนุนการด าเนินการด้านความร่วมมือกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องและขยายความ
ร่วมมือสู่การพัฒนาที่ตอบสนองตัวชี้วัดด้านคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

  ๘.๒ เครือข่ายความร่วมมือของ NEC net ซึ่งท าให้เกิดความร่วมมือของอาจารย์  
๘.๓ ศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการการสื่อสารที่ดีของอาจารย์ที่รับผิดชอบและรอง ที่มี

ความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี   ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการ และสร้างความเชื่อมั่นในการ
ประสานงานในต่างประเทศ 

๘.๔ การวางแผนเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการที่ดี และชัดเจน   สร้างความมั่นใจใน
การเข้าร่วมการศึกษาดูงาน  โดยนักศึกษาและอาจารย์มีการวางแผนงาน โดยที่นักศึกษาทุกคนได้รับ
มอบหมายงานอย่างชัดเจน  มีการประสานงานในทีมงานเป็นระบบ  มีความรับผิดชอบและมีการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนที่จะน าเสนอของอาจารย์และของนักศึกษา 
 ๘.๕ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทั้ง อธิการบดีของมหาลัยโอกายามา อาจารย์จาก
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  อาจารย์ของมหาวิทยาลัยโอ
กายามา  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโอกายามา โรงพยาบาลไซเซไก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโอกา
ยามาและนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
 



๑๙๘ 
 

9.  แนวทางการน าไปใช้ในการพัฒนาต่อเนื่อง 
๙.๑ พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยทางการพยาบาลในสาขาอ่ืนๆ ระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 
๙.๒ พัฒนาแผนการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและ 

Okayama University โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาชีพพยาบาล และการจัดการเรียนการ
สอนทางการพยาบาลมากยิ่งขึ้น 
 

 
ลงชื่อ     นางสาวศิริพร  ภูษี     ผู้รับผิดชอบโครงการ    
          (นางสาวศิริพร  ภูษี )   
            พยาบาลวิชาชีพ 

 

           ลงชื่อ     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
        ( ดร. นิสากร  วิบูลชัย) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
      วันที่  15  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 
 

 



๑๙๙ 
 

 

 

 
พันธกิจด้านการวิจัย 

และพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านการศึกษาและสุขภาพ 

 
โครงการกลยุทธ์ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

....................................................................................................................................................... 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   3๙ 
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    
                            ด้านสขุภาพแก่ชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่  ๗ เร่งรัดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและน าไปใช้ 
                     ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
 ๕.๑ จ านวนของงานวิจัยงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จตามแผนและได้รับ
ค าปรึกษาในการด าเนินงาน อย่างน้อย  ๒๔ เรื่อง 
 ๕.๒ จ านวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ที่มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI  อย่างน้อย  ๑๐เรื่อง มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ . อย่างน้อย ๔ เรื่อง ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือ สมศ.รับรอง 
อย่างน้อย ๑ เรื่อง  น าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติอย่างน้อย ๑๐ เรื่องและน าเสนอในเวทีวิชาการ
นานาชาติอย่างน้อย  ๔เรื่อง(ได้ค่าคะแนน = ๕)    
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ    ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน  ๕๗  คน 
 คณะกรรมการวิชาการ จ านวน ๑๐ คน  
 คณะกรรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ จ านวน ๘ คน 
๘. ผลการด าเนินงาน 
    8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
                กลุ่มงานวิจัยด าเนินการทบทวนค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
      - ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาด้านวิจัย 
     - ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยและผลงานวิชาการร่วมกับ
กลุ่มวิชาการ 
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      - คณะกรรมการวิชาการ 
       - คณะกรรมการสนับสนุนทุนวิจัย ผลงานวิชาการ    

  - คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ 
เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  ส ารวจความ
ต้องการในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการฯ  สรุปและวิเคราะห์ความต้องการตาม
ผลการส ารวจและก าหนดผู้รับผิดชอบการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการฯ ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดและจัดท า PA รายบุคคล 

มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาโครงร่างของบุคลากรและเครือข่ายผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ นวัตกรรม   ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณของบุคลากร
และเครือข่ายการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม  และพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ 
สนับสนุนและติดตามให้ค าปรึกษาการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทุกไตรมาส  กลุ่มงานวิจัย
ส่งผลงานวิชาการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะและประสาน
ผู้วิจัยหรือผู้จัดท าผลงานปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ กลุ่มงานวิจัยฯและผู้วิจัยร่วมกันพิจารณาแหล่ง
เผยแพร่ กลุ่มงานวิจัยฯตรวจสอบคุณภาพและรูปแบบเบื้องต้น  ผู้วิจัยจัดส่งผลงานวิจัยเผยแพร่และ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของแหล่งตีพิมพ์  ติดตามให้การช่วยเหลือปรับปรุงบทความวิจัยให้เป็นไปความ
ต้องการแหล่งตีพิมพ์ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
รายงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ   
 
   8.2  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนของงานวิจัยผลงานวิชาการ และ
งานสร้างสรรค์ท่ีแล้วเสร็จตามแผนและ
ได้รับค าปรึกษาในการด าเนินงาน อย่างน้อย 
๒๔ เรื่อง 

จ านวนของงานวิจัยผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่
แล้วเสร็จตามแผนและได้รับค าปรึกษาในการด าเนินงาน 
เพ่ือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน ๑๒ 
เรื่อง 

๒ จ านวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ที่มี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI  อย่างน้อย  ๑๐ 
เรื่อง มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ
สมศ. อย่างน้อย ๔ เรื่อง ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR อย่าง
น้อย ๔ เรื่อง  น าเสนอในเวทีวิชาการ
ระดับชาติอย่างน้อย ๑๐ เรื่องและน าเสนอ
ในเวทีวิชาการนานาชาติอย่างน้อย ๔ เรื่อง 

 จ านวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI จ านวน ๖ เรื่อง 
   ๑.รูปแบบการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนที่
เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุของ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กรณีศึกษา ชุมชน
สามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
   ๒.ผลของการจัดโปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้อและข้อ
ต่อของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและการใช้
กายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
   ๓.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิโดย
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   ๔.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงเพ่ือ
สร้างเสริมสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 
   ๕.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต 
    ๖.สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ส าเร็จการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การ
รักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
น าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติจ านวน  ๖ เรื่อง 
๑.การพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุส าหรับแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัว 
 ๒.การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
๓.ผลของการเล่นอังกะลุงโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อ
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
๔.การศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคเกลือ
ไอโอดีนของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม 
๕.การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับการ
ป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ทีมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแกด า จังหวัด
มหาสารคาม 
๖.การติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาของผู้ใช้บัณฑิต  หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

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 
 
 

-ค่าสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย
และผลงาน
วิชาการ  
เรื่องละ๘๕,๐๐๐
x๒๔ เรื่อง   

๒,๐๔๐,๐ 
๐๐ 

- 1,294,000 
 
 

 

- 746,000 
 
 
 

- 36.56 

2 ค่าสนับสนุน
ผลงานวิชาการ / 
ต ารา 10เรื่อง 

๒๕๐,๐๐๐ - 170,500 - 142,500 - 31.80 

3 ประชุมพิจารณา
โครงร่าง 
-ค่าอาหารว่าง  
๔ ครั้ง x๑๐คนx
๒๕ บาท 

๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ - 100 

๔ ประชุมสนับสนุน
งบวิจัย 
-ค่าอาหารว่าง  
๔ ครั้ง x๑๐คนx
๒๕ บาท 

๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐  100 

๕ คณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ 
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการที่
เป็น
บุคคลภายนอก ๒ 
คนx๔ ครั้ง x
๕๐๐ บาท  

 
 
 
 
 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
๔,๐๐๐ 

  
 
 
 
 
100 

๖ ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านต ารา/

๙๐,๐๐๐ - - - ๙๐,๐๐๐  100 



๒๐๔ 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

หนังสือ/ผลงาน
วิชาการ 

๗ ค่าสนับสนุนการ
แปลเพื่อการ
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

๖๐,๐๐๐ -  - 53,500 - 100 

๘ ประชุมกรรมการ 
-ค่าอาหารว่าง  
๑๐ คน x ๒๕ 
บาทx๒วัน 

๕๐๐ 
 
 

      

๙ จัดเวทีการ
น าเสนอผลงาน 
-ค่าอาหาร
กลางวัน 
 ๓ ครั้งx ๑๓๐ 
บาทx๕๗ คน  

 
๒๒,๒๓๐ 

 
- 

 
 

 
- 

 
๒๒,๒๓๐ 

 
- 

 
100 

๑๐ -ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาทx๒ครั้งx
๕๗ คน 

๒,๘๕๐    ๒,๘๕๐  100 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒๓,๐๐๐    ๒๓,๐๐๐  100 
 รวมทั้งหมด ๒,๔๙๔,๕

๘๐ 
 1,464,000  1,030,58

0 
 41.31 

 
    ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้ห้องประชุม 5 วันๆละ ๖ ชม.ละ๓๐๐บาท 9,0๐๐  

2 ค่าใช้คอมพิวเตอร์/visual 30 
ชม.  

ชม.ละ๑๐๐บาท 3,0๐๐  

3 ค่าใช้เครื่องเสียง 30 ชม. ชม.ละ๑๐๐บาท  3,0๐๐  
 รวม  ๑๕,0๐๐  

 



๒๐๕ 
 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑๐.๑ กระบวนการ ขั้นตอนในการให้ความรู้ เรื่องงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เน้น

กระบวนการด าเนินการ  การเขียนผลงานวิจัย  และการถอดบทเรียน การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยด้วย
การจัดเวทีเสนอโครงร่างวิจัยพร้อมรับการวิพากษ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๐.๒ การสนับสนุนเงินเพ่ือด าเนินการวิจัยและน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการและการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

๑๐.๓ การพัฒนาผลงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือพัฒนา
ผลงานวิจัยของอาจารย์ให้มีปริมาณและคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย 
           ๑๐.๓ ทุกคนต้องมีเป้าหมายของความส าเร็จร่วมกัน 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
        ๑๑.๑ ผู้บริหารเห็นความส าคัญให้การสนับสนุนทุกด้านเพื่อให้เกิดผลงานวิจัย 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 สามารถเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมต้นฉบับเพ่ือน าเสนอในเวทีวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ 
       ๑๑.๔ อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีความกระตือรือร้นในการเผยแพร่ผลงาน 
       ๑๑.๕ ผลงานวิจัยและการเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลปฏิบัติงาน 
 
 ๑๒.ปัญหาและอุปสรรค 
        ๑๒.๑ ผลงานวิจัยที่แลว้เสร็จมีน้อยท าให้การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือผลงานสร้างสรรค์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๑๒.๒ ความกระตือรือร้นของอาจารย์ในการท างานวิจัย หนังสือ/ ต ารา/ผลงานวิชาการ มีน้อย 
 ๑๒.๓ อาจารย์ที่ท างานวิจัย หนังสือ/ ต ารา/ผลงานวิชาการ  ไม่ได้แจ้งปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดจากการผลิตผลงานล่าช้า 
 ๑๒.๔ อาจารย์มีภาระงานการสอนมากท าให้การท างานวิจัย หนังสือ/ ต ารา/ผลงานวิชาการไม่
แล้วเสร็จตามแผน 
 ๑๒.๕ ผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาในการเตรียมต้นฉบับก่อนส่งเผยแพร่ในระดับต่างๆมีน้อย  
        ๑๒.๖ อาจารย์บางส่วนขาดความมั่นใจในการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติเนื่องจากปัญหา
การใช้ภาษาอังกฤษ 
 



๒๐๖ 
 

๑๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                 ๑๓.๑ กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่ตรงสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนและมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๓.๒ มีที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับนานาชาติ 
   ๑๓.๓ ควรก าหนดให้ผลงานวิจัยเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน
ทุกวงรอบประเมินผล 
   ๑๓.๔ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม จัดหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR แล้วประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ได้ทราบอย่างทั่วถึง 

๑๓.๕ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาในการเตรียมต้นฉบับก่อนส่ง
เผยแพร่ในระดับต่างๆ 

 
 

ลงชื่อ   ผดุงศิษฏ์  ช านาญบริรักษ์  (ผู้รับผิดชอบ) 
                                                 (ดร.ผดุงศิษฏ์  ช านาญบริรักษ์) 
                                               หวัหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม 

 

ลงชื่อ   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                      วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  40 
๑. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาคลังความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   1. นายศิวพล     ศรีแก้ว           ๒. ดร.ผดุงศิษฏ์ ช านาญบริรักษ์   
                       ๓. นางสาวประภัสสร  วงษ์ศรี    ๔. ดร.ควันเทียน วงษ์จัทรา  
                       ๕. น.ส.รัตติกร พรดอนก่อ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓    การสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ และให้บริการวิชาการ 
                            ด้านสขุภาพแก่ชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที ่๑๐      พัฒนาคลังความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๕.๑. มีจ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
       อย่างน้อย ๕ เรื่อง 
๕.๒  มีองค์ความรู้ที่เป็นผลงานวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ที่ได้รับการจด 
      สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์อย่างน้อย ๑ เรื่อง           
๕.๓  ผู้ใช้คลังความรู้คลังความรู้มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง  กันยายน  ๒๕๕๘ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  

๗.๑ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๙๙ คน 
๗.๒ นักศึกษาทุกชั้นปี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๕๒๔ คน 
๗.๓ ทีมสุขภาพ ได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมอชุมชน  นักวิชาการ
สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๕๐ คน 
๗.๔ บุคลากรภายนอก จ านวน ๑๐๐ คน 

 
๘.  ผลการด าเนินงาน 
       ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

    ระยะท่ี ๑ ขั้นเตรียมการ 
             มีการประชุมกลุ่มวิจัยเพื่อทบทวนระบบและกลไกการจัดการคลังความรู้และ

นวัตกรรมทางสุขภาพ และประชุมวางแผนร่วมกับทุกกลุ่มพันธกิจ 
     ระยะท่ี ๒ ขั้นด าเนินการ 
             กลุ่มงานวิจัยฯ มีการประสานงานกับกลุ่มงาน IT เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ ใน

การจัดเก็บองค์ความรู้ และเผยแพร่ . ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิชาการ 
บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในคลังความรู้ 



๒๐๘ 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรบรรยายแนวทางพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อประชุมวิเคราะห์การพัฒนาระบบและกลไก
การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย                               

คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยรวบรวม คัดสรรผลการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ของ 
อาจารย์ทางด้านสุขภาพหรือด้านผู้สูงอายุ จัดหมวดหมู่ของงานวิจัยที่มีเป้าหมาย (ผลที่ต้องการให้เกิด
กับผู้เรียน)  แบบเดียวกัน  วิเคราะห์ความเหมือนหรือต่างของสาระในงานวิจัยตามประเด็น  
สังเคราะห์ผลการวิจัย เน้นวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาและเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น 

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ 
สังเคราะห์งานวิจัยเสนอต่อผู้อ านวยการ  น าเสนอผลงานโดยคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยจัดท ารายงาน
การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นเอกสารที่คนทั่วไปเข้าใจได้และเผยแพร่บนเวปไซด์ของวิทยาลัย การ
ประชุมวิชาการ ประชุมประจ าเดือน  

รวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือจัดท าเป็นคลังความรู้  เผยแพร่คลัง 
ความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ โดยทางเวปไซด์ และเอกสาร  ติดตามผลการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
       ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีจ านวนองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมด้านสุขภาพที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน อย่างน้อย ๕ เรื่อง 

   

๑ มีจ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและในคลังความรู้ จ านวน 1๓ เรื่อง ได้แก่ 
1. การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่เกิดภาวะตกเลือดตามกรอบ
แนวคิดการรวบรวมข้อมูลของกอร์ดอน   
๒. ความปวดแบบเรื้อรังในผู้สูงอายุ 
๓. คู่มือแกนน าครอบครัว เยาวชน ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
๔. คู่มือคัดกรอง ประเมินผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชน 
๕. เด็กด้อยโอกาสที่ไม่ไร้โอกาส 
๖. นับถอยหลัง สู่เส้นชัยบนถนนสีขาว เล่ม 1 
๗. แนวคิดและการพยาบาลโรคที่พบบ่อยในเด็ก 
๘. บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
๙. บอกเว้าความฮู้สู่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ 
๑๐. ประคองไตอย่างไม่ให้เสื่อม 
๑๑. รู้ทันป้องกันเอดส์ 
๑๒. เส้นทางสู่ถนนสีขาว : ความดีงามจากการบริการด้วยหัวใจ 
๑๓. หลักการพยาบาลและแนวทางปฏิบัติเมื่อต้องปฏิบัติงานในหอ
ผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย         

๒. มีองค์ความรู้ที่เป็นผลงาน
วิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม
ทางด้านสุขภาพ ที่ได้รับการ

   ยังไมม่ีผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร แต่อยู่
ระหว่างการพิจารณาด าเนินการส่ง ผลงานวิชาการ เรื่อง คู่มือคัด
กรอง ประเมินผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จด



๒๐๙ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์อย่าง
น้อย ๑ เรื่อง     
 

สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ 

๓. ผู้ใช้คลังความรู้คลังความรู้
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไป  

 อยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้คลังความรู้ 

 
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 การประชุมกลุ่มวิจยั
เพื่อทบทวนระบบ
และกลไกการ
จัดการคลังความรู้
และนวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

ประชุมวางแผน- 
ค่าอาหารว่าง ๑๖ 
คน x ๒๕ บาท 
เท่ากับ ๔๐๐ บาท 

๔๐๐ - 400 - ๔๐๐ - ๑๐๐ 

๒ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ๒๐๐ 
บาท x ๕ คน x ๒ 
วัน เท่ากับ 2,000 
บาท 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เท่ากับ 6,25๐ 
บาท 

๘,๒๕๐ - ๘,๒๕๐ - ๘,๒๕๐  ๑๐๐ 



๒๑๐ 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๓ จัดท ารายงานการ
สังเคราะห์งานวิจัย 

- ค่าจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ ๑๐๐ เล่ม
ละ ๒๐๐ บาท 
เท่ากับ ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๐ - ๖,000 - ๒๐,๐๐๐  ๑๐๐ 

๔ การจดสิทธิบัตร                
- ค่าธรรมเนยีมจด
สิทธิบัตร เท่ากับ 
๑,๐๐๐ บาท 

๑,๐๐๐ - 
 
 
 

1,000 
 
 

- 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

 รวม ๒๙,๖๕๐ - ๑๕,650 - ๑4,0๐๐ - 52.78 
 
๙.๒ มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ 
 

ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้ห้อง ๒ ชม.  ๓๐๐ ๖๐๐  
๒ ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  

๒ ชม. 
๑๐๐ ๒๐๐  

๓ ค่าใช้เครื่องเสียง ๒ ชม. ๑๐๐ ๒๐๐  
          รวม  ๑,๐๐๐  

 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          ๑๐.๑ คลังความรู้จะเกิดข้ึนได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร รวมถึงความร่วมมือ
จากบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
          ๑๐.๒ การใช้คลังความรู้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายต้องมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที
หลากหลาย  
        
 
 
 



๒๑๑ 
 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนนุ และมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 11.๒ อาจารย์มีความรับผิดชอบในการท างาน 
        11.๓ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๑๒. ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมมีการก ากับการผลิตผลงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
         
 
    ลงชื่อ    ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
              (ดร.ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์) 
                                                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

 

ลงชื่อ      (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                       วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



๒๑๒ 
 

 
 

 
 
 

พันธกิจด้านการวิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
 

โครงการประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 41 
 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการติดตามก ากับและสนับสนุนการด าเนินงานผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 

       และงานสร้างสรรค์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   ๑. ดร.ผดุงศิษฏ์ ช านาญบริรักษ์    ๒. นางสาวประภัสสร วงษ์ศรี    

 ๓. นายศิวพล  ศรีแก้ว            ๔.  ดร.ควันเทียน วงษ์จันทรา      
  

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน๒๕๕๘ 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

-  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๕๗ คน 
-  คณะกรรมการวิชาการ จ านวน ๑๐ คน 
-  คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๕ คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑    ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
              ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อวางแผนการด าเนินงาน โดยมีการ
ด าเนินการ คือ  พัฒนาคู่มือการด าเนินการวิจัยฯ พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดท าสัญญาการรับทุนสนับสนุนเงินภายในของวิทยาลัย 
จัดท าการเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย/ผลงานวิชาการภายในวนัที่ 30 ของเดือน  การก ากับติดตาม
งานวิจัยผลงานวิชาการ ทุก 3 เดือน  การสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน  ประสานงานความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบสนับสนุนงานวิจัยกับงานพัสดุทุก
วันที่ 30 ของทุกเดือน ก าหนดให้อาจารย์และนักวิจัยรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามสัญญาทุก 3 เดือน  รายงานติดตามความก้าวหน้าต่อผู้บริหารทุก 3 เดือน 
            ประชุมพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านงานวิจัย  โดยให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย  และ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  การสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ดีเด่น  การจัดท าฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการ  ทุกไตรมาส  รวบรวมผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  วิเคราะห์ผลงาน  จัดหมวดหมู่ผลงานวิจัย  ผลงานวชิาการ 
บันทึกลงบนฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์  สนับสนุนงานวจิัยให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก 
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่อาจารย์ ให้การช่วยเหลือในการเตรียมต้นฉบับ ติดตามขอรับ
สัญญาทุนสนับสนุนทุนจากภายนอก  ติดตามผลการได้รับทุนจากภายนอก ติดตามการายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยทุก 6 เดือน และตามที่เจ้าของทุนก าหนดและแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 
 
 



๒๑๔ 
 

 
 

    ๕.๒    ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
 ๕.๑ จ านวนโครงร่างวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ได้รับเงินสนับสนุน และเซ็น
สัญญารับทุนอย่างน้อย ๒๔ เรื่อง 
จ านวนผลงานวิชาการ หนังสอื ต ารา
หรือนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการวิชาการ และเซ็น
สัญญารับทุนอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 
        
        
        
        
 
 
 
 
 
        

จ านวนโครงร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ ๓ 
ครั้ง ได้แก่ โครงร่างวิจัย ๑๔ เรื่อง ดังนี้ 
 ผลงานวิจัย ๑๔  เรื่อง 
๑. ประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วย
ยาเคมีบ าบัด โดย อ.พัชรี   ภาระโข 
๒.การสะท้อนคิดผลการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นพ้ืนฐาน  
รายวิชา การสร้างเสริมสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
โดย อ.สุวคนธ์  กุรัตน ์
๓. ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบ าบัดแบบประคับประคองต่อความ
ร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรัง โดย อ.
จุฬาลักษณ์   นิลอาธิ 
๔. การศึกษาสถานการณ์นโยบายการป้องกันและควบคุมปัญหา
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคาม โดย ดร.ผดุงศิษฎ์   
ช านาญบริรักษ์ 
๕. การพัฒนาชุดข้อมูลเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นมก่อนเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลมหาสารคาม โดย ดร.ควัน
เทียน  วงศ์จันทรา 
๖. ผลของแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
ในผู้ป่วยวิกฤตที่คาท่อช่วยหายใจต่อคุณภาพการพยาบาลหลัง
ผ่าตัด  แผนกวิสัญญี  โรงพยาบาลมหาสารคาม 
โดย อ.ศิวพล   ศรีแก้ว 
๗. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วใน
ถุงน้ าดีผ่านกล้อง โดย อ.อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ 
๘. การพัฒนาบทเรียนโดยใช้ e-Learning เรื่องหลักการและ
เทคนิคการท าแผลส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดย อ.พัชรี  แวงวรรณ 
๙. ผลการใช้แบบบันทึกการรับผู้ป่วยผ่าตัดทางด่วนที่ได้รับ
อุบัติเหตุช่องท้องรุนแรงต่อคุณภาพการพยาบาลงานวิสัญญี  
โรงพยาบาลมหาสารคาม โดย อ.ศิวพล   ศรีแก้ว 
๑๐. สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาล
มีความสามารถในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดย อ.อักษ์ศรา กะการดี 
๑๑. เจตคติและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม โดย ดร.นฤมล เอนกวิทย์ 



๒๑๕ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ
กรณีศึกษาต าบลหนองกุง อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
โดย อ.ศิวพล ศรีแก้ว 
๑๓. การศึกษาสถานการณ์ความต้องการการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๗ โดย ดร.นิสากร วิบูลชัย 
๑๔. ปัญหาและอุปสรรคในการวินิจฉัยการพยาบาลของนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดย ดร.นิสากร วิบูลชัย 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
     ไม่มี 
  เซ็นสัญญารับทุนแล้ว ดังนี้        
    จากประกาศวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง และหนังสือ ๓ เรื่อง ได้แก่ 
        งานวิจัย 
๑. รูปแบบการพัฒนานักจัดการเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว กรณีศึกษาต าบลหนองกุง อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม โดย ดร.ผดุงศิษฎ์  ช านาญบริรักษ์ 
๒. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย ดร.นฤมล 
เอนกวิทย์ 
๓. โอกาสและแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือของ
พยาบาลวิชาชีพภายหลังการสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตบริการ
สุขภาพที่ ๗ โดย อ.สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ 
        หนังสือ 
๑. ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ โดย อ.จีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย 
๒. รูปแบบการดูแลเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษากรณีศึกษา:ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อ.จีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย 
๓. บอกเว้าความฮู้ สู่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ 
     ตามประกาศวิทยาลัยฯลงวันที่ ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
หนังสือ ๒ เรื่อง ได้แก่ 
๑.รู้ทันเอดส ์โดย อ.นิตยา  กออิสรานุภาพ 
๒.ประคองไตอย่างไรไม่ให้เสื่อม โดย อ.วรรวิษา   ส าราญเนตร 
 

๕.๒ มีการให้ความรู้แก่อาจารย์เรื่อง
จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๕.๒ มีการให้ความรู้แก่อาจารย์เรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย และ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ๑ ครั้ง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
โดย ดร.นิสากร วิบูลชัย มีอาจารย์เข้าร่วมรับฟังจ านวน ๓๑ คน  



๒๑๖ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๕.๓ มีรายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ การก ากับการใช้เงินทุกไตร
มาสและรายงานต่อผู้บริหาร 

๕.๓ มีรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ การก ากับการใช้เงินทุกไตรมาสและรายงานต่อผู้บริหาร
(ตามเอกสารแนบ) 

๕.๔ มีการยกย่องนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
อย่างน้อย ๑ คน 

๕.๔ มีการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
โดยมอบใบประกาศเกียรติบัตร ในวันไหว้ครู ในวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๘ ได้แก่ 
๑. ดร.นิสากร  วิบลูชัย 
๒. นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ 
๓. นางอรุณี  ทอมป์สัน 
๔. นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า 
๕. นางพัชรี  ภาระโข 
๖. ดร.ผดุงศิษฏ์ ช านาญบริรักษ์  
๗. นายกิตติศักดิ์  ไกรจันทร์ 
๘. นางมลฤดี  แสนจันทร์ 
๙. นางนิตยา  กออิสรานุภาพ 
๑๐. นางสาวพัชรี  แวงวรรณ  

๕.๕ มีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
และสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีใช้
ประโยชน์ได้จริงให้เป็นปัจจุบันทุก ๓ 
เดือน 

๕.๕ ฐานข้อมูลของวิทยาลัยอยู่และสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน 

๕.๖ มีคู่มือการวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

 ๕.๖ ประกาศในเว็บไซด์ของวิทยาลัย ส่งให้อาจารย์ทุกคนทางอี-
เมล์ ด าเนินการจัดพิมพ์เสร็จแล้ว และแจกให้รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาและหัวหน้างานแล้ว 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้จ่าย  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย 

ร้อย
ละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าจัดท าคู่มือ ๖๐ 
เล่มๆละ ๒๐๐ บาท  

๑๒,๐๐๐   - ๑๒,๐๐๐ - - - - 

๒ ค่าอาหารว่าง  ๑,๔๒๕ - ๗๗๕ - ๖๕๐ - - 
                   รวม ๑๓,๔๒๕   - ๑๒,๗๗๕ - ๖๕๐ - - 



๒๑๗ 
 

 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุมอินถวา ๖ ชม.x๕๐๐ บาท ๓,๐๐๐  
         รวม                                                                    ๓,๐๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
    ๗.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนุน ให้ความส าคัญและกระตุ้นนักวิจัยอย่างสม  าเสมอ ท าให้การ
ขับเคลื อนงานวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื อง  
    ๗.๒ การสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานท าให้อาจารย์มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพิ มมากขึ้น 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนุน และมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื อง 
 ๘.๒ อาจารย์มีความรับผิดชอบในการท างาน การท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ สามารถท าผลงานได้
อย่างต่อเนื อง 
    ๘.๓ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
    ๙.๑ อาจารย์มีภาระงานหลายอย่างไม่สามารถด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผน 
    ๙.๒ อาจารย์ที มีความเชี ยวชาญการท าวิจัย/การเขียนบทความวิชาการเพื อตีพิมพ์เผยแพร่มีน้อย                          
    ๙.๓ อาจารย์ไม่สามารถน าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ขอเลื อนต าแหน่งทาง
วิชาการได้ 
    ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           ควรมีการก าหนดภาระงานให้เหมาะสมเพื อเอ้ือต่อการผลิตผลงาน 
       
        ลงชื อ   ควันเทียน  วงศ์จันทรา  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                (ดร.ควันเทียน  วงศจ์ันทรา) 

           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

           ลงชื อ.ผดุงศิษฎ์  ช านาญบริรักษ์   (ผู้บริหารที รับผิดชอบ) 
          (ดร.ผดุงศิษฎ์  ช านาญบริรักษ์) 
         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

                       วันที     เดือน กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๔๒ 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย                 
๒. ผู้รับผิดชอบ   ๑. ดร.ผดุงศิษฏ์  ช านาญบริรักษ์    ๒. นางสาวประภัสสร วงษ์ศรี      

 ๓. ดร.ควันเทียน  วงศ์จันทรา       ๔.นางมลฤด ี  แสนจันทร์     
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย  

๔.๑ คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๕ คน 
                     ๔.๒ ผู้รับผิดชอบงานวิจัยของโรงพยาบาลมหาสารคามและอาจารย์ของ วศม.  

                 จ านวน ๓๐ คน 
                     ๔.๓ คณะทีมวิจัยกับชุมชนจังหวัดมหาสารคาม(ทุนสนับสนุนจากสบช.)จ านวน ๘ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑    ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

    ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  และ 
ประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย  จัดท าสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายในการผลิต
ผลงานวิจัย ประสานงานความก้าวหน้าของการผลิตผลงานวิจัยร่วมกับเครือข่าย 
     ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย เพ่ือรายงานและ
ก ากับติดตามงานวิจัย  ทุก ๓ เดือน  รายงานการติดตามความก้าวหน้าต่อผู้บริหารทุก ๓ เดือน 
 
    ๕.2    ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ มีเครือข่ายการการส่งเสริมการผลิต
งานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 

๕.๑มีเครือข่ายการการส่งเสริมการผลิตงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ ๒ เครือข่าย คือโรงพยาบาล
มหาสารคาม และเครือข่ายโรงพยาบาลแกด า 

๕.๒ มีจ านวนโครงร่างวิจัยที ร่วมท ากับ
เครือข่ายอย่างน้อย ๒ เรื อง 

๕.๒ มีจ านวนโครงร่างวิจัยที ร่วมท ากับเครือข่าย ดังนี้ 
     ๑.ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้หลักไตรสิกขา
ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหน่วยงาน
พิเศษศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม 
     ๒.ผลของการใช้แนวปฏิบัติการให้ข้อมูลของผู้ป่วยต่อ
ความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที มีภาวะช็อคในหอ
ผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลมหาสารคาม 
      ๓.คุณภาพชีวิตคนตาบอดด้านการท าความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื อนไหวโรงพยาบาลมหาสารคาม 
   ๔.การพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน



๒๑๙ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บริการด่านหน้า 
    ๕.คุณภาพชีวิตผู้ป่วยที ได้รับการรักษาทดแทนไต CAPD 
    ๖.ประสิทธิผลการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมร่วมกับ
นวัตกรรมสื อซีดีต่อความปวดและความวิตกกังวลในผู้ป่วย
นิ วไตและท่อไตที ท าการสลายนิ ว 
    ๗.ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มจิตบ าบัดแบบ
ประคับประคองต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของ
ผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรัง 
    ๘.ปจัจัยที มีผลต่อการเกิดวณัโรคปอดในบุคลากร
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดบัท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือจ่าย 

๑ 
 

ประชุมคณะกรรมการ 
ค่าอาหารว่าง ๒๕บาท
x14คน 

750 - 350 - ๗๕๐ - 53.34 

๒ ประชุมเพ่ือ MOU -
ค่าอาหารว่าง 25บาท
x15คน 

-ค่าอาหาร 25บาท
x15คน 

9,650 
 
 
 
 

  
375 

 
1200 

   83.68 

 รวมทั้งหมด ๑0,4๐๐    1,925    81.50 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
 

ค่าใช้ห้องประชุม๓๐๐x๓ชม.x
๔ครั้ง 

ชม.ละ ๓๐๐ ๓,๖๐๐บาท  

 - ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๑๐๐บาทx๓ชม.  x๔ครั้ง 

ชม.ละ ๑๐๐ ๔๐๐ บาท  

 รวม  4,000 บาท  
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๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
        การด าเนินงานผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและเกิดประประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมอย่างสูงสุด และบรรลุเป้าหมาย ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื นที เกี ยวข้องในการท า
วิจัย  จะช่วยเพิ มทั้งจ านวนและคุณภาพของงาน  
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ และเวลา รวมทั้งมีการก ากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๘.๒ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  มีการประชาสัมพันธ์
และกระตุ้น สนับสนุน ให้ค าปรึกษากับอาจารย์ในวิทยาลัยและเจ้าหน้าที บุคลากรของโรงพยาบาล
มหาสารคามได้ด าเนินงานและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื อง โดยจัดให้มีที ปรึกษาการท าวิจัย 
 
๙. ปัญหาอุปสรรค และข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        อาจารย์มีภาระงานหลายอย่างไม่สามารถด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผน         
    ข้อแสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
         ๑ ทีมวิจัยควรวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน และเร่งผลิตผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ 
  ๒ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื นที เกี ยวข้องให้ขยายพื้นที ให้กว้างขึ้น เช่น เขตพ้ืนที  ใน
การด าเนินงานวิจัยร่วมกัน 
       

ลงชื่อ.    ผดุงศิษฏ์  ช านาญบริรักษ์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                   (ดร.ผดุงศิษฏ์  ช านาญบริรักษ์ ) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ                (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                                     ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 
                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                                  วันที่  ๘  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
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พันธกิจด้าน 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

โครงการกลยุทธ์ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 255๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 43    
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

  โครงการ การพัฒนาการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

   นางอรุณี          ศรีสุยิ่ง 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  2 

บุคลากรทางสุขภาพท่ีได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับ
ความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง 
๔. กลยุทธ์ที่  8 
         บุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพ  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของบุคลากรทางสุขภาพ ในระดับ
มากขึ้นไป  ร้อยละ  ๘๕ 

๕.2. มีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร  อย่างน้อย 3 หลักสตูร 
๕.๓. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 เครือข่าย 

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 

ประชุมวางแผนการด าเนินการให้บริการวิชาการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ 
ภายนอกวิทยาลัย 
       - การให้บริการวิชาการท่ีชี้น าสังคมและแก้ปัญหาสังคม 
       -  การให้บริการวิชาการตามนโยบาย 

ก าหนดมาตรฐานการให้บริการวิชาการของวิทยาลัย (สอดคล้องกับ สบช.ที่ก าหนด)  
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสุขภาพตามโครงการที่ก าหนด ประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ และ 
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทางสุขภาพภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ 



๒๒๓ 
 

๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
บุคลากรทางสุขภาพ ในระดับมาก 
ขึ้นไป  ร้อยละ  ๘๕ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของบุคลากรทางสุขภาพ ในระดับมากขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ  ๙2 

2. มีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร   
อย่างน้อย 3 หลักสูตร 

ในปีงบประมาณ 2558  มีหลักสูตรในการพัฒนา
บุคลากรทางสุขภาพ  จ านวน 4 หลักสูตร  ดังนี้ 
1. หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Worker) ใน
ชุมชน  
2. หลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
3. หลักสูตรการอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 
ระยะท้าย 
4. หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

๓.  มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ อย่างน้อย 1 เครือข่าย 

  การด าเนินงานเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการ 
วิชาการ  3 เครือข่าย ดังนี้ 
    1. เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการในโครงการ
ครอบครัวอีสานฯ กับ 4 เครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้แก่ 
วศม.,  วพบ. ขอนแก่น,  
วสส. ขอนแก่น, และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย   
    2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการในโครงการ
ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Worker) ในชุมชน ระหว่าง 
วศม. กับ สปสช.  เทศบาลเมืองมหาสารคาม, และคณะ
แพทยศาสตร มมส. 
   3. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการในโครงการ
อบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ระหว่าง  
วศม. กับ ศูนย์การรุณรักษ์คณะแพทยศ่าสตร์  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
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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  

3,9๐0  - 0 - 3,9๐0  - 100 

2. -ค่าเอกสารวัสดุ
อุปกรณ์  

2,000 
 

- 0 - 2,000 
 

- 100 

3. งานวิจัย* 
(ใช้งบวิจัยเงิน
รายได)้ 

ใช้งบวิจัย 
 

- 0 - ใช้งบวิจัย 
 

- - 

 รวมทั้งหมด 5,900 - 0 - 5,900 - 100 

 
 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  



๒๒๕ 
 

๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 12.1.  ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถประเมินได้ชัดเจนมากข้ึน 
 12.2.  ปรับกลยุทธ์และกิจกรรมการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 12.3.  พัฒนาการด าเนินงานในหลักสูตรใหม่ ให้ต่อเนื่อง 
  

   ลงชื่อ          (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

   ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  44  
๑.  ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
        โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการด้านสุขภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
        นางอรุณี          ศรีสุยิง่ 
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 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 

๗.๑   รอง ผอ. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
๗.๒   บุคลาการในงานบริการวิชาการจ านวน  ๘  คน 
๗.๓   อาจารย์คณะกรรมการตามค าสั่งแต่งตั้ง จ านวน  45    คน 
                                 รวมทั้งสิ้น  54   คน 

๘. ผลการด าเนินงาน 
  

            ๘.1    ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการ เพ่ือวางแผน 

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 ก าหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคม ส ารวจความ 

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและจัดท าแผนบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการตามแผนที่ก าหนด โดย
มุ่งเน้นให้ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและเข้มแข็ง  
                     ติดตามก ากับให้ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย 



๒๒๗ 
 

 และสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญแก่อาจารย์ของวิทยาลัย 
 
        ๘..2    ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ระดับความส าเร็จของการบริการ
วิชาการ เท่ากับระดับ ๕ 

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

 
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 ค่าอาหาร 20,000 - 0 - 20,000 - ๑๐๐ 

๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕,000 - 634 - ๕,000 - ๑๐๐ 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

๒๕,๐๐๐ - 634 - ๒4,366 - 97.46 

 
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  

2. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย ๑๐ วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ  
๓๐๐ บาท   

๒๑,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น        ๒๘,๐๐๐ 



๒๒๘ 
 

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 มีการมอบหมาย
การด าเนินงานบริการวิชาการท่ีชัดเจน และอาจารย์ที่ออกบริการวิชาการมีการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมงาน
อาจารย์ในการออกบริการวิชาการและมีการประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
   
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 าเนินการบริการวิชาการ
ให้ได้มาตรฐาน  และมีคุณภาพ 
 ๑๒.๓  ส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกสาระกลุ่ม
วิชาและส่งเสริมให้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยเพิ่มข้ึน 
 



๒๒๙ 
 

 ๑๒.๔. ส่งเสริมการสรุปและถอดบทเรียนผลการด าเนินงานการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยให้มีคุณภาพเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ               
                           

   ลงชื่อ          (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

ลงชื่อ       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                     วันที่  ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   45 
1.ชื่อโครงการ / กิจกรรม    
     โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุระหว่าง
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพัชรี      แวงวรรณ 

นางกานต์รวี      โบราณมูล 
             นางสาวพัชรีรัตน์  อันสีแก้ว  
3. ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานใน  
                          ระดับชัน้น า 
4. กลยุทธ์ที่  12  พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น
คลังความรู้ ที่พ่ึง และแหล่งอ้างอิงทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและประเทศ 
 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

1. อาจารย์ที่รับผิดชอบศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 10 วิทยาลัย  
   มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
2. ได้แผนพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงานของศูนย์ฯ เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน 
   พระบรมราชชนก 
3. อาจารย์ที่รับผิดชอบของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้ง 10 วิทยาลัย มีการ 
   แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานของศูนย์ฯ ร้อยละ 100 
4. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุม อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ: ระหว่างวันที่  23-25 กุมภาพันธ์ 2558  
 
7. กลุ่มเป้าหมาย:   

- อาจารย์ที่รับผิดชอบศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านผู้สูงอายุ จากวิทยาลัยในสังกัด                
  สถาบันพระบรมราชชนก  จ านวน 14 คน  
- ผู้ประสานงาน/ตัวแทนจากสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 2 คน  
- ผู้ด าเนินการ จ านวน 5 คน 

รวมทั้งสิ้น 21 คน 
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8. ผลการด าเนินงาน: 

8.1 ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมวางแผนการจัดอบรม 
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. เสนอขออนุมัติโครงการ 
4. ประสานงานกับเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านผู้สูงอายุ ในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนกทั้ง 10 ศูนย์ 
5. ติดต่อวิทยากร 

ระยะที่ 2  ขั้นด าเนินการ 
1. ด าเนินการประชุมตามก าหนดการ และศึกษาดูงาน  

ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม  
2. ประเมินจากการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
   8.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. อาจารย์ที่รับผิดชอบศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 10 วิทยาลัย มี
การน าเสนอผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่รับผิดชอบศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 10 
วิทยาลัย มีการด าเนินงาน ได้ร้อยละ 100 

2. ได้แผนพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก 

2. มีแผนพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก 

3. อาจารย์ที่รับผิดชอบของศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้ง 10 วิทยาลัย มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ ร้อยละ 100 

3.  ร้อยละของอาจารย์ที่รับผิดชอบของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้ง 10 
วิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ ร้อยละ 100 

4.  อาจารย์มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
ประชุม อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของอาจารย์มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการประชุม อยู่ในระดับดีมาก  
ร้อยละ 97 

  



๒๓๒ 
 

9. สรุปงบประมาณ 
9.1 งบประมาณที่ใช้ 

ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 

1 ค่าวิทยากร - 3,000 - 1,800 - 1,200 40 

2 
ค่าเดินทาง
วิทยากร 

- 5,798 
- 
 

5,798 
- 
 

0 0 

3 ค่าท่ีพักวิทยากร - 2,650 - 2,650 - 0 0 

4 
ค่าอาหาร

กลางวันและ
อาหารเย็น 

- 12,600 - 19,412 - 6,812 54.06 

5 ค่าอาหารว่าง - 2,100 - 3,500 - -1,400 66.67 

6 
ค่าท่ีพักคณะ
ด าเนินงาน 

- 3,350 - 3,350 - 0 0 

7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 4,830 - - - 4,830 0 

8 ค่าถ่ายเอกสาร  5,672 - - - 5,672 100 

9 
ค่ายานพาหนะ

และน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

 17,161.50 - 9,651.50 - 7,510 77.81 

10 ค่าอ่ืน ๆ - - - 11,000 - -11,000 0 

 รวม - 571,616.50 - 57,161.50 - -514,455 -90 

 
9.2  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าใช้ห้องประชุม  200 บาท x 12 ชม. 2,400  
2 ค่าโสตฯ  100 บาท x 8 ชม. 800  

รวมทั้งสิ้น 3,200  
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10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
10.1 การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มี

การประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้งใจใน
การท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับการการประชุมติดตามการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

10.2 วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปราย
และได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 10.3 การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และ
คณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุมก ากับงานทีต่่อเนื่อง 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1 การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

11.2 การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
11.3 การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 11.4 ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเกี่ยวกับบริการวิชาการผู้สูงอายุ 
 2. เรียนรู้ถึงการประสานงานและการท างานเป็นทีมระหว่างภาคีเครือข่าย 
 3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในสภาพการปฏิบัติงานจริง 
 4. ได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริหารการจัดการเกี่ยวกับบริการวิชาการผู้สูงอายุ 
  

   ลงชื่อ      พัชรี  แวงวรรณ    (ผู้รับผิดชอบ) 
   (นางสาวพัชรี  แวงวรรณ) 

                                             หัวหน้างานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ลงชื่อ       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                     วันที่  ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   46 
1. ชื่อโครงการ:   โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
2. ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรี แวงวรรณ / นางกานต์รวี โบราณมูล / นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว /  
  นางสาวรัตติกร พรดอนก่อ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานใน  
                          ระดับชัน้น า 
4. กลยุทธ์ที่  12  พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น
คลังความรู้ ที่พ่ึง และแหล่งอ้างอิงทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและประเทศ 
 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.1. ผลการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ สบช. อย่างน้อย 
       ร้อยละ 85  
5.2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา 
5.3. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย  อย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
๗. กลุ่มเป้าหมาย:   

- คณะกรรมการด าเนินงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  25 คน 
 - คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 20 คน 
 -  คณะกรรมการด าเนินงานและผู้มาศึกษาดูงาน  จ านวน  50 คน 
      รวมทั้งสิ้น 95 คน 
๘. ผลการด าเนินงาน: 

๘.1 ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ เพื่อ ทบทวนนโยบาย ก าหนดทิศทางและวางแผนการ
ด าเนินงาน  จดัท าแผนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน  
             การด าเนินงาน โดย ปรับปรุงห้องศูนย์ความเลิศฯ  จัดท ามุมน าเสนอผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม/คลังความรู้ของผู้สูงอายุ  จัดท าคู่มือการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ(ฉบับปรับปรุง) 
ประชุมจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ จังหวัดมหาสารคาม  จัดท าหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่เก่ียวข้องกับ
การดูแลผู้สูงอายุ. ท าวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุและเผยแพร่ตีพิมพ์ และจัดท าหนังสือที่เก่ียวกับผู้สูงอายุและ
น าไปใช้ในการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 

   ด าเนินการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/ข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงานกับเครือข่ายผู้สูงอายุอ่ืนๆ  จัดท าผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดไป
เปรียบเทียบกับองค์กร/หน่วยงานอื่นที่มีการด าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

 
8.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. มีกิจกรรมการพัฒนาระบบงาน เพ่ือ
ให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าเดิม อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

มีกิจกรรมการพัฒนาระบบงาน จ านวน 1 เรื่อง 

2. มีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น/ระยะ
ยาวในสาขาผู้สูงอายุที่มีเนื้อหาทันสมัย
และจั ดการอบรมบุ คลากร ในสาขา
ผู้สูงอายุต่อเนื่องทุกปี  

มีหลักสูตรอบรมระยะสั้น จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ การ
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care worker) และ การอบรม
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care) 

3. การเป็นศูนย์รวมของทรัพยากรเรียนรู้
และคลังความรู้เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ  

มีการรวบรวมด้านผู้สูงอายุโดยท าเป็นฐานข้อมูลในเขต
จังหวัดมหาสารคาม และมีการด าเนินการการจัดเก็บด้าน
ความรู้และนวตกรรมด้านผู้สูงอายุ 

4. มีการน าผลการปฏิบัติและตัวชี้วัดที่
ส าคัญไปเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีการ
ด าเนินงานด้านเดียวกัน   

มีการประชุมเพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการปฏิบัติไป
เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน โดยวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามได้รับให้เป็นวิทยาลัยด้านการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายดีเด่น ในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ 

 

9. สรุปงบประมาณ 
9.1 งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์

ปรับปรุงห้อง  
60,000 - 

53,297.5
0 

- 
6,702.

