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ค าน า 
******************************************************************************************* 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 255๙   ฉบับนี้    จัดท าขึ้นเพ่ือ 

รวบรวมผลการปฏิบัติงานในโครงการยุทธศาสตร์และโครงการประจ า   ประจ าปีงบประมาณ 255๙   
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   ประจ าปี
งบประมาณ 255๙  เป็นโครงการยุทธศาสตร์จ านวน 18 โครงการ   โครงการประจ าจ านวน  59  โครงการ  
รวมโครงการทั้งสิ้น  77  โครงการ รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ จ านวน 2๙ ตัวชี้วัด 
ซึ่งในการด าเนินงานสรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้   บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และรับฟัง
ผลการด าเนินงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย   โดย
ผ่านความเห็นชอบรับรองผลการปฏิบัติงานในโครงการประจ าปีงบประมาณ   255๙   จากคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย   

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ และสรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 255๙   ที่เกิด
จากการด าเนินงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ และร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกระดับ จะสามารถใช้ข้อมูลที่ได้นี้   เป็น
แนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 2๕๖๐  เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง  

 

                                                                             
(นางนฤมล    เอนกวิทย์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
            22   กันยายน   255๙           

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
**************************************************************************************** 

                  หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 
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     - พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
     - พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  
     - พันธกิจด้านการบริการวิชาการสุขภาพแก่สังคม 
     - พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     - พันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
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65 
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91 

 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า ตามพันธกิจของวิทยาลัย 
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     - พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     - พันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
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111 
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๑. แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยจ าแนกตามพันธกิจหลัก 
    ของวิทยาลัย 

383 

2. สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559                                                   383 
3. ข้อสังเกต/แนวทางที่จะด าเนินการต่อ                                                                       384 
4. ภาพประกอบการด าเนินงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560                                         385 



๑ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

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 

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

4. เจ้าของ/ผู้ประกอบการ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

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  ซึ่งออกให้

เมื่อวันที่ 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)  
 ปีการศึกษา 2540 เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่า
ปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

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


๒ 
 

ตามพระราชกฤษฏีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข เข้าเป็นสถาบันสมทบ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่ม 114 ตอนที่ 
76 ก. วันที่ 26 ธันวาคม 2540 
 
๗. หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเปิดสอน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
๘. ข้อมูลนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยมีนักศึกษาจ านวน 533 คน จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สภาการพยาบาลเท่ากับ 316.47  ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ชื่อหลักสูตรและจ านวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 
 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 
1 หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
102 102 151 178 533 

 รวมทั้งหมด 102 102 151 178 533 
ที่มา: กลุ่มวิชาการ ข้อมูล  ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
 
๙. ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
     ๙.1 ข้อมูลอาจารย์ 

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมดที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
จ านวน 48 คน (ดังแสดงในตารางที่ 2) ดังนี้ 

1. อาจารย์พยาบาลประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 43 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 88.37 และคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 

2. อาจารย์พยาบาลประจ าที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 5 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังหมด  

 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของวุฒิการศึกษาอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 คุณวุฒิการศึกษา จ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าที่

ปฏิบัติงานจริง (คน) 
จ านวน
อาจารย์
พยาบาล
ประจ า 

ที่ลาศึกษา
ต่อ (คน) 

รวมอาจารย์
พยาบาลประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ
ทั้งหมด (คน) 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6เดือน
แต ่

ไม่ถึง 9 
เดือน 

ตั้งแต่  
9-12 
เดือน 

รวม 



๓ 
 

 คุณวุฒิการศึกษา จ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง (คน) 

จ านวน
อาจารย์
พยาบาล
ประจ า 

ที่ลาศึกษา
ต่อ (คน) 

รวมอาจารย์
พยาบาลประจ า
ที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ
ทั้งหมด (คน) 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6เดือน
แต ่

ไม่ถึง 9 
เดือน 

ตั้งแต่  
9-12 
เดือน 

รวม 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท 
ปริ ญญา โทส าข าพย าบาล
ศาสตร์ 