5 
- 11.17 

2 ค่าอาหารว่าง 11,250 - 6,500 - 4,750 - 42.22 
3 ค่ายานพาหนะ 10,00 - 4,400 - 5,600 - 56 
4 ค่าจัดท ารูปเล่ม 2,900 - - - 2,900 - 100 
5 อ่ืนๆ - - 3,250     

 รวม 84,150 
 

- 
67,447.50 

 
- 

16,702
5. 50 

- 
19.85 
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9.2 มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ 
1 ค่าใช้ห้องประชุม  200 บาท x 25 ชม. 5,000  

รวมทั้งสิ้น 5,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1 การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มี
การประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้งใจใน
การท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 10.2 การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และ
คณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานต่อเนื่อง 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

8.2 การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
8.3 การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 8.4 ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการ
วิชาการท่ีมุ่งมาตรฐาน 

        ลงชื่อ      พัชรี  แวงวรรณ    (ผู้รับผิดชอบ) 
   (นางสาวพัชรี  แวงวรรณ) 

                                             หัวหน้างานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ลงชื่อ       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                     วันที่  ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   47 
1. ชื่อโครงการ:   โครงการฝึกอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย  
2. ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรี แวงวรรณ/ นางกานต์รวี โบราณมูล / นางสาวพัชรีรัตน์ อันสีแก้ว/  
นางสาวรัตติกร พรดอนก่อ 
3. ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
                         ในระดับชั้นน า 
4. กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น 
                    คลังความรู้  ที่พ่ึง และแหล่งอ้างอิงทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและ 
                    ประเทศ 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

1. พยาบาลวิชาชีพ มีความรู้  ทัศนคติ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
  2. พยาบาลวิชาชีพ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการด าเนินงาน ร้อยละ 80 
  3. เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 7 ในการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้าย 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ: ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2558 จ านวน 6 สัปดาห์ 
7. กลุ่มเป้าหมาย:   

- พยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 7 จ านวน 42 คน 
- จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 23 คน 
- จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 19 คน 

- คณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน 
   รวมทั้งสิ้น 62 คน 
8. ผลการด าเนินงาน: 

8.1 ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
       วิทยาลัยมีการจัดอบรมพยาบาลวิชาชีพ ในหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ระยะเวลา 

5 สัปดาห์ ตามความต้องการของ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น หน่วยบริการสุขภาพ ทั้งในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และ
ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 41 คน  



๒๓๘ 
 

 ผลการด าเนินงาน  พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ทัศนคติ และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80  และสามารถน าไปใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายได้ 
 

8.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. พยาบาลวิชาชีพ มีความรู้  ทัศนคติ และทักษะ
ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ความรู้และสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

2. พยาบาลวิชาชีพ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การด าเนินงาน ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป
อย่างน้อยร้อยละ 92 

3. เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
พยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 7 ในการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย 

3.  เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ 

 

9. สรุปงบประมาณ 

9.1 งบประมาณที่ใช้ 

ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 

1 ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 

- 212,400 - 176,713 - 35,687  

2 ค่าท่ีพักและ
และเดินทาง
วิทยากร 

- 5,000 - 5,000 - -  

3 ค่าตอบแทน
แหล่งฝึก
ปฏิบัติ 

- 26,000 - 26,000 - - 
 

4 ค่าตอบแทนพ่ี
เลี้ยงแหล่งฝึก

- 63,000 - 157,500 - -94,500  
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ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 

ปฏิบัติ 

5 ค่าลงทะเบียน
ฝึกปฏิบัติศูนย์
การุรรักษ์ 

- 63,000 - 49,200 - 13,800 
 

6 ค่าอาหาร
กลางวัน 

- 190,600 - 178,350 - 12,250 
 

7 ค่าอาหารว่าง - 35,000 - 30,025 - 4,975  

8 

 

ค่าใช้จ่าย
ผู้ด าเนินการ
อบรม 

- 

 

 

63,360 

- 

 

 

23,282 

 

- 

 

40,078 

 

 

9 ค่าตอบแทน
อาจารย์นิเทศ 

- 20,160 - 10,080 - 10,080 
 

10 ค่าท่ีพักผู้เข้า
อบรม 

- 529,200 - 514,410 - 14,790 
 

11 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

- 52,280 - 514,410 - 14,790  

 รวม - 1,260,0
00 

- 
1,260, 
000  

- 0  

 

9.1  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้ห้องประชุม  200 บาท x 2 ชม. 400  

2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา  3 คน x 50 บาท x 2 ชม. 700  
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ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

3 ค่าสึกหรอของเครื่องเสียง/
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ 

3 เครื่อง x 20 วัน x 7 ชั่วโมง  
x 100 บาท 

42,000  

4 ค่าห้องประชุมใหญ่ 20 วัน x 7 ชั่วโมง x 300 บาท 42,200   
5 ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย 20 วัน x 3 ชั่วโมง x 300 บาท  

x 4 ห้อง 
72,000   

6 การติดต่อประสานงาน  3,300  
รวมทั้งสิ้น 160,600   

 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1 การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มี
การประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้งใจใน
การท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

10.2 วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปราย
และได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 10.3 การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และ
คณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1 การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

11.2 การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
11.3 การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 11.4 ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
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12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 12.1 การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 

 12.2 การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการ
วิชาการท่ีมุ่งมาตรฐาน 

 
ลงชื่อ      พัชรี  แวงวรรณ    (ผู้รับผิดชอบ) 

   (นางสาวพัชรี  แวงวรรณ) 
                                             หัวหน้างานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 

ลงชื่อ       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                     วันที่  ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   48 
1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม   
            โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care worker) ในชุมชนเขตเทศบาล เมืองมหาสารคาม 
 
2. ผู้รับผิดชอบ นางกานต์รวี โบราณมูล/ นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ/ นางสาวพัชรี แวงวรรณ/ 
นางสาวพัชรีรัตน์  อันสีแก้ว/นางสาวรัตติกร พรดอนก่อ 
 
3. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 
 
4. กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น
คลังความรู้  ที่พ่ึง และแหล่งอ้างอิงทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและประเทศ 
 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

1) ผู้เข้ารับการอบรม care worker ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
2) ผู้รับการอบรม care worker มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
3) มีผลงานวิชาการเป็น คู่มือผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 1 เล่ม 
4) มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 19 – 30 มกราคม 2558 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย   
    ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care worker) ในพ้ืนที่ 30 ชุมชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จ านวน 50คน 
 
8. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

   วิทยาลัยได้มีการอบรมภาคทฤษฎีจ านวน 40 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม และได้ให้การดูแลผู้สูงอายุ (care 
worker) ในพ้ืนที่ 30 ชุมชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง  มหาสารคาม จ านวน 50 คน มีการก ากับ 
ติดตาม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของแกนน าสุขภาพครอบครัว พร้อมให้ค าปรึกษาและสร้างขวัญ
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ก าลังใจในการปฏิบัติการดูแล และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และ
ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือจัดท าเป็นองค์ความรู้ในการด าเนินงาน   

ผลการด าเนินการ คือ 1) ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้และสมรรถนะ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด   คิดเป็นร้อยละ 98   2) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 99   3) มีคู่มือการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 1 เล่ม เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุส าหรับผู้ดูแล  4) มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการอบรมดูแลผู้สูงอายุ 
 

8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เข้ารับการอบรม care worker ผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ความรู้และสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด ได้
ร้อยละ 98 

2. ผู้รับการอบรม care worker มีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับดีข้ึนไปร้อย
ละ 90 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป 
ร้อยละ 99 

3. มีผลงานวิชาการเป็น คู่มือผู้ดูแลผู้สูงอายุ
จ านวน 1 เล่ม 

3.  มีคู่มือการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 1 เล่ม เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุส าหรับผู้ดูแล 

4. มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ  
 

4. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการอบรมดูแล
ผู้สูงอายุ 

 
9. งบประมาณ 
 9.1 สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ

(สปสช.) 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ

(สปสช.) 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

(สปสช.) 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวิทยากร - 30,000 - 37,050 - -7,050 -23.5 

2. ค่าอาหารกลางวัน - 90,000 - 90,000 - 0 0 

3. ค่าอาหารว่าง - 30,000 - 30,000 - 0 0 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 10,000 - 8,470 - 1,530 15.3 

5. ค่าเดินทาง   - 80,000 - 80,000 - 0 0 
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ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ

(สปสช.) 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ

(สปสช.) 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

(สปสช.) 

เหลือ
จ่าย 

6. ค่าตอบแทนแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ 

- 7,000 - 4,480 - 2,520 36 

 รวมทั้งหมด - 250,00
0 

- 250,00
0 

- 0 0 

 
 9.2 มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ 
1 ค่าใช้ห้องประชุม 300 x 1ชม. 39,600   
2 ค่าโสตฯ 100 x 1ชม. 13,200  

รวม 52,800  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1 การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มี
การประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้งใจใน
การท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลในอบรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

10.2 วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปราย
และได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 10.3 การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และ
คณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1 การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

11.2 การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
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11.3 การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 11.4 ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้น 
 2. เรียนรู้การจัดการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care worker) ในชุมชน 
 3. เรียนรู้ถึงการประสานงานและการท างานเป็นทีมระหว่างภาคีเครือข่าย 
 4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในสภาพการปฏิบัติงานจริง 
 5. ได้องค์ความรู้ที่เกิดจาก การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
  
   

   ลงชื่อ      พัชรี  แวงวรรณ    (ผู้รับผิดชอบ) 
   (นางสาวพัชรี  แวงวรรณ) 

                                             หัวหน้างานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ลงชื่อ       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                     วันที่  ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   4๙ 
1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม   
        โครงการการมีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบ
บูรณาการในชุมชน เขตบริการสุขภาพท่ี ๗: หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแกนน าครอบครัว/แกนน า
เยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน   
 
2. ผู้รับผิดชอบ   นางกานต์รวี โบราณมูล / ดร. ทักษิณาร์ ไกรราช / นางสาวพัชรี  แวงวรรณ / 
                       นางสาวพัชรีรัตน์  อันสีแก้ว 
 
3. ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
                          ในระดับชั้นน า 
 
4. กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น
คลังความรู้ ที่พึ่ง และแหล่งอ้างอิงทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนและประเทศ 
 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.1 แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชน มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวแบบบูรณาการในชุมชนระดับดีขึ้นไป 

5.2 แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการด าเนินงาน  
ร้อยละ 80 

5.3 เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน และความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนแบบองค์ อย่างน้อยจ านวน 4 เครือข่าย ในเขต
บริการสุขภาพที่ 7 

5.4 มีการจัดการความรู้เรื่อง “พัฒนาศักยภาพแกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน” และได้แนวทางปฏิบัติที่ดี  
 5.5 มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพแกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพแกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนเพ่ือเป็นแกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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7. กลุ่มเป้าหมาย   
- แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชน จ านวน 200 คน 
- นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

จ านวน 180 คน 
- ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 50 คน  
   รวมทั้งสิ้น 630 คน 
 

8. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

   มีการพัฒนาศักยภาพแกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนให้มีความรู้ ทัศนคติและทักษะใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนและมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  เสริมสร้างความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนแบบองค์รวม 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนระหว่างบุคลากรสาธารณสุข 
ผู้สูงอายุ  แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนและนักศึกษา  โดยมีแกนน าครอบครัว/เยาวชน ที่ได้รับ
การพัฒนาจ านวน 800 คน    ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ที่มี
ลักษณะบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน  
 ผลการด าเนินการ พบว่า   

1)  แกนน าครอบครัว/เยาวชน มีความรู้ ทัศนคติและทักษะในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชนและมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ระดับดีมาก  มากกว่าร้อยละ ๘0   

2)  เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน จ านวน ๔ เครือข่าย ในเขตบริการสุขภาพที่ ๗ ได้แก่ 

     2.๑) เครือข่ายระหว่าง 4 สถาบันการศึกษาในเขตสุขภาพที่ 7 ได้แก ่วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น และ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   

    ๒.๒) เครือข่ายจาก 4 จังหวัดคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายกองค์การบริการส่วน
ต าบล นายกเทศมนตรี และผู้น าชุมชนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และ
จังหวัดร้อยเอ็ด  

    ๒.3) เครือข่ายภายในต าบลคือ องค์กรในชุมชน ๔ องค์กรหลัก คือ ๑) องค์กรภาค
ประชาชน คือ แกนน าครอบครัว   ๒) องค์กรท้องที่ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ๓.) องค์กรท้องถิ่นคือ 
สมาชิกสภาเทศบาล และ ๔) องค์กรภาคหน่วยงาน คือ สถาบันการศึกษา โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา 
รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 16 ต าบล ในเขต 4 จังหวัด ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพที่
รับผิดชอบงานมาร่วมด าเนินงานตามโครงการ  

               2.๔) เครือข่ายระหว่างชุมชน 16 ชุมชน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ๔ องค์กรหลัก
เช่นเดียวกัน 
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  8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชน มีความรู้  
ทัศนคติ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวแบบบูรณาการในชุมชนระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

ร้อยละของแกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชน มี
ความรู้  ทัศนคติ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชนในระดับดีมาก 
ร้อยละ 94 

2. แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชน มีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการด าเนินงาน  
ร้อยละ 80 

ร้อยละความพึงพอใจของแกนน าครอบครัว/แกน
น าเยาวชนต่อกิจกรรมการด าเนินงาน อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ร้อยละ 98 

3. เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษากับชุมชน และความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชนแบบองค์ อย่างน้อยจ านวน 4 เครือข่าย 
ในเขตบริการสุขภาพท่ี 7 

ในการด าเนินกิจกรรมเกิดภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน และ
ความร่วมมือระหว่างชุมชน ในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชนแบบองค์ จ านวน 4 เครือข่าย 
ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธ ุ์ 

4. มีการจัดการความรู้เรื่อง “พัฒนาศักยภาพ
แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน” 
และได้แนวทางปฏิบัติที่ดี   

มีการจัดการความรู้ โดยเป็นคู่มือในการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการใน
ชุมชน จ านวน 1 เรื่อง 

5. มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพแกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชน
เพ่ือเป็นแกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการใน
ชุมชน อย่างน้อย 1 เรื่อง 

มีงานวิจัย 1 เรื่องกับการพัฒนาศักยภาพแกนน า
ครอบครัว/แกนน าเยาวชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าครอบครัว/แกนน าเยาวชนเพื่อเป็นแกนน า
ครอบครัว/แกนน าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน 

 
9. งบประมาณ 
 9.1 สรุปงบประมาณที่ใช้  หลักสูตร 3 และมหกรรมสุขภาพ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวิทยากร - 46,000 - 46,000 - 0 0 

2 ค่าอาหารกลางวัน - 270,000 - 270,000 - 0 0 
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ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

3 ค่าอาหารว่าง - 102,040 - 102,040 - 0 0 

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 52,000 - 52,000 - 0 0 

5 ค่าจัดท าหนังสือ - 20,000 - 20,000 - 0 0 

6 ค่ายานพาหนะ - 14,000 - 14,000 - 0 0 

 รวมทั้งหมด - 504,040 - 504,040 - 0 0 

  
       9.2 มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้ห้องประชุม 300 x 1ชม. 5,400   
2 ค่าโสตฯ 100 x 1ชม. 15,000  

รวม 20,400  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

ในภาพรวมนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ดังนี้ 
- สถานการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน ความหมาย ประเภทผู้สูงอายุ (กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน

และติดเตียง) สิทธิผู้สูงอายุ มาตรการกฎหมายในการดูแลผู้สูงอายุ นโยบายการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ รวมทั้งสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 

- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เช่น การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูล
พ้ืนฐานของครอบครัว ผู้ดูแล ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ การได้รับบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ   

- กระบวนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ สร้างเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู 
และเป็นองค์รวม ที่ประกอบด้วย ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

- การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ แบบประเมินการคัดกรองผู้สูงอายุ  
- การสร้างสัมพันธภาพ การสร้างพลังอ านาจ เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
- การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชน 
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  - การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่เป็น โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง COPD จิตเวช
 -  บทบาทของครอบครัวต่อการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ การด ารงสุขภาพดีด้านร่างกาย จิตสังคม 
จิตใจ และจิตวิญญาณ และส่งเสริมการด ารงไว้ซึ่งชีวิตบั้นปลายให้ปกติมากที่สุด  
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.1 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
11.2  ความร่วมมือและความเข้มแข็งของเครือข่ายด าเนินงาน 
11.3  วิทยากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงความร่วมมือของชุมชนในการ  

      เป็นแหล่งฝึกปฏิบัต ิ
11.4  ได้รับทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการที่เพียงพอ จาก สปสช.  

 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

12.1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีความ  
เชี่ยวชาญควรท าอย่างต่อเนื่อง 

12.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพแกน 
                      น าครอบครัว/แกนน าเยาวชนที่เน้นการจัดการรายกรณี 

12.3  การพัฒนาศักยภาพแกนน าครอบครัว ควรท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความ 
   ยั่งยืนในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต่อไป 

12.4  ควรมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีการฝึกปฏิบัติจริงใน 
                      ชุมชนต่อไป เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนทีสอดคล้อง 
                      กับสภาพจริง 
 

   ลงชื่อ      พัชรี  แวงวรรณ    (ผู้รับผิดชอบ) 
   (นางสาวพัชรี  แวงวรรณ) 

                                             หัวหน้างานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ลงชื่อ       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                     วันที่  ๑๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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พันธกิจด้าน 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

โครงการประจ า 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  50 

๑. ชื่อโครงการ / โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 25 

๒. ผู้รับผิดชอบ นางอรุณี ศรีสุยิ่ง / นางขนิษฐา เจริญพันธ์ / นางสาวพิมลดา ลัดดางาม /  
  นางสาวศุภรดา วงค์จ าปา 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2558   จ านวน 5 สัปดาห ์

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
         บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข จ านวน 50 คน 

 
๕. ผลการด าเนินงาน 

๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (งานบริการวิชาการ) 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการและจัดท าโครงการ

เพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
2.1 ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ 
2.2 การฝึกภาคสนาม 
 2.2.1 ประสานงานกับแหล่งฝึกภาคสนามและจัดเตรียมพื้นท่ีฝึก 
 2.2.2 ประชุมวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อร่วมวางแผนด าเนินการ 

2.2.3 แบ่งกลุ่มย่อยฝึกภาคสนาม โดยจัดวิทยากร/อาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ า
กลุ่ม 

2.2.4 สรุปผลการฝึกปฏิบัติ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย 
              ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 

๑. ประเมินระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมิน 
๒. ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบต่อสถาบันและสังคม 
๓. ประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้เข้าอบรมเองต่อ

สมรรถนะของบุคลากรภายหลังเข้ารับการอบรม 6 เดือน 
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๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึน
ไปอย่างน้อยร้อยละ 80 

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป
อย่างน้อยร้อยละ 87.6 

2. ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ความรู้และสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด
อย่างน้อยร้อยละ 80 

2. ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ความรู้และสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
น้อยร้อยละ 100 

3. ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากร
ภายหลังเข้ารับการพัฒนาในระดับมากข้ึนไป 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

3. ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลัง
เข้ารับการพัฒนาในระดับมากขึ้นไป อย่างน้อย
ร้อยละ 87.6 

4. มีการน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/วิจัย 

4. มีการน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการไป
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/วิจัย  

5. มีการสรุปผลประโยชน์/ผลกระทบของการ
ด าเนินโครงการต่อสถาบัน ชุมชน และสังคม 

5. มีการสรุปผลประโยชน์/ผลกระทบของการ
ด าเนินโครงการต่อสถาบัน ชุมชน และสังคม  

 
๖. สรุปงบประมาณ 

๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 

๑ ค่าใช้จ่าย
วิทยากร 

- 200,000 - 156,150 - 43,850 22 

๒ ค่าท่ีพักและ
และเดินทาง
วิทยากร 

- 50,000 
- 
 

4,700 
- 
 

45,300 
90.6 

 

๓ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

- 100,000 - 15,000 - 85,000 85 

๔ ค่าอาหาร 
- 800,000 - 1,072,000 - 

-
272,00

0 
-34 

5 ค่าเอกสาร - 100,000 - 31,150 - 68,850 68.85 
6 ค่าเหมารถ - 100,000 - 88,000 - 12,000 12 
7 ค่าท่ีพัก

ศึกษาดูงาน 
- 50,000 - 33,000 - 17,000 34 

8 ค่าตอบแทน
แหล่งศึกษา

- 1,500 - 1,500 - 0 0 
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ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 

ดูงาน 
 รวม - 1,401,500 - 1,401,500 - 0 0 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้ห้องประชุม  200 บาท x 2 ชม. 400  
2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา  3 คน x 50 บาท x 2 

ชม. 
700  

3 ค่าสึกหรอของเครื่อง
เสียง/อุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ 

3 เครื่อง x 33 วัน x 7 
ชั่วโมง x 100 บาท 

69,300  

4 ค่าห้องประชุมใหญ่ 33 วัน x 7 ชั่วโมง x 
300 บาท 

69,300  

5 ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย 33 วัน x 3 ชั่วโมง x 
300 บาท x 5 ห้อง 

148,500  

6 การติดต่อประสานงาน  3,300  
รวมทั้งสิ้น 290,400  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มี
การรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ
และใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 25 ท าให้เกิดการยอมรับ
จากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปราย
และได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๓ การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากวิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข และจากวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้
คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน    และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุม
ติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
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๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๘.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
๘.๓ การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 ๘.๔ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการ
วิชาการท่ีมุ่งมาตรฐาน 
  
 
 

   ลงชื่อ                                (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

   ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  51 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
      โครงการประชุมวชิาการระดับชาติ ประจ าปี 2557  
๒. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการวิชาการ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่  ๒2– 23 ธันวาคม 2557   จ านวน 2 วัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาล
เทคนิค นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข คณาจารย์ นักวิจัย 
นิสิต/นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 300 คน 

 

๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

 ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มวิชาการ และ 

กลุ่มพัฒนานักศึกษา) ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน   
จัดท า Need Assessment ในการจัดประชุมโดยส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บริการ ได้แก่ หน่วยงานที่เป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
                     ประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง   ประชุมวิชาการโดยการ
บรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การอภิปราย การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบการ
บรรยาย (Oral Presentation) การน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมรูปแบบโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
ประเมินตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดโครงการ และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียนด าเนินงานในโครงการครั้งต่อไป 
 

๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จ านวน 114 
คน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 
4.51 ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 100 

3. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆที่

มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล



๒๕๗ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม อย่างน้อย จ านวน 3
เครือข่าย 

ศรีมหาสารคาม อย่างน้อย จ านวน 3เครือข่าย คือ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  

4  มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนอย่างน้อย ๑รายวิชา 
 

มีการน าผลจากการประชุมไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 
2, 3 ด้านการพยาบาลสุขภาพผู้สูงอายุ 

5. มีการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อย๑ 
รายวิชา และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 
 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการ
วิจัย เรื่อง เจตคติและการรับรู้สมรรถนะในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 

 
๖. สรุปงบประมาณ 

๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือจ่าย เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 

๑ ค่าอาหารและ
อาหารว่างผู้เข้า
อบรม 

- 240,000 
 
- 
 

103,500 
 
- 
 

252,100 70.89% ๒ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง อาจารย์ 

- 55,600 

๓ ค่าอาหารและ
อาหารว่างนักศึกษา 

- 60,000 

๔ ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าเดินทาง 

- 100,000 - 59,120 - 40,880 40.88% 

5 ค่า CNEU - 2,000 - 1,000 - 1,000 50.00% 
6 ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
- 112,400 - 56,380 - 56,020 49.84% 

7 ค่าสรุปประเมินผล
ถอดบทเรียนและ
เข้าเล่มเอกสาร 

- 40,000 - - - 40,000 100% 

 รวม - 610,000 - 220,000 - 390,000 63.93% 



๒๕๘ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มี
การรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ
และใส่ใจผู้เข้าประชุม  ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปราย
และได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๓ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการ
ที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม 
ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๘.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
๘.๓ การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 ๘.๔ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการ
วิชาการท่ีมุ่งมาตรฐาน   
  

   ลงชื่อ                           (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

   ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 
 



๒๕๙ 
 

 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  52 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยงประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  อ.อรุณี   ศรีสุยิ่ง  / อ. กัญญาพัชร  เบ้าทอง   
3. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
4. กลุ่มเป้าหมาย    ๑.  พยาบาลพ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึก   จ านวน ๔๒ คน 

๒.  อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   จ านวน  ๑๕  คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
     5.1 ผลการด าเนินงาน 
 การอบรมวันที่ 1 กิจกรรมเริ่มจากการท าความเข้าใจ “หลักสูตรและการจัดการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์” ได้เน้นความเข้าใจหลักสูตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก นับตั้งแต่มีการจัดตั้ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ต่อด้วยการบันทึกทางการพยาบาล 
กระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้ การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการ
เรียนการสอนในคลินิก  
 การอบรมวันที่ 2 หัวข้อ จิตปัญญาศึกษา ระบบสุขภาพและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ  
และเปิดโอกาสให้พยาบาลพี่เลี้ยง ได้สะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ่งมีหลายประเด็นคือ 

1. ด้านความรู้   โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้พ่ีเลี้ยงบรรยายภาพ
นักศึกษาพยาบาลตามความคิดความเข้าใจของพยาบาลพ่ีเลี้ยง โดยพยาบาลพ่ีเลี้ยงมองนักศึกษา
พยาบาลดังนี้ 
  -  มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  -  ขาดความรู้ทางทฤษฎี 
  -  ไม่กล้าซักถาม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
  2. ด้านปฏิบัติการ 
  - มีความตั้งใจ ต้องการลงมือปฏิบัติ 
  - ขาดความม่ันใจ 
  - ขาดการทดลอง ลองท าหรือทบทวนเนื้อหามาก่อนการปฏิบัติ 
  -  ไม่เข้าใจในเหตุผลของการปฏิบัติ หรือเว้นการปฏิบัติการพยาบาล (ไม่รู้ว่าท าเพราะ
อะไร หรือไม่ท าเพราะอะไร) 
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
  - มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
  -  ขาดความอดทนต่อการกดดัน ท้อแท้ เหนื่อยง่าย บ่น 
  -  เขียนระบาย (โพสต์) ลงสื่อทางโซเชียลมีเดีย (อาจไม่เหมาะสม ดูไม่น่ารัก หรืออาจท า
ให้ผู้อื่นหรือตนเองเสียหาย) 
 



๒๖๐ 
 

 
 ความคาดหวังในการเข้ารับการอบรม 
 การมองตนเอง คือพยาบาลพ่ีเลี้ยงมองตนเองหรือความคาดหวังที่จะเห็นตนเองเมื่อเสร็จสิ้น
การอบรม ดังนี้ 
  -  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
  -  มีความเข้าใจในการใช้แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
  -  มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกในเทคนิคต่างๆ  
  -  มีความม่ันใจในการสอนภาคปฏิบัติ 
 

การอบรมวันที่ 3 เป็นการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ซึ่งได้มีการบรรยายวิธีการสอนใน
คลินิกแบบต่างๆ โดยแบ่งผู้อบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คนจ านวน 5 กลุ่ม ในการเรียนรู้การสอนใน
คลินิก เรื่องต่อไปนี้ 

1. การปรึกษาทางการพยาบาล (ก่อนและหลังให้การพยาบาล) 
2. การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล 
3. การสอนในคลินิก 
4. การสอนข้างเตียง 
5. การประชุมปรึกษาทางคลินิก 

โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่ได้เรียนรู้ ก าหนดเนื้อหาและวางแผนการสาธิต
ย้อนกลับ โดยแสดงบทบาทสมมุติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมอบหมายให้แสดงบทบาทสมมุติในวัน
ต่อไป 
 การอบรมวันที่ 4 ศึกษาดูงานเรื่อง บทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึกตติยภูมิ ทุติยภูมิและ
ปฐมภูมิ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผลการด าเนินการ ได้รับการสะท้อนกลับจาก
พยาบาลพ่ีเลี้ยง ดังนี้ 

พยาบาลพ่ีเลี้ยงคนที่ 1 “การฟังทฤษฎีบางครั้งเราไม่รู้ว่าจะต้องน าไปใช้อย่างไร แต่เมื่อได้ฟัง
พยาบาลพ่ีเลี้ยงจากหลายๆ แหล่งฝึกที่มีประสบการณ์ ท าให้เรานึกภาพออกว่า เราจะไปจัดกิจกรรม
อะไรให้นักศึกษาท่ีเหมาะกับท่ีท างานของเรา คือเหมาะกับบริบทของเรา และเป็นการสร้างแรงบันดาล
ใจด้วย คือเห็นพ่ีมาเล่าแล้วว่าท าได้ เราก็น่าจะท าได้ ในแบบของเรา...” 

“แต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราสอนนักศึกษาแบบนี้ดีหรือไม่ คือเราคิดว่าดี แต่เราอยากรู้ว่า ค าว่าดีคือ
อะไร แล้วเราก็ได้ค าตอบว่า ดีของการเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยงไม่ได้มีอะไรยากเลย เราแค่ท าด้วยความ
ตั้งใจแล้วคิดว่าจะให้ในสิ่งที่ดีที่สุด นอกจากความรู้และตัวของความรู้ที่ได้จากทฤษฎีที่เราเรียน ก็ได้รับ
การยืนยันอีกอย่างว่า เราให้ความเอาใจใส่และท าอย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่ดีแล้ว และเราก็มั่นใจขึ้น  มาก
เลยล่ะ” พยาบาลพ่ีเลี้ยงโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง 

“...เราเป็นน้องใหม่ เพ่ิงมาท างานได้สองเกือบสามปี เราได้ทั้งประสบการณ์ที่คนอ่ืนแชร์ให้เรา 
และเราก็เคยผ่านการเป็นนักศึกษามา เรารู้แล้วว่าจะสอนน้องยังไง เรามั่นใจมากขึ้น ดีใจที่ได้มาฟัง
เหมือนพ่ีเล่าว่า เวลาเราอยากให้นักศึกษาเป็นอย่างไร เราก็ต้องสอนและท าไปพร้อมๆ กัน จริงด้วย 
นักศึกษาหรือน้องเราเขาก็เป็นเด็ก เขาคงท าไม่ได้ถ้าเราไม่อยู่ด้วย เพราะเขาไม่มั่นใจ เหมือนแต่ก่อน
เราคิด เราก็ไม่ม่ันใจเหมือนกัน” พยาบาลพ่ีเลี้ยงซึ่งมีประสบการณ์การท างาน 2 ปี 3 เดือนเล่าถึงสิ่งที่
ได้รับ 



๒๖๑ 
 

  การอบรมวันที่ 5 การแสดงบทบาทสมมุติ ผลจากการแสดงบทบาทสมมุติ ทุกกลุ่มปฏิบัติได้ดี 
ถูกต้องตามข้ันตอน อาจมีข้อจ ากัด เรื่องเวลา และบรรยากาศของผู้ป่วยจริงบ้าง ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและหลักการสอนในคลินิกมากขึ้น  และมีประเด็นการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปถ่ายทอดสู่นักศึกษาได้หลายประเด็น ดังนี้ 

1. การปรึกษาก่อนปฏิบัติงาน (Pre-conference) เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่ดี แต่จากที่พ่ีเลี้ยงสังเกต พบว่า อาจารย์จะใช้เวลาในการ Pre-conference 
ค่อนข้างนาน อาจกระทบการเก็บประสบการณ์ของนักศึกษา ซึ่งแต่ละหอผู้ป่วยจะเริ่มปฏิบัติงาน
ประมาณ 9.00  น 
 2. การสอนนักศึกษา “พยาบาลส่วนใหญ่อาจไม่มีเทคนิคการสอน แต่จะท าให้เห็นเป็น
แบบอย่าง   
นักศึกษาต้องมีพ้ืนฐาน การคิดเพ่ือการเรียนรู้ด้วย ถ้านักศึกษาใส่ใจ ว่านั่นคือการเรียนรู้  จะท าให้ได้
เรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด บางครั้งได้มอบหมายให้นักศึกษาไปสืบค้น น้อยมากที่ได้รับค าตอบหรือ ค าตอบ
ที่พอใจ ” 
 3. การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ส าคัญ เป็นการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในการฝึกปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมาการประสานงานของนักศึกษากับทีมสห
วิชาชีพ ค่อนข้างน้อย   นักศึกษาจะท าการเตรียมข้อมูลกระชั้นชิด ท าให้ไม่สมบูรณ์ ในบางครั้ง 
นอกจากนี้ยังใช้เวลาค่อนข้างนาน  2-4 ชั่วโมง นักศึกษาไม่น าข้อมูลที่เป็นปัญหาจาก 11 แบบแผน
ของกอร์ดอน มาได้เต็มที่ ท าให้ ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด และการตั้งปัญหาและแนวทางแก้ไข สัมพันธ์
กับโรคที่เป็นจริง แต่บางครั้งไม่สัมพันธ์กับกรณีศึกษา  
 4. การท า Nursing Round ในปัจจุบันนักศึกษาไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันมากนัก แต่การ
ปฏิบัติการส่วนใหญ่ก็นับได้ว่า เป็น Nursing Round เช่น การสอนนักศึกษาประเมินสภาพ 
  บรรยากาศเป็นกันเอง วิทยากรได้น าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นจิตส านึกในการ
บริการทั้งกับผู้ป่วยและพัฒนาความรู้ ทักษะทางการพยาบาลแก่นักศึกษาและพยาบาลภายใต้การดูแล  
อีกท้ังน าเสนอบทบาทการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร 
  ในช่วงบ่าย  ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยในการ อภิปรายประเด็นปัญหาอุปสรรคที่พบจาก
การนิเทศนักศึกษา  และความต้องการเพ่ือพัฒนาบทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยง ตลอดทั้งน าเสนอเรื่องราวที่
ประทับใจจากการนิเทศงานนักศึกษา  ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบจากการนิเทศนักศึกษา  คือ 
 1. พยาบาลพ่ีเลี้ยงมีความยินดีที่จะเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยง โดยเฉพาะการฝึกบริหารทางการ
พยาบาล แต่ภาระงานประจ ามีมาก ท าให้ดูแลนักศึกษาได้ไม่เต็มที่ 
 2. พยาบาลที่ไม่ผ่านการอบรม หรือไม่ตระหนักในบทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยง ไม่ค่อยสนใจที่จะ
สอนนักศึกษา และไม่เข้าใจการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
 3. นักศึกษาไม่กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน แสวงหาประสบการณ์เท่าท่ีควร 
 4. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา ไม่สนใจที่จะส่งงาน หรือติดตามงาน 
 5. นักศึกษามีการประสานงานกับพี่เลี้ยงหรือบุคคลากรทางสาธารณสุขอ่ืนๆน้อยไม่แสวงหา
ความรู้จากทีมสุขภาพ 
 6. นักศึกษาขาดการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 7. การประสานงานในระดับหน่วยงาน วิทยาลัยฯ กับโรงพยาบาล ตลอดทั้งหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย   และบุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ยังน้อย 
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      5. 2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 ๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จ านวน ๔๒  
คน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๔ 

๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

  ๒.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ
๔.๕๘ (SD=  ๐.๔๘ ) ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ        ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป
ร้อยละ ๙๓.๕ 

๓.ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถสาธิตวิธีการ
สอนในคลินิกอย่างน้อย ๑ วีธี 

๓.ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถสาธิตวิธีการสอนในคลินิก           
ได้อย่างน้อย ๑ วีธี ในแต่ละกลุ่ม 

๔.มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
พันธะกิจ อ่ืนๆของวิทยาลัย อย่างน้อย        
๑ เรื่อง/รายวิชา 

๔.ไม่มีการบูรณาการ 

๕. มีการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา  
การเรียนการสอนอย่างน้อย  ๑ เรื่อง/
รายวิชา และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรใน
สถาบันและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๕.มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการ      มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อย  
๑ เรื่อง/รายวิชา     ในรายวิชาบริหารการพยาบาลส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลบัณฑิต     ปี ๔ รุ่นที่ ๓๐ และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรในสถาบันและเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่าน
ทาง Website งานบริการวิชาการวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 

๖. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อ
สังคม 

๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อย
ละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

๑ ค่าวิทยากร  ๗,๒๐๐  
 

๓๖,๙๐๐  
 

-  ๐ 

๒ ค่าท่ีพัก ๑๕๐,๐๐๐  
 

๒๗,๐๐๐  ๑๒๓,๐๐๐  ๘๒ 

๓ ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

๒๐,๐๐๐  
 

๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  ๗๕ 
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ล าดับที่ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อย
ละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

๔ ค่าอาหาร  ๑๕๐,๐๐๐  
 

๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  ๖๐ 

๕ ค่าเหมารถและ
ค่าเดินทาง 

๑๐๑,๕๐๐  
 

๓๙,๗๐๐  ๖๑,๘๐๐  ๖๐.๘
๘ 

๖ ค่า CNEU ๒,๐๐๐  
 

๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๐ 

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -  55,071  -  0 
 รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งโครงการ 
๔๓๐,๗๐๐  223,671  207,029  48.

07 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต คอมพิวเตอร์ 3 วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ  
๑๐๐ บาท  x  ๓  เครื่อง 

๖,๓๐๐  

๒. ค่าห้องประชุมใหญ่ 3 วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ 
  ๓๐๐ บาท   

๖,๓๐๐  

๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย 3 วันๆละ ๓  ชั่วโมงๆละ 
 ๓๐๐ บาท  จ านวน ๕  ห้อง      

๑๓,๕๐๐  

๔. การติดต่อประสานงาน ๑๐๐ บาท   x   ๓  วัน ๓๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๒๖,๔๐๐ 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
  ๗.๑     การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างาน
เป็นทีที่มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
เต็มใจและใส่ใจ    ผู้เข้ารับการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยงประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒    วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปราย
และได้รับ      การยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

๗.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากวิทยาลัยให้งานบริการวิชาการร่วมกับงานวิชาการ          
จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยงประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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และ   จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมาย
การด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มี
การรายงานผล          การด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากร
รับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุมก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 

 
  ๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑    การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน  
             ๘.๒    การมอบหมายงานที่ชัดเจน   มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงาน
ร่วมกัน 

๘.๓    การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๘.๔    ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท าให้การ
ด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑  การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการ            
ให้ได้มาตรฐาน  
 ๙.๓ การวางแผนติดตามจ านวนผู้เข้าประชุมตามโควต้าของพยาบาลพ่ีเลี้ยงในแต่ละแหล่งฝึก
อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน  
 ๙.๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างงานบริการวิชาการงานวิชาการและ 
โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกเพ่ือการวางแผนพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
                                                                                         
 

   ลงชื่อ                         (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

   ลงชื่อ     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                                             วันที่  ๙  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 
 



๒๖๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  53 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรมโครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม 
๒. ผู้รับผิดชอบอ.อรุณี   ศรีสุยิ่ง  / อ. วสันต์  ศรีแดน/ อ. พิมลดา  ลัดดางาม/  
                           อ. กัญญาพัชร  เบ้าทอง/ อ.ศุภรดา  วงค์จ าปา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
             ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7  ถึง ๓๐ กันยายนพ.ศ. ๒๕๕8 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑   ประชาชนในท้องถิ่นที่ออกบริการวิชาการแก่สังคม   จ านวน   ๒๐๐   คน 
๔.๒   เด็กและเยาวชนในจังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๒๐๐  คน 
๔.๓   อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
        จ านวน ๑๐๐คน 
๔.๔   นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จ านวน    ๘๘ คน 
 รวมทั้งสิ้น   ๕๘๘  คน 
 

๕. ผลการด าเนินงาน 
    5.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง (กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มวิชาการ)   
ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการเพ่ือบูรณาการเรียนการ
สอน   ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการภายนอกสถาบัน เช่น กิจกรรมการเยี่ยม
เยียนประชาชน / พอสว. โดยร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม   
    5.2  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีการให้บริการวิชาการเป็นไปตามแผน
ครบทุกกิจกรรม   

๑. มีการให้บริการวิชาการเป็นไปตามแผนครบทุกกิจกรรม   

๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๙๒.๖๖ 

๓. มีการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

๓. มีการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านทาง Website งานบริการวิชาการวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

๔. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ
ต่อต่อสังคม 

๔. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อสังคม 



๒๖๖ 
 

๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับที่ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

1 ค่าวัสดุ/อุป
กรณื/สิ่งของ
ออกเยี่ยมเยี่ยน 

17,000  28,050 
- 

-11,050 - - 

2 ค่าอาหาร  ๖,25๐  ๖,๐๐๐ 
  

25๐   

3 ค่าจัดท าเล่ม
หนังสือ 

10,000  0 
 

10,000   

4 ค่าตอบแทน
วิทยุ 

10,000  10,000  0   

 รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งโครงการ 

43,250  44,050  -800  -1.85 

 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต 
คอมพิวเตอร์ 

๒๐วันๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ  
๑๐๐ บาท  x  ๑  เครื่อง 

๑๔,๐๐๐  

๒. ค่ารถ ๑๒ วัน x  ๒๐๐๐ ๒๔,๐๐๐  
๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย    
๔. การติดต่อประสานงาน   ๑๐๐ บาท   x๑๒วัน ๑,๒๐๐  

รวมทั้งสิ้น        ๓๙,๒๐๐ 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างาน
เป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
เต็มใจและใส่ใจในการให้บริการวิชาการโครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคมท าให้เกิด
การยอมรบัจากผู้รับบริการเป็นอย่างดี 



๒๖๗ 
 

 ๗.๒    วิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพและมีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่ให้บริการวิชาการและได้รับการยอมรับ
จากผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

๗.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากจังหวัดมหาสารคาม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ให้วิทยาลัยร่วมให้บริการวิชาการในการออกเยี่ยมเยียนประชาชน วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานบริการวิชาการที่
ชัดเจน และอาจารย์ที่ออกบริการวิชาการมีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผล
การด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมงานอาจารย์ในการออกบริการ
วิชาการและมีการประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
          ๘.๒    การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

๘.๓    การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๘.๔ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้การ
ด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การจัดท าฐานข้อมูล สาระความรู้ในการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและ
ต่อเนื่อง 
 ๙.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการ
ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
  
 

   ลงชื่อ                         (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

   ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 
 
 



๒๖๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ/กิจกรรมที่  54. 
๑. ชื่อโครงการ 
        โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางอรุณี ศรีสุยิ่ง  ๒. นางสาวพิมลดา ลัดดางาม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 255๗ - 30 กันยายน 255๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จ านวน 13 คน 

4.2 อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ            จ านวน 14 คน 
4.3 อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น                  จ านวน   6 คน 
4.7 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม                     จ านวน  ๓๒๙ คน 
                                                                     รวม                  ๓๖๒    คน 

 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

๕.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยได้มีนโยบายการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน และการวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการพัฒนารูปแบบการบูรณาการอย่างเป็นระบบ  
โดยมีการประชุมวางแผนการบูรณาการกับทุกโครงการ/กิจกรรม   มีการก าหนดสาระส าคัญในการบูร
ณาการที่ชัดเจน และมีการประชุมติดตามก ากับจากผู้บริการอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จึงเกิดการบูรณาการการเรียนการสอน กับการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนๆเพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่า คุ้มทุนเกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดนวัตกรรมแนวทางในการบริการวิชาการการเรียนการ
สอนตลอดทั้งงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ       มีความโดดเด่น  และสร้างจิตส านักด้านการ
บริการวิชาการท่ีดีอันจะน าไปสู่การพัฒนาสถาบันต่อไป 

๕.๑.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพเป็นการบูรณาการกับศูนย์ผู้สูงอายุ 

เป็นช่วงที่นักศึกษาก าลังเรียน รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 
ได้วางแผนให้นักศึกษาได้ จัดท าผลงาน/นวัตกรรม ในการสร้างเสริมสุขภาพ และการประเมินภาวะ
สุขภาพ โดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษา และจัดแบ่งนักศึกษา รับผิดชอบในแต่ละจุด  ตามเนื้อหา การ
เรียนการสอน และเน้นการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับการบริการศูนย์
ผู้สูงอายุ 

ช่วงด าเนินกิจกรรมนักศึกษาได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่รับผิดชอบ  ได้วางแผนและ
ด าเนินกิจกรรม คือจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยเน้น การประเมินภาวะสุขภาพซึ่งเป็นงาน
ที่มอบหมาย นักศึกษาจะจัดท าเป็นกลุ่ม ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์นิเทศ ช่วยเหลือกิจกรรม รับ
ลงทะเบียน ดูแลต้อนรับผู้สูงอายุที่มาที่ชมรม 



๒๖๙ 
 

ได้ด าเนินการบูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนอย่างเสมอมา โดยมี
กิจกรรมการ  บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัยและ ในศูนย์
ผู้สูงอายุ โดยอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น รับผิดชอบด าเนินงาน 
 ซึ่งในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในศูนย์ผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ คือ 

1. ให้นักศึกษาสามารถ ประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุได้ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 
3. กรณีศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมในสูงอายุ 
4. เลือกใช้ทรัพยากรที่มีประโยชน์ในชุมชน เทคโนโลยีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

สร้าง 
เสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุได้ 

5. เสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุ ในการดูแลสุขภาพ และพ่ึงพาตนเองได้ 
6. ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ 

วิธีการสอน 
- วางแผนและจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ   และประเมินภาวะสุขภาพ และแบบแผนการ

ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
- ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล ผู้สูงอายุ โดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักหลัก

จริยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 
 
 ๕.๑.๒ ผลการด าเนินการตามกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ กับโครงการมีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานใน
การใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน เขตสุขภาพที่ ๗ :  
 การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม ในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ซึ่งเป็นหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาพยาบาล มีความรู้ความสามารถในการประเมินสุขภาพบุคคลแบบ
องค์รวม โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การดูแลรักษาโรคของบุคคลทุกช่วงวัย โดยค านึงถึงความ
เป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มวิชาการการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 
๒  กลุ่มวิชาการ ร่วมกับกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒  ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๐ กับ
โครงการมีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการใน
ชุมชน เขตสุขภาพที่ ๗มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ในการประเมินปัญหาสุขภาพและการพยาบาล 
ความรู้เรื่องโรค เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   น าองค์ความรู้ที่ได้
ไปให้ บริการวิชาการสู่สังคมในการให้การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพผู้รับบริการในชุมชนด้วยจิต
บริการและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการด าเนินการ ได้ก าหนดแผนการบูรณาการใน  มคอ.3  ระบุเหตุผลการบูรณาการ
อย่างชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF  อย่างชัดเจนมีแผนการด าเนินงาน
บูรณาการ โดยนักศึกษามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน มีการประเมินผลการบูรณาการที่ชัดเจน 

โดยการมอบหมายงานนักศึกษา ให้นักศึกษาจัดท าแผนงานโครงการ การสอน หรือแผนการ
ให้ค าปรึกษา ที่สอดคล้องกับการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ เสนอแผนงาน โครงการ /การให้



๒๗๐ 
 

ค าปรึกษากับอาจารย์นิเทศ รับข้อชี้แนะและปรับแก้ไขด าเนินการโครงการสอน /ให้ค าปรึกษาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 

๕.๑.๔ ผลการด าเนินการตามกิจกรรมบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่ง
มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นต้นแบบอุดมศึกษาชั้นน าด้านการพยาบาล  มุ่งสร้าง
บัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพของชุมชน
และประเทศ” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรม และโครงการ
ต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในวิทยาลัย ซึ่งจากการ
ด าเนินการที่ผ่านมาวิทยาลัยฯได้จัดโครงการให้บริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบริการใน
ชุมชน จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข และการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ซึ่งผลการประเมินด้านการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จเป็น
อย่างดี และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการวิชาการได้
คะแนนอยู่ในระดับดีมาก วิทยาลัยโดยกลุ่มงานบริการวิชาการมีเป้าหมายที่จะให้การบริการเชิงรุกให้
ครอบคลุมและต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และสามารถคิดแก้ไข ช่วยเหลือตนเองได้
อย่างแท้จริง และเพ่ือให้บุคลากรในวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการอันเป็นประโยชน์ แก่สังคม พัฒนา
ศักยภาพด้านการเป็นวิทยากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ และพัฒนาทักษะการ
ท างานร่วมกับชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ของอาจารย์และนักศึกษา  ซึ่งกิจกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคมมีการบูรณาการกับพันธะกิจอ่ืนของวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้วิทยาลัยฯเป็นสถาบันการศึกษา ด้านสุขภาพที่โดดเด่น และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรด้านวิชาการ  ที่เข้มแข็งต่อไปกลุ่มวิชา การ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  ได้ด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนใน รายวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์กับโครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ 

กิจกรรมการด าเนินการ ได้ก าหนดแผนการบูรณาการใน  มคอ.3  ระบุเหตุผลการบูรณาการ
อย่างชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF อย่างชัดเจนมีแผนการด าเนินงาน
บูรณาการ โดยนักศึกษามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน มีการประเมินผลการบูรณาการที่ชัดเจน 

โดยการมอบหมายงานนักศึกษา ให้นักศึกษาจัดท าแผนงานโครงการ การสอน หรือแผนการ
ให้ค าปรึกษา ที่สอดคล้องกับการดูแลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด เสนอ
แผนงาน โครงการ/การให้ค าปรึกษากับอาจารย์นิเทศ รับข้อชี้แนะและปรับแก้ไขด าเนินการ
โครงการสอน/ให้ค าปรึกษาการดูแลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด  
สะท้อนบทบาทการสอน/การให้ค าปรึกษาและการเรียนรู้ในชุมชนและจัดโครงการการดูแลมารดา
ทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด   

 
๕.๒ ผลการด าเนินการตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีแผนการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

๑. มีแผนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนตลอดปีการศึกษา 



๒๗๑ 
 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ เงินนอกงบ 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 15,000 - 16,000 - 
- 
- 
 
- 

- - - 
๒ ค่าอาหารว่าง

อาจารย์ 
2,750 - - - - - 

๓ ค่าอาหารว่าง
นักศึกษา 

12,000 - - - - - 

๔ ค่าอาหารว่าง
ผู้รับบริการ 6 
กลุ่มวิชา 

15,000 - - - - - 

5 ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ 4,750       
 รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งโครงการ 
49,500 - 16,000  ๓3,5๐๐ - ๖7.๖ 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้ห้องประชุม ๒๐๐ บาท x ๒ ชม. ๔00 บ. 
 

๒ 
ค่าสึกหรอของเครื่องเสียง/
อุปกรณ์โสตฯ  และ
คอมพิวเตอร์ 

๓ เครื่อง ๖ วันๆละ ๗ ชั่วโมงๆ
ละ ๑๐๐ บาท  x  ๓ เครื่อง 

๑๒,๖๐๐ บ. 
 

๒. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนอย่างน้อย 1รายวชิากบัการวิจัย อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

๒. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
อย่างน้อย 1รายวชิากับการวิจยั อย่างน้อย 1 เรื่อง 
- กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 
- กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
- กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

๓. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไป  
ร้อยละ ๙๒.๑ 

4. ผลการบูรณาการบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

4.ผลการบูรณาการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 



๒๗๒ 
 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๓ ค่าห้องประชุมใหญ่ 
๖วัน ๆ ละ ๗ ชั่วโมงๆ ละ 
๓๐๐ บ. 

๑๒,๖๐๐ บ.  

รวมทั้งสิ้น ๒๕,600 บาท  

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๗.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การ

มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างาน
เป็นทีมมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
เต็มใจและความใส่ใจของกลุ่มวิชาฯ อาจารย์ นักศึกษา และงานบริการวิชาการท าให้เกิดการยอมรับ
จากผู้รับบริการวิชาการด้านสุขภาพ    เป็นอย่างดี 

๗ .๒ อาจารย์  นักศึกษา และงานบริการวิชาการมีศักยภาพมีคุณภาพและมีความรู้
ความสามารถรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและได้รับ
การยอมรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างดี 

๗.๓ การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากวิทยาลัย ให้งานบริการวิชาการและกลุ่ มวิชาต่างๆมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และ
คณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมอาจารย์และนักศึกษาในการรับผิดชอบให้บริการวิชาการด้าน
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๘.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
๘.๓ การควบคุมก ากับติดตามงาน 
๘.๔ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การจัดท าฐานข้อมูลการบูรณาการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการการบริการ
วิชาการร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ๙.๓ การวางแผนติดตามผลการด าเนินการบริการวิชาการร่วมกับการบูรณาการการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
  
 
  



๒๗๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

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

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๕๕. 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ  
                         เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ   รุ่นที่ 1 
๒. ผู้รับผิดชอบ       อ.อรุณี   ศรีสุยิ่ง  / อ.ขนิษฐา  เจริญพันธ์/ อ.วรรวิษา  ส าราญเนตร 
                          /อ. วสนัต์ ศรีแดน 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่  ๒5– 29 พฤษภาคม 255๘   จ านวน   ๕  วัน 
๔. กลุ่มเป้าหมายพยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข อาจารย์จาก
สถาบันการศึกษาและผู้สนใจจ านวน 2๒๙ คน 
- คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 10 คนรวมทั้งสิ้น 2๓๙คน 

 

๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

กิจกรรม 
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

วางแผนการด าเนินงานโครงการ จัดท าคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการโดยการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ด าเนินการขยายเวลาการ

อนุมัติหลักสูตรประชาสัมพันธ์และประสานรายชื่อผู้เข้าอบรมกับเขต ๗ และประสานผู้เข้าอบรม 
๒.๑ด าเนินการอบรมตามแผน 
การประชุมโครงการโครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง เวชปฏิบัติทันยุค

ในการบริการปฐมภูมิประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นกลไกและ
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่จ าเป็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยท าให้ระบบบริการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
และมีผลลัพธ์สุขภาพที่ดี  ด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป พยาบาลเวชปฏิบัติเป็นก าลังหลักของระบบ
บริการปฐมภูมิที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  รักษาโรคเบื้องต้น และฟ้ืนฟู
สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ผสมผสาน เป็นองค์รวมและต่อเนื่องแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกช่วงวัย ในชุมชน 
โดยเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคประชาชน  รวมทั้งมี
ประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้นได้ ก่อนที่จะส่งต่อมาระบบบริการทุติยภูมิ อีก
ทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา การดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน การดูแลรักษาโรคในเด็กและผู้สูงอายุ 
และการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน รวมถึงการดูแลสาธารณภัยและเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆได้ 
ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าให้ระบบบริการมีประสิทธิภาพในการดูแลและสามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้เป็นอย่าง
ดี   ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโดยใช้แบบประเมิน ประเมินความรู้และสมรรถนะของ
ผู้เข้าอบรมตามท่ีก าหนด 

 
 
 



๒๗๔ 
 

๕.๒  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๑ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จ านวน๒๒๙คน 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 ๒ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ  
๔.๔๙(SD=๐.๕๑ ) ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป 
ร้อยละ ๘๙.๘ 

๓.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการรักษาโรคเบื้องต้นอยู่ในระดับดี 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

๓.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการรักษาโรค
เบื้องต้นอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๙๑.๘ 
 

4. มีการน าองค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย  
๑ รายวิชา 

การน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
รักษาโรคเบื้องต้น รายวิชาการประเมินสุขภาพ 

๕. มีผลการประเมินประโยชน์ /ผลกระทบ 
ของการให้บริการวิชาการต่อวิชาชีพและ
สังคม 

มีผลการประเมินประโยชน์ /ผลกระทบ ของการให้บริการ
วิชาการต่อวิชาชีพและสังคมโดยพบว่าเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ที่ได้ฟ้ืนฟูความรู้บุคลากรด้านการ
รักษาโรคเบื้องต้น เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการบริการประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสามารถดูแล
ตนเองได้มากข้ึน 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 

๑ ค่าวิทยากร   ๗๗,๐๐๐  ๔๓,๘๐๐  33,200  
๒ ค่าท่ีพัก 

และเดินทาง 
 ๓๐,๐๐๐  ๖,๖๕๐ 

 
 23,350  

๓ ค่าวัสดุส านักงาน  ๑๔๐,๐๐๐  ๘๕,๗๗๕  54,225  
๔ ค่าเอกสาร  ๑๒๖,๐๐๐  ๙๔,๐๐๐  32,000  
๔ ค่าอาหาร   ๔๑๖,๕๐๐   

๕๔๐,๐๐๐ 
 -

123,500 
 

๕ ค่าดอกไม้พิธีเปดิ
โครงการ 

 ๑๐,๐๐๐  -  10,000  



๒๗๕ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 

๖ ค่าขอหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง                                               

 ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   -  

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

 ๘๐๑,๕๐๐ ๗๗๒,
๒๒๕ 

  29,275 ๓.๖๕ 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าโสตทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 

๒๐๐บาท x๗ ชม. x ๕ วัน 
 

๗,๐๐๐  

๒. การติดต่อประสานงาน ๒๐๐ บาท   x๕วัน ๑,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มี
การรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ
และใส่ใจผู้เข้ารับ 
โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ 
ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒    วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปราย
และได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันใน
การโครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องเวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ
และจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการ
รายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและ
ประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



๒๗๖ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
๘.๒    การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

๘.๓    การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๘.๔ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการ
วิชาการท่ีมุ่งมาตรฐาน   
  

   ลงชื่อ                             (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

   ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๕๕ 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ  
                           เร่ือง เวชปฏิบตัทินัยคุในการบริการปฐมภมูิ   รุ่นที่ 2 
๒. ผู้รับผิดชอบ     อ.อรุณี   ศรีสุยิ่ง  / อ.ขนิษฐา  เจริญพันธ์/ อ.วรรวิษา  ส าราญเนตร  
                        /อ. วสันต์ ศรีแดน  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่  ๒๒– 2๖ มิถุนายน 255๘   จ านวน   ๕  วนั 
๔. กลุ่มเป้าหมาย       
           พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข อาจารย์จากสถาบันการศึกษาและ
ผู้สนใจจ านวน 2๒๕ คน 
           คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 10 คน    รวมทั้งสิ้น 2๓๕คน 

 

๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

   ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการ จัดท าคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

    ระยะท่ี ๒  ขั้นด าเนินการโดยการจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  ด าเนินการขยายเวลาการ 
อนุมัติหลักสูตรประชาสัมพันธ์และประสานรายชื่อผู้เข้าอบรมกับเขต ๗ และประสานผู้เข้าอบรม 
ด าเนินการอบรมตามแผน โดย การประชุมโครงการโครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวช
ปฏิบัติเรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย ระบบบริการ
ปฐมภูมิ เป็นกลไกและยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพ่ือสร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยท าให้ระบบบริการ
สาธารณสุขมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์สุขภาพที่ดี  ด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป พยาบาลเวชปฏิบัติเป็น
ก าลังหลักของระบบบริการปฐมภูมิที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  รักษาโรค
เบื้องต้น และฟ้ืนฟูสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ผสมผสาน เป็นองค์รวมและต่อเนื่องแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  
ทุกช่วงวัย ในชุมชน โดยเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาค
ประชาชน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้นได้ ก่อนที่จะส่งต่อมาระบบ
บริการทุติยภูมิ อีกท้ังมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา การดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน การดูแลรักษาโรค
ในเด็กและผู้สูงอายุ และการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน รวมถึงการดูแลสาธารณภัยและเตรียมพร้อม
เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าให้ระบบบริการมีประสิทธิภาพในการดูแล และสามารถ
เข้าถึงผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี   

ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโดยใช้แบบประเมิน ประเมินความรู้และ
สมรรถนะของผู้เข้าอบรมตามที่ก าหนด 

 
 



๒๗๘ 
 

๕. ๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 ๑ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จ านวน 
๒๒๕คน เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 ๒ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 
๔.๔๙(SD=  ๐.๕๑ ) ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความ 
 พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๙.๘ 

๓.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการรักษาโรคเบื้องต้นอยู่ในระดับดี 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

๓.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการรักษา
โรคเบื้องต้นอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๙๑.๘ 
 

4. มีการน าองค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย ๑ 
รายวิชา 

การน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การรักษาโรคเบื้องต้น รายวิชาการประเมินสุขภาพ 

๕. มีผลการประเมินประโยชน์ /ผลกระทบ 
ของการให้บริการวิชาการต่อวิชาชีพและ
สังคม 

มีผลการประเมินประโยชน์ /ผลกระทบ ของการให้บริการ
วิชาการต่อวิชาชีพและสังคมโดยพบว่าเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ที่ได้ฟ้ืนฟูความรู้บุคลากรด้าน
การรักษาโรคเบื้องต้น เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการบริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ
สามารถดูแลตนเองได้มากข้ึน 

 
 
๖. สรุปงบประมาณ 
 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับที่ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 

๑ ค่าวิทยากร   ๗๗,๐๐๐  22,800  54,200  
๒ ค่าท่ีพัก 

และเดินทาง 
 ๓๐,๐๐๐  ๖,๖๕๐ 

 
 23,350  

๓ ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

 ๑๔๐,๐๐๐  45,000  95,000  

๔ ค่าเอกสาร  ๑๒๖,๐๐๐  45,000  81,000  



๒๗๙ 
 

ล าดับที่ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 

๔ ค่าอาหาร   ๔๐๒,๕๐๐  375,000  27,500  
๕ ค่าดอกไม้พิธีเปดิ

โครงการ 
 ๑๐,๐๐๐ -  10,000  

     

๖ ค่าขอหน่วย
การศึกษา
ต่อเนื่อง                                               

 ๒,๐๐๐  2,000  -  

 รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งโครงการ 

 ๗๘๗,๕๐๐  496,450  291,05
0 

36.9 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑. ค่าโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ 

๒๐๐บาท x๗ ชม. 
 x ๕ วัน 

๗,๐๐๐  

2. การติดต่อประสานงาน ๒๐๐ บาท   x๕วัน ๑,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มี
การรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ
และใส่ใจผู้เข้ารับ โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการ
บริการปฐมภูมิ ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒    วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปราย
และได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๓ การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันใน
การโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ และ 
จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการ
รายงานผล   การด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบ
และประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 



๒๘๐ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
         ๘.๒  การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง และประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

๘.๓ การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๘.๔ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑  การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๒  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการ
วิชาการ            ที่มุ่งมาตรฐาน   
 
  

         ลงชื่อ                             (ผู้รับผิดชอบ) 
      (นางอรุณี    ศรีสุยิ่ง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

   ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  ( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ  ล าดับที่  56   
๑. ชื่อโครงการ   
      โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ ; ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ. มหาสารคาม 
๒. ผู้รับผิดชอบ 
   นางกานต์รวี       โบราณมูล 
   นางสาวพัชรีรัตน์     อันสีแก้ว 
   นางสาวพัชรี      แวงวรรณ    
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย    

๑ ผู้สูงอายุ รวม  ๑๕๐ คน  
๒ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๑๕๔ คน    
๓ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑๘๐ คน    
๔ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๑๐ คน 
                          รวมทั้งสิ้น   494 คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
  ๕.๑  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 
 
 
 



๒๘๒ 
 

       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 

5.  มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษา 
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long  term care )ในชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ ๗   ในโครงการการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน เขต
บริการสุขภาพเขตท่ี ๗   
    6.  บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       ได้ด าเนินกิจกรรมจัดพิธี
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุไทยในวันที่ 11 เมษายน 255 สร้าง
ความสุข รักและผูกพันธุ์ระหว่างผู้สูงอายุ กับวิทยาลัยฯมากยิ่งขึ้น ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

7 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 
1.ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ
บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับ 
มากขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการบริการ
วิชาการสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากข้ึนไป  คิดเป็น
ร้อยละ 93.20 

2.ร้อยละนักศึกษามีความรู้เพ่ิมข้ึนหลังการ
ออกให้บริการวิชาการ 

นักศึกษามีความรู้เพิ่มข้ึนหลังการออกให้บริการวิชาการ
วิชาการด้านผู้สูงอายุ  คิดเป็นร้อยละ 100 

3.ร้อยละ 95 ของนักศึกษาประเมินภาวะ
สุขภาพในผู้รับบริการได้ถูกต้องทุกราย 

นักศึกษาสามารถประเมินภาวะสุขภาพในผู้รับบริการได้ 
ถูกต้องทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 



๒๘๓ 
 

ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
4.ร้อยละ 90 ของนักศึกษาให้ความรู้กับ
ผู้รับบริการได้ถูกต้องครบถ้วน 

นักศึกษาสามารถให้ความรู้กับผู้รับบริการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน  คิดเป็นร้อยละ 100 

5.ร้อยละ 90 นักศึกษาสอน/สาธิตการออก
ก าลังกายให้ผู้รับได้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และความเจ็บป่วย 

 นักศึกษาสอน/สาธิตการออกก าลังกายให้ผู้รับได้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความเจ็บป่วย 
คิดเป็นร้อยละ 100 

6.ร้อยละ 90 ของ นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการให้บริการวิชาการ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

7.มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุกับพันธกิจอ่ืนๆ 

มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการผู้สูงอายุกับพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอน /การท านุฯ 
 
 

6. งบประมาณ 
 6.๑ 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 

1. ค่าอาหารว่าง 36,000 - 18,250 - 17,750 - 49.3 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์    ๕,000 - 0 -  5,000 - 100 
3. ค่าจัดท ารูปเล่ม     400 -  -     400 - 100 
 รวมทั้งหมด 41,400 - 18,250 - 23,150 - 55.92 

 
6.๒  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 

 



๒๘๔ 
 

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

7.1  ผู้สูงอายุ    
                    จากการร่วมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัย  
ผู้สูงอายุได้แบ่งกลุ่มในการเรียนรู้และท ากิจกรรมเรื่องดูแลสุขภาพตามความสามารถและความต้องการ
ของผู้สูงอายุ  เป็นกลุ่มๆ  โดยมีประธานกลุ่ม  เลขากลุ่ม  และสมาชิกกลุ่ม  ดังนี้   กลุ่มกีฬา    กลุ่ม

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  



๒๘๕ 
 

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  

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

      7.3   อาจารย์และนักศึกษา   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
            อาจารย์ได้พัฒนาความรู้และทักษะการบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  

จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุ    และได้แรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมขึ้น  เมื่อมี
องค์ความรู้มากขึ้นได้น ามาใช้ดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัว    และยังน าความรู้และทักษะที่ได้รับ
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   
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
         8.๑ ผู้สูงอายุในชุมชน  และผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีความ
สนใจใฝ่รู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
        8.๒ การประสานงานที่ดีในทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ กับผู้สูงอายุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน    
         8.๓ การวางแผนในการท างานที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน   ท าให้สามารถด าเนินงาน
อย่างเป็นขั้นตอนตามแผนที่ก าหนดไว้ไดง่าย     
         8.๔  การเตรียมการล่วงหน้าที่ครบถ้วนทั้งสถานที่  อุปกรณ์  ยานพาหนะ   และบุคลที่
เกี่ยวข้อง  มีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า     ท าให้การ
ท างานตามแผนได้ราบรื่น   
           8.5  ภาคีเครือข่ายและทีมงานมีความรักความเข้าใจให้แก่ผู้สูงอายุ  มีจิตที่ตั้งมั่นในการ
ท างานผู้สูงอายุ และมีความตั้งใจที่จะท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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         8.6  ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนที่เป็นภาคีเครือข่าย  ทั้งศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีท่ีเป็นพื้นที่ ในการท ากิจกรรมการบริการวิชาการในชุมชน   ผู้สูงอายุใน
ชุมชนต่างๆ   ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       1.  ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมืองในแต่ละชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ในศูนย์ความเป็นเลิศฯให้มากขึ้น 
         ๒  ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการทั้งในศูนย์
ความเป็นเลิศฯและในชุมชนให้มากข้ึน 
          ๓  ควรมีการด าเนินการส ารวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จ าแนกเป็นรายกลุ่มตามภาวะ
สุขภาพ และด าเนินการเชิงรุกในการบริการวิชาการสุขภาพแต่ละกลุ่มผู้สูงอายุ 
            4  ควรมีการประสานงานให้ทีมงานสุขภาพแต่ละภาคีเครือข่ายออกเยี่ยมผู้สูงอายุเจ็บป่วยที่
บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อการท างานที่ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
            ๕  การให้บริการวิชาการผู้สูงอายุที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯของวิทยาลัยที่ปิดทุกวันศุกรฺที่  ๒  
ของเดือนเพราะต้องไปให้บริการวิชาการในชุมชน   ไม่ควรปิดแต่ควรเปิดให้บริการวิชาการทุกวันศุกร์
เพราะผู้สูงอายุหลายท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทาง  ไปร่วมกิจกรรมในชุมชนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 
ของเดือนเพราะไม่มีรถส่วนตัวและถ้าจ้างรถรับจ้างก้อเสียค่าใช้จ่ายเยอะ  แต่อยากมาร่วมกิจกรรมทุก
วันศุกร์   และบางครั้งผู้สูงอายุหลงลืมว่าเป็นวันไหนไปที่ชุมชน  วันไหนมาที่วิทยาลัย    บางทีก้อหลง
มาท่ีวิทยาลัยในวันที่เพ่ือนออกไปชุมชน   ท าให้ไม่เจอใครและไม่รู้ว่าไปชุมชนไหน  ท าให้ตามไปไม่ได้    
            6  ควรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ  จากเดิมที่ให้วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพฝ่ายเดียวเป็นหลัก   ให้เพิ่มให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตนมากขึ้น  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการดูแล
สุขภาพให้กับผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ   และก าหนดให้ตัวแทนกลุ่มต่างๆได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมของกลุ่ม   โดยเน้นในการส่งเสริมสุขภาพ    เพราะผู้สูงอายุเสนอว่า อยากให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพระหว่างอาจารย์  นักศึกษา  และผู้สูงอายุ  อยากให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมากขึ้นในการออกมาพูดหรือแสดงความคิดเห็น เพราะผู้สูงอายุเป็นคลังปัญญาของ
สังคม 
 

ลงชื่อ    กานต์รวี   โบราณมูล  (ผู้รับผิดชอบ) 
(นางกานต์รวี  โบราณมูล) 

                                                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ชื่อ    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( ดร. นิสากร    วิบูลชัย) 

                                          รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                              วันที่ ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ ๒๕๕๘ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
               โครงการพัฒนารูปแบบด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก(Principle for safe community) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา
2556-2557 
๒. ผู้รับผิดชอบ              อ.ศิราณี    อิ่มน้ าขาวและคณะกรรมการสอจร.   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
                                  ตุลาคม 2557  ถึงเดือนกันยายน 255๘ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 

1.ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดและผู้มีอ านาจในการสั่งการด้านนโยบายด้านความปลอดภัย
ทางถนน  

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 าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยทางถนน 
 

5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1. คณะกรรมการสอจร.ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานเพื่อค้นหาภาคีเครือข่าย 
คนท างานด้านอุบัติเหตุในระดับจังหวัด อ าเภอ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนทีเป้าหมายและ
ประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนดประเด็นร่วมและวางเป้าหมาย กรอบการท างานและบูรณาการรูปแบบการ
ท างานร่วมกัน   
          2.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพื่อ
ขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย (สร้างทีมแกนน า)และค้นหาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์กร ทั้งในภาค
ราชการภาคประชาสังคมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์และรวบรวม
แนวคดิของทุกฝ่าย 
ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ  

1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบสนับสนุนจาก สสส.ได้งบประมาณสนับสนุน 250,000 
บาท 

2.ประชาสัมพันธ์การด าเนินการ เพ่ือด าเนินการตามแผน 
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3.ท าการคัดเลือกพ้ืนที่อ าเภอต้นแบบ ตามเกณฑ์คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ( 
คัดเลือก 3 อ าเภอ)  ได้พ้ืนที่ 3 อ าเภอคืออ าเภอเมือง อ าเภอโกสุมพิสัย  อ าเภอบรบือ 

4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพ่ีเลี้ยงและทีมแกนน าระดับจังหวัด  เพ่ือ พัฒนาทักษะด้านการ
จัดการข้อมูล(MIS) ด้านความปลอดภัยทางถนนที่จ าเป็นส าหรับ คนท างาน   

5.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ทีมแกนน าระดับอ าเภอเพ่ือฝึกทักษะการจัดการข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยทางถนนและถ่ายทอดประสบการณ์จากทีมพ่ีเลี้ยงสู่ทีมงานในระดับอ าเภอในพ้ืนที่ต้นแบบ 

6..จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของทีมแกนน าจากทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
ร่วมกับทีมแกนน าจากระดับอ าเภอในพ้ืนที่เป้าหมาย ทุกเดือนโดยให้อ าเภอน าเสนอข้อมูลการเฝ้าระวัง
และการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน ที่ได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล              
 7.มีการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ จ านวนทั้งสิ้น 7  กิจกรรม ประกอบด้วย 

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  
7.4.กิจกรรมออกเยี่ยมจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่  
7.5.กิจกรรมเปิดศูนย์อุบัติเหตุและออกเยี่ยมจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
7.6.กิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด

มหาสารคามจากผลการวิเคราะห์ถอดบทเรียนของภาคีเครือข่ายฯ 25 เมษายน 2557 
7.7.น าเสนอข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุในที่ประชุมคณะกรรมการ ความม่ันคงฯประจ าเดือน

ทุกเดือน 
 กิจกรรม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนตาม
ยุทธศาสตร์มหาสารคามโมเดล ระหว่างภาคีเครือข่าย ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก             

1.ป้องกันภัยจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุร่วมกันเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุและน าผลรายงานต่อท่ีประชุมระดับจังหวัดทุกเดือน  

2.กิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
มหาสารคามจากผลการวิเคราะห์ถอดบทเรียนของภาคีเครือข่ายฯ 25 เมษายน 2557 

3.อยู่ระหว่างการด าเนินการให้ 3 อ าเภอต้นแบบจัดระบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบใน
การจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ  ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอโกสุมพิสัยและ
อ าเภอบรบือ 
  

ผลการด าเนินงานมีภาคีเครือข่ายระดับแกนน าในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอที่เป็น
เจ้าภาพหลักที่มีศักยภาพและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการผลักดันงาน
และขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยประธานคณะท างานคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
และกรรมการศปถ.จังหวัดและอ าเภอต้นแบบ 3 อ าเภอคืออ าเภอเมือง โกสุมพิสัยและบรบือ เกิด
กิจกรรมการถอดบทเรียนและการร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้อง
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ถนน จังหวัดมหาสารคามในการถอดบทเรียนสร้างมาตรการการตั้งจุดตรวจและรูปแบบ นวัตกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุ ขยายผลสู่ปีการศึกษา  2558 
 
   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 

๓.เกิดชุดความรู้ในการฝึกอบรมการจัดการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่ต้นแบบที่ด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน 

เกิดชุดความรู้ในการฝึกอบรมการจัดการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุในพ้ืนที่ต้นแบบที่ด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

 
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 สสส. 0 สสส. 0 สสส. 
 

 รวมทั้งหมด 0 สสส. 0 สสส. 0 สสส. 
 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล า 
ดับที่ 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ห้องประชุมวศม.2 4 ชั่วโมง 300 บาท 1200 บาท  
2 หอประชุมวิทยาลัยฯ 6 ชั่วโมง  500 บาท 3,000 บาท  
3 ค่าเครื่องเสียง 6 ชั่วโมง 100 บาท 600 บาท  
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๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1  เรียนรู้การด าเนินงานตามกระบวนการของผู้รับทุนจากหน่วยงานสสส.ที่ต้องด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบของผู้รับทุนที่เคร่งครัด ถูกต้อง 
 7.2 เรียนรู้การประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสอจร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
เครือข่ายสอจร.จังหวัดมหาสารคาม 
 7.3 เรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1  การร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีของภาคีเครือข่ายฯ 
 8.2 การได้รับงบประมาณสนับสนุนและก าลังใจ การเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนงาน
ของผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.3 ความทุ่มเทของทีมงาน คณะท างานที่เป็นกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ที่พร้อมจะท างานเพ่ือ
ส่วนรวม 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      9.1 ปัญหาที่พบ   การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน แต่ระยะเวลาอาจล่าช้ากว่าที่
ก าหนดเนื่องจากได้รับงบสนับสนุนจาก สสส.ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 หลังจากปีงบประมาณ 
2557 ผ่านไปแล้ว 6 เดือน ส่งผลให้การ   
     แนวทางการพัฒนา  ด าเนินงานของพ้ืนที่อ าเภอเป้าหมาย ล่าช้ากว่าแผน แต่การด าเนินงาน
ประสานและจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ภายในเดือน 
มกราคม 2558 ตามท่ีสสส.แจ้ง 

9.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ในภาพรวมแผนงาน/โครงการ)  
           9.2.1 ประสานกับภาคีเครือข่ายเพ่ือท าค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2557 เพ่ือด าเนินการในส่วนของอ าเภอต้นแบบ 3 อ าเภออย่าง
เป็นรูปธรรมและมีงบด าเนินการ 

           9.2.2  บูรณาการโครงการกับแผนงานของจังหวัดตามนโยบายของผู้ว่าราชการ 
จังหวัดให้ปี  2558  เป็นปีแห่งการรณรงค์ 150ปี เมืองมหาสารคามลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

ลงชื่อ         (ผู้บริหาร/รับผิดชอบโครงการ) 
( นางศิราณ ี  อ่ิมน้ าขาว .) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                      วันที   15   เดือน    กันยายน พ.ศ.  2558 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  58 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
               โครงการขยายผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชน จังหวัดมหาสารคาม   ประจ าปีการศึกษา 255๗ 
๒. ผู้รับผิดชอบ           อ.ศิราณี    อ่ิมน้ าขาว   และคณะกรรมการสอจร.   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตุลาคม 2557   ถึงเดือน  กันยายน 255๘ 
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  
                     เป็นการด าเนินงานขยายผลรูปแบบการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบด้านการ
ป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจาราจรบนท้องถนน ที่เป็นปัญหาส าคัญของจังหวัดมหาสารคาม
ของโรงเรียนต้นแบบ8 โรงเรียนของปี 2556 ขยายผลเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนต้นแบบใหม่ในปี 2557-
2558 เป็น 17 โรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอเมือง  อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอบรบือ  อ าเภอเชียงยืน เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต ในกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากส.ส.ส.  
               ผลการด าเนินงานเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาที่เป็นชุดความรู้ด้าน
ความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษาที่น าไปสู่การเรียนการสอนจ านวน 9 รายวิชาการบูรณาการ
กับการจัดกิจกรรมโครงการของโรงเรียน ได้แก่ค่ายอบรมอาสาสมัครจราจร  อบรมวินัยจราจรเพ่ือการ
ขับขี่   โครงการจัดสอบใบขับขี่การรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัย  กิจกรรมต้นแบบในการสวมหมวก
นิรภัย และ การจัดกิจกรรมแข่งขันหมวกนิรภัยแฟนตาซี พร้อมการขับเคลื่อนงานในรูปแบบพ่ีเลี้ยงของ
วิทยาลัยพยาบาลและโรงเรียนต้นแบบในรูปแบบCoachingตาม HEART MODEL พร้อมได้รับงบ
สนับสนุนในการขับเคลื่อนงานต่อในปี การศึกษา   2558  เพ่ิมเป็น   26 โรงเรียน 
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   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. เยาวชนอายุ 12 – 18 ปี มีความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ร้อยละ 80 

ผลการประเมิน พบว่า เยาวชนอายุ 12 – 18 
ปี มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน   
คิดเป็นร้อยละ 88 

2. จ านวนผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  
คณะกรรมการสถานศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา /
ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย  
จ านวน 35 คน /โรงเรียน  

จ านวนผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู ณะกรรมการ
สถานศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา /ชุมชน ที่เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 35 คน /โรงเรียน  ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

3. จ านวนผู้น าชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ นายก อบต.  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าทางธรรมชาติในชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย จ านวน 35 คน /ชุมชน 

จ านวนผู้น าชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ นายก อบต.  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าทางธรรมชาติในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน /ชุมชน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4. มีหน่วยงานภาคีเครือข่าย จากภาครัฐ   และ
ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 1 
เครือข่าย 

มีภาคีเครือข่ายระดับแกนน าในระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอที่เป็นเจ้าภาพหลักท่ีมีศักยภาพ
และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ที่มีส่วนร่วมและ
มีบทบาทในการผลักดันงานและขับเคลื่อนงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย 
1.ป้องกันภัยจังหวัดมหาสารคาม 
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
3.ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม 
4.โรงพยาบาลมหาสารคาม 
5.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
6.สถานีต ารวจจังหวัดมหาสารคาม 
7.แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม 
8.ส านักงานเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม  
9.โรงเรียนผดุงนาร ี
10.โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎ มหาสารคาม 
11.โรงเรียนมหาวิชานุกูล 
12.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม) 
13.หน่วยกู้ชีพ 
14.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ 

 
 
 
 



๒๙๓ 
 

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 สสส. 0 สสส. 0 สสส. - 
 รวมทั้งหมด 0 สสส. 0 สสส. 0 สสส. - 

 
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 าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบของผู้รับทุนที่เคร่งครัด ถูกต้อง 
 7.2 เรียนรู้การประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสอจร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
เครือข่ายสอจร.จังหวัดมหาสารคามและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สพม.มหาสารคาม 
 7.3 เรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 7.4 เรียนรู้พลังของการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนงานของแกนน านักเรียนที่มีความสามารถ
ศักยภาพมากมาย 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1  การร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีของภาคีเครือข่ายฯสถานศึกษา 
 8.2 การได้รับงบประมาณสนับสนุนและก าลังใจ การเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนงาน
ของผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.3 ความทุ่มเทของทีมงาน คณะท างานที่เป็นกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ที่พร้อมจะท างานเพ่ือ
ส่วนรวม 
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๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      9.1   แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ในภาพรวมแผนงาน/โครงการ)  

      1. ประสานกับภาคีเครือข่ายเพ่ือท าค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้ว 
เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2557 เพ่ือด าเนินการในส่วนของอ าเภอต้นแบบ 3 อ าเภออย่างเป็น
รูปธรรมและมีงบด าเนินการ 

     2.  บูรณาการโครงการกับแผนงานของจังหวัดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปี  
2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์  150ปี  เมืองมหาสารคามลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

        ลงชื่อ   (ผู้บริหารและรับผิดชอบโครงการ) 
( นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว .) 

                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                      วันที   15  เดือน   กันยายน พ.ศ.  255๘ 
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พันธกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
โครงการกลยุทธ์ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๕๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลวศม.กับการสร้างเสริมสุขภาพ 

    ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. ผู้รับผิดชอบ      นางอักษ์ศรา  กะการด ี และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
๓. ยุทธศาสตร์ที ่๑    
    เป้าประสงค์ ๑    ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง และสถานการณ์ทางสุขภาพของประเทศ 
    เป้าประสงค์ ๓    วิทยาลัยเป็นคลังความรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการ สุขภาพ สามารถน า 
ความรู้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมที่เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน น าพาชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุข 
ภาวะที่ยั่งยืน 
๔. กลยุทธ์ที ่๑๑  ส่งเสริมการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจ 
                     วิทยาลัย 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.๑. มีการสรุปผลการประเมินระดับความส าเร็จของการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่บูรณาการ 

5.2.มีผลงาน/นวตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ ภายหลังสิ้นสุดโครงการอย่างน้อย  
รายวิชาละ 1 ผลงาน/นวตกรรม 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ             

  กลุ่มท่ี 1 วันที่ 16 มีนาคม-12 เมษายน 2558 
 กลุ่มท่ี 2 วันที่ 25 พฤษภาคม-21 มิถุนายน 2558  

๗. กลุ่มเป้าหมาย 
1.นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 31 จ านวน 75 คน 
2.อาจารย์ผู้บริหารรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนจ านวน 10 คน 
3.อาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษา จ านวน 5 คน 
4. อาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจ   จ านวน 30 คน 
4.นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 31 จ านวน 106 คน 

                                          รวม 226 คน 
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๘. ผลการด าเนินงาน 
        ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
มีการจัดประชุมวางแผนของผู้รับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มวิชาการ เพ่ือ

ก าหนดประเด็นและรายวิชาที่จะบูรณาการและวางแผนการบูรณาการร่วมกัน โดยกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมในการพิจารณา ได้รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ จากนั้นมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบวาง
แผนการด าเนินการบูรณาการ 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์การด าเนินการในรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 
๓. ด าเนินการตามแผนบูรณาการ โดย 
 รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนและกลุ่มงาน

พัฒนานักศึกษาร่วมวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนการสอน  ใน มคอ. ๔ ที่บูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเสริมสุขภาพในกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ เน้นในเรื่องของการผลิตนวตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ส่วนใหญ่การผลิตนวตกรรมนักศึกษาได้น าหลักการของการดึงประโยชน์ของสมุนไพร  ภูมิปัญญา

เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในท้องถิ่นที่ได้รับจากปราชญ์ชาวบ้าน ในศูนย์สุขภาพชุมชนต่างๆมาใช้ในการ
สร้างเสริมสุขภาพแต่ละช่วงวัย   มีการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการนวด เป็นนวดแผนไทยซึ่งมีให้บริการที่ศูนย์
สุขภาพชุมชน  

ได้เรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญา และสมุนไพรที่ชาวบ้านน ามาใช้ในการดูแลสุขภาพแล้ว อาจารย์
ประจ ากลุ่มและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการก็จะแนะแนวทางในการน านวตกรรมสุขภาพที่บูรณาการเอา
ภูมิปัญญาชาวบ้านและหลักวิชาการด้านการดูแล รักษา พยาบาล ส่งเสริม และสร้างเสริมสุขภาพ แล้ว
กระตุ้นให้นักศึกษาคิด สร้าง ท า โครงการ และนวตกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา และปรับให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตชาวบ้านให้มากท่ีสุด จึงเกิดการพัฒนานวตกรรมข้ึนถึง ๑๖ ชิ้นงาน ตามกลุ่มที่นักศึกษา
ลงปฏิบัติงานในแต่ละชุมชน และได้ทดลองใช้ ปรับปรุงรูปแบบ รวมทั้งน าเสนอในเวที โครงการสมรรถนะ
นักศึกษาพยาบาลวศม.กับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
และการบูรณาการกับโครงการนวตกรรมสร้างสรรค์ ปัญญาเลิศ 

สิ่งท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้โดยสรุปพบว่า 
-เรียนรู้หลักการในการให้สุขศึกษาส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละครั้ง ควรจัดให้เหมาะกับ

บริบทของชุมชนนั้นๆ ถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชน  ส ารวจให้รู้ปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร 
และแก้ท่ีเหตุถึงจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่เกิดผล    
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 - ได้รับประสบการณ์การจัดโครงการ ตั้งแต่การวางแผนงาน จนถึงการจัดงานในวันจริงที่มีความ
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี การมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ควรรักษาไว้  โดยการปรึกษากันให้ข้อดี
ข้อเสีย  ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกเสียง  เพราะถ้าสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ ทุกอย่างก็จะ
ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 - การท างานจิตอาสากับผู้สูงอายุแล้วท าให้ตนเองเกิดความตระหนักถึงอนาคตเกี่ยวกับวิชาชีพมาก
ยิ่งขึ้น ตระหนักถึงการให้บริการมากยิ่งข้ึน การให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ 
 -   ความสามัคคีในหมู่คณะ  ควรรักษาไว้  โดยการปรึกษากันให้ข้อดีข้อเสีย  ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของทุกเสียง  เพราะถ้าสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ ทุกอย่างก็จะประสบความส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

กระบวนการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งเรื่องการศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้จากสื่อต่างๆ  

การเรียนรู้ร่วมกันภายในสมาชิกของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับบุคคลในสถานที่จัดท าโครงการ 
 
การน าไปใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อตนเอง :  นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองในด้านต่างๆเพ่ิมข้ึน เช่นความ 

รับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  การท างานเป็นทีม  การมีจิตสาธารณะมากข้ึน 
เห็นความสุขจากการให้  ท าให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ในการมีจิตสาธารณะ สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิตตามท่ีก าหนด 

 ต่อสถาบันและต่อสังคม : วิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและประชาชนภายนอก   
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนและบุคคลภายนอกในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
      ส าหรับกิจกรรมการจัดเวทีน าเสนอผลงานการบูรณาการ/นวตกรรมการบูรณาการของ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ 
หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
         
        ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มีการสรุปผลการประเมินระดับความส าเร็จของ
การบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาที่บูรณาการ 

มีมีการสรุปผลการประเมินระดับความส าเร็จของ
การบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอน จ านวน 
๑ รายวิชา คือรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 

มีผลงาน/นวตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ 
ภายหลังสิ้นสุดโครงการอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

ผลงาน/นวตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ ภายหลัง
สิ้นสุดโครงการ จ านวน 16 ชิน้งานและผ่านการ
วิพากษ์จากกรรมการภายนอก 

 
 
 



๒๙๘ 
 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้   

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. 
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30,000 0 ๙,๘๓๐ 0 20,170  67.23 

๓. ค่าอาหารและอาหาร
ว่างอาจารย์ 

12,175 0 - 0 12,175 0 100 

 รวมทั้งหมด 
 

42,175 0 ๙,๘๓๐ 0 32,345  76.69 

  
        ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าหอประชุม ๓ ชั่วโมงๆละ ๕๐๐ ๑๕๐๐  
๒ ค่าเครื่องเสียงและ

คอมพิวเตอร์ ๓ ชั่วโมงๆละ 
๑๐๐ ๓๐๐  

 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
  ๑. กระบวนการเรียนรู้การท าโครงงานของนักศึกษาและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอก ที่ต้องมีการวางแผนงานและท างานอย่างเป็นระบบ 
  ๒. การด าเนินงานบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างมี
ส่วนร่วมและจัดการติดตามก ากับอย่างเป็นระบบ 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

    ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย 
๑. ด้านนักศึกษา : นักศึกษาทุกกลุ่ม มีความตั้งใจ และร่วมมือร่วมใจกันในการท ากิจกรรม มี 

ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีการวางแผนร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน มีส่วน
ร่วมในทุกข้ันตอนของการท างาน  
 