0 0 32 32 3 35 

ปริญญาโทสาขาอ่ืนและได้รับ
ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ส ภ า ก า ร
พยาบาลในการรับรองสถาบัน
ในครั้ ง ที่ ผ่ า นของสภากา ร
พยาบาล   

0 0 6 6 2 8 

รวมอาจารย์พยาบาลประจ า
ระดับปริญญาโท 

0 0 38 38 5 43 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ปริญญาโทและปริญญาเอก
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

0 0 1 1 0 1 

ปริ ญญา โทส าข าพย าบาล
ศาสตร์ และปริญญาเอกสาขา
อ่ืน  

0 0 1 1 0 1 

ปริญญาโทและปริญญาเอก
สาขาอ่ืนและได้รับการรับรอง
จากสภาการพยาบาลในการ
รับรองสถาบันในครั้งที่ผ่านของ
สภาการพยาบาล   

0 0 2 3 0 3 

รวมอาจารย์พยาบาลประจ า
ระดับปริญญาเอก 

0 0 5 5 0 5 

รวมอาจารย์พยาบาลประจ า
ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อท้ังหมด 

0 0 43 43 5 48 

ที่มา:  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
 
    ๙.2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 61 คน โดยแยกเป็นข้าราชการ 
จ านวน 6 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 16 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 13 คน และลูกจ้างเหมา 
จ านวน 25 คน พนักงานงานราชการ จ านวน 1 คน ดังแสดงในตารางที่ 3 



๔ 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2558 
ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน (คน) 

ข้าราชการ 6 
ลูกจ้างประจ า 16 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 
ลูกจ้างเหมา 25 
พนักงานงานราชการ 1 

รวม 61 
หมายเหตุ: กลุ่มงานบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2559 
 
10. สรุปงบประมาณรายรับ–รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 

ปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยมีแผนการจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายตามพันธกิจหลักของ
วิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ ๔ และตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 4 แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยจ าแนกตามพันธกิจหลักของวิทยาลัย 
ล าดับ แผนงาน เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมแผนการใช้เงิน ร้อยละ 

1 การผลิตบัณฑิต 3,334,175.00 1,034,860.00 4,369,035.00 12.43 
2 การวิจัย 105,000.00 2,018,920.00 2,123,920.00 6.05 
3 การบริการวิชาการ 719,175.00 2,865,000.00 3,584,175.00 10.20 
4 ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
434,790.00 58,200.00 492,990.00 1.40 

5 การบริหารจัดการ 18,508,558.00 6,060,000.00 24,568,558.00 69.92 
รวม 23,101,698.00 12,036,980.00 35,138,678.00 100.00 

 
ตารางท่ี 5  สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ แผนงาน เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมแผนการใช้เงิน ร้อยละ 
1 การผลิตบัณฑิต 2,128,830.65 1,595,969.00 3,724,799.65 10.60 
2 การวิจัย 68,000.00 316,140.00 384,140.00 1.09 
3 การบริการวิชาการ 12,240.00 1,708,215.00 1,720,455.00 4.90 
4 ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
157,294.00 - 157,294.00 0.45 

5 การบริหารจัดการ 12,257,642.00 8,208,920.74 20,466,562.74 58.25 
รวม 14,624,006.65 11,829,244.74 26,453,251.39 75.29 

หมายเหตุ: กลุ่มงานบริหารทั่วไป ข้อมูล  ณ วันที่   7  กันยายน   2559 
 

 



๕ 
 

ข้อมูลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี 255๙ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงความสอดคล้องของ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และแผนงาน ปีงบประมาณ  255๙ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
1  บัณฑิตและ
บุคลากรด้าน
สุขภาพที่ได้รับการ
พัฒนาจากวิทยาลัย 
มีสมรรถนะที่พึง
ประสงค์สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 

1. การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชน 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารศึกษาให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน 

๑. พัฒนาระบบการบริหาร
การศึกษาและบัญทิตให้มี
คุณภาพ 

8. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและเน้นชุมชน 

 