๒๙๙ 
 

๒. ด้านวิทยาลัย : วิทยาลัยสนับสนุนในการด าเนินการจิตอาสา และมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 
ในทุกขั้นตอน 

๓. ความร่วมมือจากองค์กรภายนอก  : ทุกองค์กรภายนอก ให้ความช่วยเหลือและให้ความ 
ร่วมมือกับนักศึกษาในทุกกลุ่มและทุกสถานที่ 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      ผู้รับผิดชอบโครงการท านุฯและอาจารย์ผู้บริหารรายวิชาน าขั้นตอนการบูรณาการที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาใช้ในการบริหารโครงการอย่างเป็นรูปธรรมและวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบอย่าง
ครอบคลุมกิจกรรมและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และความคาดหวังของรายวิชาและโครงการให้มากท่ีสุด 

  
   ลงชื่อ   อักษ์ศรา   กะการดี    .(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(  นางอักษศ์รา   กะการดี ) 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 

   ลงชื่อ.    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว ) 

                                            ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
       วันที่....๓๐....เดือน..กันยายน..พ.ศ.....๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
 

 
 
 

พันธกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
โครงการประจ า 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  60 

๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 

๒. ผู้รับผิดชอบ                อ.ศิราณี    อิ่มน้ าขาว   

๓. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างวันที่ ๑5 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 

 4.๑. อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจ านวน 102 คน 
4.๒. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี 522 คน 

                        รวมจ านวนทั้งสิ้น  624  คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานของแกนน าในการป้องกัน แก้ไขและ
บรรเทาปัญหาความเสื่อมทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา  ป้องกันการเกิดความเสื่อมทางวัฒนธรรมใน
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและ มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดย 

1.มีการประชุมการด าเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา รองกิจการนักศึกษาท าการ
บรรยายเรื่องการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และกระบวนการขับเคลื่อนงาน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของ 
วิทยาลัย ในชม.กิจการนักศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2558 

2.ด าเนินงานบูรณาการการเฝ้าระวังในกลุ่มบุคลากรให้ยึดหลักการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย  นักศึกษามีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาดูแลการด ารง
ตนให้อยู่ในกฎระเบียบ มีกรรมการฝ่ายวินัยนักศึกษา   ชมรมจริยธรรมและชมรมศิลปวัฒนธรรม 

3.จัดการบูรณาการทักษะชีวิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส าหรับนักศึกษาชั้นปีต่างๆที่
พักในวิทยาลัย ช่วงของการสวดมนต์ไหว้พระและชั่วโมงพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมรับน้อง 

4.ด าเนินการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในกลุ่มบุคลากร นักศึกษาโดย ด าเนินการติดตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งในทางที่ดี(เชิงบวก)และในลักษณะการเบี่ยงเบน(เชิงลบ) และร่วมกับงาน
วินัยนักศึกษาในการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาและงานบุคลากรพิจารณาในส่วนของ
บุคลากร 



๓๐๒ 
 

5.แจ้งข่าวสารและเตือนให้บุคลากรและนักศึกษาทราบเพ่ือเฝ้าระวังและร่วมกันแก้ปัญหาความ
เสื่อมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องการกระท าพฤติกรรมทางโลกสารสนเทศ(IT) 

5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

1.มีกิจกรรมการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

มีกิจกรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ
แบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆตามประเด็นดังนี้ 
การเฝ้าระวังด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสื่อมถอยของจิตส านึกที่ดี
งาม ความซ่ือสัตย์ สุจริต  
   การด าเนินการ  
   จัดท าการเฝ้าระวังด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสื่อมถอยของ
จิตส านึกท่ีดีงาม ความซื่อสัตย์ สุจริต ดังนี้ 

1.1 มีการป้องกันและแก้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
โดยทุกปีจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากรและ
นักศึกษา โดยนักศึกษา จัดตาม Student  Ethics  Year Map 
นักศึกษาท่ี 4 ชั้นปีเข้ารับการอบรมครบ100% 

 กิจกรรมจิตอาสาท าความดี เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
และนักศึกษาได้ท ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีอัตลักษณ์บัณฑิต  บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยเฉพาะ 
-    กิจกรรมจิตอาสาท าความดีที่วัด 
- กิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ใน

โครงการเปิดประตูสู่รั้วอินถวาฯ 
- กิจกรรมจิตอาสาในโครงงานต้นกล้าจิตอาสา ท าดีเพ่ือพ่อ 
- กิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ 
- จิตอาสาแกนน านักศึกษาในการร่วมการขับเคลื่อนงานร่วมกับ

อาจารย์และภาคีเครือข่ายแผนงานป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 
จังหวัดมหาสารคาม ในโครงการขยายผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับชุมชน จังหวัดมหาสารคาม 

2.การเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านความเสื่อมทางวัฒนธรรม ค่านิยมอัน
ดีงามของไทย การด าเนินงานของวิทยาลัยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนี้ 
2.1 การแต่งกายตามวัฒนธรรมองค์กรของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา 
2.2 การจัดกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
3.การเฝ้าระวังความเสื่อมของการเคารพยกย่อง เชิดชูสถาบันชาติ 



๓๐๓ 
 

สถาบันพระมหากษัตริย์ และการเป็นพลเมืองที่ดี 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

2.ไม่มีข้อร้องเรียนด้านความ
เสื่อมทางวัฒนธรรมในวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

ยังไม่เกิดกรณีร้องเรียนใดใด 

3.เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมอย่างน้อยปีละ๑ครั้ง 
 

กิจกรรมการด าเนินการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้ด าเนินการร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 17 โรงเรียนโครงการขยายผลการด าเนินงานด้านสอจร.
เพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม มุ่ง
พัฒนาและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ  
-ร่วมกับภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ เขตบริการที่ 7  ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ในการเป็นกรรมการคุณธรรม
จริยธรรม ของกระทรวงสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรม 
-การจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม 
-การจัดกิจกรรมด้านจิตอาสาที่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้าน
มหาสารคาม 
-การจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติร่วมกับชมรมพยาบาลจังหวัด
มหาสารคาม 
-การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและโรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

 

๖. งบประมาณ  

๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 วัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ 0 0 0 ๕,๐๐๐ 0 100 

2 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

๑,2๐๐ 0 0 0 ๑,2๐๐ 0 100 



๓๐๔ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

3 ค่าอาหารว่าง 6900 0 0 0 6900 0 100 

 รวมทั้งหมด 13,100 0 0 0  0 100 

 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมอินถวา 
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 
       ๗.๑ ได้เรียนรู้การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

  ๗.๒ เรียนรู้การเชื่อมโยงกิจกรรมงานประจ าด้านศิลปวัฒนธรรมและการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้
เป็นชิ้นงานประจ าที่ด าเนินการ ไม่เป็นภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๘.๑  ความตั้งใจของคณะกรรมการด าเนินงาน 
       ๘.๒  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมคิดดี ดีที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
       8.3.ความร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากรในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามและร่วมกันสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 



๓๐๕ 
 

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      ปัญหาที่พบ   กิจกรรมไม่ได้เป็นไปตามแผนในด้านการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
ทักษะชีวิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการเลือกรับวัฒนธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันของ
นักศึกษา   โดยวิทยากรภายนอก เนื่องจากนักศึกษาบางชั้นปีฝึกภาคปฏิบัติและทางส านักวัฒนธรรมจังหวัด
อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการส านัก  
            แนวทางการพัฒนา 
  1.พิจารณาทบทวนรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม พร้อมร่วมกันท า
แผนที่เป็นรูปธรรมเสนอต่อส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกันกับ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

2.ควรมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีและบุคลากรในองค์กร
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง 

 

ลงชื่อ ..........(ผู้รับผิดชอบ) 
(..นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว  ) 
 

ลงชื่อ   ..(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางนฤมล  เอนกวิทย์...) 

                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                                       วันที.่.....20........เดือน..สิงหาคม ...พ.ศ.......2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 61 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
          โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ท านุบ ารุงและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล 
2. ผู้รับผิดชอบ      นางสาวเฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์และคณะ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  
         ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล ระยะเวลาเดือน สิงหาคม ๒๕๕8 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
- กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาลระยะเวลา 

เดือน 24 กันยายน ๒๕๕8 
4.กลุ่มเป้าหมาย  
        กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 
 ๑. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่  ๓๓ จ านวน ๑1๐ คน 
 ๒. นักศึกษารุ่นพ่ีชั้นปี ๒,๓,๔ จ านวน ๔35 คน 
                     ๓. คณาจารย์/บุคลากร/แขกผู้เกียรติ ๑๐๐ คน 
                     ๔. ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่จ านวน ๑๐๐ คน 
                     ๒. อาจารย์ที่ปรึกษา ๕๗ คน 
        กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร 
               ๑. นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๒๙ จ านวน ๘๘ คน  
                     ๒. อาจารย์/บุคลากรที่รับผิดชอบ จ านวน ๕ คน 
 ๓. คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจ านวน ๕๗ คน 
                    ๔.  แขกผู้มีเกียรติจากแหล่งฝึกและต้นสังกัด ๔๐ คน 
                    ๕.  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๐ จ านวน ๑๘๐ คน 
        กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล 

๑. นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๓๒ จ านวน 106 คน 
๒. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑,๓,๔ จ านวน 435 คน 
๓. อาจารย์และบุคลากร ๘๐ คน 
๔. อาจารย์พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึกจ านวน๒๐คน 

 



๓๐๗ 
 

   5. ผลการด าเนินงาน 
       5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 
 ระยะที่ 1  ขั้นเตรียมการด าเนินการโดยการร่างกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา และจัด
ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ  
       ๒.๑ จดัท าโครงการ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และประชาสัมพันธ์โครงการในที่
ประชุมประจ าเดือน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
      ๒.๒ ด าเนินการตามแผนโดย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมอง
ของผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาใหม่ ลอดซุ้มอินถวาและบายสีสู่ขวัญรับน้องสู่อ้อมอกอินถวา 
โดยจัดในวันที่ 28 ส.ค. 58 
       ๒.๓ ปฐมนิเทศในสัปดาห์ปฐมนิเทศของกลุ่มวิชาการและกลุ่มกิจการนักศึกษา โดยมี
หัวข้อในการปฐมนิเทศ คือ การปรับตัวในการเรียนและด าเนินชีวิตในวิทยาลัยอย่างมีความสุข การประกัน
คุณภาพการศึกษากับบทบาทนักศึกษาโดยอ. พวงแก้ว สาระโภค การให้ข้อมูลแนวทางปฏิบัติด้าน
ทุนการศึกษาโดย อ. นุชนาถ บุญมาศและคณะ กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาบนเส้นทางสีขาว ทักษะชีวิต 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสานสัมพันธ์น้องพ่ีอินถวาโดยสโมสรนักศึกษา และกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ครู-
ศิษย์ในที่ปรึกษา ซึ่งเสร็จสิ้นในวันที่ 10 ส.ค. 58 
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล โดยการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้  การสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป ในวันสุดท้ายของของการ
ปฐมนิเทศ โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดโครงการ กิจกรรมที่อยากให้มีต่อไปคือการท า
ความรู้จักอาจารย์และวิทยาลัยในเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ดี  
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในระหว่าง วันที่ ๑๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  กิจกรรมประกอบด้วย 
 -จัดกิจกรรมการอบรมรู้ระเบียบอุ่นใจ รู้วินัย ไร้เรื่องร้องเรียนโดยวิทยากร นายพิทักษ์    ชูคันหอม 
นิติกรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
เมื่อปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ  
 -   กิจกรรมการอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานในสถานปฎิบัติงานระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิและตติยภูมิ ในกิจกรรม จากพ่ีสู่น้อง  :  งานได้ผล คนเป็นสุข โดยตัวแทนศิษย์เก่า  วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคามเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของคนทานและมีเจตคติท่ีดี
ต่อการท างานในชุมชนระดับต่างๆ 
 - การประชุมจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยนางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล  จากกลุ่มการ
พยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม - กิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีอินถวา 

 



๓๐๘ 
 

กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มช้ันปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล 
 จัดกิจกรรมมอบหมวก แถบหมวกเข็มชั้นปีให้นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 จ านวน 
106 คนในวันที่ 24 กันยายน 2558 
 
   5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ
พยาบาล 

 

๑.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย  
ร้อยละ ๘๕ 
 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน ๕๑๗ คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.มีสรุปผลการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยอย่าง
น้อย ๑ ชุด 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยมี
สรุปในภาพรวม 

๓.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการจ านวน ๕๑๗ คน ต่อการจัดโครงการ
โดยใช้แบบความพึงพอใจ ผลการประเมินพบว่านึก
ศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 94.3 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร    
๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับมากข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๑.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมระดับมากข้ึนไปจ านวน 
๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๐ 

๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย ร้อยละ ๘๕ 

๒.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  จ านวน ๘๖ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของบัณฑิตที่มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานใน
ชุมชนระดับมากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๓.ร้อยละของบัณฑิตมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างานในชุมชนระดับมากขึ้นไป จ านวน  
๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๐ 

 
    5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด(ต่อ) 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๔. มีสรุปสาระการแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระการสอบ
ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ครบทั้ง ๘ 
สาระวิชา 

๔.มีสรุปสาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระการ
สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาลครบ ๘ สาระวิชา 

๕. บัณฑิตพยาบาลที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๕.บัณฑิตพยาบาลที่จะเข้ารับพระราชทาน



๓๐๙ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มีความพร้อม อย่างน้อย  ร้อยละ 80 ปริญญาบัตรมีความพร้อม จ านวน ๘๖ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล 
๑.  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการสืบสานประเพณีอันดี อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

๑.  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการสืบสานประเพณีอันดีในระดับดี
ขึ้นไป จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.56 

๒.  ร้อยละของนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีและภาคภูมิใจใน
วิชาชีพและสถาบันในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 
 

๒.นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีและภาคภูมิใจใน
วิชาชีพและสถาบันในระดับดีขึ้นไป จ านวน
89 คน คิดเป็นร้อยละ ๘3.96 
 

3.ร้อยละนักศึกษาที่มีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ ข้อ ๒,๓,๗ ในระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อย 
ละ ๘๐ 

3.ร้อยละนักศึกษาที่มีผลประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไปใน 
ข้อ ๒ คิดเป็นร้อยละ 83.96 
ข้อ๓  คิดเป็นร้อยละ 86.79 
ข้อ๗  คิดเป็นร้อยละ 83.96 
 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล     
๑. วัสดุอุปกรณ์   ๑๓,๐๐๐ 0 13,000 0 0 0 0 

๒. ค่าตอบแทนวิทยากร ๙๐๐ 0 0 0 900 0 100 

๓. ค่าอาหารว่างส าหรับ
ผู้ร่วมโครงการ  

18,625 0 16,975 0 0 0 0 

 กิจกรรมอ าลาสถาบันและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 



๓๑๐ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ วัสดุอุปกรณ์  ๓๐,๐๐๐  

 

- ๓๐,๐๐๐ - ๐ - ๐ 

๒  ค่าวิทยากร  ๗,๘๐๐ - ๔,๘๐๐ - ๓,๐๐๐ - ๓๘.๔๖ 

๓ ค่าพาหนะวิทยากร ๒,๐๐๐ - ๐.๐๐ - ๒,๐๐๐ - ๑๐๐.๐
๐ 

๔ ค่าอาหารส าหรับ
วิทยากรและอาจารย์
ผู้ดูแล  

๒,๔๐๐ - ๒,๔๐๐ - ๐.๐๐ - ๐.๐๐ 

๕ ค่าอาหารว่างส าหรับ
ผู้ร่วมกิจกรรม  

 

 

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - ๐.๐๐ - ๐.๐๐ 

 กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล 
๑. วัสดุอุปกรณ์ 30,000 0 30,000 0 0 0 0 

 รวม 119,725 0 50,437 0 69,288 0 57.8
7 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ห้องบรรยาย จ านวน 22 ชั่วโมง 100 2,200  



๓๑๑ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๒. หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน 4 ชั่วโมง 

500 2,000  

๓. โสตทัศนูอุปกรณ์ จ านวน 26 ชั่วโมง 100 2,600  

 รวมทั้งสิ้น  6,800  
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
 

1 หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน 4 ชม 

๕๐๐ 2,000  

2 ค่าเครื่องเสียงจ านวน 4 ชม.  100 400  
 รวมทั้งสิ้น  2,400  
 กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปีและสืบสานประเพณีวิชาชีพ

พยาบาล 
 

1 หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน 4 ชม 

๕๐๐ 2,000  

2 ค่าเครื่องเสียงจ านวน 4 ชม.  100 400  
 รวมทั้งสิ้น  2,400  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          1. การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีท าให้งานประสบความส าเร็จ  
 ๒. การประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายท าให้
การปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากขึ้น 
         ๓. เรียนรู้จากการถอดบทเรียนถึงกิจกรรมที่ปฐมนิเทศที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพมากขึ้น 
         ๔. เรียนรู้การก าหนดกิจกรรมให้เข้ากับบริบทของนักศึกษาใหม่ ซึ่งโดยพ้ืนฐานนักศึกษายังไม่คุ้นเคย
กัน และเป็นวัยที่ชอบความสนุกสนาน โดยจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
           ๕. การมอบหมายงานตามหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบัน 
 ๑. การด าเนินงานตามแผนกิจกรรม มีการประสานงาน การประชุมเตรียมงาน และการท างานเป็น
ทีมท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ๒. การช่วยเหลือในทีมและการส่งต่องาน มีการเตรียมความพร้อมภายในทีมการท างานรวมทั้งการ
ปรึกษาเกี่ยวกับการท างานอย่างต่อเนื่อง และมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน และรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี 



๓๑๒ 
 

          ๓.  การประชาสัมพันธ์โครงการ มีการเตรียมความพร้อมและมีการประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทาง ท าให้ผู้มาร่วมงานรับทราบข้อมูลและมาร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑.  การท างานเป็นทีมการประสานงานทั้งในส่วนของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา โดยมีประชุม 
ชี้แจง ท าความเข้าใจ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนก่อนการด าเนินโครงการมีส่วนส าคัญอย่าง
มากที่ท าให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. เมื่อได้รับการมอบหมายงานแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของ
ตนเองเป็นอย่างดีท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีความสุขมากข้ึน 
          ๓. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการท างานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั้งการ
ติดตามก ากับของผู้บริหาร  

4. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
โดยให้ความส าคัญในการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา  

5. ในปัจจุบันช่องทางติดต่อระหว่างทีมมีความทันสมัยและสะดวกและทั่วถึงมาก จึงท าให้การ
ประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและยังท าให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที 

6.ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา ตัวแทนชมรม และอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาที่ให้
ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการ 

 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.จากการถอดบทเรียนร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่ากิจกรรมอยู่อย่างไรให้มีความสุขเป็น
กิจกรรมที่นักศึกษาชื่นชอบมากท่ีสุดเนื่องจากท าให้นักศึกษาน าไปเป็นแนวทางในการปรับตัวเป็นนักศึกษา
พยาบาลได้ดี ดังนั้นจึงควรคงกิจกรรมไว้ในปีต่อไป พร้อมทั้งเพ่ิมเวลาในของกิจกรรมให้มากข้ึนและควรจัด
ในช่วงแรกของสัปดาห์ปฐมนิเทศ  

2. จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่ต้องการท าความรู้จักกับอาจารย์ในวิทยาลัยเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคย และท าให้สามารถปรับตัวในการเป็นนักศึกษาพยาบาลได้ ควรเพ่ิมเวทีในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในปีต่อไป 

3. เพ่ิมกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาพยาบาลจากรุ่นพี่ชั้นปี
ต่างๆ หรือศิษย์เก่า 
 

ลงชื่อ......เฌอร์นินทร์   ตั้งปฐมวงศ์.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวเฌอร์นินทร์   ตั้งปฐมวงศ์) 
 

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

วันที่.....26..เดือน....กันยายน.........พ.ศ...2558 



๓๑๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  62 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวันส าคัญทาง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมองค์กร  
2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย และสโมสรนักศึกษา    
  นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ (ที่ปรึกษา) 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕7 – กันยายน ๒๕๕8 
4.กลุ่มเป้าหมาย  

4.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ จ านวน 522 คน 
4.๒ อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๑02 คน 

  รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  624  คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

  มีการประชาสัมพันธ์และจัดบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ 2557 ทั้ง
กิจกรรมในแผนและกิจกรรมนอกแผนตามกลุ่มกิจกรรม ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

1 กิจกรรมที่  ๑ พิธีถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
จ านวน๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
อาจารย์ ข้าราชการเจ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10 ท่าน น า
โดยท่านผู้อ านวยการ และอาจารย์เจ้าหน้าที่ ณ หอประชุม
จังหวัดมหาสารคาม 

2 กิจกรรมที่  2 วันพยาบาลแห่งชาติ 
- จัดบอร์ดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ 
- ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขภายในจังหวัด

วันพยาบาลแห่งชาติ  วันที่ 21 ตุลาคม 2557 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  70 คน 
-นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวน 106 คน  
ผลการด าเนินงาน 
-อาจารย์ทุกคนและบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน7๐ คน 



๓๑๔ 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

มหาสารคาม -อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวน 
106 และชั้นปีที่ 2-4 ร่วมถวายความเคารพสมเด็จย่า ณ ลาน
พิกุลทอง จ านวน 200 คน รวม 306 คน 
-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี วันพยาบาล ณ คณะสาธารณสุข 
มมส.จ านวน 15 ท่านและ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จ านวน 
12 คน รวมจ านวน 27 คน รวม 403 คน 

3 กิจกรรมที่ 3 :วันปิยมหาราชและ
กิจกรรม ๑๐๐ปีแห่งการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า  

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 16 คน 
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรม 40 คน ณ บริเวณพระบรมรูป
หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

4 กิจกรรมที่ 4 :ท านุบ ารุงศาสนา
และประเพณีไทย  
 
 

วันที่ 19 มกราคม 2558 
กิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ ตึก 3 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ วัด
ปัจฉิมทัศน์ มหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14 
ท่าน 
วันที่ 16 สิงหาคม 2558 
กิจกรรมท าบุญฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 7 ท่าน 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน ณ วัดป่าโนนแท่น 
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 
กิจกรรมบุญช าฮะ เฉลิมฉลองเมืองมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 8 ท่าน ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 
กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 6 ท่าน ณ วัดศรีสวัสดิ์มหาสารคาม 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 
กิจกรรมร่วมท าบุญผ้าป่าสามัคคี 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม จ านวน 11 ท่าน 



๓๑๕ 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาเข้าร่วม 10 คน ณ วัดป่าโนนแท่น 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมตักบาตร จ านวน  6 ท่าน ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมลงนามถวายพระพร จ านวน 11 ท่าน ณ 
หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมร่วมจุดเทียนชัย 5 ท่าน พร้อมนักศึกษาจ านวน 30 
คน ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
วันที่ 31 มีนาคม 2558 
วันข้าราชการพลเรือน/ร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม อาจารย์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จ านวน 11 
ท่าน ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 29 มีนาคม 2558  
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ข้าราชการเข้าร่วมน าโดยผู้อ านวยการ และ
อาจารย์เจ้าหน้าที่ จ านวน 8 ท่าน 
นักศึกษาพยาบาล จ านวน 20 คน ณ วัดธัญญาวาส 
มหาสารคาม  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
กิจกรรมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ฉลอง 150 ปี 
มหาสารคาม ณ พระบรมธาตุนาดูน 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 8 ท่าน 
วันที่ 6 ธันวาคม 2557 
กิจกรรมงานผ้าไหมงามเมืองมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากร เข้าร่วมจ านวน 5 ท่าน 
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 
กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน เทิดพระในหลวง 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากรเข้าร่วมจ านวน 5 ท่าน 
นักศึกษาพยาบาล จ านวน 20 คน 
 



๓๑๖ 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

5 กิจกรรมที่ 5 :สืบสานประเพณี
กีฬาสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม 

วันที่ 21 ธันวาคม 2557  
-นักกีฬาและกลุ่มกิจกรรมจ านวน 15 คน 
ผลการด าเนินกิจกรรม 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จ านวน 15 
ท่าน ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม 

6 กิจกรรมที่  6 :วันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากร เข้าร่วมจ านวน 19 ท่าน 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จ านวน 106 คน ณ บริเวณริมคลอง
สมถวิล มหาสารคาม 

7 กิจกรรมที่  7 : 
วันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมถวายพระ
พรชัยมงคล เดินเทิดพระเกียรติ 
ถวายพานพุ่มพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และถวายเครื่องราช
สักการะ) 

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
-นักศึกษาเดินเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากรเข้าร่วม 
กิจกรรมตักบาตร เข้าร่วม จ านวน 22 ท่าน 
นักศึกษาร่วมกิจกรรม 20 คน ณ ที่ว่าการอ าเภอเมือง
มหาสารคาม 
กิจกรรมร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จ านวน  15 ท่าน  
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
กิจกรรมร่วมพิธีจุดเทียนชัย จ านวน 10 ท่าน 
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน 
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 

8 กิจกรรมที่ 8 : 
วันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 
-ท าบุญตักบาตร-ถวายสังฆทาน 
-รับฟังการบรรยายธรรมะจากพระ
วิทยากร 

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 
-บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 49 คน 
-นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่๑จ านวน ๑06 คน 
ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากร เจ้าหน้าที่เข้าร่วม  
จ านวน 54 ท่าน 
นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีเข้าร่วม จ านวน 522 คน  



๓๑๗ 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
9 กิจกรรมที่ 9 :  

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและวันข้าราชการ
พลเรือน 

วันที่ 18 มกราคม 2558 
กลุ่มกิจกรรมท านุอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมจ านวน 6 ท่าน ณ หอประชุม
จังหวัดมหาสารคาม 

10 กิจกรรมที่  10 : 
บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด 
ร่วมพิธีเปิด 
 

วันที่ 24 มกราคม 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
1.กิจกรรมงานพิธีเปิดบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ประจ าปี 
2558 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จ านวน 7 ท่าน ณ 
บริเวณท่ีว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
วันที่ 22 มกราคม 2558 
2.กิจกรรมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองมหาสารคาม กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม 20 ท่าน 
วันที่ 21 มกราคม 2558 
3.พิธีบูชาท้าวมเหศักด์ิหลักเมือง 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม 7 ท่าน ณ ศาลหลักเมืองมหาสารคาม 
-นักศึกษาพยาบาลจ านวน 80 คน ประจ าจุดร้านมัจฉากาชาด 

11 กิจกรรมที่  11 : 
วันปีใหม่ 
ท าบุญตักบาตร 

 
 
 

กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่๑๐ คน นักศึกษา ๑๐ คน 
ผลการด าเนินงาน 
วันที่ 1 มกราคม 2558 
กิจกรรมท าบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จ านวน 15  ท่าน 
ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
วันที่ 8 มกราคม 2558 
วันปีใหม่ท าบุญตักบาตรของวิทยาลัย 
อาจารย์ บุคลาการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 82 ท่าน 
ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 



๓๑๘ 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาพยาบาล จ านวน 522 คน 
วันที่ 9 มกราคม 2558 
วันขึ้นปีใหม่ผู้สูงอายุ 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จ านวน 16 
ท่าน  กลุ่มนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วม จ านวน 60 คน ณ 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

12 กิจกรรมที่ 12 :  
วันมาฆบูชา 
เวียนเทียนร่วมกับจังหวัด
มหาสารคาม 

วันที่ 4 มีนาคม 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมมี 2 กลุ่ม 
1.กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วม จ านวน 12 ท่าน 
ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง 
2.กลุ่มกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ พระธาตุนาดูน 
มีอาจารย์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 9 ท่าน 
วันที่ 3 มีนาคม 2558 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา/หมู่บ้านรักษาศีล 5 
กลุ่มกิจกรรมมีอาจารย์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจ านวน 17 
ท่าน ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง 

13 กิจกรรมที่  ๑3 :วันจักรี 
 

วันที่ 6 เมษายน 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 12 คน ณ หอประชุม
จังหวัดมหาสารคาม 
 

14 กิจกรรมที่ ๑4 : วันสงกรานต์ 
-ร่วมกิจกรรมตักบาตร 
-ร่วมรดน้ าขอพรผู้ว่าและหัวหน้า
ส่วนราชการ 
-รดน้ าขอพรผู้มีพระคุณต่อผู้มี
พระคุณวิทยาลัย 

วันที่ 10-13 เมษายน 2558 
-กลุ่มเป้าหมายกลุ่มกิจกรรมอาจารย์เจ้าหน้าที่  จ านวน ๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
วันที่ 10 เมษายน 2558 
กิจกรรมแสดงความกตัญญูในวันสงกรานต์ 
กลุ่มกิจกรรม น าโดยผู้อ านวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 
11 ท่าน ณ สสจ.มค./โรงพยาบาลมหาสารคาม 



๓๑๙ 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

วันที่ 9 เมษายน 2558 
กิจกรรมเปิดจุดบริการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์  
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 4 ท่าน ณ จุดเต้นที่ กม.
65+685 หน่วยบ ารุงทางเคลื่อนที่แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 
วันที่ 10 เมษายน 2558  วันสงกรานต์ 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดวันสงกรานต์ ถนน
ข้าวหม่า จ านวน 8 ท่าน ณ บริเวณหอนาฬิกาท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองมหาสารคาม 
รวม จ านวน 23 ท่าน 

15 กิจกรรมที่ ๑5 :วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
อาจารย์ ข้าราชการเจ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 10 ท่าน น า
โดยท่านรองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยฯ ตัวแทนวิทยาลัย พร้อมด้วย
อาจารย์เจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 

16 กิจกรรมที่ ๑6 :  
วันวิสาขบูชา  
เวียนเทียน 

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2558  
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน
จ านวน 18 คน น าโดยท่านผู้อ านวยการ พร้อมด้วยอาจารย์
เจ้าหน้าที่ ณ พระบรมธาตุนาดูน มหาสารคาม 

17 กิจกรรมที่  ๑7 : 
วันอาสาฬหบูชา 
 
 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 9 คน เวียนเทียนรอบ
พระบรมรามธาตุนาดูน มหาสารคาม 
 

18 กิจกรรมที่ ๑8 : 
 วันเข้าพรรษา 
-แห่เทียนพรรษา 
-ฟังธรรมและถวายกัณฑ์เทศน์ 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
-นักศึกษา จ านวน ๕๐ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  



๓๒๐ 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

-ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน 
 

-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจ านวน 17 ท่าน 
-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  50 คน ณ ที่ว่าการอ าเภอเมือง
มหาสารคาม /วัดป่าโนนแท่น 
วันที่ 16 สิงหาคม 2558 
ท าบุญฟังธรรมเนื่องในเทศการเข้าพรรษา  
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 8 ท่าน ณ วัดป่าโนน
แท่น  
นักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 15 คน 
 

19 กิจกรรมที่ ๑9 :วันแม่แห่งชาติ 
(กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 
เดินเทิดพระเกียรติ ถวายพานพุ่ม
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชชินีนาถฯ และถวายเครื่อง
ราชสักการะ 

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
-นักศึกษาเดินเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากรเข้าร่วม 
กิจกรรมตักบาตร เข้าร่วม จ านวน 15 ท่าน 
นักศึกษาร่วมกิจกรรม 20 คน ณ ที่ว่าการอ าเภอเมือง
มหาสารคาม 
กิจกรรมร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จ านวน  12 ท่าน  
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
กิจกรรมร่วมพิธีจุดเทียนชัย จ านวน 6 ท่าน 
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมจ านวน 40 คน 
รวมทั้งหมด จ านวน  93  คน ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 

20 กิจกรรมที่  20 : บวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวกวด 

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
มี 2 กิจรรม 
1.กิจกรรมสักการะบวงสรวงท้าวกวด 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 4 ท่าน ณ สวนสาธารณนาข่า 
2.กิจกรรมร าบวงสวรงท้าวกวด/เฉลิมฉลอง 150 ปี 
มหาสารคาม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จ านวน 350 คน 
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 



๓๒๑ 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

21 กิจกรรมที่  21 :วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
-นักศึกษา ๒๐ คน 

22 กิจกรรมที่ 22 : 
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ  

วันที่ 2 เมษายน 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
-นักศึกษา 100คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารีฯ 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมตักบาตร จ านวน  7 ท่าน ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมลงนามถวายพระพร จ านวน 7 ท่าน ณ หอประชุม
จังหวัดมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมร่วมจุดเทียนชัย 4 ท่าน พร้อมนักศึกษาจ านวน 50 
คน ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 

 
5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของอาจารย์บุคลากร เจ้าที่ และนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 

๒. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.56 

๓. มีสรุปผลการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุงของนักศึกษาและบุคลากร ใน
ภาพรวมอย่างน้อยกลุ่มละ ๑ ชิ้น 
 

สรุปผลการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ของนักศึกษาและบุคลากร จ านวน 2 ชิ้น 

 
 
 



๓๒๒ 
 

6. สรุปงบประมาณ 
 6.๑ งบประมาณที่ใช้ 
ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ วันพยาบาลแห่งชาติ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ/์จัด
บอรด์ 
-ค่าถวายภัตตาหาร
และสังฆทาน   
-ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานสาธารณสุข
ภายในจังหวัด
มหาสารคาม 

 
15,000 

 
 
 
 

 
0 

 
 

14925 
 
 
 
 

 
- 

 
75 

 

 
- 

 
0.5 

๒ วันปิยมหาราชและ 
กิจกรรม ๑๐๐  ปี แห่ง
การสวรรคตของพระ
บาท สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์   

1,500 0 2000 0 
 

0 
 

 
0 
 

0 

๓ ท านุบ ารุงศาสนาและ
ประเพณีไทย 
 -ค่าท าบุญถวายเทียน
พรรษา 
-ท าบุญโรงทาน 
-ท าบุญฉลองสัญญา
บัตรพัดยศ 
-ถวายผ้าอาบน้ าฝน 
-ถวายกัณฑ์เทศ
มหาชาติ 
-ทอดถวายผ้าพระกฐิน 
-ท าบุญกองทุนสภาเด็ก 
-ท าบุญผ้าป่า 

 

 

 

 

 

 
 

15,000 

- 14,700 - 300 - 2 



๓๒๓ 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

-ท าบุญวัน
อาสาฬหบูชา 
-วันเข้าพรรษา (ถวาย
เทียนจ าน าพรรษา)   

5 วันลอยกระทง 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   

ร่วมกับ
โครงการ
นักศึกษา   

- - - - - - 

6 วันพ่อแห่งชาติ 
-เดินเทิดพระเกียรติสี่
มุมเมือง 
-ท าบุญตักบาตร 
-ลงนามถวายพระพร 
-จุดเทียนชัยถวายพระ
พร 

4,500 0 6,000 0 0 0 - 

7 วันสถาปนาวิทยาลัย
พยาบาลศรี
มหาสารคาม 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   
- ค่าตอบแทนพระ
วิทยากร 
-ภัตตาหารพระ 
-อาหาร/อาหารว่าง 

16,580 - 15,080 - 1,500  9.04 

8 พิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   

- - - -  -  

10. วันปีใหม่ 
ท าบุญตักบาตร 

7,740 - 7,740 - - - - 

11. วันมาฆบูชา 1,500 - 1,500 - - - - 



๓๒๔ 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

12. วันจักรี 1,000 - 0 - - - - 
13. วันสงกรานต์ 

-ตักบาตร 
-รดน้ าด าหัวขอพรผู้ว่า
และส่วนราชการ 
รดน้ าขอพรต่อผู้มี
พระคุณวิทยาลัย 

5,000 - 5,000 - - - - 

14. วันฉัตรมงคล 0 0 0 0 0 0 0 

15. วันวิสาขบูชา 1,500 0 1,500 0 0 0 0 
16. วันอาสาฬหบูชา 1,500 0 1,500 0 0 0 0 
17. วันเข้าพรรษา 

-แห่เทียนพรรษา 
-ฟังธรรมและถวาย
กัณฑ์เทศน์ 
-ร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการอ่ืน 

4,000  1500 - 2500 - 62.5 

18 วันแม ่
-ท าบุญตักบาตร 
-เจริญพระพุทธมนต์ 
-ลงนามถวายพระพร 
-จุดเทียนชัย 

5,000  5,000     

19 บวงสรวงท้าวกวด 1,500 - 500 - 1000 - - 
20 วันมหิดล 1,500 - 500 - 1000 - - 
21 งานพิธีเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 
 

3,500  3,500     



๓๒๕ 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

21 ร่วมพิธีเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ 

3,500  3,500     

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

118,95
0 

 74,605  44,345  62.71 

 
6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าสถานที่ (หอประชุม)  
 

จ านวน ๕ วัน  วันละ ๔,๐๐๐ 
บาท  

๒๐,๐๐๐  บาท  

๒. ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง จ านวน 10 วัน ๆ ละ ๕๐๐ 
บาท 

5,0๐๐  บาท  

๓. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน  

จ านวน  ๑๑๘ คน ๆ ละ ๒๐๐ 
บาท   

รวม ๒๓,๖๐๐ 
บาท 

 

๔. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงนอกเขตอ าเภอเมือง
มหาสารคาม 

 2,0๐๐  บาท  

รวมทั้งสิ้น  50,600  
 
7.บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.๑   การจัดท างบประมาณควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า รายเดือน หรือรายไตรมาศ  เพื่อสะดวก
และง่ายต่อการเบิกจ่ายประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 7.๒  เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อสังคม การช่วยเหลือ  การร่วม
ท าบุญในงานพิธีต่างๆ อย่างเต็มใจ  
 7.๓  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  ไม่ว่าจะมีการประสานงานอย่างเร่งด่วน  หรือกระชั้นชิด
เพียงใด  นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ดีทุกครั้ง   
 7.๔  สมาชิกกลุ่มกิจกรรมผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ได้แจง้เหตุผลในการไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมจะด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนแทน 
 7.๕  ควรมีการตรวจเช็คล่วงหน้าเกี่ยวกับเวลาในการด าเนินบางกิจกรรม 



๓๒๖ 
 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
8.๑ บุคลากรและนักศึกษาให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันส าคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมองค์กร   
8.๒  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนโดยให้การ

สนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างดียิ่ง  และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
 8.๓  มีการจัดท าโครงการไว้ล่วงหน้า  ท าค าสั่งการเข้าร่วมกิจกรรมฯ  วางแผนการด าเนินงานและ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
 8.4 วิทยาลัยสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยอย่างดียิ่ง 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.๑  ควรมีการจัดท าแบบประเมินโครงการ หรือแบบประเมินรายกิจกรรม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาต่อไป โดยบางกิจกรรรมไม่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาจต้องพิจารณาแบบประเมินครั้ง
ต่อไป 
 9.๒  สมาชิกกลุ่มกิจกรรมต้องรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม  หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ควร
แจ้งประธานกลุ่มกิจกรรม  เลขาฯ  หรือสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ   
 9.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เพ่ือกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ จะได้ทราบล่วงหน้า 
 9.4 หากมีกิจกรรมที่ต้องเข้าวัด ควรให้อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ใส่เสื้อสีขาว หญิง
ใส่ผ้าถุง ชายกางเกงด า 
 9.5 ควรตรงต่อเวลานัดหมาย เช่นการขึ้นรถ การเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ควรกลับพร้อมกัน 
 9.6 การประสานงานกับจังหวัดเวลามีกิจกรรมเข้าร่วมไม่ชัดเจน ท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมบางครั้ง
สับสนและไม่เข้าใจงาน 
                                
                                        ลงชื่อ ..นาฏอนงค์  โลเชยีงสาย......  ผู้รับผิดชอบโครงการ                            

  ( นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย) 
                                นกัวิชาการศึกษา 

 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
 
 

ลงชื่อ      เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์.  ผู้บริหารที่รับผิดชอบ                          
          (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
      หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุฯ 
          วันที่   20 กันยายน 2558 
วันที่ .....8...เดือน กันยายน  พ.ศ.  2557 



๓๒๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  63 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัยพยาบาล 
                                  ศรีมหาสารคาม           
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายสุธิพงษ์  สีสมสอน  ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
  ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑)  สมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรมจ านวน  ๑๕ คน 
 ๒)  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่  ๑ – ๔ จ านวน  ๔๓๘  คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    ๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

๑.กิจกรรมของนักศึกษาในชมรมมีการท าความสะอาดห้องชมรม จัดเก็บอุปกรณ์ทุกๆเดือน โดย
สมาชิกในชมรมร่วมกันท าความสะอาด และส ารวจสภาพเครื่องดนตรี ชุด เครื่องประดับ อุปกรณ์อ่ืนๆ 
พร้อมทั้งจัดท าบัญชียืม-คืน อุปกรณ์ภายในชมรมอย่างเป็นระบบ 

๒.การแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
       ครั้งที่ ๑ งานเกษียณอายุราชการ 

ครั้งที่ ๒ งานลอยกระทงประจ าปี    
      ครั้งที่ ๓ งานผู้สูงอายุ จ. ล าปาง 
      ครั้งที่ ๔ งาน sport night  ย่าโมเกมส์ จ.นครราชสีมา 
      ครั้งที่ ๕ งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกรมปศุสัตว์  
       ครั้งที่ ๖ งานวันปีใหม่ 
       ครั้งที่ ๗ งานราตรีอินถวา 
       ครั้งที่ ๘ งานประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก 
       ครั้งที่ ๙ งานวันคล้ายวันเกิดผู้อ านวยการ ดร.นฤมล  เอนกวิทย์ 
       ครั้งที่ ๑๐ งาน Lady of the lamp 
       ครั้งที่ ๑๑ งานการประชุมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพเขต 7 ณ โรงแรมตักสิลา 
  ครั้งที่ ๑๒ งาน Fleshy night 
  ครั้งที่ ๑๓ งานร าต้อนรับนักศึกษาญี่ปุ่น 
 



๓๒๘ 
 

     ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๔,๗,๙ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 90 

นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ 
๔,๗,๙ ในระดับดีข้ึนไป จ านวน ๖๐ คน   คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  

๒.ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไป อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

นึกศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
ขึ้นไปจ านวน ๕๖ คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ 

๓.จ านวนนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 
๕ คน 
 

รายชื่อนักศึกษาที่มีความสามารถทางดนตรีไทยเพ่ิมขึ้น ๕ 
คน ดังนี้ 
นางสาวนางสาวนุชนาถ  ระดาเสริฐ 
นางสาวทรรศนีย์วรรณ   อรัญแสน 
นางสาวอัจฉราวตรี  เลาราด 
นางสาวพรพิมล  ศรีชนะ 
นางสาวศิริพร ฮาบพนม 

๔.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐ 

นักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 438 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
วิทยาลัยจัดขึ้น และสมาชิกชมรม จ านวน 60 คน เข้าร่วม
กิจกรรม หรือที่ได้รับมอบหมาย   คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

๕. มีจ านวนผลงานนวตกรรม/กิจกรรมการบูร
ณาการด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย ๑ 
ชิ้นงาน 

กิจกรรมบูรณาการที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม คือร่วมงาน
กับชุมชนศรีมหาสารคามในงานวันลอยกระทงประจ าปี  โดย
ได้มีการคิดกระบวนการการออกแบบขบวน และท่าร า
พ้ืนบ้านร่วมกัน 

๖. มีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงาน 

 

ชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงาน
ครบกระบวนการ PDCA เริ่มตั้งแต่การร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงาน(P) การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดของแต่ละ
กิจกรรม(D)การติดตามตรวจสอบโดยใช้แบบประเมิน การ
ถอดบทเรียน(C) และการน าผลไปปรับปรุงและพัฒนางาน(A) 

 
 
 
 
 
 



๓๒๙ 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้   

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ดนตรีพื้นบ้าน (๒๐ 
ชั่วโมง x ๑๕๐ บาท) 

๖,๐๐๐ 0 ๖,๐๐๐ 0 0 0 0 

๒ 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ดนตรีไทย (๒๐ ชั่วโมง 
x ๑๕๐ บาท) 

๖,๐๐๐ 0 ๖,๐๐๐ 0 0 0 0 

3 
ค่าวิทยากรสอน
แต่งหน้า 

2,400 0 0 0 2,400 0 100 

4 

ค่าจัดท าเพลงสืบสาน
ต านานวิทยาลัย
พยาบาลประกอบแสงสี
เสียง 

1๐,๐๐๐ 0 0 0 10,000 0 100 

5 
เช่าชุดการแสดงสืบสาน
ตลอดปี 

30,000 0 30,000 0 0 0 0 

6 ซ่อมอุปกรณ์ดนตรีไทย 10,000 0 0 0 10,000 0 100 
7. วัสดุอุปกรณ์ 5,000 0 0 0 5,000 0 100 

 รวมทั้งหมด 69,400 0 30,000 0 25,000 0 36.02 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ 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  
 

 



๓๓๐ 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
7.๑ เรียนรู้การวางแผนจัดท าโครงการที่ต้องด าเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ

PDCA 
7.๒ นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการด าเนินการและเกิดการเรียนรู้การแก้ไข

ปัญหาในเรื่องต่าง ๆในการด าเนินการ 
 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
8.๑ ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกัน

วางแผนงานโครงการ 
8.๒ รูปแบบกิจกรรมที่มีความน่าสนใจท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจและท าให้บรรลุตาม

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 

9.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
9.๑ สโมสรนักศึกษาควรมีการก ากับติดตามชมรมศิลปวัฒนธรรมในการน าข้อมูลผลการส ารวจ

ศักยภาพ/ความสามารถด้านต่างๆของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมาพิจารณาเพ่ือท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 9.๒ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมในการพิจารณาด าเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผน 
 9.๓ วิทยาลัยควรมีการสนับสนุนงบจัดซื้ออุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรมการแสดง ได้แก่ กระจก
เงาขนาดใหญ่ใช้ในการซ้อมการแสดง อุปกรณ์แต่งหน้า เพ่ือให้พร้อมส าหรับการด าเนินการ 
 

ลงชื่อ.......นายสุธิพงษ์  สีสมสอน..(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 (นายสุธิพงษ์  สีสมสอน) 

                                            ต าแหน่ง  ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรม 
 

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

                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  วันที่....15...เดือน....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 



๓๓๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  64 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  สืบสานวัฒนธรรมไทย  เนื่องในเทศกาลลอยกระทง 
  ร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม 

๒. ผู้รับผิดชอบ           นายวัฒนา  ตรงใจ  สโมสรนักศึกษาร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ระหว่างวันที่ ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   
  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑๐๖ คน 
 อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน ๑๕ คน 
 ประชาชนในชุมชนศรีมหาสารคาม จ านวน ๑๐ คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมาพบปัญหาในการด าเนนิงาน ในเรื่อง 
5.๑.๑ วางแผนในการประดิษฐ์แต่ละส่วนของกระทงไม่ดี จึงท าให้ท าออกมาเยอะส่งผลให้เหลือใช้ 
5.๑.๒ อุปกรณ์ท่ีสั่งได้ไม่ตรงตามลักษณะและเวลาที่ต้องการ 
5.๑.๓ ตู้แช่น้ าแข็งที่จะใช้ในการแช่ดอกไม้มาช้าท าให้ดอกไม้บางส่วนเหี่ยวและใช้การไม่ได้ 
มีการเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาว่า  ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมและการประสานงาน

ล่วงหน้าก่อนด าเนินงานโครงการ อย่างน้อย  ๑  เดือน จัดออกแบบกระทงจะท าให้ได้รูปแบบกระทงท่ี
หลากหลาย  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ  ให้ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ  

นักศึกษาชมรมจึงมีการวางแผน งานตามกระบวนการคุณภาพโดย 
 P: สโมสรนักศึกษานัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
นายวัฒนา ตรงใจเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  สรรหาสมาชิกของชั้นปีที่มีความสามารถด้านการประดิษฐ์
กระทงเพ่ือด าเนินการมอบหมายเป็นคณะกรรมการด าเนินงานร่วม วางแผนการด าเนินงานก่อนที่จะถึงวัน
ลอยกระทงจริง ประมาณ 1 เดือน 

D: ขั้นด าเนินการ ได้ด าเนินการตามแผนโดย 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านบอร์ดกิจการนักศึกษา เฟสบุ๊ค  เสียงตามสายและใน

ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ด าเนินการตามแผนโดย 

3.1 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



๓๓๒ 
 

- จัดท ากระทงใหญ่และขบวนแห่/ร่วมขบวนแห่กระทงในนามชุมชนศรีมหาสารคาม 
- การฝึกซ้อมและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 
- คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ส่งเข้าประกวดนาง นพมาศจังหวัดมหาสารคามในนามชุมชนศรี

มหาสารคาม 
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการประดิษฐ์กระทงและภูมิปัญญาชาวบ้านใน

การท ากระทงจากวัสดุธรรมชาติร่วมกับชุมชน โดยมีกรรมการจากชุมชนมาร่วมในการออกแบบและจัดหา
อุปกรณ์ในการด าเนินงานช่วย พร้อมจัดหานักเรียนและคนในชุมชนร่วมขบวน 

ด าเนินการร่วมการประกวดขบวนแห่กระทง ร่วมกับชุมชนทั้ง30ชุมชนของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.สโมสรและชมรมมีการใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 
PDCA 

สโมสรนักศึกษาได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพโดย 
P=วางแผนการจัดท าโครงการระหว่างวันที่ ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
D= ด าเนินการจัดท าในวันที่ ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
C=คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
A= คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาน าข้อเสนอแนะของการจัดท า
โครงการมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการท างานในครั้งต่อไป 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ข้อ ๓,๖,๗,๙ ในระดับดี
ขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับมากขึ้นไป  ดังนี้    
ข้อ ๓ จ านวน 86   คน  คิดเป็นร้อยละ 81.13 
ข้อ ๖ จ านวน 97  คน  คิดเป็นร้อยละ 91.50 
ข้อ ๗ จ านวน ๘๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๐๑ 
ข้อ ๙ จ านวน ๘๕ คน  คิดเป็นร้อยละ   ๘๐.๑๐ 

3.ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
ขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๗ 

4.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  

5.อาจารย์เจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต อย่าง
น้อย  ๑๐ คน 

อาจารย์เจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต จ านวน  14 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๓๓๓ 
 

6.งบประมาณ 
      ๖.๑ งบประมาณที่ใช้จ่าย 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดเตรียม
ขบวนแห่กระทง 

5,000 0 5,000 0 0 0 0 

2 

ค่าจ้างเหมาการ
แต่งกายนางร า
และเครื่องแต่ง
กายขบวนแห่และ
นางร า 

20,000 0 20,000 0 0 0 0 

3 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การประดิษฐ์
กระทง 

15,000 
 
 

0 15,000 0 0 
 
 

0 0 

4 
สนับสนุนการจัด
ขบวนแห่และ 
นางร า 

0 
 
 

9,000 0 9,000 
0 

0 0 

 รวมทั้งหมด 40,000 9,000 0 9,000 0 0 0 
 
๖.๒ สรุปมูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถแห่ขบวน ๕๐๐ ๕๐๐  
 รวมทั้งหมด - ๕๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
       - 
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     8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑.   การมีทีมด าเนินงานที่ดี  คอยช่วยเหลือและแก้ปัญหา   
๒.  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน
งบประมาณ สถานที่และบุคลากร 

 ๓.  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงการ 
 ๔.  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนศรีมหาสารคามเป็นอย่างดี 
 ๕.  ได้น าข้อเสนอแนะจากการท าโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มาปรับปรุง ได้แก่ รูปแบบขบวน 
รูปแบบกระทง และน าเอาอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มาปรับใช้ท าให้หมดงบประมาณ
ในส่วนนี้น้อย 
 
      9. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
           ๙.๑ ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 

      ๑. วางแผนในการประดิษฐ์แต่ละส่วนของกระทงยังไม่ดีท าให้การประดิษฐ์กระทงล่าช้า ส่งผล
ให้ไปลงทะเบียนช้าและขบวนเคลื่อนหลังจากที่เวลาใกล้ค่ า ท าให้กรรมการมองเห็นผลงานไม่ชัดเจน 

      ๒.อุปกรณ์ท่ีสั่งได้ไม่ตรงตามลักษณะและเวลาที่ต้องการเนื่องจากการประสานงานและการ
สื่อสารไม่ชัดเจน 
          ๙.2 . ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

     ๑ ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมและการประสานงานล่วงหน้า เพ่ิมในด้านรายละเอียดที่
ชัดเจนก่อนด าเนินงานโครงการ  ตามระเบียบงานพัสดุ  
       2.  ควรเสนอแนะให้เทศบาลจัดประกวดกระทงแยกกับขบวนออกจากกัน 

     ๓  เป็นโครงการที่ดี ท าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรม 
 
 

    ลงชื่อ..       นายสุรศักดิ์  กุณโฮง    (ผู้รับผิดชอบ) 
      (..นายสุรศักดิ์  กุณโฮง ..) 
            นายกสโมสรนักศึกษา 
 

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

                               หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 วันที่...15....เดือน..กันยายน ...พ.ศ.2557 

 
 
 



๓๓๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

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

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  65 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  ราตรีอ าลาอินถวา 
2. ผู้รับผิดชอบ                   นายวิศรุต  นาคาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา                   
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม  ๒๕๕8 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

4.๑. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ จ านวน 88 คน 
4.๒. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๓  จ านวน 434 คน 
4.๓. อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและศิษย์เก่า ๑๐๐ คน 

5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  จัดกิจกรรมงานราตรีอินถวา โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละชั้นปีในการจัดจัดซุ้มแสดงความยินดี   กิจกรรมอ าลาน้องพ่ีอินถวา  งานเลี้ยงอ าลารุ่นพ่ีและพบปะ
ศิษย์เก่า พ่ีเถาว์ และน้องเถาว์ ภายในงานมีการน าเสนอวิดีทัศน์ ๔ ปีของก้าวย่างสู่เส้นทางสีขาว ภาพความ
ทรงจ าและความประทับใจอินถวาช่อที่ ๒9  การประกวด The popular vote of  Bye-niorกิจกรรมสาน
สัมพันธ์พี่ น้องอินถวาและการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาชั้นปี ๑-๓และการแสดงของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  มีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาร่วมในการลงเถาว์แสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนมาก 
 
  5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. สโมสรนักศึกษามีการใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 
 

สโมสรนักศึกษามีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ในข้อที่ 
๒,๓,๖,๗ ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อย
ละ๘o 
 

นักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนดข้อ ๒,๓,๖,๗ ระดับดีข้ึนไปดังนี้ 
ข้อ ๒ จ านวน495 คน คิดเป็นร้อยละ  94.82 
ข้อ ๓ จ านวน460 คน คิดเป็นร้อยละ  88.12 
ข้อ ๖ จ านวน458  คน คิดเป็นร้อยละ 87.73 
ข้อ ๗ จ านวน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 83.52 

3.ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไปอย่างน้อย 
ร้อยละ ๘o 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 458 
คิดเป็นร้อยละ 87.73 



๓๓๖ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
4. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 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 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๓๐,๐๐๐ 0 ๓๐,๐๐๐ 0 0 0 0 
2 ค่าซุ้มสโมสรนักศึกษา 0 3,000 0 3,000 0 0 0 
3 รางวัลและของที่ระลึก

สโมสรนักศึกษา 
0 6000 0 6,000 0 0 0 

 รวมทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ 9,000 30,000 9,000 0 0 0 
 
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  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         7.๑ เรียนรู้การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานเพื่องานมีประสิทธิภาพ 
         7.๒ การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
         7.๓ เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
         8.๑ นักศึกษามีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ท าให้โครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี 
         8.๒ มีงบประมาณที่ได้รับอย่างเพียงพอ 
         8.๓ ศิษย์เกา่และคณาจารย์ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ 
         8.๔ อาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดโครงการท าให้มีแนวทางในการจัดโครงการ 
         8.๕ วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอ 



๓๓๗ 
 

 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
           9.๑ การควบคุมก ากับเวลาโดยเฉพาะในช่วงการเปิดวีดีทัศน์ ของรุ่นพ่ี ควรให้ทุกคนพร้อมกันที่
หอประชุม จัดกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องกัน โดยมีการก าหนดการที่แน่นอนเพ่ือที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 
           9.๒ เน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ร่วมโครงการให้ความส าคัญกับการร่วมงานมากกว่าการ
บันทึกภาพที่นอกหอประชุม 
 
 

ลงชื่อ...     วิศรุต  นาคา.........(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(....นายวิศรุต  นาคา....) 

                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

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

                                          หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   วันที.่....30...เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ..2558 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับโครงการ / กิจกรรม ที่  66   

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม “วันกตัญญู ครอบครัวอบอุ่น” 
2. ผู้รับผิดชอบ           นางสาว ชไมพร เยาวพันธ์ สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

4.กลุ่มเป้าหมาย   
- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ ๑รุ่นที่ ๓๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑๐๖ คน 
-  อาจารย์ บุคลาการ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๖๐ คน   
- แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการของ 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจ านวน ๑๐ คน 
                     รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน  

๕. ผลการด าเนินงาน 
      5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

คณะกรรมการด าเนินงานได้ด าเนินการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีวัน
สงกรานต์ และร่วมกันจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๙ รูป ในภาคเช้า  จิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ บ้านมหาสารคามชุมชนศรีมหาสารคาม  จัดกิจกรรมในวันกตัญญูครอบครัวอบอุ่นใน
หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สรงน้ าพระพุทธรูป การรดน้ าด าหัวและขอพรผู้ใหญ่และจัดให้
มีการละเล่นพ้ืนบ้าน ร าวงสงกรานต์ เก้าอ้ีดนตรี ประกวดนางสงกรานต์และรดน้ าขอพร 
5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

1.สโมสรและชมรมมีการใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ PDCA 

สโมสรนักศึกษาได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพโดย 
P=วางแผนการจัดท าโครงการระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕8  
D= ด าเนินการจัดกิจกรรมระหว่าง ๑-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
C=คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ด าเนินการประเมินผลการ 
 



๓๓๙ 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

 ด าเนินงาน 
A= คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาน าข้อเสนอแนะของการจัดท า
โครงการมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการท างานในครั้งต่อไป 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
ด้ านคุณธรรมจริ ย ธ ร รมและทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  
ในข้อที่  ๒ คือ มีทัศนคติที่ดี  ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพพยาบาล  
(๓) ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข  
(๖ )  มี ความสามารถในการคิ ดและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (๗) มีภาวะผู้น า
และสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 (๙) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับดีขึ้นไปอย่าง
น้อยร้อยละ ๘o 

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับมากขึ้นไป  ดังนี้    
ข้อ ๒ จ านวน 156 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.63 
ข้อ ๓ จ านวน 143 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.25 
ข้อ ๖ จ านวน 141  คน  คิดเป็นร้อยละ 80.11 
ข้อ ๗ จ านวน 143  คน  คิดเป็นร้อยละ 81.25 
ข้อ ๙ จ านวน 152 คน  คิดเป็นร้อยละ  86.36 

3 .มี ก า รบู รณาการกิ จก ร รม พัฒนา
นักศึกษากับการท านุศิลปวัฒนธรรมอย่าง
น้อย  ๑  กิจกรรม 

มีการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับการท านุศิลปวัฒนธรรม
จ านวน 4 กิจกรรมคือ   1.การท าบุญตักบาตร 
2.กิจกรรมการละเล่นสงกรานต์   3.การรดน้ าด าหัว 
4.การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

4.ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไปอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๐ 

4.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ๑๐๐  



๓๔๐ 
 

๖.  สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณท่ีใช้จ่าย 

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์/

สังฆทาน 
๑๐,๐๐๐ 0 9,740 0 260 0 2.6 

๒ ค่าตอบแทนพระ
วิทยากร 

๑,๒๐๐ 0 ๑,๒๐๐ 0 0 0 0 

๓ อาหารว่าง ๔,๕๐๐ 
 

0 ๔,๕๐๐ 0 0 0 0 

รวม ๑๕,๗๐๐ 
 

0 ๑๕,44๐ 0 260 0 2.6 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
         - 
 ๘.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑   ทุกคนร่วมกันท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
๒  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน
งบประมาณ สถานที่และบุคลากร 

 ๓  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงการ 
 ๔  ได้น าข้อเสนอแนะจากการท าโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มาปรับปรุง ได้แก่ การวางแผนที่
ท างาน แนวทางการท างาน และน าเอาอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มาปรับใช้ท าให้หมด
งบประมาณในส่วนนี้น้อยลง 
 
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
     9.1  ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 

  ๑ ข้อจ ากัดเรื่องเวลาเพราะงานอยู่ใกล้วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๒   

  ๒ การด าเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามก าหนดการที่ก าหนดไว้ มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
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     ๙.๒ . ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   ๑  ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมและการประสานงานล่วงหน้าก่อนด าเนินงานโครงการ 

อย่างน้อย  ๑-๒  เดือน 
   ๒  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ให้ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ  
   ๓. การด าเนินกิจกรรม จะต้องกระชับเวลา เพ่ือไม่ให้เวลาตาม ก าหนดการต้องเลื่อนออกไป 

 
ลงชื่อ........ .ชไมพร เยาวพันธ์................(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(....นางสาว ชไมพร เยาวพันธ์....) 
                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

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

                                          หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   วันที.่....30...เดือน  เมษายน   พ.ศ..2558 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  67 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  สดุดีพระคุณครู 
๒. ผู้รับผิดชอบ         นายสุรศักดิ์ กุณโฮง    นายกสโมสรนักศึกษา 

        นางสาวเฌอร์นินทร์ ตั้งปฐมวงศ์   ที่ปรึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2558 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จ านวน ๕45 คน 
 ๒. อาจารย์ประจ า วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน  ๖๐ คน 
 ๓. พยาบาลพ่ีเลี้ยงและศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน  ๕๐ คน 
    รวมจ านวน  655 คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ระยะที่ 1  ขั้นเตรียมการด าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ โดยการจัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ .ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน ด าเนินการตามแผนโดย กิจกรรมไหว้ครู และมอบแถบหมวก เข็มชั้นปีแก่นักศึกษาปี ๒,๓,๔ 
กิจกรรมจากใจศิษย์สู่ใจครู การประกวดเรียงความ/แต่งบทประพันธ์ สดุดีพระคุณครู การประกวดพานไหว้
ครู ๒ ประเภท คือ สวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ อย่างละ ๑ รางวัล และชมเชย ๒ รางวัลมอบ
ทุนการศึกษา    การมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่เรียนดี  กิจกรรมดี และความประพฤติดี  เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  การมอบรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นและรางวัลครูในดวงใจ มอบเกียรติบัตรแก่
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๘ และคณะกรรมการสโมสร นักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายงาน
ตัวเข้ารับต าแหน่ง ผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๕๔๐ 
คน  อาจารย์ประจ า วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๖๐ คน และพยาบาลพ่ีเลี้ยงและศิษย์เก่า 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๕๐ คน 
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล โดยการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ การสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป  
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     5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน 542 คน ต่อการจัดโครงการโดยใช้แบบ
ความพึงพอใจ ผลการประเมินพบว่านึกศึกษามีความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป จ านวน 486 
ร้อยละ 89.66 

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ 
๒,๓,๖ ในระดับดีข้ึนไปอย่าง  น้อยร้อยละ 
๘๐ 

จากการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้
แบบประเมินคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์ผลการประเมิน
พบว่า  
ข้อที่ ๒ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 479 คน คิดเป็น  
ร้อยละ   88.37 
ข้อที่ ๓ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน468  คน คิดเป็น 
ร้อยละ 86.34 
ข้อที่ ๖ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 448 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 82.65 

๓. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 
 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน ๕๔2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔. จ านวนอาจารย์ประจ า / พยาบาลพ่ี
เลี้ยงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือ
ประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลดีเด่นด้าน
วิชาการ วิชาชีพ บริการวิชาการ วิจัย 
คุณธรรมจริยธรรมหรือการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อย่างน้อย ๕ คน 
 

มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการย่องย่องเชิดชูเกียติด้าน
วิชาการ จากการประกวดครูในดวงใจ จ านวน ๖ คน และมี
จ านวนอาจารย์พี่เลี้ยงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้าน
วิชาการ จากการคัดเลือกอาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่น 
จ านวน ๑๓ คน 

๕.จ านวนศิษย์เก่า วศม.ที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติหรือประกาศเกียรติคุณหรือ
รางวัลดีเด่นด้านวิชาการวิชาชีพ บริการ
วิชาการ วิจัย คุณธรรมจริยธรรมหรือการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างน้อย  
๒ คน 
 

จ านวนศิษย์เก่า วศม.ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือ
ประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลดีเด่นด้านวิชาการวิชาชีพ 
จ านวน 2 คน 
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6. งบประมาณ 
6.1 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 

๑. 
 
 
 
 
 
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ของ
รางวัลเชิดชูเกียรติ ของ
นักศึกษาและอาจารย์ 
พยาบาลพ่ีเลี้ยง/ดอกไม้
ตกแต่งเวที   

30,000 0 29,832 0 168 0 0.56 

 รวมทั้งหมด 
 

30,000 0 29,832 0 168 0 0.56 

 
 6.2  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา
จ านวน 2 ชั่วโมง 

100 200  

๒. หอประชุมวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม จ านวน 5 
ชั่วโมง 

500 2,500  

๓. โสตทัศนูอุปกรณ์ จ านวน 5 
ชั่วโมง 

100 500  

 รวมทั้งสิ้น  3,200  
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7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
7.1 การจัดโครงการควรมีการประชุมวางแผนกันเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

เหมาะสมมากขึ้น 
           7.2  การจัดท าโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ   
ด าเนินงานเพื่อที่จะให้งานเป็นระบบมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.1 วิทยาลัยฯ การส่งเสริมให้เห็นความส าคัญต่อการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ เสมอมา
จึงท าใหน้ักศึกษามีความตั้งใจจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดพระคุณครู 

8.2 มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงานโดยอาจารย์ใน
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

8.2 เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบการด าเนินงานที่ดีมาตลอดถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่น จึงสามารถสานต่อการท างานได้ง่าย 

8.4 อาจารย์ และอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ความส าคัญกับการกิจกรรมตลอดมา จากการเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนหลายท่านทุกๆ จึงท าให้นักศึกษาก าลังใจในการจัดท าโครงการ 

8.5 อาจารย์ในกลุ่มงานกิจการนักศึกษาดูแลนักศึกษา และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด จึงท าให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน จนโครงการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

8.7 กิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ จึงท าให้นักศึกษาร่วมแรง
ร่วมใจในการจัดท าโครงการ  
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 

๒. ควรมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เสนอผลการด าเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาและชมรม 
ในทุกๆปี 

๓. ควรมีกิจกรรมตอบแทนผู้มีอุปการคุณในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติม 
๔. เพ่ิมกิจกรรมการประกวดเรื่องเล่าความประทับใจคุณครูในดวงใจ ว่าประทับใจอย่างไร 

 
ลงชื่อ........ สุรศักดิ์ กุณโฮง    ....(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(..นายสุรศักดิ์ กุณโฮง    ....) 
                                                      นายกสโมสรนักศึกษา 

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

                                          หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 วันที่..15....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ....2558 



๓๔๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  68 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    สดุดีพระคุณแม่ 
2. ผู้รับผิดชอบ      นางสาวศิริพร  ปินะถา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ๓-๑๐   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
4.กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาชั้นปีที่๑,๒,๓,๔ จ านวน  ๕๓๔  คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสดุดีพระคุณแม่คิดเป็น  ๑๐๐% ของนักศึกษาทั้งหมด ผล
การด าเนินกิจกรรมดังนี้  นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ    มี
ความตระหนักถึงความส าคัญของพระคุณแม่  อาจารย์และผู้มีพระคุณ  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมี
ความกตัญญู  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. สโมสรนักศึกษามีการใช้
กระบวนการ พัฒนาคุณภาพใน
การด าเนินงานอย่างครบ
กระบวนการ 
 

มีการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๓-๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัด
งานในวันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
๑. วันที่ ๔-๖ สิงหาคม จัดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์โครงการสดุดี
พระคุณแม่ และกิจกรรมต่างๆ 
๒.. วันที่ ๗-๙ สิงหาคม เตรียมงานการจัดกิจกรรม 
๓.. วันที่ ๗ สิงหาคม จัดกิจกรรม  
โดยสโมสรนักศึกษาใช้กระบวนการ พัฒนาคุณภาพในการด าเนินงาน
อย่างครบกระบวนการ โดยการติดต่อประสานงาน และร่วมกันท างาน
อย่างเป็นระบบ ท าให้การจัดงานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อแม่  อาจารย์และผู้มี
พระคุณ  ร้อยละ ๑๐๐ 

นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อแม่  อาจารย์และผู้มีพระคุณ  
ร้อยละ ๑๐๐   

๓. นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมระดับ
มากขึ้นไปร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑ 



๓๔๗ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๔. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ในข้อที่ ๒,๓  ในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในข้อที่ 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 าดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ 
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๐,๐๐๐ - 750 - 9,250 - 92.5 

๒ ค่าอาหารว่าง
อาจารย์และ
ผู้ร่วมงาน 

เงินสนับสนุนจากอาจารย์  เจ้าหน้าที่เป็นค่าอาหารว่าง 

 รวมทั้งหมด 
 

๑๐,๐๐๐ - 750 - 9,250 - 92.5 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าแฟ้มของรางวัล เล่มละ ๖๙ บาท ๒๐๗  
๒ ค่านาฬิกาท่ีระลึก เรือนละ ๓๕๐ บาท ๗๐๐  

 รวม  ๙๐๗  บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก าหนดการที่คลาดเคลื่อนของแต่ละชั้นปีท าให้มีบางชั้นปีที่มาช้าแต่
ก็สามารถเข้าร่วมงานทันตามก าหนดการ  แต่ไม่พร้อมเพรียงกัน  ๑๐๐ % 

๒.พิธีกรยังขาดประสบการณ์  และขาดความมั่นใจ  แต่ก็สามารถด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วงได้ 
๓.การส่งหนังสือเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นล่าช้า  จึงได้เรียนเชิญทางโทรศัพท์ 
 



๓๔๘ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑.มีการวางแผนงาน  มอบหมายงานอย่างชัดเจน  การประสานงานในทีมงานเป็นระบบ  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ชัดเจนและต่อเนื่อง  ทั้งด้านงบประมาณ  สถานที่  บุคลากร 
๓.วัฒนธรรมและความผูกพันธุ์ภายในองค์กรท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในกิจกรรม 
๔.มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบมากข้ึน  โดยน าข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการในปีการศึกษา  

๒๕๕๗  มาปรับปรุงในปี ๒๕๕๘  ให้สมบูรณ ์ได้แก่ 
๔.๑ ความพร้อมด้านสถานที่  ได้แก่  เครื่องเสียงที่ใช้ในงานเพียงพอ  เสียงชัดเจน  และเจ้าหน้าที่

อ านวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๒ มีก าหนดการการจัดกิจกรรมที่ละเอียดชัดเจน  ท าให้สามารถก ากับติดตาม  การประสานงาน

ได้คล่องตัว 
๔.๔ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
 

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑.เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามก าหนดได้เป็นอย่างดี  จึงควรก าหนดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
๒.ควรก ากับติดตามการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในประเด็นดังนี้ 
๒.๑ ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  พร้อมกับ

แจ้งก าหนดการและกิจกรรมให้นักศึกษาทราบก่อนวันงานอย่างน้อย  ๒  สัปดาห์ 
๒.๒ ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้มีการประชาสัมพันธ์ในเช้าวันงาน  มีเสียงตามสายเพื่อ

แจ้งก าหนดการและกิจกรรมให้นักศึกษาทราบและมาตรงเวลา 
๒.๓ ประสานงานกับฝ่ายพิธีการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลการประกาศของพิธีกรและ

เตรียมผู้เข้ารับรางวัลให้พร้อมเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
๒.๔ ประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ให้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเสียง  ล าโพงทุกจุดก่อน

เริ่มงาน 
     ลงชื่อ..ศิริพร ปินะถา.......(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                                    (นางสาวศิริพร ปินะถา.) 
 
ลงชื่อ.........เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์.......(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(.นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์...) 
                                          หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 วันที่..15....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ....2558 



๓๕๐ 
 

 

 

 

  

ด้านการบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร 

 
      โครงการกลยุทธ์ 

 
 
 
 



๓๕๑ 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  69 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. ผู้รับผิดชอบ    ๑. นางมลฤดี       แสนจันทร์        
                       ๒.  ดร.ควนัเทียน  วงศ์จันทรา 
๓. ยุทธศาสตร์ที ่ ๓   การสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ และให้บริการวิชาการ 
                            สุขภาพแก่ชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่  ๔     พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๑.มีการจัดการความรู้อย่างน้อย ๑ ประเด็น 
2. มีองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นที่ก าหนด ๔ ประเด็น 
3. อาจารย์น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   และการวิจัย 
4. บุคลากรน าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน 
๕. มีแนวปฏิบัติที่ดีของพันธกิจวิจัย อย่างน้อย ๑ ประเด็น 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗   ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  
         อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รวม ๕๗ คน 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
        ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

     กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมและตัวแทนทุกกลุ่มพันธกิจประชุมวางแผนการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ จากนั้นมีการก าหนดและแต่งตั้งกรรมการ KM team ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
กรรมการ KM team วางแผนการจัดการความรู้ของแต่ละกลุ่ม  โดยการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงใช้ใน
การวางแผนในการจัดการความรู้ และก าหนดผู้รับผิดชอบของงานการจัดการความรู้ทุกกลุ่มพันธกิจ 

   จัดประชุม KM team เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ตามแผนการจัดการความรู้ทุกพันธกิจ ดังนี้ 

   ๑ฬ พันธกิจด้านวิชาการ รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดและสรุปองค์ความรู้ 
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 



๓๕๒ 
 

๒.พันธกิจด้านบริการวิชาการ รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดและสรุป 
องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๓. พันธกิจด้านท านุบ ารุง รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดและสรุปองค์ 
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๔. พันธกิจด้านวิจัยและนวตกรรม รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดและ 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กรรมการ KM team  และกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล
ของการท า KM ของแต่ทุกพันธกิจ  จัดเวทีเผยแพร่ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความรู้ไปสู่บุคลากร
และกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด   สรุปองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือการเผยแพร่ และด าเนินการน า
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดสรุปผลการด าเนินงาน  
 
        ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 
๘. มีการจัดการความรู้ครบทั้ง ๔ พันธ
กิจมีประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ พันธกิจ 
คือ พันธกิจด้านการผลิต  และด้านการ
วิจัย 

 
    วิทยาลัยได้ด าเนินการกิจกรรมจัดการความรู้ KM   
ภายในกลุ่มงาน จนเกิดผลการ KM  ครบทั้ง 4 กลุ่ม /พันธ
กิจ   และได้ร่วม  KM ร่วมกับทีมด าเนินการทั้งวิทยาลัย 2 
พันธกิจ  คือ  ด้านการผลิต และด้านการวิจัย 
    วิทยาลัยได้ด าเนินการกจิกรรมจัดการความรู้ KM   มี
ประเด็นการจัดการความรู้ ๓ ประเด็น ได้แก่ 
   ๑) การพัฒนาคุณภาพการเขียนแผนการสอน  
   2) การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
   3) รูปแบบการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
  ๔) การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 9.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานครบ
ทั้ง ๔ พันธกิจ ๔ องค์ความรู้ 
มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

    มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานครบทั้ง ๔ พันธกิจ ๔ องค์ความรู้ 
มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง(tacit knowledge)ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 
   5.1 ทุกรายวิชาได้มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
คุณภาพการเขียนแผนการสอน ไปใช้และน ามาแลกเปลี่ยน



๓๕๓ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
เรียนรู้และปรับปรุง 
   5.2 อาจารย์ที่ท าวิจัยได้น าแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ ไปใช้ในการเขียนบทความ
วิจัย น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการน าไปใช้และปรับปรุง
แก้ไขร่วมกัน         
   5.3 กลุ่มวิชาการมีการน าแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และน าผลการน าไปใช้มาปรับปรุงร่วมกัน 
  ๕.๔ กลุ่มวิชาการได้น าแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยไปใช้และ
น าผลการน าไปใช้มาปรับปรุงร่วมกัน 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามโครงการ 
๑.มีการจัดการความรู้อย่างน้อย ๑ 
ประเด็น 
 
 

      มีการจัดการความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด  คือ 
  ๑) การพัฒนาคุณภาพการเขียนแผนการสอน  
   2) การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
   3) รูปแบบการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
  ๔) การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 

2. มีองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นที่ก าหนด ๔ ประเด็น 
 

     มีองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่ก าหนด  คือ 
๑) การพัฒนาคุณภาพการเขียนแผนการสอน  
   2) การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
   3) รูปแบบการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
  ๔) การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
  

๓. อาจารย์น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย  
 

     อาจารย์น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น  
    - ในการเขียนแผนการสอน ได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน  
อาจารย์น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการ
พัฒนาการวิจัย เช่น 



๓๕๔ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น  
ในการเขียนแผนการสอน ทุกรายวิชาได้มีการน าแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเขียนแผนการสอนไปใช้และน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และปรับปรุง  ได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  
อาจารย์น าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการ   กลุ่ม
วิชาการมีการน าแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและน าผล
การน าไปใช้มาปรับปรุงร่วมกัน 
   กลุ่มวิชาการได้น าแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยไปใช้และ
น าผลการน าไปใช้มาปรับปรุงร่วมกัน 
ด้านพัฒนาการวิจัย เช่น อาจารย์ที่ท าวิจัยได้น าแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ไปใช้ในการ
เขียนบทความวิจัย น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการน าไปใช้
และปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ท าให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพ่ิมข้ึน         
 

๔ บุคลากรน าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี
ไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน 
 

      บุคลากรน าองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินงาน   เช่น บุคลากรสายสนับสนุนงาน
ท านุบ ารุงฯ น าแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและน าผล
การน าไปใช้มาปรับปรุงร่วมกันท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
    บุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาการและกลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการได้น าแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยไปใช้และ
น าผลการน าไปใช้มาปรับปรุงร่วมกันท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๕. มีแนวปฏิบัติที่ดีของพันธกิจวิจัย 
อย่างน้อย ๑ ประเด็น 
 

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินงาน คือแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
 
 



๓๕๕ 
 

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 ประชุมวางแผน 
-อาหารและอาหารว่าง 
๖๐คนx๒๐๐บาท 

๑,๖๐๐ 
 

 ๐  ๑,๖๐๐ ๐ ๑๐๐ 

2 จัดประชุม 
การแบ่งปันและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ค่าอาหารว่าง 
๕๗ คน x ๒๕บาท x 
๕ ครั้ง 

 
 
๗,๑๒๕ 
 

 ครั้งที่ ๑ 
ค่าอาหาร
ว่าง  1 มื้อ 
ๆ ละ 25 
บาท x 35 
คน เท่ากับ 
875 บาท 
 ครั้งที่ 2 
ค่าอาหาร
ว่าง  1 มื้อ 
ๆ ละ 25 
บาท x 28 
คน เท่ากับ  
700 บาท 
รวม   
1,575 
บาท 

  
 
๕,๕๕๐ 
 

  
 

๗๗.๘๙ 

3 วิทยากร 
-ค่าวิทยากร ๒ ครั้งx๓ 
ชม.x๑,๒๐๐บาท 
ค่าเดินทางวิทยากร ๒ 
ครั้งxไป-กลับx๒๐๐
บาท 

 
๗,๒๐๐  
บาท 
 
๘๐๐ 
บาท  

 ๐    ๑๐๐ 

4 
 

ประชุมรวบรวมองค์
ความรู้ 
ค่าอาหารว่าง  
๑๖ คน x ๒๕ บาท x 

 
 
 
๘๐๐ บาท 
 

 ๐    ๑๐๐ 



๓๕๖ 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๒ ครั้ง  
-ค่าจดสิทธิบัตร 
๑,๐๐๐บาท 

๑,๐๐๐
บาท 

5 ค่าจัดท าเอกสาร 
รายงาน KM  
๑๐เล่ม X ๒๐๐ บาท 
  
-วัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน                                                                     
๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 
๒,๐๐๐ 
บาท 
๑๐,๐๐๐ 
บาท 

  
 

๐ 

  
 
๑๐๐ 

  
 

๑๐๐ 

                       รวม ๓๐,๕๒๕ 
บาท 

 ๑,๕๗๕ 
บาท 

 ๒๘,๙๕๐  ๙๔.๘๔ 

 
 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล า 
ดับที่ 

รายการ 
 

 

ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้ห้อง ๔ ชม.x ๒ ครั้ง 
=๘ ชม. 

ชม.ๆละ ๓๐๐ ๒,๔๐๐  

๒ ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
๔ ชม x ๒ ครั้ง=๘ ชม. 

ชม.ๆละ ๑๐๐ ๘๐๐  

๓ ค่าใช้เครื่องเสียง ๔ ชม.x ๒ ครั้ง 
=๘ ชม. 

ชม.ๆละ ๑๐๐ ๘๐๐  

                                    รวม  ๔,๐๐๐  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         ๑๐..๑ การก าหนดแผนการด าเนินการจัดการความรู้ที่ชัดเจนท าให้ลดความคลาดเคลื่อนในการ
ด าเนินงาน 
         ๑๐.๒ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง จะท าให้ได้เทคนิคในการ
ด าเนินงาน 
         ๑๐.๓ การบันทึกการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ควรมีการบันทึกทุกครั้ง 
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๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนนุ และมีการก ากับติดตาม 
 ๑๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตาม ประสานงานกับกลุ่มต่างๆในการจัดการความรู้ 
 ๑๑.๓ มีการก าหนดแผนการด าเนินการจัดการความรู้  
 
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 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 70 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการองค์กรแห่งความสุข   
2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
4. กลยุทธ์ที ่กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 

5.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
5.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ตามเกณฑ์ สบช ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐ 
5.3 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร ของวิทยาลัย อยู่ในระดับดีข้ึนไป ( x > ๔.๐๐)  
5.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ สบช. อยู่ในระดับดีข้ึนไป ( x > ๔.๐๐ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   
1. กิจกรรมอบรม การเสริมสร้างความสุขในการท างานความรักและความผูกพันในองค์กร ใน

วันที่   5 สิงหาคม 2558 
 2. กิจกรรมเสริมสร้างก าลังใจในการปฏิบัติงาน ต.ค.57 - ก.ย.58 

3. ใส่บาตร ทุกวันศุกร์ ต.ค.57 - ก.ย.58 
4. กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. 

7. กลุ่มเป้าหมาย     
1. อาจารย์     จ านวน  56 คน 
2. บุคลากรสายสนับสนุน    จ านวน  39 คน 

     รวมทั้งสิ้น   95  คน 
8. ผลการด าเนินงาน  
  8.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  -  ด าเนินกิจกรรมจัดอบรมการเสริมสร้างความสุขในการท างานความรักและความ
ผูกพันในองค์กร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 
  - มีกิจกรรม ท าบุญ ตักบาตร ทุกวันศุกร์ 
  -  แสดงความยินดี เยี่ยมไข้ ให้ก าลังในโอกาสต่างๆ 
  - ด าเนินกิจกรรมออกก าลังกาย ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. (โยคะ/แอโรบิค) 
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8.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๑  ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ  อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐  

- จัดอบรมการเสริมสร้างความสุขในการท างาน ความรักและความ
ผูกพันในองค์กร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 77.90 
- กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ จัดทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
  ครั้งที่ 1 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05  
  ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ3.15  
  ครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 7คน คิดเป็นร้อยละ 7.37 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขและความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ สบช ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 82.10 

3. ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของ
บุคลากร ของวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป  
( x > ๔.๐๐) 

ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร ของวิทยาลัยในภาพรวม  อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.01  (SD=0.79) และเม่ือพิจารณารายด้าน
ของความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 
๑. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.06 
๒. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.91 
๓. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และความ
ผูกพันต่อวิทยาลัย อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.47 
4. ด้านความสุขในการท างาน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.02 

4.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ สบช. อยู่
ในระดับดีขึ้นไป ( x > ๔.๐๐) 

ค่าเฉลี่ยพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของวิทยาลัยใน
ภาพรวม  อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.01  (SD=0.79) และเมื่อ
พิจารณารายด้านของความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 
๑. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.06 
๒. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.91 
๓. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และความ
ผูกพันต่อวิทยาลัย อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.47 
4. ด้านความสุขในการท างาน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.02 
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9. งบประมาณ 
 9.๑ 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 ค่าตอบแทนวิทยากร
ภายนอก 

33,600 - 33,600 - - - 0 

2 ค่าท่ีพัก 1,800 - 1500 - 300 - 16.67 

3 ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

14,250 - 11,110 -  - - 

4 ค่าเดินทางวิทยากร 6,150 - 5,500 - 650 - 10.57 

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,000 - - - 4,000 - 100 

6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การตักบาตร 

24,000  24000  - - 0 

 รวม 83,800 - 75,710 - 4,950 - 5.90 

 
9.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม จ านวน 8 
ชั่วโมง  

ชั่วโมงละ 300  2,400  

๒ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
8 ชั่วโมง  

ชั่วโมงละ 100  800  

๓ ค่าเครื่องเสียง จ านวน 8 
ชั่วโมง  

ชั่วโมงละ 100  800  

 รวม  4,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1  การวางแผนการด าเนินงานควรวางแผนล่วงหน้า  เพื่อการเตรียมการด าเนินการ  
เนื่องจากพบปัญหาในการด าเนินการคือ 
  -  ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการปรับเปลี่ยนบ่อยเนื่องจากบุคลากร มีภาระกิจการ
ประชุมอ่ืนๆ และแผนงานโครงการของวิทยาลัยปรับเปลี่ยนบ่อย ท าให้บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
  - บางกิจกรรมยังไม่มีความชัดเจนหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงท าให้เกิดความ
สับสนในการปฏิบัติงาน 
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 10.2  การวางแผนด าเนินงานต้องก ากับติดตาม  และก าหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน  
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1  ความรับผิดชอบ 
 11.2  ความรอบคอบการปฏิบัติงาน 
 11.3  ความมุ่งม่ันตั้งใจ 

11.4  ความร่วมมือจากบุคลากรในวิทยาลัย 
 

12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
12.1 บุคลากรในวิทยาลัยควรตระหนักถึงความส าคัญในกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมและเป็น

ผลประโยชน์ของตนเองให้มาก 
12.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกกิจกรรม 
 

  
ลงชื่อ....    ศุจินธร  วรานุสาสน์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน)์ 
    นักทรัพยากรบุคคล 

 
ลงชื่อ....ภรรวษา  จันทร์ศิลป์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางภรรวษา  จันทร์ศิลป์) 
                                          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

                    วันที ่ 15   เดือน   กันยายน  พ.ศ.   255๘. 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  71 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน ์
   นายดิษฐพล  ใจซื่อ 
   นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาและเสริมสร้าง สมรรถนะแก่ ก าลังคนด้าน สุขภาพของชุมชน 
4. กลยุทธ์ที่  6 ยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 

5.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาอาจารย์ อยู่ในระดับ 5 (คะแนน 5) 
5.๒ อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ วิธีการสอนและการวัดผล

การศึกษา อย่างน้อย  50 ชั่วโมง /คน/ ปี   
5.๓ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ ๑๐๐ 
5.4 อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 100  
5.๕. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและ

สมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานระดับมาก อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕7  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 
7. กลุ่มเป้าหมาย   อาจารย์พยาบาล จ านวน ๕7  คน 
8. ผลการด าเนินงาน  

8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
       กิจกรรมที่จัดโดยวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการ มคอ. 3 4 5 และ 6 ทั้งในระบบและ

ในเอกสาร OPEN TQF (จัดโดยกลุ่มวิชาการ) วันที่  22-23 ม.ค.2558   
       กิจกรรมพัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก อบรมภาษาอังกฤษ จ านวน 1 คน อบรมรองฯ 

จ านวน 2 คน อบรม ผบต จ านวน 2 คน อบรม ผบก จ านวน 1 คน อาจารย์ทั้ง 57 คนไปประชุม 
อบรมทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน ทั้ง 57 คน  มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท 4 คน   จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการไปประชุมอบรมของอาจารย์  
ด าเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ จ านวน 6 คน  



๓๖๓ 
 

      ด าเนินการก ากับ ติดตามการน าความรู้จากการไปพัฒนาตนเองไปใช้ในการเรียนการสอน
ฯและการปฏิบัติงาน ตรวจในระบบพัฒนาบุคลากร 

8.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
อาจารย์ อยู่ในระดับ 5 (คะแนน 5) 
 

1.มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2555-2558 
2.มีการส่งอาจารย์ไปพัฒนา ประชุม อบรมตาม
แผนพัฒนาที่ก าหนด ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
3. มีก าหนดการจัดโครงการพัฒนาคน พัฒนางาน 
พัฒนาองค์กรสู่ความสุขและส าเร็จ /โครงการองค์กร
แห่งความสุข/มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 2558 และมี
สวัสดิการบ้านพัก โดยมีการประเมินความสุขและความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.05  (SD=0.76) 
4. มีระบบติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้ที่
ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานในฐานข้อมูล
ระบบงานพัฒนาบุคลากร 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์ในที่
ประชุมประจ าเดือนข้าราชการ 
6. ประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

2. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ วิธีการสอนและการ
วัดผลการศึกษา อย่างน้อย  50 ชั่วโมง /
คน/ ปี   

อาจารย์จ านวน 57  คน ได้รับการพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/คน/ปี  เฉลี่ยทั้งสิ้น 
154.14 ชั่วโมง 

๓. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ปีงบประมาณ 2558 ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
 

4. อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองตาม
แผนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ค่า
เป้าหมายร้อยละ 100 

อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

5. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานระดับ
มาก อย่างน้อยร้อยละ 80 

อาจารย์มีความพึงพอใจต่อโครงการ อยู่ในระดับมากคิด
เป็นร้อยละ 84 



๓๖๔ 
 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับ
ที ่

 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย  
ร้อยละ

เหลือจ่าย เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

กิจกรรมพัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก 
1 งบประมาณในการ

พัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/
พัฒนาด้านการ
บริหาร ภาษาอังกฤษ 

750,000  130,100  619,900  82.65 

2. งบประมาณในการ
พัฒนาตนเองคนละ 
10,000 

570,000  103,490  466,510  81.84 

3. งบประมาณในการ
พัฒนางาน ถัวเฉลี่ย 
8,000/คน 

456,000  413,865  42,135  9.24 

 รวม 1,776,000  647455  1,128,544  63.54 

 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุม 2 ครั้ง ครั้งละ 7 
ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 
300 

4,200  

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 7 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 
100 

1,400  

3 ค่าเครื่องเสียง 2 ครั้ง ครั้งละ 
7 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 
100 

1,400  

 รวม  7,000  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

1. การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ทั่วกัน  
๒. ควรมีการก ากับ ติดตาม ให้อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามแผน  



๓๖๕ 
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1.  ความรับผิดชอบ/ตระหนักในหน้าที่ 
 2.  ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
 3.  มีการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 4.  ความร่วมมือจากอาจารย์ทุกคน 
 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1.  การวางแผนให้มีประสิทธิภาพและการประสานงานที่เป็นระบบ 
 2.  เนื่องจากในโครงการมีกิจกรรมย่อยมาก จึงท าให้บางกิจกรรมจัดได้ไม่ตรงตามเวลา
เนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืนๆ ของวิทยาลัยมาแทรก  
  
 

ลงชื่อ....    ศุจินธร  วรานุสาสน์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน)์ 
    นักทรัพยากรบุคคล 

 
ลงชื่อ....ภรรวษา  จันทร์ศิลป์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางภรรวษา  จันทร์ศิลป์) 
                                          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

                    วันที ่ 15   เดือน   กันยายน  พ.ศ.   255๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม /โครงการยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   72 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
         โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน ์
   นายดิษฐพล  ใจซื่อ 
   นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ 
3. ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาและเสริมสร้าง สมรรถนะแก่ ก าลังคนด้าน สุขภาพของชุมชน 
4. กลยุทธ์ที่  6 ยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 