๑. พัฒนาระบบการบริหาร
การศึกษาและบัญทิตให้มี
คุณภาพ 

2. การพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 
 

2. เพ่ิมปริมาณอาจารย์และ
คุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

๒. พัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
ปริมาณ คุณวุฒิและสมรรถนะ
ที่ปฏิบัติงาน 

3.  พัฒนาขีดความสามารถ
ของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
ปริมาณ คุณวุฒิและสมรรถนะ
ที่ปฏิบัติงาน 

5.  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการก ากับ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

7. ยกระดับสถาบันให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบด้าน
คุณธรรม 

๖. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบด้าน
คุณธรรม 

2.วิทยาลัยมีความ
เข้มแข็งในการ
บริหาร บริการ 
วิชาการ และเป็นที่
พ่ึงของชุมชน 

3. การสร้างองค์
ความรู้และนวตก
รรมเพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพ 

๑๑.  เร่งรัดพัฒนาการบริหาร
การวิจัย/องค์ความรู้ 
 

๘. พัฒนาระบบการบริหาร
การวิจัย/องค์ความรู้ 
 

 
4. การเป็น
ศูนย์กลางความ
ร่วมมือในการผลิต
และพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพของ
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

๔.  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

๓. พัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๖. ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศ
ให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึง
ทางวิชาการของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง 

 
๙. สร้างและพัฒนาหลักสูตร ๗. พัฒนาระบบการบริการ



๖ 
 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
การอบรมที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพ 

วิชาการด้านสุขภาพ 

๑๐. พัฒนากระบวนการจัด
อบรมบุคลากรด้านสุขภาพให้
มีคุณภาพ 

7. พัฒนาระบบการบริการ 
วิชาการด้านสุขภาพ 

 
นโยบายของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
            ๑. การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้
ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๒. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการท างานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๕. ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและบูรณาการการท างานร่วมกันทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพันธกิจ 
 ๖. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยละ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการท างานที่มีคุณภาพ 
 ๗. พัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) มีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  
 ๘. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งท่ีมีความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรกันและสอดคล้องกับ
ค่านิยมร่วม 
 ๙. พัฒนาความร่วมมือในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ของวิทยาลัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคม 
  
การน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี สู่การปฏิบัติ 

1. ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการตามแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามแบบฟอร์มของ
วิทยาลัยเพื่อเสนออนุมัติ ก่อนด าเนินการอย่างน้อย  1 เดือน (ผู้เสนอโครงการ คือหัวหน้ากลุ่มงาน) 

2. เสนอรองผู้อ านวยการกลุ่ม /กลุ่มงาน  เพื่อตรวจสอบและลงนาม เป็นผู้เห็นชอบโครงการ 
3. เสนอโครงการไปที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 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 ตามแผน 
    ปฏิบัติงาน 

 3.3   กรณีกลุ่ม/กลุ่มงาน จะปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการ:  ให้แนบบันทึกข้อความขอปรับ 
         แผนปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย 



๗ 
 

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  

5.2 กรณีมีการปรับแก้ไขโครงการ : งานธุรการ จะส่งคืนกลุ่ม /กลุ่มงานที่รบัผิดชอบโครงการ
เพ่ือปรับแก้ไข  หลังแก้ไขให้ส่งให้ เลขานุการกลุ่มยุทธศาสตร์ 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 

 
การประเมินแผนงานและโครงการประจ าปีที่เป็นระบบ 

วิทยาลัยได้จัดท าระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ดังนี้ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
รายไตรมาส  

2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการทุก 
๖ เดือน  

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
  ในปีงบประมาณ 255๙   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  255๙  โดยด าเนินการโครงการทั้งสิ้น ๗๗ โครงการ เป็น          
โครงการเชิงกลยุทธ์จ านวน  18   โครงการ  โครงการประจ า จ านวน  59  โครงการ  ประกอบด้วย  

1. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการผลิตบัณทิตให้มีคุณภาพ  จ านวน   ๓๔  โครงการ   
2. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการศึกษาพยาบาล 

  และสุขภาพ  จ านวน  6  โครงการ 
3. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการบริการวิชาการสุขภาพแก่สังคม จ านวน 13  โครงการ 

 



๘ 
 

4. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  จ านวน 7 โครงการ 

5. โครงการที่ตอบสนองด้านการบริหารจัดการ จ านวน 17  โครงการ 
 
       วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีตัวชี้วัดกลยุทธ์ จ านวน 29 ตัวชี้วัด แต่ในปีงบประมาณ 

2559 ไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด  ดังนั้นจึงประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 26 ตัวชี้วัด   
สามารถด าเนินการบรรลุ 22  คิดเป็นร้อยละ  84.62  ซึ่งในการด าเนินงานครั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร ที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย   และ
ผ่านความเห็นชอบรับรองผลการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จากคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย ดังรายละเอียดในแต่ละโครงการต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 
 
 

ข้อมูลการด าเนินงานและสรุปผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 

 
 

 
 



๑๐ 
 

 

 

 
รายงาน ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์   

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  

 



๑๑ 
 

 

 

รายงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

๑.เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
การศึกษาให้
ได้คุณภาพ
มาตรฐาน 

๑.  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1  ร้อยละผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 20 

  ในปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 8 คน  และมีอาจารย์ที่มี
ผลงานทางวิชาการ 2 คน คือ อ.สกาวรัตน์  
ไกรจันทร์ และ อ. สิวาพร พานเมือง  คิด
น  าหนักเป็น  08+0.8=1.6 (จากคะแนน 5 
คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 1.6x100/8=20 

ดังนั น ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร คือ ร้อยละ 20 

    กลุ่ม
วิชาการ 
 

      1.2 ร้อยละอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

≥ ร้อยละ 12.5   ในปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 8 คน  และมีอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน คือ ดร.นิสากร  
วิบูลย์ชัย  คิดเป็นร้อยละ 1x100/8 =12.5 
  ดังนั น อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก =ร้อยละ 12.5 

    

๑. 2.  ร้อยละของผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ร้อยละ 100 
 

  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คิดเป็น ร้อยละ 100 ดังนี   

    



๑๒ 
 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

    1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 คน 
และปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ทั ง 8 คน รวมทั งไม่ได้
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 
   2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท-เอก ตรงกับสาขา
วิชาชีพทางการพยาบาล  
1). นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์ วุฒิการศึกษา  
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
2). นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน วุฒิการศึกษา 
พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) 
3). นางสาวณฐพร ค าศิริรักษ์ วุฒิการศึกษา  
วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข) 
4). นางสาวนุชนาถ บุญมาศ วุฒิการศึกษา 
พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร)์ 
5). นางเนาวรัตน์ สุขณะล  า วุฒิการศึกษา  
พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 
6). นางสาวสิวาพร พานเมือง วุฒิการศึกษา 
พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) 
 



๑๓ 
 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

7). นางสุวคนธ์ กุรัตน์ วุฒิการศึกษา  
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
8). นางนิสากร  วิบูลชัย วุฒิการศึกษา   
ปร.ด. (พยาบาล) พ.ศ.2557 
    3.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตร
ที่มีการปรับปรุงครั งสุดท้ายตามมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2555 และผ่านการอนุมัติจากสภาการ
พยาบาล วันที่ 11 พฤษภาคม 2555  และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556       
โดยหลักสูตรนี จะครบวงรอบการปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั งในปีการศึกษา 2559   
   

๓. กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามวงรอบการ
ประเมินหลักสูตร   
เกณฑ์  
  ๓.1 มีการน าผลการประเมินคุณภาพ

มีการด าเนินงาน
อย่างน้อยครบ  
3 ข้อ 

  มีการด าเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามวงรอบการประเมินหลักสูตร  
ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 3 ข้อ ดังนี  
    ๓.1 มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานที่

    