5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระดับ ๕ (คะแนน) 
5.2 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมง/คน/ปี 
5.3 บุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมาก อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
5.4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่

ได้รับการพัฒนาในระดับมากขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕7  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 
7. กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน  39  คน 
                               -  พนักงานราชการ   จ านวน  1 คน 
   -   ลูกจ้างประจ า   จ านวน  19 คน 
   -   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  13 คน 
   -   ข้าราชการ   จ านวน  6 คน 
8. ผลการด าเนินงาน  

8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
-กิจกรรมอบรมการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าในสายงาน (Career  path) ของบุคลากรสาย

สนับสนุนสู่การปฏิบัติที่ดีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 28 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมาก 
ร้อยละ 71.80 

-กิจกรรม อบรมพัฒนาการให้บริการด้วยใจสู่ใจบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 37 คน มี
ความพึงพอใจต่อโครงการระดับมาก ร้อยละ 94.87 

- จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการไปประชุมอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน 
-ด าเนินการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน ได้แก่ นางสาวชนิสรา แสงภารา ปฏิบัติงาน

ด้านบรรณณารักษ์ 



๓๖๗ 
 

8.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการ 
         และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระดับ 
๕ (คะแนน 

1.มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
2555-2558 
2.มีการส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปพัฒนา ประชุม อบรมตาม
แผนพัฒนาที่ก าหนด ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
3. มีก าหนดการจัดโครงการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
สู่ความสุขและส าเร็จ /โครงการองค์กรแห่งความสุข/มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 2558 และมีสวัสดิการบ้านพัก โดยมีการ
ประเมินความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.05  (SD=0.76) 
4. มีระบบติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้ที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานในฐานข้อมูลระบบงานพัฒนา
บุคลากร 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุนใน
การประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ 
6. ประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

2.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ด้านการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๕๐ 
ชั่วโมง/คน/ปี 

-บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 39 คน ได้รับการพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/คน/ปี จ านวน 34 คน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ จ านวน 5 คน (อ้างอิงจากระบบงานพัฒนาบุคลากร ณ 
วันที่ 23 ก.ย. 2558) 

3.บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจต่อโครงการระดับมาก อย่าง
น้อยร้อยละ 80 (อบรมการพัฒนา
สู่ความก้าวหน้าในสายงาน 
(Career  path) ของบุคลากรสาย
สนับสนุนสู่การปฏิบัติที่ดี) 
 
 
 

-บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 28 คน มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก   
คิดเป็นร้อยละ 71.80 และเมื่อพิจารณารายด้านของความพึง
พอใจสรุปได้ดังนี้ 
   ๑. ด้านรูปแบบการจัดอบรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46 
   ๒. ด้านเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.6 
   ๓. ด้านวิทยากรและหัวข้อการประชุม อบรมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.56 

  3.1 บุคลากรสายสนับสนุนมี
ความพึงพอใจต่อโครงการระดับ
มาก อย่างน้อยร้อยละ 80(อบรม
พัฒนาการให้บริการด้วยใจสู่ใจ) 

-บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 37 คน มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 94.87 และ
เมื่อพิจารณารายด้านของความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 
    ๑. ด้านรูปแบบการจัดอบรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.70 



๓๖๘ 
 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับ
ที ่

 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย  
ร้อยละ

เหลือจ่าย เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

กิจกรรมอบรมการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าในสายงาน (Career  path)  
ของบุคลากรสายสนับสนุนสู่การปฏิบัติที่ดี 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร
ภายนอก 

๘,๔๐๐ - 8,400 - 8,400 - 0 

2 ค่าท่ีพักวิทยากร - - - - - -  

3 ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

๗,๘๐๐ - ๕,๖๐๐ - 2,200 - 28.20 

4 ค่าพาหนะ 500 - 500 - 0 - 0  

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7,260  375  6,885  94.83 

 รวม 23,960 - 14,875 - 17,485 - 72.97 
 
 

กิจกรรม อบรมพัฒนาการให้บริการด้วยใจสู่ใจ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร
ภายนอก 

๙,๐๐๐ - ๗,๒๐๐ - 1,800 - 20 

2 ค่าท่ีพักวิทยากร - - - - - -  

3 ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

๗,๘๐๐ - 7,400 - 200 - 0 

 ตัวช้ีวัดโครงการ 
         และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

 ๒. ด้านเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.79 
   ๓. ด้านวิทยากรและหัวข้อการประชุม อบรมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.72 

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาในระดับมากข้ึนไป อย่าง
น้อย ร้อยละ ๙๐ 
 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา อยู่ในระดับมากคิดเป็น
ร้อยละ 92 



๓๖๙ 
 

4 ค่าพาหนะ 1,240 - 1,200 - 40 - 3.22 

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ใช้งบประมาณเดียวกันกับกิจกรรมอบรมการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าในสาย
งาน (Career  path) ของบุคลากรสายสนับสนุนสู่การปฏิบัติที่ดี 

 รวม 18,040 - 15,800 - 2,040 - 11.30 

กิจกรรมพัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก 
1 งบประมาณในการ

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

390,000  213,162  176,838  45.34 

 รวม 432,000  243,837  196,363  45.45 

 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุม 2 ครั้ง ครั้งละ 7 
ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 
300 

4,200  

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง 
ครั้งละ 7 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 
100 

1,400  

3 ค่าเครื่องเสียง 2 ครั้ง ครั้งละ 
7 ชั่วโมง 

ชั่วโมงละ 
100 

1,400  

 รวม  7,000  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การวางแผนการด าเนินการประสานงานล่วงหน้า  เพื่อการเตรียมการด าเนินการ  แต่ยังพบ
ปัญหาในการด าเนินการ คือ 

- การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ทั่วกัน 
- การเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายไม่บรรลุผลเนื่องจากบางคนติดภารกิจ 

  
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ความรับผิดชอบ/ตระหนักในหน้าที่ 
 2. ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
  
 
 
 



๓๗๐ 
 

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ต้องเตรียมบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานแทน 
 2. การวางแผนให้มีประสิทธิภาพและการประสานงานที่เป็นระบบ 
 3. กลุ่มเป้าหมายควรได้รับการอบรมพร้อมกันจึงจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน 
 
 
 

ลงชื่อ....    ศุจินธร  วรานุสาสน์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน)์ 
    นักทรัพยากรบุคคล 

 
ลงชื่อ....ภรรวษา  จันทร์ศิลป์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางภรรวษา  จันทร์ศิลป์) 
                                          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

                    วันที ่ 15   เดือน   กันยายน  พ.ศ.   255๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ /   กิจกรรมที่   73 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) 
2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพ 

                               มาตรฐานในระดับช้ันน า 

4. กลยุทธ์ที่ 5  ยกระดับวิทยาลัย เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในระดับสากล ( HPO)  
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
 5.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงในระดับสากล ( HPO) 
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
6. ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนทั้งหมด 72 คน โดยแยกเป็น 

7.1 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๖๐ คน 
7.2 คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน ๑0 คน 
7.3 วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน  
 

8. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 
เพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
 
 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ      (EdPex) 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
๓. จัดท าประกาศวิทยาลัย เรื่องผู้รับผิดชอบ ค่า
เป้าหมายและแผนการติดตามส าหรับการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ

 
- มีการประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ เพื่อ
วางแผนด าเนินงานโครงการ ในการประชุมประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2557 
 
- มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ      (EdPex) ประจ าปี
การศึกษา 2557 
 
-มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหมวดและหัวข้อและแผนการ
ติดตามส าหรับการด าเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) ประจ าปี



๓๗๒ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) ประจ าปี
การศึกษา  255๗ 

การศึกษา  255๗ 
 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินงาน 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
- มีการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (EdPex) ที่ผ่านการอนุมัติจากนายแพทย์
สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2557 

๒. ประชุมคณะ กรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) 

- มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ      (EdPex) ประจ าปีการศึกษา 
2557 

๓. ด าเนินการตามเกณฑ์ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) ตามแผน
ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 
     3.1 ประชุมอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
-มีการจัดกิจกรรม ประชุมอบรมหลักสูตร “การพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex)” วิทยากร 

คือ 
       1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล  
       2. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ 
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา08.30 น – 

17.30 น. 
โดยมีบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
จ านวน 60 คน มีการบรรยายเรื่อง  
- หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
- การน าไปใช้ประโยชน์ 
- แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ (EdPex) 

และวันที่ 12 มิถุนายน 2558เวลา08.30 น – 
17.30 น. 
โดยมีบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
จ านวน 41 คน มีการบรรยายเรื่อง  
 



๓๗๓ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
- แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ (EdPex) (ต่อ) 

- การวิพากษ์โครงร่างองค์กรวิทยาลัย 
๓.2 จัดท าคู่มือการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) 
 

- มีการจัดคู่มือการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) โดยเอกสารเป็นร่าง
ฉบับที่ 2 เกณฑ์คุณภาพเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
The 2013 – 2014 Education Criteria for 
Performance Excellence และได้แจกให้กับอาจารย์
และบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมทุกคน 

     ๓.3  ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
สถาบันตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPex) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย    
 

-  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานของสถาบันตาม
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPex) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุก 6 เดือนและ
รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย      

    ๓.4 ประชุมจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมิน
ตนเองระดับสถาบันตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

-  มีการจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองระดับ
สถาบันตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (EdPex) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

     
8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

8.2  ผลการประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (EdPex) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คะแนน 
 

-  วิทยาลัยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
สถาบันตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPex) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗๔ 
 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ 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. ค่าอาหารและอาหาร
ว่างของกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 72 คน 
 

61,500
บาท 

- 25,000 
บาท 

- 36,500 
บาท 

- 59.35 
% 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร
จ านวน 2 คน 
 

38,400 
บาท 

- 19,200 
บาท 

- 19,200 
บาท 

- 50 % 

3. จัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPex)  
 

๑0,000 
บาท 

 

 3,960 
บาท 

 6,040 
บาท 

 60.4 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสารและเข้าปกเย็บ
เล่มเอกสารอบรม  
 

9,000 
บาท 

 1,150 
บาท 

 7,850 
บาท 

 87.22 

5. ค่าเดินทางของ
วิทยากร 

8,000 
บาท 

 0 บาท  8,000 
บาท 

 100% 

6. ค่าท่ีพักวิทยากร 3,000 
บาท 

 0 บาท  3,000 
บาท 

 100% 

 รวมทั้งหมด 129,900 
บาท 

- 49,310 
บาท 

- 80,590 
บาท 

- 62.04 
% 

 
๙.๒ มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุมอินถวา 14 ชม.  ๓๐๐บาท/ชม. 4,200  



๓๗๕ 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

2. ค่าเครื่องเสียง  
จ านวน 14ชม. 

๑๐๐บาท/ชม. 1,400  

3. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน 44 ชม.        

๑๐๐บาท/ชม. 4,400  

รวมทั้งหมด 10,000  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

10.๑. ได้เรียนรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การท างานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ 
การประสานงานเนื่องจากงานประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกคนมีส่วนร่วม หากขาดการ
ร่วมมือร่วมใจความส าเร็จก็ไม่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง 

 10.๒. ได้เรียนรู้กระบวนการท างานตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น 
เลิศ (EdPEx) การน าไปใช้ประโยชน์และแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) ให้มีประสิทธิภาพ 

 10.๓. การบูรณาการการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPex กับงาน 
ประจ ายังไมช่ัดเจนและไม่ต่อเนื่อง 
 10.๔ การบริหารโครงการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน คือ  

- การด าเนินงานโครงการบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน คือ การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ “การตรวจประเมินระดับสถาบันตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPex) ประจ าปีการศึกษา 2557” และการประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2558 
  - กลุ่มเป้าหมายโดเฉพาะกลุ่มผู้บริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามแผน เนื่องจาก
ติดภารกิจประชุมอ่ืนที่ซ้ าซ้อนกัน 

 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.๑. วิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมให้มีการน าเกณฑ์ 
EdPex มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 

 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑๒.๑ ควรมีการบูรณการเกณฑ์ EdPex เข้ากับการท างานประจ า เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม 
คุณภาพ ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
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12.2 วิทยาลัยควรมีการจัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อลดการซ้ าซ้อนของกิจกรรม 
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 
 
ลงชื่อ          สุพัตรา  อันทรินทร์         (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางสาวสุพัตรา  อันทรินทร์) 
 ต าแหน่ง…พยาบาลวิชาชีพ 
 

ลงชื่อ         พวงแก้ว  สาระโภค    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค ) 

                                         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ… 
 วันที่..30..เดือน.....สิงหาคม........พ.ศ.....2558…. 
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ด้านการบริหารจัดการและ

พัฒนาบุคลากร 
 

        โครงการประจ า 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 74 
๑. ชื่อโครงการ   

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๒. ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล    กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

2.1   นางจีระวรรณ     ศรีจันทร์ไชย 
2.2   นางภรรวษา       จันทร์ศิลป์ 
2.3   นางสาวสุธิดี       ฝอยทองร่วง 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ครั้งที่ ๑   วันที่  ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘   ที่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ 
 ครั้งที่ ๒   วันที่  ๙–๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ 
 ครั้งที่ ๓   วันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘   ที่ห้องประชุมอินถวา 
 ครั้งที่ ๔   ระหว่างวันที่    ๒ - ๓    กรกฎาคม   ๒๕๕๘  (ด ำเนินกำรร่วมกับโครงกำรพัฒนำคน  
              พัฒนำงำน พัฒนำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ)  ที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ครั้งที่ ๕    วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ที่ห้องประชุมอินถวา 
ครั้งที ่๖    วันที่  ๑๕  กันยายน   ๒๕๕๘  ทีห่้องประชุมอินถวา 
กลุ่มเป้าหมาย 
ครั้งที่ ๑  :  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน    รวมจ านวน   ๙๕   คน 
ครั้งที่ ๒  :  คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ       รวมจ านวน   ๓๘   คน 

     ครั้งที ่๓  :  คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ       รวมจ านวน   ๓๐   คน 
ครั้งที่ ๔ :   อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน    รวมจ านวน   ๗๗   คน          
ครั้งที่ ๕:    คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ       รวมจ านวน   ๒๐   คน 
ครั้งที่ ๖:    คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและงานแผนฯรวมจ านวน   ๑๕   คน 

 

    5.  ผลการด าเนินงาน 

5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

๑. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล ได้ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ปรับปรุง/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘   
โดยการพิจารณาผ่านความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการในแต่ละกลุ่ม   และผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาล  รวมจ านวนทั้งหมด ๓๘ คน 
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๒. ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เพ่ือรับฟังข้อมูล และวางแผน 
ด าเนินการ 
      ๓.  จัดท าโครงการและก าหนดการเพื่อขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
      ๔.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการใช้ในการประชุมในโครงการ 
      ๕.  ยืมเงินจากงานการเงิน ส ารองเบิกจ่ายในการเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
      ๖.  ประชาสัมพันธ์โครงการและส ารวจจ านวนผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อีกครั้ง 

    ๗.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่อง สถานที่ โสตฯ และการดูแลเรื่องสวัสดิการทั่งไป   
 
 ระยะที่ 2   ขั้นด าเนินการ 

ในวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘    
  1. ประธานแจ้งให้ทราบ 

          1)  การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘   หลักการเหตุผล   และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  :  ซึ่งในครั้งนี้จะจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒   และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมด้วย 
                      2)  ให้นโยบายในการด าเนินงานจัดท าแผน และแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒   โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
คน วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าทั้งภายในและภายนอกให้ครอบคลุมทุกมิติ และน าผลการประเมินในปีงบประมาณที่
ผ่านมา มาวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาการจัดท าแผนฯในครั้งนี้ 
  ๒.  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคลแจ้งให้ทราบ 
        1) บรรยาย Process   การจัดท าแผนฯ ปีงบประมาณ 2559-2562  เริ่มจากการ
น าเสนอผลการด าเนินงานของทุกกลุ่ม /กลุ่มงาน ตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ  ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางพัฒนา  (15 พ.ค. 58)        น าไปวิเคราะห์  (SWOT  Analysis) ของแต่ละกลุ่ม        พร้อมส่ง
ข้อมูลให้งานแผนฯ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 58       งานแผนฯ จะรวบรวมสรุปและน าไปสู่การวิเคราะห์ 
(SWOT  Analysis) ภาพรวมของวิทยาลัยในวันที่ 9  มิ.ย. 5๘  โดยมีข้อมูล INPUT  คือ  การประกันคุณภาพ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัด สบช. 
                     ผลลัพธ์ คือ  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี   / แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  / แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล / และแผนทรัพยากรการเรียนรู้          มกีารถ่ายทอดแผนไปสู่  KPI  รายกลุ่ม           KPI  
รายบุคคล          น าไปสู่การจัดท า แผนปฏิบัติการกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการประจ า  (2-3 ก.ค. 58)   

2)   แจ้งก าหนดการ และการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานจัดท าแผนฯ  
 
    2. เรื่อง การน าเสนอผลการด าเนินงาน เพื่อพิจารณา 
     1. น าเสนอและวิพากษ์ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ 255๘   โดยมีการเรียงล าดับ และน าเสนอผลการด าเนินการ ดังนี้ 
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       1.1 กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ   โดย ดร.นิสากร  วิบูลชัย รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ   โดยสรุป  
                 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 9   ตัวชี้วัด  ด าเนินการไปแล้ว  6   ตัวชีว้ัด   อยู่
ในช่วงด าเนินการ 2 ตัวชี้วัด   ผลการด าเนินการบรรลุแล้ว 3  ตัวชี้วัด   มีแนวโน้มบรรล ุ 5  ตัวชี้วัด   เหตุผล
เนื่องจาก  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบรายบุคคล อีกท้ังยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ จึงให้แนวโน้มบรรลุ 
                 ตัวชี้วัดแผนปฏบิัติงานที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  7  ตัวชี้วัด   ด าเนินการไปแล้   7   ตัวชีว้ัด  
อยู่ในช่วงด าเนินการ   2  ตัวชี้วัด   ผลการด าเนินการบรรลุ  5   ตัวชี้วัด   มีแนวโน้มบรรลุ  2 ตัวชี้วัด    ไม่
บรรลุ 0 ตัวชี้วัด   เหตุผลเนื่องจาก  อยู่ในช่วงด าเนินการ 
 โครงการที่รับผิดชอบ   มีโครงการกลยุทธ์จ านวน   10  โครงการ  ด าเนินการไปแล้ว  ๙  โครงการ   
อยู่ในช่วงด าเนินการ  ๑  โครงการ      มีโครงการประจ าจ านวน ๑0   โครงการ ด าเนินการไปแล้ว   ๙   
โครงการ   อยู่ในช่วงด าเนินการ 1 โครงการ   คือ โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ฯ  ก าลัง
วางแผนในการด าเนินการในปีงบประมาณนี้ 
 การวิเคราะห์งบประมาณ ;  พบว่า กลุ่มฯ มีแผนการใช้เงินงบประมาณ ทั้งสิ้นในช่วงไตรมาศ 1-2 
รวม 1195350..บาท    ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วใน 2 ไตรมาศ   รวมเป็นเงิน   811781.50 บาท   ที่
เหลืออยู่ในขั้นด าเนินการ และคาดว่าการเบิกจ่ายจะไม่เป็น/เป็น ไปตามแผนฯ  เหตุผล เนื่องจาก การ
ขับเคลื่อนในเรื่องงบวิจัย ยังไม่เป็นไปตามแผน 
    1.๒.  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  โดย อ.ชาลี   ศิริพิทักษ์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนฯ 
และ อ.ภรรวษา    จันทศิลป์    หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์  ฯ โดยสรุป  
            ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด   ด าเนินการไปแล้ว 5   ตัวชีว้ัด   อยู่ในช่วง
ด าเนินการ  0 ตัวชี้วัด   ผลการด าเนินการบรรลุ ทุกตัวชี้วัด   มีแนวโน้มบรรลุ  5  ตัวชีว้ัด    ไม่บรรลุ ๐ 
ตัวชี้วัด   เหตุผลเนื่องจาก  อยู่ในช่วงด าเนินการ และไม่อยู่ในวงรอบการประเมินผล 
            ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๑๑  ตัวชี้วัด   ด าเนินการไปแล้ว  ๑๑    ตัวชีว้ัด  
อยู่ในช่วงด าเนินการ ๐.  ตัวชีว้ัด   ผลการด าเนินการบรรลุ  5 ตัวชี้วัด   มีแนวโน้มบรรล ุ 6   ตัวชี้วัด    ไม่
บรรลุ…0. ตัวชี้วัด   เหตุผลเนือ่งจาก อยู่ในช่วงด าเนินการ และไม่อยู่ในวงรอบการประเมินผล 
 โครงการที่รับผิดชอบ   มีโครงการกลยุทธ์จ านวน  5   โครงการ ด าเนินการไปแล้ว   5  โครงการ      
มีโครงการประจ าจ านวน 12  โครงการ ด าเนินการไปแล้ว  12  โครงการ   ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
อยู่ในช่วงด าเนินการ  
 การวิเคราะห์งบประมาณ ;  พบว่า กลุ่มฯ มีแผนการใช้เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น   3,035,250  บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วใน 2 ไตรมาศ   รวมเป็นเงิน   1,145,676  บาท   ที่เหลืออยู่ในขั้นด าเนินการ 
และคาดว่าการเบิกจ่ายจะเป็น ไปตามแผนฯ  เนื่องจากมีการปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติในช่วง
กลางปีงบประมาณ  
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   1.3. กลุ่มวิชาการ   โดย อ.   สกาวรัตน์  ไกรจันทร์ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ   โดยสรุป  
         ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  5  ตัวชี้วัด   ด าเนินการไปแล้ว  5    ตัวชี้วัด  ผลการ
ด าเนินการบรรลุ 1   ตัวชี้วัด   มีแนวโน้มบรรลุ 4  ตัวชี้วัด    ไม่บรรลุ  0  ตัวชี้วัด    
        ตวัชี้วัดแผนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  7  ตัวชี้วัด   ด าเนินการไปแล้ว 7  ตัวชีว้ดั  อยู่
ในช่วงด าเนินการ 0   ตัวชี้วัด   ผลการด าเนินการบรรลุ  1 ตัวชี้วัด   มีแนวโน้มบรรลุ  6  ตัวชี้วัด    เหตุผล
เนื่องจากอยู่ในช่วงด าเนินการ และไม่อยู่ในรอบการประเมินช่วงนี้ 
 โครงการที่รับผิดชอบ   มีโครงการกลยุทธ์จ านวน 5  โครงการ ด าเนินการไปแล้ว  3  โครงการ   อยู่
ในช่วงด าเนินการ  1 โครงการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ  1   โครงการ   มีโครงการประจ าจ านวน 8    โครงการ 
ด าเนินการไปแล้ว  7   โครงการ   อยู่ในช่วงด าเนินการ   1 โครงการ    ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  มี
การปรับแผนการด าเนินงานจากแผนปฏิบัติเดิม 
 การวิเคราะห์งบประมาณ ;  พบว่า กลุ่มฯ มีแผนการใช้เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น  888,215 บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วใน 2 ไตรมาศ   ยังไม่สรุปรายการ เนื่องจากมีการปรับแผนการใช้งบประมาณ ใน
บางโครงการ 
   
  ๑.๔ กลุ่มกิจการนักศึกษา   โดย อ. ศิราณี   อ่ิมน้ าขาว รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
โดยสรุป          ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๑  ตัวชีว้ัด   ด าเนินการไปแล้ว ๑    ตวัชี้วัด  ผลการ
ด าเนินการ ค่าเป้าหมายอยู่ในระดับ 3     มีแนวโน้มบรรล ุ 
                    ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ จ านวน   8  ตัวชี้วัด  บรรลุตัวชี้วัดในวงรอบ 6 เดือน  
จ านวน 4 ตัวชีว้ัด คิดเป็น ร้อยละ 50 และอยู่ระหว่างด าเนินการคาดว่าจะบรรลุ 4 ตัวชี้วัด มีแนวโน้มบรรลุ  
 โครงการที่รับผิดชอบ   มีโครงการกลยุทธ์จ านวน 3   โครงการ  ด าเนินการไปแล้ว 3 โครงการ   คิด
เป็นร้อยละ 100    มีโครงการประจ าจ านวน ๓๐  โครงการ ด าเนินการไปแล้ว  ๒๘  โครงการ     ยังไม่ได้
ด าเนินการ  ๒ โครงการ  เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา  แนวโน้มด าเนินการครบทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์งบประมาณ ;  พบว่า กลุ่มฯ มีแผนการใช้เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 473,300  บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วใน 2 ไตรมาศ   อยู่ในขั้นด าเนินการ และคาดว่าการเบิกจ่ายจะ เป็น ไปตามแผนฯ    
 
   ๑.๕. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   โดยคุณศรีจันทร์ ทองโรจน์    โดยสรุป  
         ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  0   ตัวชี้วัด    ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ทั้งสิ้น 7  ตัวชี้วัด   ด าเนินการไปแล้ว 4    ตัวชีว้ัด  อยู่ในช่วงด าเนินการ  ๓  ตัวชี้วัด   ผลการด าเนินการ
บรรลุ ๔  ตัวชี้วัด   มีแนวโน้มบรรลุ  3  ตัวชี้วัด    ไม่บรรลุ  0   ตัวชี้วัด   แนวโน้มบรรล ุคิดเป็นร้อยละ 100 
 โครงการที่รับผิดชอบ   มีโครงการกลยุทธ์จ านวน 0  โครงการ  มีโครงการประจ าจ านวน 6  
โครงการ ด าเนินการไปแล้ว  4  โครงการ   อยู่ในช่วงด าเนินการ  2  โครงการ     มีแนวโน้มด าเนินการครบ
ทุกโครงการ 
 การวิเคราะห์งบประมาณ ;  พบว่า กลุ่มฯ มีแผนการใช้เงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 7,915,822  บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วใน 2 ไตรมาศ   อยู่ในขั้นด าเนินการ และคาดว่าการเบิกจ่ายจะ เป็น ไปตามแผนฯ    
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            โดยสรุป   ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด /แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 255๘ 
มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และตัวชี้วัดงานประจ า ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดกลยุทธ ์มีจ านวน 20 ตัวชี้วัด   บรรลุเป้าหมาย  บรรลุ  20 ตัวชี้วัด   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ตัวชี้วัดงานประจ า มีจ านวน 34 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 33 ตัวชี้วัด    ไม่บรรลุ  ๑   ตัวชี้วัด 

(ตัวชี้วัดที่ 6 )  คิดเป็นร้อยละ  97.05 
 
 2.  รับรองผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 255๘   โดย
คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยฯ และมีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
255๙   และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย   ปีงบประมาณ 2559-2562    ดังนี้ 
                2.1   กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ       
    - การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย   สามารถขยายประเด็นการน าไปใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดในผลงานวิจัยนั้นๆ 
    - หนังสือ/ต ารา /ผลงานวิชาการ   ซึ่งต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ สกอ.รับรอง นั้น  ให้งานวิจัยฯ 
ไปหาข้อมูล รายชื่อที่ขึ้น List  ไว้ดังกล่าว  เพ่ือการพิจารณา และติดต่อประสานความช่วยเหลือต่อไป 
    - ประเด็นคลังความรู้ /องค์ความรู้  ของวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วมีมากอยู่  ควรมีการรวบรวม 
น ามาปรับ/พัฒนา  จัดเก็บข้อมูลและจัดท าเป็นรูปแบบวิชาการ พร้อมท าลิขสิทธ์ผลงาน 
    - การวิจัยในชั้นเรียน   ให้มีการผนึกเข้ากับกลุ่มวิชาทุกกลุ่ม ต้องมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
      - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ด้านการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามแผนฯ  ให้วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค  และวางแผนบริหารก ากับ การใช้งบประมาณ ให้มีความเป็นไปได้  
   - ผลงานวิชาการต่างๆ ของวิทยาลัย ควรจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และจัดท าทะเบียนรวบรวม
    - พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย   ก าหนดได้ว่าทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย
เป็นอย่างไร อาจารย์ท่านใดอยู่กลุ่มไหน   
    
    2.2   กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
   - ระบบการก ากับ   ติดตามผลการด าเนินงาน  ต้องมีความเข้มข้น และออกแบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ 
   - งานเทคโน ฯ มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูล ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้งาน
ฐานข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
  - ประเด็น การใช้งบประมาณ ในแต่ละโครงการในแผนปฏิบัติการ   ต้องมีการวิเคราะห์ และ
ก ากับ ติดตามการใช้งบประมาณ แต่ละกลุ่มต้องมีการก ากับติดตาม ในภาพของกลุ่ม /กลุ่มงาน   เพ่ือน ามาสู่
การวิเคราะห์ภาพรวมของวิทยาลัย และน าไปปรับใช้ในการท าแผนในปีงบประมาณ 2559  
  -  กิจกรรมที่เป็นภาพรวม อาจต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการท่ีมาจากทุกกลุ่ม เช่น เรื่อง
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน  ความเสี่ยง   แผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง EdPex 
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  2.3   กลุ่มวิชาการ 
  - การวางแผนในการด าเนินโครงการ  เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับอาจารย์ทุกคน  ดังนั้นจะต้อง
มีความชัดเจน และ ครอบคลุมทุกๆ ด้าน 
  - แผนงาน/โครงการ /งบประมาณ   ยังไม่เป็นไปตามแผน  และเงื่อนเวลาที่ควรจะเป็น  ดังนั้น
จะต้องเร่งปรับแนวทางในการด าเนินงาน และร่วมกันประชุม วางแผน เพ่ือการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
  - กรณีงบที่ใช้ในรายวิชา เช่น   ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ  ค่านิเทศ  ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่าย
ตามหน่วยกิจของรายวิชา  ต้องมีการน าไปจัดท าแผนด้วย  เพราะจะมีผลต่อการใช้งบภาพรวมของวิทยาลัย 
      
   2.4  กลุ่มกิจการนักศึกษา 
               -  การจัดโครงการ บางโครงการจะเก่ียวข้องกับกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย เช่นกลุ่มวิชาการ  อาจต้องมีการ
วางแผนการด าเนินงานร่วมกันและประสานความร่วมมือ /บูรณาการกิจกรรม เพ่ือไม่ให้มีจ านวนโครงการมาก
เกินไป  -  การใช้งบประมาณ   :  กิจกรรมของนักศึกษา ให้ใช้เงินรายได้ ในการด าเนินงาน 
   
 2.5   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  - การประเมินผลการด าเนินงาน ยังไม่ครอบคลุมภาพรวมของวิทยาลัย เช่น ในเรื่องสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ต้องประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
                 - การจัดท าโครงการ ให้มีการครอบคลุมภาพรวมของวิทยาลัย ทั้งงานประจ า และการพัฒนา
ระบบการท างานของวิทยาลัย 
  -  การบริหารบุคลากร ต้องวางระบบการด าเนินงานที่ดี และมีข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
 
วันที่ ๙ – ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 

1. น าเสนอ นโยบายการจัดท าแผน โดยการชี้แจงและแจกเอกสาร นโยบายการจัดท าแผน
ประจ าปีงบประมาณ 255๙   ดังต่อไปนี้ 

๑. เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา 
๒. การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับ 

    ๒.๑  นโยบายของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
    ๒.๒  ปรัชญา ปณิธาน 
    ๒.๓  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมร่วม 
    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) 



๓๘๓ 
 

 
 

        ๓.  การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ให้น าข้อมูลการสรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เป็นข้อมูลประกอบใน
การพิจารณาท าแผน 
     ๔. มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ โดย
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

 
 ๒. ประชุมจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙   โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

    2.1   ทบทวนนโยบายวิทยาลัย / คณะกรรมการบริหาร ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  2.2   วิเคราะห์องค์กร (SWOT ANALYSIS) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 

      ๒.๓   ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙- 
๒๕๖๒  โดยแยกด าเนินการตามกลุ่ม  แบ่งเป็น 5 กลุ่ม  มีข้ันตอน ดังนี้ 
   ๑) วิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ 
   ๒) ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์  

๓) ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 
   ๔) การก าหนดระบบวัดผล 

๕) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
   ๖) การเชื่อมโยงสมดุลย์ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ 

-ทิศทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับพันธกิจ 
-ประเด็นยุทธศาสตร์  -เป้าประสงค์   - กลยุทธ์  -ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

๓.  น าเสนอผลการด าเนินงานตามผลลัพธ์ คือ 
-แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
-แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
-ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๔.  ประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง 
  สรุปผลด าเนินงาน  ดังนี้ 

1) มติที่ประชุม    ให้มีการปรับปรัชญาของวิทยาลัย เป็น ดังนี้ 
    “วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชน   

ผลิตพยาบาลให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ    มีความเป็นเลิศทางปัญญา มีทัศนคติท่ีดี    ยึดมั่นในคุณธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ    สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอ่ืน เพ่ือบริการ
พยาบาล แบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความเอ้ืออาทร   มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนาสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน” 



๓๘๔ 
 

 
 

๒) มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้ใช้วิสัยทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันพระบรมราช 
ชนก  ดังนี้  “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล    มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน” 

๓) มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้ใช้ค่านิยมร่วม ดังนี้ 
 smnc 
S : Standard, service mind, share   
   =  ท างานให้ได้มาตรฐาน,จติบริการที่ดี, เรียนรู้ร่วมกัน  
M :  Mind & Moral   =  มีความตั้งใจและมีคุณธรรม  
N : Novelty  =  การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  
C :  Cooperation  =  ความร่วมมือในการท างาน / การท างานเป็นทีม 

  4)   ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

  
 

๕)  ประเด็น  กรอบแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เป้าประสงค์ที่ 1     -บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพ ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย มีสมรรถนะที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2     -วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1     การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  2     การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร์ที่  3     การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม เพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  4     การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
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๓๘๕ 
 

 
 

กลยุทธ์  11 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน   
2. เพ่ิมปริมาณอาจารย์และคุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   
3. พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน วิจัยและ

บริการวิชาการ   
5. พัฒนาระบบกลไกการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
6. ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
7. ยกระดับสถาบันให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม 
8. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
9. สร้างและพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนองความต้องการด้าน

สุขภาพ 
10. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
11. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 

 
วันที่  ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 

 ๑.น าเสนอมาตรการและตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ในการด าเนินงาน 
     ผลลัพธ์    ได้มีการประชุมร่วมกับหลายฝ่าย ในการก าหนดมาตรการและตัวชี้วัดกลยุทธ์ /ตัวชี้วัด
แผนการปฏิบัติงาน    
             ๒. วิพากษ์ และจัดท าแผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๕๙   เพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

 วันที่  2-3   กรกฏาคม   ๒๕๕๘ 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีกิจกรรม คือ 

-ทบทวน  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
-ทบทวนมาตรการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
-ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ 

  ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 วันที่  11  สิงหาคม   ๒๕๕๘ 

  1.น าเสนอแผนปฏิบัติการ  โครงการกลยุทธ์  /โครงการประจ า ประจ า ปีงบประมาณ 
2559  ตามล าดับ ดังนี้ 
 



๓๘๖ 
 

 
 

         ๑. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
        ๒. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
         ๓. กลุ่มกิจการนักศึกษา    
        ๔. กลุ่มวิชาการ 

๕. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   
  ๒. ก าหนดแนวทางแก้ไขแผนปฏิบัติการประจ าปี  และนัดหมายผู้รับผิดชอบในการรวบรวม
แผนปฏิบัติการ เพื่อจัดท ารูปเล่ม ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2558   และเผยแพร่เพ่ือการด าเนินงานต่อไป 
 
 วันที่  ๑๕  กันยายน   ๒๕๕๘ 
  สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ในวันที่  11  สิงหาคม 255๘  ให้แต่ละกลุ่มส่งแผนยุทธศาสตร์ 
มาตรการ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559  ทั้งโครงการกลยุทธ์และโครงการ
ประจ า ในวันที่ 29 กันยายน  2558   และกลุ่มงานฯ ได้แจ้งให้ส่งสรุปผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ในวันที่ 
3 กันยายน 2558 นั้น  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2558  แต่
พบว่า มีเพียงกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ที่ส่งแผนปฏิบัติการมาแล้ว จึงได้มีกระบวนการติดตาม และให้งานแผนฯ 
รวบรวม ภายในวันที่ 11  กันยายน  2558  แต่พบว่า  มีรายงานมาเพ่ิมเฉพาะกลุ่มกิจการนักศึกษา เท่านั้น
ดังนั้นคณะกรรมการบริหาร จึงให้งานแผนฯ  ติดตาม และนัดหมายเพ่ือวิพากษ์แผน พร้อมกับการรับรองแผนฯ 
จากคณะกรรมการบริหาร   

ระยะที่  ๓   ขั้นสรุปและประเมินผล 
๑. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม  กิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจครบทั้ง 5  

ด้าน ของสถาบันพระบรมราชชนก คือ ๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการประชุม  ๒.ความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน   ๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การประชุม  และ ๕. ความพึงพอใจต่อการตอบสนองความต้องการ    โดยกลุ่มงานได้รวบรวมแบบประเมินได้
บางส่วนและประมวลพบ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.1๓    

๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียน  เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป 
        
   5.2   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑   มีแผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน  แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  

     โดยมีการด าเนินงานตามขั้นตอนการท าแผนที่ครบถ้วนทุก
กระบวนการ ตั้งแต่การแสวงหาปัจจัยน าเข้า  การน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมามาวิเคราะห์  การ
ทบทวน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมร่วม และ การใช้ การ SWOT  
Analysis  ในการสร้างกลยุทธ์  ฯ  น าไปสู่การจัดท าแผน
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓     ซ่ึง
อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูล  และจัดท ารูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

2  มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๕๙ 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 4  โครงการ 
และโครงการประจ า   จ านวน  4  โครงการ 

2. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
2.1   กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม  มีโครงการกลยุทธ์ จ านวน  

1 โครงการ  และโครงการประจ า   จ านวน 4  โครงการ 
    2.2  กลุ่มงานบริการวิชาการ มีโครงการกลยุทธ์ จ านวน  
1 โครงการ  และโครงการประจ า  จ านวน  7  โครงการ 
2.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ มีโครงการ 
กลยุทธ์ จ านวน  1  โครงการ   และโครงการประจ า  จ านวน  3. 
โครงการ 
    2.4 งานวิเทศสัมพันธ์ มีโครงการประจ า จ านวน 2 โครงการ 
 
3. กลุ่มกิจการนักศึกษา   
     มีโครงการกลยุทธ์ จ านวน  2  โครงการ 
      มีโครงการประจ า  32      โครงการ    
3.1  กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
มีโครงการประจ า จ านวน  7   โครงการ 
 3.2 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มีโครงการประจ า จ านวน   11  โครงการ 
 3.4  งานสโมสรนักศึกษา/ชมรม  มีโครงการประจ า  
จ านวน   14    โครงการ  
 
5. กลุ่มยุทธศาตร์และพัฒนาคุณภาพ 
      5.1  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
          -งานแผน  มีโครงการกลยุทธ์ร่วมกับงานเทคโนฯ   
จ านวน  1  โครงการ โครงการประจ า จ านวน 2 โครงการ 
           -งาน HRD มีโครงการกลยุทธ์ จ านวน 3 โครงการ  และ
โครงการประจ า จ านวน 4 โครงการ 
      ๕.2 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ มีโครงการกลยุทธ์ 
จ านวน 2  โครงการ  มีโครงการประจ า จ านวน 2 โครงการ 
       ๕.3  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล  มี
โครงการกลยุทธ์ จ านวน 1  โครงการ  มีโครงการประจ า  
จ านวน 2   โครงการ  
 
5. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        โครงการกลยุทธ์ จ านวน 1  โครงการ  มีโครงการประจ า  
จ านวน 5   โครงการ  
หมายเหตุ   ข้อมูลในช่วงของการประชุมยังไม่คงท่ี 

3. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

     ในการด าเนินงานกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ จ านวน 54 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน  42   คน  รวมจ านวน 9๗  คน   
     ครั้งที ่๑  :  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน รวม
จ านวน   ๙๕   คน 
     ครั้งที่ ๒  :  คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ  รวม
จ านวน   ๓๘   คน 

ครั้งที่ ๓  :  คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ   
รวมจ านวน   ๓๐   คน 

ครั้งที่ ๔ :   อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน   
 รวมจ านวน   ๗๗   คน   
      ครั้งที่ ๕:    คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ       รวม
จ านวน   ๒๐   คน 
      ครั้งที่ ๖ :    คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รวมจ านวน   
๑๕   คน 
    จากกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ จ านวน  97  คน 
คิดเป็น ร้อยละ 100   

4. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายไปสู่กลุ่มงาน   

     ในขั้นตอนการด าเนินงาน  (DO)  และการวิเคราะห์
ประมวลผล ท าให้เกิดทิศทางในการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ และมี
กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย  โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. รายงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชี้วดัประจ า  ค่าเป้าหมายประจ าปี 

งบประมาณ 255๙  และกลุ่มที่รับผิดชอบ ต่อ คณะกรรมการ
บริหารของวิทยาลัย  

มติคณะกรรมการบริหาร  ให้ความเห็นชอบ  จึงจะไปสู่ 
ขั้นตอนการถ่ายทอดตัวตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่บุคคลากรเป็น
กลุ่ม /กลุ่มงาน และรายบุคคลต่อไป   
2. ในส่วนของโครงการกลยุทธ์และโครงการประจ า ได้มีการ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบและวางแผนด าเนินการ  

 
   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  
ภายใน วศม. 

42,600 - 41,800       - 800 - 1.87 

๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ครั้งที่ 1 

5,000 - 1,500 - 3,500 - 70 

3. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง  
ภายนอก. 

๑๘๘, 
๑๐๐ 

- 73,150 - 114, 
950 

- 61.11 

4. ค่าท่ีพัก ๑๗๘, 
๒๐๐ 

- 46,800 - 131, 
400 

- 73.73 

5. ค่าห้องประชุม 20,000 - 3,000 - 17,000 - 85 

6. ค่าเหมารถบัส ๕๔,ooo - 48,000 - 6,000 - 11.11 

7. ค่าน้ ามัน/รถตู ้ ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ - 100 
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ล า 
ดับที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงิน 
งบ 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ครั้งที่ 2 

๕,๐๐๐ - - - 5,๐๐๐ -  

๙. ค่าถ่ายเอกสารเข้า
เล่ม 

๒๔,๐๐๐  ๒๔,๐๐๐ - - - 0 

 รวมทั้งหมด ๕๒๖, 
๙๐๐ 

- 238, 
250 

- 288, 
650 

- 54.78 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าใช้ห้องประชุม อินถวา 
และห้องประชุม วศม. 2 

๕๐๐ บาท 
X ๗ ชม. x 6 วัน 

21,0๐๐ บาท 
 

ประชุม   
4 ครั้ง 

2. ค่าโสตฯทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 

๒๐๐บาท 
X ๗ ชม. x 6 วัน 

 

8,400 บาท 

รวมทั้งสิ้น 29,400 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 ประสาน
รองผู้อ านวยการในการแจ้งในกลุ่ม แต่อาจท าให้ข้อมูลล่าช้า อาจต้องปรับแนวทางในการแจ้งข้อมูล  
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 7.3 การวางแผนด าเนินงานและการเตรียมการ ต้องมีความรู้และเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน 
และมีทีมงานในการด าเนินงานที่ดี จึงจะช่วยให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้  ซึ่งในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้มีการศึกษาและสอบถาม จากผู้ที่เคยด าเนินโครงการมาก่อน  และเรียนรู้จากเอกสาร /คู่มือ และ
ประสบการณ์   น าไปสู่การวางแผนเตรียมการ และด าเนินการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ 
  7.4   การปรับเปลี่ยนแผน/สถานที่ ในการด าเนินโครงการ เนื่องจาก ในช่วงแรกใช้ ทั้ง วศม 1 และ 
2  แต่เนื่องจาก เป้าหมายบูรณาการการด าเนินงานและเสริมสร้างบรรยากาศในการด าเนินงาน  จึงจัดท านอก
สถานที่ร่วมด้วย  1  ครั้ง  ส่งผลให้มีการปรับแก้ไขแผนด าเนินงาน และต้องด าเนินงานที่เข้มข้นและ
ประสานงานเพ่ิมมากข้ึน 
 7.5   การรวบรวมผลงานในโครงการจากกลุ่มต่างๆ   เป็นเรื่องที่ยาก ในการที่จะให้ทุกกลุ่มงาน
สามารถส่งงานที่ต้องการได้ตามเวลาที่ก าหนด ถึงแม้ว่าจะเป็นร่างของการน าเสนอ หรือสรุปผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา เนื่องจากขาดมาตรการด าเนินงาน และการก าหนดกติกาที่ชัดเจน 
           7.6   การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานที่ดี   ต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
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  
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                ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
1. ต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ที่เคยด าเนินงานมาก่อน เพ่ือการ 

รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขท่ีดีขึ้น 
2. ในกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ทุกคนต้องท าความเข้าใจ ร่วมกันในขั้นตอน และแผนการด าเนินงาน  

ตลอดทั้ง ผลลัพธ์ที่ต้องการ  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 9.2   การเข้าร่วมประชุมไม่สม่ าเสมอ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  ได้มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
อย่างทั่วถึงชัดเจน แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่ก าลังมีการเรียนการสอน และมีการเตรียมโครงการต่างๆ ดังนั้น
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จึงมีจ านวนไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลา  
             ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1. มอบหมายให้รองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม ร่วมก ากับติดตาม อาจารย์ในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือในการด าเนินงานที่ดี 

2. 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 3 วัน 
ในการด าเนินงานจะได้เพียงข้อมูลคร่าวๆ   เป็นโครงร่าง   รายละเอียดยังต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ส่งผลให้งานที่ก าหนดไม่เสร็จในช่วงเวลา   จึงต้องหาช่วงเวลาเพิ่มอีกหลายครั้ง   ดังนั้น ควรเพิ่มระยะเวลาใน
การด าเนินงาน หรือเว้นช่วงในการน าเสนอแผนในช่วงปีงบประมาณ 255๙ 
 

๙.๕  การแก้ไขและรวบรวมโครงการ เพ่ือจัดท ารูปเล่ม เนื่องจากแต่ละกลุ่มต้องมีการน าแผนงาน/
โครงการมาปรับแก้ไขอีกครั้ง  ดังนั้นจึงไม่สามารถรวบรวมได้ตามแผนที่ควรจะเป็น  มีการปรับเลื่อนเวลา
ออกไปบ้างแต่ต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนปีงบประมาณ 255๙ 
 
    ลงชื่อ     จีระวรรณ   ศรีจันทร์ไชย      (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

( นางจีระวรรณ   ศรีจันทร์ไชย ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ    ภรรวษา  จันทศิลป์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางภรรวษา  จันทศิลป์ ) 

                        วันที ่  1๑   เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.  255๘ 
 

 



๓๙๓ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่   7๕ 
๑.  ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัย  
๒.  ผู้รับผิดชอบ 

นางจีระวรรณ     ศรีจันทร์ไชย   
 

๓.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ระหว่าง  วันที่  1    ตุลาคม   255๗ - 30   กันยายน   255๘   

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
    ๔.๑.   อาจารย์                     จ านวน    57     คน 
            4.2.   ข้าราชการ                  จ านวน      6     คน 
            4.3.   เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน   จ านวน    36     คน 
   4.4    ลูกจ้างเหมา                 จ านวน   15      คน 
            รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น    114     คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัย และ 

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัย เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน   

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินงาน 
จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ       ประชาสัมพันธ์โครงการ  ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน และ 

ด าเนินกิจกรรมการตามแผน  โดย ประชุม ทบทวน/ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน ทบทวนขอบเขตของงาน
ตามโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรรายบุคคล 
  จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของวิทยาลัย/กลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน   และจัดท าคู่มือบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรรายบุคคล  
                     ประชุมวิพากษ์คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของวิทยาลัย/กลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน และคู่มือบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรรายบุคคล 

กิจกรรมย่อยของกลุ่มอ่ืนๆซึ่งในแต่ละกลุ่ม จะวางแผนด าเนินการ  และจะนัดหมาย เพื่อการ 
ด าเนินการ น ามาสู่การวิพากษ์ ภาพรวม  
                    สรุปรวบรวมข้อมูลจากการวิพากษ์/ข้อเสนอแนะ น าไปปรับแก้ไข  และจัดท ารูปเล่ม รายงาน
คู่มือตามเป้าหมาย 
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  ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการ 

ด าเนินงานตามระบบและกลไก เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
 
   5.2   ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีข้ันตอนการด าเนินงานของทุกกลุ่ม/
กลุ่มงาน และงานตามโครงสร้าง ครบทุก
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

   ในปีงบประมาณ 255๘  มีการด าเนินการ ประชุมและ
วิพากษ์ขั้นตอนการด าเนินงานของทุกกลุ่ม /กลุ่มงาน ในวันที่ 
28 พฤศจิกายน 255๗ และมีการก ากับ ติดตาม การแก้ไข 
ตามข้อวิพากษ์อย่างต่อเนื่อง 
   ผลลัพธ์   มีคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงสร้าง 
ประจ าปี 2556 – 2๕๕๘  ครบทุกกลุ่ม /กลุ่มงาน เรียบร้อย
แล้ว  และได้ส่งมอบให้ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และตรวจสอบข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข และ
พัฒนาคู่มือ ในครั้งต่อไป 

2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรเป็นลายลักษณ์
อักษร ครบทุกคน  

    ผู้รับผิดชอบ ได้จัดท าร่างการเขียนข้อมูล และน าเสนอที่
ประชุม คณะกรรมการด าเนินงานในโครงการ เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะ น าไปด าเนินการ  และส่งร่างข้อมูลบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรให้เป็นรายกลุ่มวิชา /กลุ่มงาน เพื่อ
การตรวจสอบรายบุคคลอีกครั้ง  แล้วจึงน ามาจัดท าร่าง คู่มือ 
ลักษณะการด าเนินงานรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2556-
2558   น าเสนอเพ่ือการวิพากษ์ โดยคณะกรรมการฯ    
    ผลลัพธ์  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรของวิทยาลัย ครบทุกคน ในคู่มือ 2 เล่ม คือ   

1. คู่มือ ลักษณะงานรายบุคคล (Job Description)
ประจ าปีการศึกษา 2556-2558  

2. คู่มือ ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคล 
ประจ าปีการศึกษา 2556-2558 (ปรับปรุง กรกฎาคม 
2557) 
 

3.  มีขอบเขตของงานตามโครงสร้างครบ
ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน และงานตามโครงสร้าง
ครบทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน  
 

   มีการก าหนดขอบเขตของงานตามโครงสร้าง ใน 
คู่มือลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคล ประจ าปี
การศึกษา 2556-2558 (ปรับปรุง กรกฎาคม 2557) ครบ
ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน 
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๖. งบประมาณ 
๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงิน 
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 

21, 
300 

- 500 - 20,800 - 97.6 

3 ค่าเอกสารเข้าเล่ม 5,000  5,000  0 - 0 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,000 - - - 4,000 - 100 

 รวมทั้งหมด 30,3oo  - ๕,500 - 24,800 - 81,84 

 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าใช้หอประชุม  ๕๐๐บาท X 2 ชม.x 2 ครั้ง 2,0๐๐ บาท ประชุม 2 ครั้ง 
2. ค่าโสตฯ และ

คอมพิวเตอร์ 
๒๐๐บาทX 2 ชม. x 2 ครั้ง 800 บาท  

รวมทั้งสิ้น 2,800 บาท  
 
    ๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 1.การวางแผนด าเนินการที่ดี  
 2.การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
 3.การก าหนดข้อตกลงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
    ๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม/กลุ่มงาน 
 2. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 3. ความรักในองค์กร 
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๙. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ขาดความต่อเนื่องของการด าเนินงาน ทั้งช่วงเวลาและบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม   เนื่องจากเป็น
ช่วงที่อาจารย์มีการนิเทศ   และมีภาระงานในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจ สภาการพยาบาล ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ผู้เข้าประชุมเป็นตัวแทน การน าไปสู่การปรับปรุงเอกสารจึงไม่เป็นไปทิศทางเดียวกัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินงาน โดยการจัดท าร่างเอกสาร/คู่มือ และส่งให้
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบทาง E-Mail แทน   จึงท าให้ได้ผลงานตามแผน 
          2. บุคลากรงานแผนฯ มีปฏิบัติงานคนเดียว   ท าให้รับภาระมากเกินไป   จึงปรับแนวทางการ
ด าเนินงานลดการประชุม และวางแผนด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์   
          ๓.  การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน   เนื่องจาก การลดระยะเวลา และจ านวนครั้งในการประชุม 
และปรับกระบวนการด าเนินงาน  รวมทั้งการจัดท ารูปเล่มด าเนินการเองภายในวิทยาลัย จึงส่งผลต่อการใช้
งบประมาณ น้อยกว่าก าหนด ดังนั้นจึงควรพัฒนาการวางแผนให้มีความชัดเจนเป็นไปได้ตามสถานการณ์จริง 
 
 

ลงชื่อ นางจีระวรรณ   ศรีจันทร์ไชย      (ผู้รับผิดชอบ) 
( นางจีระวรรณ   ศรีจันทร์ไชย ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ นางภรรวษา    จันทศิลป์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางภรรวษา    จันทศิลป์ ) 

                        วันที ่  1๓   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  255๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2558. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  76 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   พัฒนาถ่ายทอด และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร 
                                   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
2. ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์เนาวรัตน์  สุขณะล้ า และ นางสาวศุจินธร   วรานุสาสน์ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่   กรกฎาคม  2558  –   กันยายน  255๘ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1. อาจารย์      จ านวน 5๗ คน  
3. บุคลากรสายสนับสนุน     จ านวน 4๒ คน 

รวม   จ านวน ๙๙ คน 
5. ผลการด าเนินงาน       
     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 
 

 
 



๓๙๘ 
 

 
 

6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่

ใช้จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. 
 

ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 

31,800 - 0 - 31,800 - 100 

   ๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์  1,000 - 0 - 1,000 - 100 
 รวมทั้งหมด 32,800 - 0 - 32,800 - 100 

 
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุมอินถวา  6 ชม. ชม.ละ 300 บาท 1,800  
2.  ค่าอุปกรณ์โสตฯ      6 ชม. ชม.ละ 100 บาท 600  

  รวทั้งสิ้น 2,400  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
       การประสานเป็นสิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
        ความตระหนักรับผิดชอบ และการประสานความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 
9. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
           ควรมีการวางแผนด าเนินการทุกต้นปีงบประมาณ  และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับรู้ 
 
 

ลงชื่อ...  .(ผู้บริหาร/รับผิดชอบโครงการ) 
      (..นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า..) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

                วันที่   15   สิงหาคม   255๘ 
 



๓๙๙ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2558. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  77 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม     พัฒนาการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
2. ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์เนาวรัตน์  สุขณะล้ า และ นางสาววชิราภรณ์  แสงตะวัน 
3. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างวันที่  ตุลาคม  255๗  – สิงหาคม  255๘ 
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 



๔๐๐ 
 

 
 

  -  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
พยาบาลศรมีหาสารคามกับ สบช. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อคณะกรรมการ
บริหาร ทุก 6 เดือน 

มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามกับ สบช. 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อคณะกรรมการบริหาร ทุก 6 เดือน 
 

๔. มีการปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มีการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการบริหารในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีประเด็นเรื่อง
การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในบางตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับงานที่
รับผิดชอบ 

 



๔๐๑ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณท่ีใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย 

ร้อย
ละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
 
๒ 
 

ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

7,8๐๐ 
 
1,๐๐๐ 

-- 
 
- 
 

0 
 

0 
 

- 
 
- 

7,8๐๐ 
 
1,๐๐๐ 

- 
 
- 

๑๐๐ 
 
100 

 รวมทั้งหมด ๘,๘00 - 0 - ๘,๘00  100 
 
6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุมอินถวา  6 ชม. ชม.ละ 300 บาท 1,800  
2.  ค่าอุปกรณ์โสตฯ      6 ชม. ชม.ละ 100 บาท 600  

  รวทั้งสิ้น 2,400  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
       การประสานงานที่ชัดเจนและการทวนสอบข้อมูลหลายด้านเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างยิ่ง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
        การวางแผนงานที่ดี ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามก าหนดเวลา 
 
๙. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        การด าเนินการ และรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นระบบ มความกระชันชิดในการด าเนินงาน 
ดังนั้น ต้องวางแผนในการรวบรวมเตรียมข้อมูลหลักฐานไว้ 
 

ลงชื่อ...  .(ผู้บริหาร/รับผิดชอบโครงการ) 
      (..นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า..) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

                วันที่  15  สิงหาคม   2558 



๔๐๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  2558. 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  78 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    โครงการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร 
2. ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์เนาวรัตน์  สุขณะล้ า และ นางสาวมลฤดี   แก้วจันดา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างวันที่      19 ธันวาคม 2557  –   14  สิงหาคม 2558 
4. กลุ่มเป้าหมาย     รวม จ านวน   32  คือ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน  30 คน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   จ านวน   2  คน  

5. ผลการด าเนินงาน       
     5.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการด าเนินการครบถ้วนโดยมีการทบทวนและจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมทบทวนขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รวมถึงการวางแผนการด าเนินงาน มีการจัดท าคู่มือ การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของวิทยาลัย  
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยให้ทุกกลุ่มประเมินความเสี่ยงในกลุ่มของตนเองอย่างน้อย
กลุ่มละ ๕ ประเด็นของความเสี่ยงและน าเข้าพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ
วิทยาลัย เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านใดที่มีความเสี่ยงสูงใน ๕  ล าดับแรก เพ่ือน ามาวางแผนจัดกิจกรรม
โครงการเพื่อท าการบริหารและควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ และคณะกรรมการฯติดตามก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมโครงการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ตลอดปีงบประมาณ 
 
     5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
   
 

1.ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

2. มีแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

2.มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ 

3. มีรายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ  255๘  ต่อคณะกรรมการบริหาร 
ทุก 3 เดือน 

3.มีการจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 255๘  เป็นรูปเล่มและน าเสนอต่อ
กรรมการบริหารวิทยาลัยและรายงานต่อ สบช.ใน 



๔๐๓ 
 

 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
4. มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารใน
ปีงบประมาณ  255๘ 

๔. มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘   

 
6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. 
๒. 

ค่าอาหารอาหารว่าง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

๙,๙๐๐ 
2,000 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

๙,๙๐๐ 
2,000 

- 
- 

80.5 
100 

 รวมทั้งหมด 10,๙00 - 0 - 10,๙00 - 89.36 
  

6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 
1 ค่าห้องประชุมอินถวา  6 ชม. ชม.ละ 300 บาท 1,800  
2. ค่าอุปกรณ์โสตฯ      6 ชม. ชม.ละ 100 บาท 600  

  รวทั้งสิ้น 2,400  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
  การท างานที่มีการประสานงานที่ดีก่อให้เกิดความส าเร็จได้โดยง่าย 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
     การประสานงานที่ดี 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      การวางแผนงบประมาณต้องเพ่ิมรายละเอียดการใช้จ่ายเพื่อให้ใช้จ่ายได้ตามโครงการ 

  
ลงชื่อ...  .(ผู้บริหาร/รับผิดชอบโครงการ) 
      (..นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า..) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

                วันที่   15   สิงหาคม   2558 



๔๐๔ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  7๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการสรรหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2558 
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์  2.นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ์ 3. นางสุรีย์พร  ทาทอง 
๓. ระยะเวลาการด าเนินการ   ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2557 ถึงวันที่  30  กันยายน  2558 
๔. กลุ่มเป้าหมาย    วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    5.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  งานพัสดุ ส ารวจและรวบรวมความต้องการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์จากทุกหน่วยงานย่อยในวิทยาลัย 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพัสดุและการจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2558 เพ่ือประชุมวางแผน การ
ด าเนินงาน  โดยประชุมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการพัสดุและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ประจ าปี 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยค านึงถึงความพอเพียงประหยัดและคุ้มค่า เสนอคณะกรรมการบริหารของ
วิทยาลัย และผู้มีอ านาจอนุมัติแผนการจัดซื้อของวิทยาลัย.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและระเบียบ
ก าหนด และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหาร 
 
    5.2   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
    ระดับความส าเร็จในการจัดซื้อ
จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์เป็นไปตาม
แผน อย่างน้อยร้อยละ 80            

   การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนตามแผนทุกรายการ 
คิดเป็นร้อยละ100 
 

 
6.งบประมาณ  
 6.1งบประมาณท่ีใช้ 

ล าดับ
ที ่

หมวด
ค่าใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อย
ละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอก
งบ 

1 กระดาษถ่าย
เอกสาร(A4) 
จ านวน 
3,000 รีม 
 

345,000 - 282,480 - 62,520 -  



๔๐๕ 
 

 
 

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1,830,000 - 
 
 

- ......... .............. 
 
 
 

-  

3 ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

892,000 - 875,000 - 17,000 -  

4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

246,000 - 230,000 - 16,000 -  

5 ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

511,000 -  300,000 - 211,000 -  

6 ครุภัณฑ์
การศึกษา 

70,000 - 70,000 - - -  

7 ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

92,000 - 92,000 - - -  

8 8. จ้างเหมา
บริการงาน
บุคคล  

1,553,040 - 2,066,965 - -513,929 -  

9 น้ ามัน
เชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 
จ านวน 12 
เดือน 

600,000 - 334,192 - 265,808 -  

10 จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุครุภัณฑ์
อ่ืน ๆ  
-จ้างเหมา
รถยนต์   
-ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
รถยนต์   
-วัสดุที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ   

2,767,594 -  
 
 
131,300 
 
90,249 
 
 
314,470 
 

 2,231,575   

 รวม 8,310,634 - 1,694,960 - 6,615,674 -  
  
 
 
 



๔๐๖ 
 

 
 

  6.2 มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม ชั่วโมงละ 500 - - 
2 ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตฯ ชั่วโมงละ 200 - - 

 
9. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้
เพียงพอและคล่องตัวต่อการให้บริการที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ และเป้าหมายที่ก าหนดเพ่ือ
ประโยชน์ต่อทางราชการ 
 
10.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 10.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 10.2  ความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา 
 
11.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ให้เพียงพอและคล่องตัวต่อการให้บริการที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ 
 
        
 
      .ลงชื่อ   พวงเพ็ชร  อุทาหงษ์..... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ์)  
 

 ลงชื่อ...  เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์ .(ผู้บริหาร/ที่ดูแล) 
                  (..นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์..) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                                                              วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  80 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการวิทยาลัยสีเขียว  
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์  2. นางพวงเพ็ชร  อุทาหงส์  
3. ระยะเวลาการด าเนินการ   ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2557 ถึงวันที่    30 กันยายน  2558 
4. กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากรทุกคนและนักศึกษาทุกชั้นปี 
5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 5ส.ของปีงบ 2557   ส ารวจและวิเคราะห์ความ 
ต้องการในการพัฒนาวิทยาลัยโดยส ารวจจากบุคลากรและนักศึกษา .ประชุมคณะกรรมการปรับภูมิทัศน์
ด าเนินการ   เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557วางแผนการและวิธีการด าเนินการ โดยสรุปให้ส ารวจความต้องการ
จากกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรและนักศึกษา  
                  การด าเนินการ  ด้านความสะอาด  ด าเนินกิจกรรม 5 ส ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น และครั่งที่2 เมื่อวันที่ 28 ส.ค2558  
ใช้งบประมาณ  1,000 บาท 
                    ด้านความปลอดภัย   มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เมื่อ
เดือนมกราคม 2558  พบว่ามีถังที่ครบก าหนดเปลี่ยนสารดับเพลิงจ านวน 77 ถัง และขออนุมัติเปลี่ยนสาร
เช่นถังดับเพลิง  จ านวนเงินทั้งสิ้น จ านวน  57,750บาท ระบบไฟฟ้า และรถยนต์ตามระยะการใช้งาน 
จัดกิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 110 คนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2558   มีการซ่อมแซมตามรายการขอซ่อมต่างๆ  มีการประชุมเจ้าหน้าที่ งานซ่อมบ ารุงและ พขร.เพ่ือ
ทบทวนระบบการซ่อมแซมบ ารุงรักษาการตรวจสอบสภาพรถยนต์และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา และลิฟท์ 

ด้านภูมิทัศน์  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย โดยการส ารวจความต้องการและวิเคราะห์ผล 
น ามาปรับปรุงและพัฒนา เช่น การเพ่ิมสถานที่นั่งพักผ่อนภายในวิทยาลัย  การปลูกเพ่ิมไม้ดอกไม้ประดับไม้
หอมตามสวนหย่อม และการจัดการที่ทิ้งขยะ  

  -เพ่ิมซุ้มศาลานั่งพักผ่อน บริเวณหอพักและอาคารเรียน จ านวน  8 หลัง  
 -ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวยงามตามสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน และจัดเพ่ิมถังขยะแยก

ประเภทขยะและติดป้ายก าชับช่วยกันรักษา 
 
 
 
 



๔๐๘ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. สถานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  
๕ ส. อย่างน้อยร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ 

 

 ครั้งที่   1     จากการด าเนินงาน และประเมินผล 
พบว่า ผลการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.ตาม
พ้ืนที่จ านวน 21 กลุ่ม ผลการประเมินกลุ่มที่ผ่านตาม
เกณฑ์จ านวน 21 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ90  
  ครั้งที่ 2   ผลการประเมินผ่านเกณฑ์จ านวน 19 
กลุ่มจาก 21 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 76.19 เฉลี่ย 2 
ครั้งคิดเป็นร้อยละ 83.09 

2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสุนทรียภาพใน 
มิติทางศิลปะวัฒนะธรรมสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป  (3.51 ขึ้นไปจากคะแนน
เตม็ 5 ) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะวัฒนะธรรมสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ค่าเฉลี่ย 3.89 

 
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 
เงิน
นอก 
งบ 

1. ค่าอาหาร  6,050 - 0 -  6,050 - 100 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรม5ส 

12,000 - 12,000 - 0 - - 

2. ค่าวัสดุสาร
ดับเพลิง/ค่าวัสดุ
ไฟฟ้า 

57,750 - 57,750 - 0 - - 

3 ค่าวัสดุ-ซื้อตน้ไม้
ดอกไม ้   

80,000 - 80,000 - - - - 

4 ซ้อมอัคคีภัย 12,500  10,500  2,000   



๔๐๙ 
 

 
 

ล า
ดับ
ที ่

หมวดค่าใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ 
ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงิน
นอก 
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก 
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก 
งบ 

5 ซุ้มพักผ่อน 90,000  75,000  15,000   

 รวมทั้งสิ้น 258,300  235,250  12,050  8.92 

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 
 1. บุคลากรใส่ใจในความส าคัญของการท ากิจกรรม 5 ส การจัดการขยะ(โดยวิธีการขายขยะ) และให้
ความร่วมมือรับผิดขอบพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายเกิดความสามัคคีในกลุ่ม 
          2. การจัดการขยะท าให้ขยะในหอพักนักศึกษา และในที่ท างาน ลดลง มีการจัดเก็บดีข้ีน 
          3. การปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรโดย
ภาพรวม น่าอยู่น่าท างานยิ่งขี้น 
 8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 ๒. ความร่วมมือของบุคลากร 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา     

๑ ควรมีการด าเนินการต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมจ านวนครั้งในการท ากิจกรรมท าความสะอาด การ
ประเมินผล  และการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ 
 
                               เลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                     (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
        วันที ่30  เดือน.........กันยายน..............พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 
 



๔๑๐ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  81 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรและการติดตามการใช้จ่ายเงิน   
                        งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี       2.นางหนูไกร  ภูผาริช่อ 
3. ระยะเวลาการด าเนินการ     ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558 
4. กลุ่มเป้าหมาย   
          บุคลากร ของวิทยาลัย   รวม  99  คน 
 5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1 . ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

. ทบทวนและแต่งตังคณะกรรมการ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน  ประชุมคณะกรรมการวางแผนด าเนินงาน  จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา 
จดัท าแผนการติดตามการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส 

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ ทบทวนหลักเกณฑ์และการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละไตรมาสตามผลการปฏิบัติงาน  
ผลการด าเนินงาน    ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตค. – 31 ธค. 57)   ได้ 83.48 %  
                          ไตรมาสที่ 2 ( 1 มค. – 31 มีค. 58)   ได้ 96.70 %  

               ไตรมาสที่ 3 ( 1 เม.ย. – 30 มิย. 58)  ได้ ๙8.31 %  
                         ไตรมาสที่ 4 ( 1 กค. – 31 กค. 58)    ได้ ๙๙.๙๙ %  
 
    5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
ระดับความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ
จัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

- ระดับความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

1. มีรายงานการเบิกจ่ายเงินและวิเคราะห์
การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกไตรมาส            

- มีรายงานการเบิกจ่ายเงินและการวิเคราะห์การใช้ 
จ่ายเงินทุกไตรมาส เสนอกรรมการบริหารเพ่ือทราบ 
 

 
 
 
 



๔๑๑ 
 

 
 

6. งบประมาณ  
 6.1   งบประมาณท่ีใช้   ไม่มีแผนการใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
  
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 วิทยาลัยมีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละไตรมาส ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงิน และเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ  
 
8. .ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 2. ความร่วมมือของบุคลากรทุกคน 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       - 
   
      ลงชื่อ...  ศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นางศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี)    
                                                                  จนท.การเงินและบัญชีช านาญงาน     
 

 ลงชื่อ   เลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                         (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป 
                วันที ่30  เดือน....กันยายน... พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  82 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์  2.นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ์ 3. นางสุรีย์พร  ทาทอง 
3. ระยะเวลาการด าเนินการระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2557 ถึงวันที่  30 กันยายน 2558 
4. กลุ่มเป้าหมาย    ช่าง /เจ้าหน้าที่งานซิอมแซม 
5. ผลการด าเนินงาน 
    5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
             มีการส ารวจสภาพความช ารุดของวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จัดท าแผนด าเนินการเสนอขออนุมัติ 
ประชาสัมพันธ์โครงการ และด าเนินการซ่อมแซม ดังนี้ 

1.ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เสื้อผ้าในห้องพักนักศึกษา ได้ดังนี้ ตู้ใส่เสื้อผ้าด าเนินการ
ซ่อมได้จ านวน 30 ตู้ โต๊ะแดงหอพัก หอประชุม จ านวน 19 ตัว   เก้าอ้ี จ านวน 40 ตัว และมือหมุนบานเกล็ด 
จ านวน 30 อัน 

2. ซ่อมแซมมุ้งลวด  ได้ดังนี้   
    2.1หอพักตึก B2F1 หน้าต่างทั้งหมด จ านวน 60 บาน ท าขอบใหม่พร้อมใส่ผ้า จ านวน 12 
บาน ใส่ผ้าใหม่ (มีกรอบเดิม) จ านวน 35 บาน  ช่องลมทั้งหมด 84 บาน อัดผ้าใหม่ทั้งหมด  รวมทั้งสิ้น 159 
บาน    -ประตู จ านวน 48 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการท าใหม่พร้อมวงกบเนื่องจากอันเดิมไม่มี 
     2.2 หอพักตึก B2F2 หน้าต่างทั้งหมด จ านวน 72 บาน ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 
บาน ช่องลม จ านวน 98 บาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 53 บาน และอยู่ระหว่างด าเนินการส่วนที่เหลือ 
      -บานประตูทั้งหมด 56 บาน ยังไม่ด าเนินการ 
    3. บ ารุงรักษาลิฟท์ 2 ตัว ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาลิฟท์แล้ว จ านวน 1 ครั้ง ของ 6 เดือนแรก  
    4.ซ่อมแซมอ่ืน ๆ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟแสงจันทร์ ไฟทางเดิน ไฟห้องน้ า ไฟเพดานห้องน้ า ไฟหัวเตียง 
ไฟรั้ว พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  135  ชุด 
 
    5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
   ร้อยละ 80 ของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่
ส่งซ่อมตามแผนได้รับการซ่อมแซมพร้อมใช้
งานได้        

-ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ส่งซ่อมตามแผนได้รับการซ่อมแซม
พร้อมใช้งานได้ คิดเป็น ร้อยละ 97      

 
 



๔๑๓ 
 

 
 

6.งบประมาณ  
 6.1งบประมาณที่ใช้ 
ล าดับ

ที ่
หมวด

ค่าใช้จ่าย 
แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

1 ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้
เสื้อผ้าใน
ห้องพัก
นักศึกษา 

120,000 - 0  120,00 - 100 

2 ซ่อมแซมมุ้ง
ลวดหอพัก
นักศึกษา 

90,000 - 43,700 - 46,300 - 51.44 

3 บ ารุงรักษา
ลิฟท์ 2 ตัว 

41,688 - 0 - 41,688 - 100 

4 ซ่อมแซม 
อ่ืน ๆ 

200,000 - 0 - 200,000 - 100 

 รวม 451,688 - 43,700 - 407,988 - 90.31 
 
 6.2 มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม ชั่วโมงละ 500 - - 
2 ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตฯ ชั่วโมงละ 200 - - 

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในวิทยาลัยและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
๘.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 ๘.2  ความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา 
 
 
 
 



๔๑๔ 
 

 
 

๙.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรมีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในวิทยาลัยและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
        
 
            ลงชื่อ  พวงเพ็ชร  อุทาหงส์     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ)์ 
    

ลงชื่อ   เลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                         (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป 
                วันที ่30  เดือน....กันยายน... พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๕ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  83 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน 
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์   
3. ระยะเวลาการด าเนินการระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2557 ถึงวันที่  30 กันยายน 2558 
4. กลุ่มเป้าหมาย   1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่    2. นักศึกษา/ผู้เข้ารับการอบรม 
5. ผลการด าเนินงาน 
    5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม    

   กลุ่มงานบริหาร ได้.วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ า และวัสดุสิ้นเปลืองของวิทยาลัย 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงาน  โดย รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ า และวัสดุสิ้นเปลือง 
ประชุมจัดท ามาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ า และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืน ๆ ประกาศมาตรการแนวทางการ
ประหยัดพลังงานและวัสดุสิ้นเปลือง  และก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน 
สรุปผลและรายงานผลการใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองต่อคณะกรรมการบริหาร 
      
5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
   ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ า 
ประปา และน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ร้อยละ 2 เทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

    ผลการด าเนินงานตามมาตรการ พบว่า  
- สามารถลดปริมาณการใช้น้ าประปา ได้ร้อยละ  1.05เมื่อเทียบ

กับปีงบประมาณ 2557 
- ส่วนไฟฟ้า เพ่ิมจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา ร้อยละ 11.34  

 
6.งบประมาณ  
 6.1งบประมาณที่ใช้ 
ล าดับ

ที ่
หมวดค่าใช้จ่าย แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอกงบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

1. สื่อประชาสัมพันธ์ 1,200 - 0 - 1,200 - 100 
 
 6.2 มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม ชั่วโมงละ ๓00 600 - 
2 ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตฯ ชั่วโมงละ 100 200 - 



๔๑๖ 
 

 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 - การด าเนินงานที่จริงจัง สามารถลดปัญหาต่างๆได้ 
 - การประยุกต์ใช้ทรัพยากร ต้องด าเนินการ อย่างคุ้มค่าคุ้มทุน 
 
๘.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 ๘.2  ความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา 
 
๙.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานในโครงการ อย่างต่อเนื่องจริงจัง ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
       
 
        

ลงชื่อ   เลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                         (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป 
                วันที ่30  เดือน....กันยายน... พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  84 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการปรับปรุงพัฒนาคู่มือระบบงานกลุ่มงานบริหาร 
๒. ผู้รับผิดชอบ     ๑. นายสุชาติ   เรื่องวิเศษ  
3. ระยะเวลาการด าเนินการ   ระหว่างวันที่   1  ตุลาคม 2557 ถึงวันที่  30 กันยายน 2558 
4. กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
5. ผลการด าเนินงาน 
    5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
            มีการทบทวนระบบการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประชุมกลุ่มงานบริหาร เพ่ือร่วมวางแผน
ด าเนินงาน  ดังนี้ 

  รวบรวมข้อมูลระบบการด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติและระเบียบของทางราชการ วิพากษ์ คู่มือระบบงาน
กลุ่มงานบริหาร   ด าเนินการพิมพ์  จัดท ารูปเล่ม /เอกสาร เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ โดย
ช่องทางที่หลากหลาย 

      
5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
   คู่มือและระบบการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป  ครบถ้วนทุกงานและเป็นปัจจุบัน 

    มีคู่มือและระบบการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ครบถ้วนทุกงานและเป็นปัจจุบัน   

 
6.งบประมาณ  
 6.1งบประมาณที่ใช้ 
ล าดับ

ที ่
หมวดค่าใช้จ่าย แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงิน
นอกงบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

1. ค่าถ่ายเอกสาร เข้า
เล่ม  

2,000 - 0 - 2,000 - 100 

 
 6.2 มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม ชั่วโมงละ ๓00 600 - 
2 ค่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตฯ ชั่วโมงละ 100 200 - 



๔๑๘ 
 

 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 - การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินการที่จริงจัง จะน ามาซึ่งความส าเร็จ 
 
๘.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 ๘.2  ความร่วมมือของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๙.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง   
     

ลงชื่อ   สุชาติ     เรืองวิเศษ   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                         (สุชาติ    เรอืงวิเศษ ) 
        

ลงชื่อ   เลี่ยมทอง โคตรพัฒน์    ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
                         (นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป 
                วันที ่30  เดือน....กันยายน... พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๙ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  85 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
 โครงการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรสู่ความสุขความส าเร็จ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ            
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” 

2. ผู้รับผิดชอบ   นางภรรวษา  จันทศิลป์ 
            นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ 

    นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์  
3. ระยะเวลาด าเนินการ   

  ระหว่างวันที่  3- 4  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8  

4. กลุ่มเป้าหมาย     
1. อาจารย์     จ านวน  ๕7  คน 
2. บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน  ๔2 คน 

     รวมทั้งสิ้น   99  คน 
5. ผลการด าเนินงาน  
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรสู่ความสุขและส าเร็จ 
ประเด็น -ความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ความมีน้ าใจ คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
การเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานในส านักงาน (Office)  
ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมนาวีภิรมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐  

มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 78 
 

2 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
โครงการระดับมากร้อยละ 90 
 

-บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 77 คน มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 91 
และเม่ือพิจารณารายด้านของความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 
๑. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.7 
 



๔๒๐ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๒. ด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรด้านกระบวนการอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.7 
๓. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรด้านคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.65 
4. ความพึงพอใจต่อคณะวิทยากร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.8 

3 .กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา
องค์กร   

-กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางานในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น  

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล า 
ดับ 

 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ  
ร้อยละเหลือ

จ่าย 
เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร
ภายนอก 

8,700 - 7,200 - 1,500 - 17.24 

2 ค่าท่ีพัก 89,100 - 69,300 - 19,800 - 22.22 

3 ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

188,100 - 146,300 - 41,800 - 22.22 

4 ค่าเช่าเหมารถบัส/รถ
ตู้พร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

72,000 - 64,000 - 8,000 - 11.11 

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 - - - 5,000 - 100 

 รวม 362,900 - 286,800 - 76,100 - 20.96 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุม 6 ชั่วโมง 300 1,800  
2 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  

3 ชั่วโมง 
100 300  

 รวม  2,100  
 
 



๔๒๑ 
 

 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้  
     ควรมีการวางแผน และเตรียมการล่วงหน้า / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า /การตัดสินใจ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 8.1 การท างานเป็นทีม 
 8.2 การช่วยเหลือ มีน้ าใจต่อกัน 
 8.3 ความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการ 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งเสริมขวัญและก าลังใจของบุคลากร        
และต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย โครงการจึงจะส าเร็จไปได้ด้วยดี 
  
 

ลงชื่อ.       ศุจินธร  วรานุสา...       (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน)์ 
     นักทรัพยากรบุคคล 

 
ลงชื่อ........ภรรวษา  จันทศิลป์............(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางภรรวษา  จันทศิลป์) 
                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   
                                       วันที.่.....๓๐.......เดือน....กรกฎาคม.........พ.ศ...๒๕๕๘........... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  86 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน : ด้านภาษา 
2. ผู้รับผิดชอบ  นางภรรวษา  จันทศิลป์ 

 นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์  

3. ระยะเวลาด าเนินการ       พ.ย.25๕๗ - ก.ย.25๕๘ 
4. กลุ่มเป้าหมาย     

1. อาจารย์จ านวน 56 คน  
2. บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจ านวน 39 คน 

     รวมทั้งสิ้น   95  คน 
5. ผลการด าเนินงาน  
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ  โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

- จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
- จัดท าคู่มือการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

                     - เปิดคลิปวีดีโอด้านการใช้ /สื่อสารภาษาอังกฤษในที่ประชุมอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 

 

-เปิดคลิปวีดีโอการใช้/การสื่อสารภาษาอังกฤษ ในที่ประชุม
อาจารย์ เดือน พ.ค. มีผู้เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 82.25 
เดือน ส.ค. มีผู้เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 59.67  
เดือน ก.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ...  
-เปิดคลิปวีดีโอการใช้/การสื่อสารภาษาอังกฤษ ในที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ เดือน พ.ค. มีผู้เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 73 
เดือน มิ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 50 เดือน ก.ค. มี
ผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 55.88  
เดือน ก.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ..... 

2. มีคู่มือการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

-ก าลังด าเนินการจัดท าคู่มือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 



๔๒๓ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดั
บ 

 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้ จ านวนที่ใช้ เหลือ  
ร้อยละ

เหลือจ่าย 
เงิน 
งปม. 

เงินนอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

เงิน 
งปม. 

เงิน
นอก  
งปม. 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000  - - 1,000  100 

2. ค่าจัดท ารูปเล่ม 5,000  - - 5,000  100 

 รวม 6,000  - - 6,000  100 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุม 16 ชั่วโมง 300 4,800  
 รวม  4,800  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 - การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งส าคัญ  โดยเฉพาะบุคคลที่มีเป้าหมายในการศึกษาในระดับ 
             ปริญญาเอก 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 8.1 ความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการ 
 8.2 ความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษ 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - ควรมีการวางแผนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้รับบริการ 
 - สร้างวัฒนธรรมการใช้ภาษาท่ีเป็นรูปแบบอย่างชัดเจน 
  

ลงชื่อ.       ศุจินธร  วรานุสา...       (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน)์ 
     นักทรัพยากรบุคคล 

 
ลงชื่อ........ภรรวษา  จันทศิลป์............(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางภรรวษา  จันทศิลป์) 
                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   
                                       วันที.่.....๓๐.......เดือน....กรกฎาคม.........พ.ศ...๒๕๕๘........... 
 



๔๒๔ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  87 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพวงแก้ว สาระโภค และ นางสาววชิราภรณ์  แสงตะวัน 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจ านวน 90 คน  ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 8 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 60 คน 

กิจกรรมที่ 6 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และกลุ่มงาน
ประกันและพัฒนาคุณภาพ จ านวน ๓๐ คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1  ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ  
  ๑. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางแผนด าเนินงาน 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชุมทบทวนและจัดท าระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และ

คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  
๓. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๔. จัดท าประกาศวิทยาลัย เรื่องผู้รับผิดชอบองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและ

แผนการติดตามส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่ม และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 255๘ 
๕. ประชุมคณะกรรมการ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือทบทวน/ก าหนด

นโยบาย และให้ข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย และ
แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๑ ครั้ง วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๖. จัดท าประกาศนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
๗. ชี้แจงแนวปฏิบัติในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดท ารายงาน

การประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 

๑. ประเมินความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการด าเนินงานประกันและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและจัดท ารูปเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครง 
  



๔๒๕ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. มีผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

วิทยาลัยระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและระดับสถาบัน และมีการด าเนินงานตามระบบที่
ก าหนด  

๒. ระดับความพึงพอใจต่อระบบและกลไก
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยู่ ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 

ระดับความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๖) 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เงินงบ เงินนอก

งบ 
เงินงบ เงิน

นอกงบ 
เงินงบ เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าถ่าย
เอกสารเข้า ปก
เย็บเล่ม 

๓๐,๐00 - 20,475 - 9,225 - 30.75 

2 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการน
โยบายประกัน
คุณภาพ
การศึกษาจาก
ภายนอก
วิทยาลัย 
จ านวน ๑๒ คน   

- 1๒,000 - ๓,๙๕๐ - ๘,๐50 ๖๗.๐๘ 

3 ค่าอาหารว่าง  
 

๙,๓๐๐ - ๗๕๐ - 8,550 - 91.94 

 รวมทั้งหมด ๓๙,300 
 

1๒,000 21,225 ๓,๙๕๐ 18,075 ๘,๐50 50.93 

 
หมายเหตุ เงินนอกงบ หมายถึง เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
 
 



๔๒๖ 
 

 
 

 
 ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน 6 
ชั่วโมง  

๓๐๐ บาทต่อชั่วโมง 1,800  

2 ค่าเครื่องเสียง จ านวน 6 ชั่วโมง  1๐๐ บาทต่อชั่วโมง 600  
3 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 

ชั่วโมง  
1๐๐ บาทต่อชั่วโมง 600  

 รวม  ๓,๐๐๐  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การบริหารโครงการ โดยความส าเร็จในการด าเนินงานประกอบด้วย 

๗.๑.๑ การวางแผนการด าเนินงานที่ดี และการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับใน
องค์กรในการประชุมเตรียมความพร้อมและในการด าเนินงานโครงการ 

๗.๑.๒ ความรับผิดชอบของบุคลากรในการด าเนินงาน 
๗.๑.๓ การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในวิทยาลัยและการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามา

มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 ๗.๒ กระบวนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ
สถาบันของวิทยาลัย 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 ๘.๒ การท างานเป็นทีม และมีการวางแผนการด าเนินงานที่ดีของทีมงาน  

๘.๓ การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของคณะกรรมการจากภายนอกที่ให้ความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การด าเนินงานยังไม่บูรณาการเข้ากับงานประจ า  
2. การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ เช่น การประชุมกรรมการนโยบาย 

QA ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการเลื่อนตรวจประเมิน 
 



๔๒๗ 
 

 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การวางแผนในการบริหารจัดการและการบูรณการเข้ากับงานประจ า 
2. ควรมีการจัดท าปฏิทินกิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของระยะเวลา

ในการจัดกิจกรรม  
 
 

ลงชื่อ     พวงแก้ว    สาระโภค     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวพวงแก้ว สาระโภค) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ    .(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเนาวรัตน์ สุขณะล้ า) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
     วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๘ 
 

 
 

 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 

............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  88 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

  ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางพัชรี ภาระโข และ นางสาวจุฬาลักษณ์ ช่ าชอง   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
๔. กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งหมด  ๑๒๖ คน 
 1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน จ านวน 16 คน 

2. บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจ านวน 80 คน 
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน จ านวน ๕ คน 
4. ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา/แหล่งฝึก/ชุมชน/หน่วยงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 
5. ผู้แทนนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม/ชั้นปี จ านวน ๑๐ คน 
6. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จ านวน ๕ คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
   5.1  ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ  
  ๑. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางแผนด าเนินงาน 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๓.๑ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน ปีการศึกษา 
255๗  และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

๓.๒  ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

๓.๓ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

๓.๔ ประชุมจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ/สถาบันประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ตามเกณฑ์ สบช.  
 