๑๔ 
 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

หลักสูตรและข้อเสนอแนะจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา มาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ น 
  3.2 มีการจัดท าและเสนอร่าง
หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
  3.3 เสนอหลักสูตรต่อสภาการ
พยาบาลเพ่ือการรับรองหลักสูตร  
  3.4 มีการน าหลักสูตรไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.5 มีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ผ่านมา มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาก
ขึ น 
  3.2 การจัดท าและเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
  3.3 เสนอหลักสูตรต่อสถาบันพระบรมราช
ชนก ในวันที่  24 สิงหาคม 2559 เพ่ือการ
พิจารณา ก่อนเสนอต่อสภาการพยาบาล 
เพ่ือรับรองหลักสูตร   
 

๒.เพ่ิมปริมาณ
อาจารย์และ
คุณวุฒิให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน

4. อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาล
ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(Full Time Equivalent Student : 
FTES )  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ไม่เกิน 1 : 7    ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยมีอาจารย์
พยาบาลประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 4๓ 
คน และนักศึกษา  5๓๓ คน ค่า FTES เท่ากับ 
3๑๖.๔๗ คิดเป็นอัตราส่วนอาจารย์พยาบาล
ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
เท่ากับ 1: 7.๓๖ 

   เนื่องจาก
การรับ
นักศึกษา
เป็นไปตาม
ข้อก าหนด
ของ สบช. 

กลุ่ม
ยุทธศาส
ตร์ฯ 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาส
ตร์และ



๑๕ 
 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

วิชาชีพ   อยู่ในช่วง
แสวงหา
อาจารย์ตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
วิชาชีพ   

ทรัพยาก
รบุคคล) 
 

 5.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (ปัจจุบัน =ร้อยละ 6.06) 

ร้อยละ 8   ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจ าที่มี
วุฒิปริญญาเอก จ านวน ๕ คน จากอาจารย์
ประจ าทั งหมด ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๒   
    หมายเหตุ มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ป.เอก 
จ านวน 5 คน ได้แก่ อ.สุปิยา  วิริไฟ 
อ.สาคร   อินโทโล่   อ.นงลักษณ์ ค าสวาส 
อ.จารุณี  อินทฤทธิ์ , อ.สุวคนธ์ ทองดอนบม  
และก าลังศึกษา ป.เอก โดยกลับมาท างานด้วย
จ านวน  7 คน ได้แก่ อ. สัมฤทธิ์  ขวัญโพน,   
อ.นุชนาถ  บุญมาศ  อ.แจ่มจันทร์ รีละชาติ 
อ. ภรรวษา  จันทศิลป์  อ. สวุคนธ์ กุรัตน์,  
อ.เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ และ อ.อักษ์ศรา  
กะการดี 

    



๑๖ 
 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

๓.พัฒนาขีด
ความสามารถ
ของอาจารย์
และบุคลากร
สายสนับสนุน
ในการ
ปฏิบัติงานให้
มี
ประสิทธิภาพ  

6. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนา 
   6.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21  

 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 8๐ 

   วิทยาลัยได้มีกิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  ทั ง
ด าเนินการภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยมี
อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทั งสิ น จ านวน  45 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.33  

    กลุ่ม
ยุทธศาส
ตร์ฯ 
(กลุ่มงาน
ยุทธศาส
ตร์และ
ทรัพยาก
รบุคคล) 

   6.2 ความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ อย่างน้อย 
ร้อยละ 8๐ 

   วิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดการเรียนการสอน  ในวันที่ 10-13  
กรกฎาคม 2559  มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม
ทุกคน    ดังนั นอาจารย์ได้มีการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 

    

   6.3 การวัดและประเมินผล อย่างน้อย 
ร้อยละ 8๐ 

   วิทยาลัยมีการด าเนินโครงการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยกลุ่มวิชาการ
ด าเนินการ 2 ครั ง คือ 
   ครั งที่  ๑ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดย
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจ านวน 42 คน (อาจารย์ 
54 คน) คิดเป็นร้อยละ 77.80   
   ครั งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๘  เมษายน  2559 โดย
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจ านวน 46 คน (อาจารย์ 
54 คน) คิดเป็นร้อยละ 85.19    