 



๔๒๙ 
 

 
 

 
   5.๒  ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ี  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดีมากขึ้น
ไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕๑) และ
ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมากข้ึนไป 

อยู่ ในระหว่างการด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน และเลื่อน
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ออกไปเป็นวันที่ 
๑๔-๑๖ พ.ย.๒๕๕๘  

๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์
ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.๕๑) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่แจ้งเกณฑ์
และตัวบ่งชี้ที่จะให้วิทยาลัยด าเนินการจัดท าและรายงานผล
ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เงินงบ เงินนอก

งบ 
เงินงบ เงิน

นอกงบ 
เงินงบ เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง
ของ
กลุ่มเป้าหมาย  

96,800 
 

- - - 96,800 
 

- 100 

 

2 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร
และเข้าปก
เย็บเล่ม
รายงานการ
ประเมิน
ตนเองและ
แผนพัฒนา
คุณภาพระดับ
สถาบัน 

35,0๐๐ - - - 35,0๐๐ - 100 



๔๓๐ 
 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เงินงบ เงินนอก

งบ 
เงินงบ เงิน

นอกงบ 
เงินงบ เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

3 ค่าเดินทาง
ของตัวแทน
คณะกรรมการ
นโยบาย
การศึกษาจาก
ภายนอก 
ผู้แทนจาก
แหล่งฝึก/
ชุมชน/
หน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ - 100 

 

4 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
ภายนอก  

126,000  -  126,000  100 

 รวม 262,800 - - - 262,800  100 

หมายเหตุ  เลื่อนการด าเนินประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ออกไปเป็น ๑๔-๑๖ พ.ย.๒๕๕๘ 
 
 ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ 

 ไม่มี    
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ไม่มี  
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ไม่มี 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การด าเนินงานยังไม่บูรณาการเข้ากับงานประจ า  



๔๓๑ 
 

 
 

2. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่น การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมิน
ตนเอง การตรวจประเมินคุณภาพภายใน การจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ท าให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ของโครงการไปปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การวางแผนในการบริหารจัดการและการบูรณการเข้ากับงานประจ า 
2. ก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในทุก ๓ เดือน โดยผู้บริหารทุกระดับควร

มีมาตรการในการก ากับติดตามการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
๙.๒ ควรหามาตรการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยให้ทุก

คนมีส่วนร่วม เช่น การ PA การก าหนดมาตรการในการท างานร่วมกัน  
 
ลงชื่อ          พัชรี    ภาระโข.    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

    (นางพัชรี ภาระโข) 
  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
ลงชื่อ        พวงแก้ว   สาระโภค..   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 
  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

                              วันที ่๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔๓๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  8๙ 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล 
2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค 
3. ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 80 คน 

2. คณะกรรมการประเมินจากสภาการพยาบาล จ านวน 5 คน 
3. ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา/แหล่งฝึก/ชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ   
   ที่เก่ียวข้อง จ านวน 10 คน 
4. ผู้แทนนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม/ชั้นปี จ านวน 10 คน 

5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ  
 ๑. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางแผนด าเนินงาน 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สภาการพยาบาล เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการรับการตรวจรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลดังนี้ 
   ๓.๑ ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
     ๓.๒ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุก 3 เดือน โดยครั้งที่ 
1/2558 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) และครั้งที่ 2/2558 (มกราคม-มีนาคม 2558)  
     ๓.๓ ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาลจ านวน 2 ครั้ง ปรับแก้ไขและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันฉบับสมบูรณ์ส่งสภาการ
พยาบาลในวันที่ 31 มกราคม 2558 
  ๓.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รับการตรวจประเมินรับรองสถาบันจากคณะกรรมการสภาการ
พยาบาล” ในวันที่ 26-27 มนีาคม 2558 
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       5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. วิทยาลัยได้รับการรับรองจากสภาการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า ๔ ปีการศึกษา 

วิทยาลัยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ๔ ปีการศึกษา 
คือ วิทยาลัยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลไม่น้อยกว่า 
๔ ปีการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  

 
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 

1 
 

ค่าอาหารและอาหาร
ว่างของกลุ่มเป้าหมาย  

๗๕,๘๐๐ - 34,000 - 49,600 - 65.44 

2 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของผู้แทน
คณะกรรมการนโยบาย
การประกันคุณภาพ
การศึกษา /แหล่งฝึก/
ชุมชน/หน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

5,000 - 0 - 5,000 - 100 

3 ค่าธรรมเนียมการ
รับรองสถาบัน 
การศึกษา  

40,000 - 40,000 - 0 - 0 

4 ค่าธรรมเนียมการตรวจ
เยี่ยมและประเมิน
สถาบันการศึกษา        

3๐,0๐๐ - 3๐,0๐๐ - 0 - 0 

5 ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าปกเย็บเล่มรายงาน
การประเมินตนเองและ
แผนพัฒนาคุณภาพ
ระดับสถาบัน  

2๒,๐๐๐ 
 

- 2๒,๐๐๐ 
 

- 0 - 0 

6 ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๑5,๐๐๐  - ๑5,๐๐๐ - 54,600 - 0 
 รวมทั้งหมด 187,800 - 133,200  54,600 - 29.07 
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๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน 
52ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท  

300 15,600  

2 ค่าเครื่องเสียง จ านวน ๕๒ 
ชั่วโมง ๆ ละ 100 บาท  

100 ๕,๒00  

3 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
๔๐ชั่วโมง ๆ ละ 100 บาท  

100 ๔,๐00  

 รวมทั้งหมด - 24,800  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินของสภาการพยาบาลและกระบวนการ
ท างานคุณภาพการศึกษา และแนวทางการเขียน SAR ตามสภาการพยาบาล  
 2. การบริหารจัดการและการวางแผนการด าเนินงาน 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ มีนโยบายและให้ความส าคัญในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล 
 2. ความทุ่มเทและความร่วมมือของบุคลากรภายในวิทยาลัย 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การด าเนินงานยังไม่บูรณาการเข้ากับงานประจ า  
2. การรายงานผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การวางแผนในการบริหารจัดการและการบูรณการเข้ากับงานประจ า 
2. ก าหนดมาตรการเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  

 
ลงชื่อ           พวงแก้ว สาระโภค    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางสาวพวงแก้ว สาระโภค) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ.  .(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเนาวรัตน์ สุขณะล้ า) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
       วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๙๐ 

๑. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ     นางสาววชิราภรณ์  แสงตะวัน 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ     ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕7 ถึง เมษายน ๒๕๕8 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 กิจกรรมที่ 1 จ านวน 96 คน 

๑. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 8๐ คน 
2. วิทยากร จ านวน 1 คน 
3. ผู้ที่สนใจจากเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาตักสิลานคร 6 สถาบัน จ านวน 15 คน 
กิจกรรมที่ 2 จ านวน 71 คน 

 1. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 6๐ คน 
2. วิทยากร จ านวน 1 คน 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน ๑0 คน 
กิจกรรมที่ 3 จ านวน 71 คน 
1. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 6๐ คน  
2. วิทยากร จ านวน 1 คน 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน ๑0 คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
 5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
  2. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพเรื่องการด าเนินงานโครงการ 
  ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ประสานงานและติดต่อวิทยากร 
๔. จัดประชุมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้  

        4.1 การอบรมหลักสูตรเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ของ สกอ. และ สมศ. 
    ๔.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจ
อ่ืน และการถอดบทเรียน : เสริมสร้างพลังการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมคุณภาพอย่างยั่งยืน” 
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  ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
  ๑. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น 

๒. ประเมินติดตามการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานภายหลังการประชุม/
อบรม 

๓. สรุปผลการด าเนินงานโครงการเพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการต่อไป 
 
 5.2   ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 
         5.2.1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมหลักสูตรเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ    
    ภายนอกของ สกอ. และ สมศ. 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นภายหลัง
เข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนภายหลังเข้ารับการ
อบรมจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 94.25                                                                                                                                                                      

2. บุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.63 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01 และเม่ือพิจารณารายด้านของความพึงพอใจ 
สรุปได้ดังนี้ 
๑. ด้านเนื้อหาการอบรมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.65  
๒. ด้านวิทยากรอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ๔.๒5 อยู่ใน ระดับดี                                                                      
๓. ด้านรูปแบบการจัดการอบรม สถานที่ และอ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย ๔.13                                                                                                                          

 
5.2.2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น และ
การถอดบทเรียน : เสริมสร้างพลังการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนภายหลัง
เข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนภายหลังเข้ารับการ
อบรมจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 95.08                                                                                                                                                                   

บุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ บุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.92 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 และเม่ือพิจารณารายด้านของความพึงพอใจ 
สรุปได้ดังนี้ 
๑. ด้านเนื้อหาการอบรมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.73 
๒. ด้านวิทยากรอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ๔.44 อยู่ใน ระดับดี                                                                      
๓. ด้านรูปแบบการจัดการอบรม สถานที่ และอ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย ๔.27                                                                                                                          
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๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

กิจกรรมที่ ๔.๑ การอบรมหลักสูตรเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของ สกอ. และ 
สมศ. 
๑. ค่าอาหารกลางวัน

และอาหารว่างของ
กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 96 คน 
(200 บาท/วัน x 
96 คน x 2 วัน) 

38,4๐๐
บาท 

 

- 32,600
บาท 

- 5,80๐ 
บาท 

- 15.10 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 ค่าถ่ายเอกสาร
และเข้าปกเย็บเล่ม
เอกสารการอบรม 

6,500  
บาท 

- 6,375บาท - 125 บาท - 1.92 

3. ค่าตอบแทน
วิทยากร 
(1,200บาทต่อ
ชั่วโมง x 14 
ชั่วโมง) 

16,8๐๐ 
บาท 

- 16,8๐๐ 
บาท 

- 0 
บาท 

- ๐ % 

4. ค่าเดินทางของ
วิทยากร 

2,000 
บาท 

- 1,200 
บาท 

- 800   
บาท 

- 40.00 

 รวมทั้งหมด 63,700 
บาท 

- 56,975 
บาท 

- 6,725 
บาท 

- 10.56 

กิจกรรมที่ ๔.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น และการ
ถอดบทเรียน : เสริมสร้างพลังการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมคุณภาพอย่างยั่งยืน” 
1. ค่าอาหารกลางวัน 

และอาหารว่าง
จ านวน 71 คน 
(200 บาท/วัน x 
71 คน x 2 วัน)  

28,400  - 23,400  - 5,000  - 17.61 



๔๓๘ 
 

 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าปกเย็บเล่ม
เอกสารการอบรม 

2,000  - 1,505  - 495  - 24.75 

3. ค่าตอบแทน
วิทยากร (1 คน x 
1,20๐ บาทต่อ
ชั่วโมง x 14 
ชั่วโมง)  

16,800  - 16,800  - 0 
 

- ๐  

4. ค่าเดินทางของ
วิทยากร  

10,000  - 4,532  - 2,968  - 39.57 

5. ค่าท่ีพักวิทยากร  
(3 วัน x 1 ห้อง x 
1,500 บาท)  

4,500 
 

- 4,200  - 300  - 6.67 

 รวมทั้งหมด 61,700  - 50,437  - 8,763  - 14.80  
กิจกรรมที่ ๔.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง” 
1. ค่าอาหารกลางวัน 

และอาหารว่างของ
กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 71 คน 
(200 บาท/วัน x 
71 คน x 3 วัน)  

42,60๐  - 0 - 42,60๐  - 100 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าปกเย็บเล่ม
เอกสารการอบรม 

2,๐๐๐  - 0 - 2,๐๐๐  - 100 

3. ค่าตอบแทน
วิทยากร (1 คน x 
1,20๐ บาทต่อ
ชั่วโมง x 21 
ชั่วโมง)  
 

25,200  - 0 - 25,200  - 100 



๔๓๙ 
 

 
 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

4. ค่าเดินทางของ
วิทยากร  

1,5๐๐  - 0 - 1,5๐๐  - 100 

 รวมทั้งหมด 71,300  - 0 - 71,300  - 100 
 รวมค่าใช้จ่าย   

ทั้งโครงการ 
196,700 - 107,412 - 89,288 - 45.39 

หมายเหตุ  กิจกรรมที่ ๔.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง” เลื่อนไปจัดใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย  
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุมอินถวาจ านวน  
28 ชม.  

5๐๐บาท/ชม. 11,2๐๐ บาท  

๒ ค่าเครื่องเสียงจ านวน 28 ชม. ๑๐๐บาท/ชม. 2,8๐๐ บาท  
๓ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 ชม. ๑๐๐บาท/ชม. 2,8๐๐ บาท  
 รวมทั้งหมด  16,8๐๐ บาท  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการท างานตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาและเห็นความส าคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา                                                           
 ๒. บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน  แนวทางการเขียน SAR  ตามเกณฑ์ใหม่
ของ สกอ.  
 ๓. การช่วยเหลือและให้ความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยกับเครือข่ายตักสิลา รวมทั้งการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. วิทยาลัยมีนโยบายและให้ความส าคัญในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายใน และความร่วมมือกัน
ระหว่างเครือข่าย 
 2. การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับเครือข่าย 
 



๔๔๐ 
 

 
 

 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 กิจกรรมที่ ๔.๑ 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการน้อย จึงท าให้การด าเนินงานบาง
กิจกรรมล่าช้า เช่น การวางแผนงาน การก ากับติดตามงาน และการประสานงาน เป็นต้น 

2. ระยะเวลาในการฝึกเขียนรายงานการประเมินตนเองน้อย เนื่องจากเป็นเกณฑ์ใหม่ ท าให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจกับเกณฑ์การประเมิน 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ความเร็วของอินเตอร์เน็ตช้า และ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้อยู่ประจ า ท าให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตามและรอ
เจ้าหน้าที่มาแก้ไข 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการวางแผนในการบริหารจัดการโครงการ เช่น การก ากับติดตามการ

ด าเนินงานของสมาชิกทีม การประสานงานกับวิทยากร เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 ๒. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติการเขียน SAR มากขึ้น เพ่ือให้การฝึกเขียน SAR มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ๓. ผู้รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพและความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ตลอดเวลา และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ประจ าตลอดส าหรับ
ดูแลและอ านวยความสะดวกในระหว่างการประชุม โดยไม่ต้องตามควร เนื่องจากถ้ามีปัญหาในระหว่างการ
บรรยายหรือการอัดวิดีโอ จะได้แก้ปัญหาได้ทัน 
 กิจกรรมที่ ๔.๒ 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. วิทยากรไม่มีตัวอย่าง มคอ. และโครงการบูรณาการประกอบ ท าให้ผู้เข้าอบรมมองไม่เห็นภาพ 
2. ช่วงระยะเวลาในการจัดไม่เหมาะสม เนื่องจากช่วงเวลาซ้ าซ้อนกับกิจกรรมอ่ืนของกลุ่มวิชาการ คือ 

การรับฟังการประเมินผลการสอนและการสอบปลายภาคของนักศึกษา และการน าความรู้ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนอาจท าได้น้อย เนื่องจากเป็นช่วงปลายภาคการศึกษาท่ี 1 แล้ว  

3. เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ความเร็วของอินเตอร์เน็ตช้า 
คอมพิวเตอร์มีไวรัส และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้อยู่ประจ า เช่น การอัดวีดีโอไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด เป็น
ต้น ท าให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตามและรอเจ้าหน้าที่มาแก้ไข  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. วิทยากรควรมีตัวอย่าง มคอ.4, มคอ.6 และ ตัวอย่างโครงการบูรณาการมาใช้ในการสอน มาให้ดู

เพ่ือให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๒. ช่วงเวลาในการจัดประชุมมีกิจกรรมอ่ืน ท าให้อาจารย์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกกิจกรรม 



๔๔๑ 
 

 
 

  3. ควรมีการจัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ เพ่ือ
จะได้น าความรู้ไปวางแผนในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้ทัน 

4. ผู้รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพและความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ตลอดเวลา และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ประจ าตลอดส าหรับ
ดูแลและอ านวยความสะดวกในระหว่างการประชุม โดยไม่ต้องตามควร เนื่องจากถ้ามีปัญหาในระหว่างการ
บรรยายหรือการอัดวิดีโอ จะได้แก้ปัญหาได้ทัน 

 
 
ลงชื่อ      วชิราภรณ์  แสงตะวัน    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
        (นางสาววชิราภรณ์  แสงตะวัน) 
           ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
ลงชื่อ.    พวงแก้ว     สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 
  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

                             วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  255๘ 
............................................................................................................................. .........................................
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๙1 
 1.  ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 2.  ผู้รับผิดชอบ     นายชาลี   ศิริพิทักษ์ชัย    กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 3.. ระยะเวลาด าเนินการ    วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม       
๕.  ผลการด าเนินงาน 
     5.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
             มีการประชุมกลุ่มงานเพื่อวางแผนการด าเนินงานด าเนินการการตามแผน  โดยจัดท าคู่มือกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลและเผยแพร่ในเว็บไซด์วิทยาลัยฯ   ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการที่มี
ความต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือเสนอต่องานพัสดุเพ่ือจัดหาตามความต้องการ 
          - พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องเซิฟเวอร์ ให้มีมาตรฐาน 

- ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้บริการงานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ดูแลซ่อมแซมระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพคลอบคลุม 
- พัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยฯให้มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบันศึกษาดูงานระบบบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในสถาบันการศึกษา 
          มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริหารงานเทคโนฯ  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 
 
      5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

    ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  
จากคะแนนเต็ม ๕ 

ผลการประเมินผู้ใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจในการบริการ อยู่ในระดับดี   
ค่าเฉลี่ย 4.21 
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6. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณท่ีใช้จ่าย 

ล าดับ รายการที่จ่าย แผนการใช้ (บาท) จ านวนเงินที่ใช้(บาท) เงินเหลือจ่าย(บาท) ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงินงบฯ เงิน
นอก
งบฯ  

เงินงบฯ เงิน
นอก
งบฯ  

เงินงบฯ เงิน
นอก
งบฯ  

๑ ศึกษาดูงาน
ระบบบริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
สถาบันการศึกษา 

๒๘,๘๐๐  ๒๘,๘๐๐  ๒๘,๘๐๐  ๑๐๐.๐๐ 

 

 6.๒) สรุปมูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ รายการ ราคาต่อหน่อย คิดเป็นมูลค่า(บาท) หมายเหตุ 
๑ ค่าห้องประชุม 300 600  
 รวม    

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑. การท างานเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพควรมีการวางแผนการท างานที่บุคลากรใน 
งานจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วยกันเพ่ือให้ได้แผนงานที่สมบูรณ์และทุกคนน าไปปฏิบัติงานได้ 

๗.๒. ควรมีการประเมินและส ารวจความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการให้ครบทุกด้าน 
๗.๓. ความพร้อมของบุคลากรและความรู้ความสามารถของบุคลากรในงานมีส่วนส าคัญในการ 

พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

๘.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑. ความร่วมมือความสามัคคีในกลุ่มงานจะท าให้สามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.๒. ผู้เข้าใช้บริการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน าไปวางแผนพัฒนาการ 
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและคลอบคลุม 
 ๘.๓. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
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๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑. บุคลากรในกลุ่มงานควรมีความสนใจและตระหนักต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ก้าว
ทันเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่เสมอเพ่ือน าความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาระบบการด าเนินงาน 
 ๙.๒. ใส่ใจรับผิดชอบต่อระบบการพัฒนาการด าเนินงานที่จัดท าขึ้นต่อเนื่องเพ่ือให้ระบบเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
     ลงชื่อ   ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย  (ผู้รับผิดชอบโครงการ)  

(นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

ลงชื่อ.  .(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเนาวรัตน์ สุขณะล้ า) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
       วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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โครงการที่มีการด าเนินงานเพิ่ม 
จากการปรับแผนกลางปี 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 
---------------------------------- 

ล าดับที่โครงการ/กิจกรรมที่  1 
๑. ชื่อโครงการ  
            โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” 
๒. ผู้รับผิดชอบ      กลุ่มงานบริการวิชาการ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

-แกนน าบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม 
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ 
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
 5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 กิจกรรม 
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

 ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประสานรายชื่อผู้เข้าอบรม 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. สรุปผลการอบรมวันที่ 4 มิถุนายน 2558 
“ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อาทิ เศรษฐกิจ 

การเมืองเทคโนโลยีการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
ต่อทุกภาคส่วนของสังคม สาเหตุส าคัญประการหนึ่ งเกิดจากความบกพร่องและการหย่อน
ประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการของข้าราชการ นักวิชาการเกิดการบริหารที่ขาดความโปร่งใส มี
การทุจริตและการกระท าผิดวินัยในวิชาชีพ  ภาพสะท้อน ดังกล่าวพบได้จากอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยได้ ๓๕ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) จัดอยู่
อันดับที่ ๑๐๒ จากทั้งหมด ๑๗๗ ประเทศทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ ๕ จาก ๑๐  ประเทศในอาเซียน 
อันดับลดลงจากปีก่อนหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕)  
 การคอร์รัปชั่นเป็นภาพสะท้อนมิติหนึ่งในหลายๆภาพของสังคมไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านอ่ืน
พบว่า ปัจจุบัน  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร จ านวนผู้สูงอายุมากขึ้น จ านวนเด็กเกิด
ใหม่ลดลง ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ กระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุด 
คือ วิกฤตคุณธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เช่น เรื่องธรรมนิยม ประชาชนในอดีตให้
ความส าคัญผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่า แต่ปัจจุบันกลายเป็นระบบ ที่ให้ความส าคัญแก่ผู้ที่มีอ านาจ กับความ
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ร่ ารวย  หรือในอดีตคนไทยเคยรักสันโดษ ปัจจุบันกลายเป็นประเภทวัตถุนิยม บริโภคนิยมมากขึ้น เป็น
ต้น ประชาชนทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขซึ่งท างานกับประชาชนและมี
พ้ืนฐานการเสียสละเป็นทุนเดิม มีระบบก ากับดูแลคุณภาพโรงพยาบาลรวมทั้งคุณภาพการบริหารและ
บริการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 กระทรวงสาธารณสุขมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการบริการที่มีคุณภาพ และเป็น
บรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้มีนโยบายขับเคลื่อนบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ป้องกัน ป้องปราม มิให้
บุคลากรกระท าผิด และมีแนวทางด าเนินการพัฒนาหน่วยงานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศให้เป็น“โรงพยาบาลคุณธรรม” ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงาน
บริการท างาน บนพ้ืนฐานความรู้ คู่คุณธรรมด้วยความสุข สร้างวัฒนธรรมการท างาน ที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ 
ประชาชนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ  
 สถาบันพระบรมราชชนก โดยแก้วกัลยาสิกขาลัยและวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้มี
ภารกิจด้านส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุขให้ท างานด้วยความสุข บนพ้ืน
ฐานความรู้ คู่คุณธรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพ จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” ขึ้นเพ่ือให้
แกนน าบุคลากรของหน่วยงานบริการสุขภาพ น าความรู้ และความเข้าใจไปพัฒนาหน่วยงานของตน 
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการท างาน ที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแล
สุขภาพต่อไป” 
โดยมีการด าเนินงานตามตาราง ดังนี้ 

ก าหนดการโครงการพัฒนาศกัยภาพแกนน าบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา 
“หน่วยงานคุณธรรม” 

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕๘เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ณ โรงแรมตักสิลา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

07.30 - 08.00 น. -  ลงทะเบียน , เปิดวีซีดีแนะน าวิทยาลัย พิธีกรโดย อ.แจ่มจันทร์ รีละชาติ
     
09.00 - 09.30 น. -  กล่าวต้อนรับ โดย รองผู้ว่าราชการ จ. มหาสารคาม นายเมธี สุพรรณฝ่าย 
   -  พิธีเปิดโครงการ โดย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 
                                  สาธารณสุข 
   -  กล่าวรายงานโดย ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล 
                                  ศรีมหาสารคาม 
09.30 - 10.30 น. -  บรรยาย นโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย 
   1. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   2. นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 
   3. นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก 
   4. นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 
10.30 - 12.00 น. -  อภิปรายแนวคิดการด าเนินการ โรงพยาบาลคุณธรรมจากนามธรรมไปสู่ 
                               รูปธรรม 
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   1. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   2. นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 
   3. นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก 
   4. นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1  
12.00 - 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. -  กลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติกระบวนแปลงคุณธรรมไปเป็นแผนการปฏิบัติ โดย  
                                 พ่ีเลี้ยงกลุ่มย่อย 
   1. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   2. นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 
   3. นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก 
   4. นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 
15.00 - 16.00 น. -  น าเสนอผลการประชุม โดย 
   1. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 
   2. นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพ  ที่ 5 
   3. นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก 
   4. นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1  
16.00 - 17.00 น. -  การสะท้อนคิด และให้ข้อเสนอแนะ 
   1. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 
   2. นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพ  ที่ 5 
   3. นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก 
   4. นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1  
   -  มอบของที่ระลึกส าหรับวิทยากร โดย ดร.นิสากร วิบูลชัย 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 

1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโดยใช้แบบประเมิน 
2. สรุปการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้ แนวคิด และ
กระบวนการพัฒนา “หน่วยงาน
คุณธรรม” 

๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จ านวน 2๕0คน 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไป 

๒.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ ๔.๕4 
(SD = ๐.51)ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๙0.8 

 



๔๕๐ 
 

๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก
งบ 

๑ ค่าท่ีพัก 15,0๐๐ - 15,0๐๐ - 0 - 0 
๒ ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง
ของวิทยากร  

50,๐๐๐ - 50,๐๐๐ - 0 - 0 

๓ ค่าอาหาร
กลางวัน 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - 0 - 0 

๔ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ - 0 - 0 

5 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

2๐,๐๐๐ - 2๐,๐๐๐ - 0 - 0 

6 ค่าวัสดุ/
เอกสาร
ประกอบ 

2๐,๐๐๐ - 2๐,๐๐๐ - 0 - 0 

7 ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 0 - 0 

8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 4,๐๐๐ - 4,๐๐๐ - 0 - 0 
9 ค่าเอกสาร

ด าเนินการ
ประเมิน 
ผลลัพธ์การ
พัฒนาแกนน า 
บุคลากรจาก
หน่วยบริการ/
วิเคราะห์
ข้อมูล 

5,000 - 5,000 - 0 - 0 

รวม ๒๔๐,๐๐๐ - ๒๔๐,๐๐๐ - 0 - 0 
 
 
 
 
 
 



๔๕๑ 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่าใช้ห้องประชุม 300 บาท x 2 ชั่วโมง 600  

๒. 
ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โสตฯ 

200 บท x 2 ชั่วโมง 400  

รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีมมีการ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและ
ใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒ วิทยากรมีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/
หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไข
ปัญหา และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
๘.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

๘.๓การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๘.๔ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ๙.๒ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการที่
มุ่งมาตรฐาน 
      
                                                   ลงชื่อ                         .     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง) 

      หวัหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

          ลงชื่อ                (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                                              ( ดร. นิสากร วิบูลชัย) 
                                                     รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                                      วันที่  30  เดอืน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 



๔๕๒ 
 

 
 
 

ภาคผนวก   
                          
                        ๑.  สรุปภาพรวม การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏบิัติการโครงการกลยุทธ์และโครงการประจ า 
                              แยกตามพันธกิจ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
       2.  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม แยกตามพันธกิจหลักของวิทยาลัย  
                              ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 
       3.  ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ   ประจ าปีงบประมาณ 255๘ 
 
 
 
 
 
 



๔๕๓ 
 

๑.  สรุปภาพรวม การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์และโครงการประจ าแยกตามพันธกจิ  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 

เงินงบ 
ประ 
มาณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเ
บียน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้
อ่ืนๆ 

1. พันธกิจ
ด้าน
การ
ผลิต
บัณฑิต
ให้มี
คุณภาพ 

โครงการ
เชิงกล
ยุทธ์ 

๙ ๑. โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และ
เชื่อมั่นจากสังคม ประชาคมอาเซียน  

23,0๐๐ 
 

 

- - - 
23,0๐๐ 
 

 

 
0 

 
0 

๒. โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารหลักสูตร 

80,100. 
 

- - - 80,100 
 

24,500 0 

๓. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาลที่เน้น
ชุมชนเป็นฐาน( Community Base 
Learning)  

44,330 
 
 
 

- - - 44,330 
 
 
 

0 
 

0 

๔. โครงการพัฒนาระบบการวัด
ประเมินผล 

78,800 
 

- - - 78,800 
 

0 0 

๕. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
นักปฏิบัติการที่มคีุณภาพ 

2,600 
 

- - - 2,600 
 

0 0 

6. โครงการ วศม.ยุคใหม่หัวใจจิต
อาสา:อัตลักษณ์บัณฑิตที่สังคม
คาดหวัง 
 

20,000 
 
 
 

- - - 20,000 
 
 
 

7,830 
 

0 



๔๕๔ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 

เงินงบ 
ประ 
มาณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเ
บียน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้
อ่ืนๆ 

7. โครงการ นวตกรรมสร้างสรรค์
ปัญญาเลิศ  

69,000 
 

- - - 69,000 
 

57,679 0 

8.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สู่การเป็นวิทยาลัยอัจฉริยะ 

๑๖๗,๑๐๐ 
 

- - - ๑๖๗,๑๐๐ 
 

145,500 0 

๙. โครงการการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุข
ภาวะผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณา
การในชุมชน เขตบริการสุขภาพเขต
ที่ ๗: หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาดูแลแกนน าครอบครัว/แกน
น าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน 

- - ๘42, 
798 

- - 284,350 0 - 

รวมโครงการกลยุทธ์ด้านผลิตบัณฑิต  
9 โครงการ 

484,930 - ๘42, 
798 

- 1,327, 
728 

519,859 0 

1. 
 
 
 
 
 

พันธกิจ
ด้าน
การ
ผลิต
บัณฑิต
ให้มี 

โครงการ
ประจ า 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 

10. โครงการประชาสัมพันธ์และรับ
นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 
2558  

175,300 
 

- - - 
175,300 
 

101,315 0 

11.โครงการประสานแผนการฝึก
ภาคปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 
2558  

10,6550 
 
 

- - - 10,6550 
 
 

24,085 0 



๔๕๕ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 

เงินงบ 
ประ 
มาณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเ
บียน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้
อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 

คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 2558 

209,200  
 

- - - 
209,200  
 

214,135 0 

13.โครงการบูรณาการเรียนการสอน
กับแนวคิดหลักประกันสุขภาพ 
สปสช. 

20,000  
 

- - - 
20,000 

 
20,000 

 

0 

14.พัฒนาการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒1 

44,400 
 

- - - 44,400 
 

24,200 0 

15.พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้านทักษะภาษาสากล  

81,050 
 

- - - 81,050 
 

11,000 0 

16.พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพการ
พยาบาล(พัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ
และวิชาการ-ทบทวนความรู้ 

57,215 
 
 

- - - 57,215 
 
 

15,433 0 

17.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

10,000 
 

- - - 10,000 
 

0 0 

18.โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรและนักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาล  
ศรีมหาสารคาม 
 

418,080 
 
 
 
 

- - - 418,080 
 
 
 
 

315,480 0 



๔๕๖ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 

เงินงบ 
ประ 
มาณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเ
บียน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้
อ่ืนๆ 

๑9.โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
แกนน าด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 

51,000 
 
 

- - - 51,000 
 

51,000 
 

0 

20.โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
สร้างเสริมสุขภาพส าหรับ นักศึกษา
ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการ
สาธารณสุขเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 

51,000 
 
 
 

560,0
00 

- - 611,000 390,120 0 

21.โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น า
นักศึกษา  

4๙,100 
 

- - - 4๙,100 
 

45,350 0 

๒2. โครงการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพส าหรับนักศึกษา 

20,500 
 
  

 

- - - 20,500 
 
  

 

2,000 0 

23. โครงการพัฒนาศักยภาพแกน
น าเยาวชนรุ่นใหม่เอาชนะยาเสพติด 

24,600 
 

- - - 24,600 
 

0 0 

24. โครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

13,000 
 

237,6
80 

- - 250,680 
 

250,680 
 

0 



๔๕๗ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 

เงินงบ 
ประ 
มาณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเ
บียน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้
อ่ืนๆ 

1. 
 
 
 

พันธกิจ
ด้าน
การ
ผลิต
บัณฑิต
ให้มี
คุณภาพ 

โครงการ
ประจ า 

2๙ 25. โครงการพัฒนาความร่วมมือใน
การส่งเสริมประสบการณ์ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ  

30,760 
 
 

- - - 30,760 
 
 

0 0 

๒6 .โครงการวินัยดี ชีวีมีสุข 60,400 - - - 60,400 5,000  
2๗  โครงการเปิดประตู สู่รั้วอินถวา 
จิตอาสากล้าใหม่ เพ่ือดูแลสุขภาพ
ชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ก้าวหน้าสู่เส้นทางสีขาว ปี3 

43,600 
 
 

30,00
0 

- - 73,600 
 

72,745  

๒๘. โครงการ วศม.ห่วงใย ขับขี่
ปลอดภัย ใส่ใจสังคม 

20,000 
 

- - - 20,000 
 

0 0 

๒๙  โครงการ English on 
Monday 

10,000  
 

- - - 10,000  
 

9,440 0 

๓๐. โครงการ IT อย่างสร้างสรรค์ 
ก้าวทันเทคโนโลยี 

๑๖,๗๕๐ 
 

- - - ๑๖,๗๕๐ 
 

10,540 0 

๓๑. โครงการ วศม.รู้รักษา พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

31,500 
 

- - - 31,500 
 

3,880 0 

๓๒ .โครงการมะเหมี่ยวสายเลือด
คุณธรรม น้อมน าพัฒนา วศม. 

๕,๐๐๐  
 

- - - ๕,๐๐๐  
 

3,550 0 

๓3 .โครงการต้นกล้าอินถวา ปลอด
ยาเสพติด  ไร้ควันบุหรี่และเครื่องดื่ม

๒๐,๐๐๐ 
 

- - - ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

0 



๔๕๘ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 
ลักษณะ
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ชื่อโครงการ 

เงินงบ 
ประ 
มาณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเ
บียน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้
อ่ืนๆ 

แอลกอฮอล์ 
๓๔. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา 

๐ 
 

- - - ๐ 
 

200 0 

๓๕. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ดนตรีและสุนทรียภาพด้านอารมณ์
ของนักศึกษ 

41,๐๐๐ 
 
 

- - - 41,๐๐๐ 
 
 

41,๐๐๐ 0 

๓๖. โครงการSNC  บูรณาการการ
สร้างเสริมสุขภาพ  

4๖,๐๐๐ 
 

- - - 4๖,๐๐๐ 
 

39,124 0 

1. 
 
 
 

พันธกิจ
ด้าน
การ
ผลิต
บัณฑิต
ให้มี
คุณภาพ 

โครงการ
ประจ า 

2๙ 3๗. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1,200,0
00 

- - - 1,200,0
00 

983,173
.4 

0 

38. โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนาสถาบันสู่ระดับ
นานาชาติ  

- 
 
 

1,761
,470 

 

- - 1,761 
470 
 

223,989 0 

รวมโครงการประจ าด้านผลิตบัณฑิต 
29 โครงการ 

2,856, 
005 

2,579
,150 

- - 5,455,1
55 

2,877, 
439.4 

0 

รวมงบประมาณพันธกิจด้านผลิตบัณฑิต ทั้งสิ้น ( 3๘ โครงการ) 
 

3,340, 
935 

2,57
9,15
0 

842, 
798 

- 6,772, 
883 

3,397, 
298.4 

0 



๔๕๙ 
 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธ
กิจ 

ลักษ 
ณะ
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

ชื่อโครงการ 

เงิน
งบประมา

ณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงินลง
ทะ 

เบียน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้อื่นๆ 

2. 
 
 
 

พันธกิจ
ด้าน
การ
วิจัย 
 

โครง 
การ
เชิงกล
ยุทธ์ 

2 39. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
และเครือข่ายในการผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมให้ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

- 2,494, 
580  

 

- - 2,494, 
580  
 

0 1,464, 
000 

40.โครงการ พัฒนาคลังความรู้และ
นวัตกรรมทางสุขภาพ 

๒9,650 
 

- - - ๒9,650 
 

15,650 0 

รวมโครงการกลยุทธ์ด้านการวิจัย  2 
โครงการ 

๒9,650 
 

2,494, 
580  

  ๒,524,2
30 

15,650 1,464, 
000 

โครง 
การ
ประจ า 

๒ ๔1. โครงการติดตามก ากับและ
สนับสนุนการด าเนินงานผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  

๑3,425 
 
 

- - - ๑3,425 
 
 

12,775 0 

42. โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย 

10,400 
 

- - - 10,400 
 

1,925 0 

รวมโครงการประจ าด้านการวิจัย  2 
โครงการ 

23,825 
- - - 23,825 14,700 0 

รวมงบประมาณพันธกิจด้านการวิจัยท้ังสิ้น (4 โครงการ) 53,475 
 

2,494, 
580  
 

- - 2,548,0
55 

30,350 1,464, 
000 

 



๔๖๐ 
 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 

ลักษ 
ณะ
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

ชื่อโครงการ 

เงิน
งบประมา

ณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเบี

ยน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้
อ่ืนๆ 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ
ด้าน
การ
บริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครง 
การ
เชิงกล
ยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. การพัฒนาการบริการวิชาการด้าน
สุขภาพที่มีคุณภาพ  

5,900  
 

- - - 5,900  
 

0 0 

44.  โครงการพัฒนาระบบการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

25,000 
 

- - - 25,000 
 

634 0 

45.  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การดูแลผู้สูงอายุระหว่างวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

20,000 
 
 
 

- 40,000 - 60,000 17,161. 
50 

 

40,000 

46.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านบริการวิชาการสุขภาพ   ผู้สูงอายุ 

8๔,500  
 

- - - 8๔,500  
 

67,447. 
50 

0 

47. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน 

- - 19,700 - 19,700 0 0 

48. โครงการอบรมแกนน าครอบครัว  
(care worker) 

- - 250, 
000 
 

- 250, 
000 
 

0 250, 
000 

49. โครงการการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลสุขภาวะ
ผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการใน

- - 2๘๕, 
350  

- 2๘๕, 
350 

0 568,700 



๔๖๑ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 

ลักษ 
ณะ
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

ชื่อโครงการ 

เงิน
งบประมา

ณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเบี

ยน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้
อ่ืนๆ 

 
3. 

 
พันธกิจ
ด้าน
การ
บริการ
วิชาการ 
 

 
โครงก
าร
เชิงกล
ยุทธ์ 
 

 
7 

ชุมชน เขตบริการสุขภาพเขตที่ ๗: 
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแกนน า
ครอบครัว/แกนน าเยาวชนในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน  

รวมโครงการกลยุทธ์ด้านการบริการ
วิชาการ 7 โครงการ 

135,400 
 

 
- 

595, 
050 

 
- 

730, 
450 

85,243 824,350 

โครงก
าร
ประจ า 

9 50.โครงการอบรมผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) รุ่นที่ ๒๕ 

- - - ๑,๔01,
๕๐๐ 

๑,๔0
๑,๕๐๐ 

0 ๑,๔0
๑,๕๐๐ 

51.โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 
๒๕๕๗ 

- - - 600,
๐๐๐ 

600,
๐๐๐ 

0 220,000 

52.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง   

430,100 
 

- - - 430,10
0 
 

223,671 0 

53. โครงการ บริการวิชาการ  
ด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม 

43,25๐  
 

- - - 43,25๐  
 

44,050 0 

๕4. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะมารดา
และทารก 

๓0,175  
 

- - - ๓0,175  
 

16,000 0 

55. โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับ
พยาบาลเวชปฏิบัติ  รุ่นท่ี 1 

- - - ๓๕๐, 
๐๐๐  

๓๕๐, 
๐๐๐  

0 772,225 



๔๖๒ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธกิจ 

ลักษ 
ณะ
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

ชื่อโครงการ 

เงิน
งบประมา

ณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเบี

ยน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้
อ่ืนๆ 

55. โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับ
พยาบาลเวชปฏิบัติ  รุ่นท่ี 2 

   787, 
500 

 0 496,450 

56. โครงการบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ :ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
จังหวัดมหาสารคาม 

41,400  
 
 

- - - 41,400  
 
 

18,250 0 

    57.โครงการพัฒนารูปแบบด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน ตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก
(Principle for safe community) ใน
พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ปี 2556-
2557 

- - จาก 
สสส. 

- จาก 
สสส. 

0 สสส. 

58.โครงการขยายผลการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนใน
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับชุมชน จ.มค. ประจ าปี
การศึกษา 2557 

- - จาก 
สสส. 

- จาก 
สสส. 

0 สสส. 

รวมโครงการประจ าด้านการบริการ
วิชาการ  9 โครงการ 

๕๔๔,9๒๕ 
 

- - ๒,351,
500 

2,896,
425 

301,971 2,890, 
175 

รวมงบประมาณพันธกิจด้านการบริการวิชาการทั้งสิ้น (16โครงการ) 680, 
325 

- 595, 
050 

๒,351,
500 

3,626,
875 

387, 
214 

3,714, 
525 



๔๖๓ 
 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธ
กิจ 

ลักษ 
ณะ
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

ชื่อโครงการ 

เงิน
งบประมา

ณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเบี

ยน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้อื่นๆ 

4. พันธกิจ
ด้าน
การ
ท านุ
บ ารุง
ศิลปวั
ฒนธรร
ม 
 
 

โครงกา
รเชิงกล
ยุทธ์ 

๑ 59. โครงการสมรรถนะนักศึกษา
พยาบาล วศม.กับการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

36,700  
 
 
 

- - - 36,700 
  
 
 

9,330 0 

รวมโครงการกลยุทธ์ด้านการท านุฯ 1 
โครงการ 

36,700 
 

- - - 36,700 
 

9,330 0 

โครงกา
ร
ประจ า 

9 60. โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา 

30,525 
- - - 

30,525 
0 0 

61. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
ท านุบ ารุงและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
พยาบาล 

119,725 
 

- - - 119, 
725 
 

50,437 0 

62.โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   วันส าคัญ
ทางสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  และวัฒนธรรมองค์กร 

118,950 
 
 
 

- - - 118, 
950 
 
 
 

74,605 
 

0 

6๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม ในวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม 

69,400 
 
 

- - - 69,400 
 
 

30,000 0 



๔๖๔ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธ
กิจ 

ลักษ 
ณะ
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

ชื่อโครงการ 

เงิน
งบประมา

ณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเบี

ยน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้อื่นๆ 

64.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
เนื่องในเทศกาลลอยกระทงร่วมกับ
ชุมชนศรีมหาสารคาม 

๔0,๐๐๐ 
 
 

- 9,๐๐๐ 
 

- ๔9,๐๐๐ 
 

๔0,๐๐0 9,๐๐0 

65. โครงการราตรีอ าลาอินถวา 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 0 ๓๐,๐๐๐ 

66. โครงการวันกตัญญูครอบครัวอบอุ่น 
 

15,700 
 

- - - 
15,700 

0 15,440 

67. โครงการสดุดีพระคุณครู  30,000 - - - 30,000 0 29,832 
68. โครงการสดุดีพระคุณแม่ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- - - ๑๐,๐๐๐ 
 

0 750 

    รวมโครงการประจ าด้านการท านุฯ 9 
โครงการ 

- 

434,300 ๓๐,๐๐๐ 9,๐๐๐ 
 

- 473, 
300 
 

195,042 85,022 

รวมงบประมาณพันธกิจการท านุฯ ทั้งสิ้น  (๑0 โครงการ) 
 

471, 
000 
 

๓๐, 
๐๐๐ 

9,๐๐๐ 
 

- 510, 
000 

204,372 85,022 

 
 
 
 



๔๖๕ 
 

 

ล า 
ดับที่ 

พันธ
กิจ 

ลักษ 
ณะ
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

ชื่อโครงการ 

เงิน
งบประมา

ณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเบี

ยน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้อื่นๆ 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ
ด้าน
การ
บริหาร
จัดการ
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกา
รเชิงกล
ยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6๙.โครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

๓0,900 
 

- - - ๓0,900 
 

1,575 0 

70.โครงการองค์กรแห่งความสุข 
 

๘๓,๘๐๐ 
 

- - - ๘๓,๘๐๐ 
 

75,710 0 

71.  โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้
มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงใน
การปฏิบัติงาน 

๑,๗๗๖,๐
๐๐ 
 

- - - ๑,๗๗๖,
๐๐๐ 
 

647,455 0 

72.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

๔๓๒,๐๐๐ 
 

- - - ๔๓๒, 
๐๐๐ 
 

243,837 0 

73. โครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) 

129,9๐๐ 
 

- - - 129, 
9๐๐ 
 

49,310 0 

รวมโครงการกลยุทธ์ด้านการบริหาร 5 
โครงการ 

2,452, 
600 

- - - 2,452,
600 

1,017, 
887 

0 

โครง 
การ
ประจ า 

1๘ 74.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

101,๙0๐ 
 
 

- - - 101, 
๙0๐ 
 

238,250 0 



๔๖๖ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธ
กิจ 

ลักษ 
ณะ
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

ชื่อโครงการ 

เงิน
งบประมา

ณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเบี

ยน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้อื่นๆ 

 
 

 
 

 
 
 
 

75.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย  
 

30,300 
 
 

- - - 30,300 
 
 

5,500 0 

76. โครงการพัฒนาถ่ายทอด และจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม   

๓๒,๘๐๐ 
 
 
 

- - - ๓๒,๘๐๐ 
 
 
 

0 0 

77. โครงการพัฒนาการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ   

8,800 
 

- - - 8,800 
 

0 0 

78. โครงการการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในขององค์กร 

1๐,๙๐๐ 
 

- - - 1๐,๙๐๐ 
 

0 0 

79.โครงการสรรหาพัสดุและการจัดจ้าง 
ประจ าปี (ระบบบริหารงานภายในของ
วิทยาลัยมีประสิทธิภาพคล่องตัว เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาและการพัฒนาสู่
อุดมศึกษาชั้นน า) 

7,202, 
634 
 
 

- - - 
7,202,
634 
 
 

1,694, 
960 

0 

80.โครงการวิทยาลัยสีเขียว (5ส.) 
258,300 
 

- - - 258, 
300 

235,250 0 

  81.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดสรรและติดตามการใช้จ่าย

0 
 

- - - 0 
 

0 0 



๔๖๗ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธ
กิจ 

ลักษ 
ณะ
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

ชื่อโครงการ 

เงิน
งบประมา

ณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเบี

ยน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้อื่นๆ 

งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

  

82.ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 
 

451,688 
 

- - - 451, 
688 
 

43,700 0 

83.โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน 
 

1,200 
 

- - - 1,200 
 

0 0 

84.โครงการปรับปรุงพัฒนาคู่มือ
ระบบงานกลุ่มงานบริหาร 

๒๐๐๐ 
 

- - - ๒๐๐๐ 
 

0 0 

๘5. โครงการพัฒนาคน พัฒนางาน 
พัฒนาองค์กรสู่ความสุขและส าเร็จ 
 ( OD ) 

6๑๑,๕00   
 

- - - 6๑๑, 
๕00   
 

286,800 0 

๘6. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่การเป็น
พลเมืองอาเซียน : ด้านภาษา 

17,000  
 

- - - 17,000  
 

0 0 

๘๗. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๓๗,๘00 
 

- - - ๓๗,๘00 
 

21,225 3,950 

8๘. โครงการพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

262,800 
 

- - - 262, 
800 
 

0 0 



๔๖๘ 
 

ล า 
ดับที่ 

พันธ
กิจ 

ลักษ 
ณะ
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

ชื่อโครงการ 

เงิน
งบประมา

ณ 

เงิน
รายได้ 

เงินจาก
ภายนอก 

เงิน
ลงทะเบี

ยน 

รวมงบ
แผนการ
ใช้งบ

ทั้งหมด 

งบที่ใช้จ่ายจริง 

งปม. รายได้อื่นๆ 

๘๙. โครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจประเมินรับรองสถาบันจากสภา
การพยาบาล 

187,800 
 

- - - 187, 
800 

133,200 0 

๙๐. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

196,900 
 

- - - 196, 
900 
 

107,412 0 

๙๑. โครงการพัฒนากิจกรรมการ
ด าเนินงานของกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒๘,๘๐๐ 
 

- - - ๒๘,๘๐๐ 
 

0 0 

รวมโครงการประจ าด้านการบริหาร 
    1๘ โครงการ 

๙,๔๔๓,๑
๒๒ 

- - - ๙,๔๔๓,
๑๒๒ 

2,766, 
297 

3,950 

รวมพันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทั้งสิ้น (23โครงการ) 
 

 11,895, 
722       

- - - 11,895,
722 

3,784,184 3,950 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินแผนปฏิบัติการประจ าปี  
งบประมาณ 255๘ ( 91  โครงการ) 

18,156, 
927 
 

3,398 
,260 
 

1,446, 
848 
 

2,351, 
500 
 

25,353,
535 
 

7,803,418.4 5,267,497 

13,070,915.4 

โครงการที่ปรับเพิ่มกลางปีงบประมาณ  2558 240,000 - - - 240,000 240,000 0 

รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายตามโครงการ 

     

8,043,418.4 
 

5,267,497 

13,310,915.4 



๔๖๙ 
 

  2.   รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม แยกตามพันธกิจหลักของวิทยาลัย  
       ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

ล าดับ พันธกิจ การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของวิทยาลัย ร้อยละ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวม 

1 การผลิตบัณฑิต 
 

2,764,686 2,877,839.31 5,642,526.26 19.10 

2 การวิจัย 
 

100,350 2,021,479 2,121,829 7.18 

3 การบริการวิชาการ 
 

387,214 3,714,525 4,101,739 13.88 

4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

204,372 85,022 289,394 0.98 

5 การบริหารจัดการ 
 

7,284,991.71 10,101,852.52 17,386,844.23 58.86 

 รวมทั้งสิ้น 
 

10,741.613.71 18,800,717.83 29,542,332.26 100 

 
 
 
 
 
 



๔๗๐ 
 

     3.  ผลงาน : ความภาคภูมิใจ   ประจ าปีงบประมาณ 255๘ 
    

1. องค์กรต้นแบบการเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

 2.  หน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข  ปี 2558 

 
 



๔๗๑ 
 

 
 

2. รางวัลวัฒนคุณาธร  : หน่วยงาน ต้นแบบทางวัฒนธรรมในสถานศกึษา    
   จากส านักงานวัฒนธรรม จ.มหาสารคาม ปี 2558 

 
 

************************************************************************************************ 