    



๑๗ 
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บรรลุ 

7. ผลการน าความรู้จากการพัฒนามา
ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ น  
 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 8๐ 

    วิทยาลัยมีกิจกรรม ในการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทั งภายใน
และภายนอกวิทยาลัย โดยทุกคนได้รับการ
พัฒนาทั งตามแผนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
และตามนโยบายของวิทยาลัย  มีการน าความรู้
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น คิดเป็นร้อยละ 100 

    

๔.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
และขยาย
เครือข่าย 
ความร่วมมือ
ด้านวิชาการ
และวิชาชีพทั ง
ในและ
ต่างประเทศ 

8. มีศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย 
 

อย่างน้อย 
- พื นที่ 

  วิทยาลัยมีการด าเนินงานพัฒนากิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ายด้านสุขภาพ ในการด าเนินงาน 
ศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย 3 ศูนย ์คือ  
   1. ศูนย์ธัญญาวาส   
   2. ศูนย์สามัคคี  
   3. ศูนย์ผู้สูงอายุ 
 

-    กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่าย 

อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

  วิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่าย  1 เรื่อง  คู่มือการดูแล
ผู้สูงอายุ 

    

๕. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การใช้

10. มีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทุก
ฐาน 

ด าเนินการครบ
ทุกฐานและ

สมบูรณ์ ร้อยละ 

   วิทยาลัยมีการกระตุ้นและส่งเสริมในการ
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันทุกฐาน  คิดเป็นร้อยละ 100 

    กลุ่ม
ยุทธศาส
ตร์ฯ 



๑๘ 
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เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การบริหาร
จัดการและ
การก ากับ
ติดตาม
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 ๑๐๐  (กลุ่มงาน
เทคโนโล
ยีสาร 
สนเทศ ) 

11.  มีการใช้ระบบสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ 
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

ร้อยละ ๘๐    วิทยาลัยมีการใช้ระบบสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ ครอบคลุมทุก
พันธกิจ  คิดเป็นร้อยละ 100 

    

12. มีระบบฐานข้อมูลก ากับติดตาม
การด าเนินงานของกิจกรรมหลักที่
ส าคัญ  

ครบทุกกิจกรรม 
คิดเป็น 

ร้อยละ 6๐ 

  วิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของกิจกรรมหลักที่ส าคัญครบทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  80 

    

๖.ส่งเสริม
ศูนย์ความเป็น
เลิศให้มีความ
เข้มแข็งเป็นที่
พ่ึงทาง
วิชาการของ
ภาค
ตะวันออกเฉีย
งเหนือ 

13. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ   

อย่างน้อยร้อยละ 
๙๐  (เกณฑ์ ตาม 
สบช.) 

  วิทยาลัย โดยงานศูนย์การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ฯ   ได้ด าเนินการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ของวิทยาลัย มีระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ  คิดเป็นร้อยละ  
91.80 

    กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 
(ศูนย์
ความ
เป็นเลิศ
ฯ) 

14. มีคลังความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านผู้สูงอายุ 
 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

  วิทยาลัยมีคลังความรู้ด้านผู้สูงอายุ 1 เรื่อง 
คือ คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ 

    

๑5. มีศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ  
 

อย่างน้อย - ศูนย ์   วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ 
จ านวน 2 ศูนย์ คือ  
  1) ศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ/พื นที่ต้นแบบ 

-    



๑๙ 
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   ในการดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนธัญญาวาส  
  2) ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

     

16. มีโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการ 
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อย่างน้อย - 
โครงการ/
กิจกรรม 

   ในปีงบประมาณ 2559 วทิยาลัย ยังไม่มี
โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการ ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

-     

๗.ยกระดับ
สถาบันให้เป็น
หน่วยงาน
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม 

 ๑๗. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมองค์กร 
  เกณฑ์  
 ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาด้าน
หน่วยงานคุณธรรมของวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 ๒. มีการจัดท าแผนเสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. บุคลากรมีการปฏิบัติตามแผน
เสริมสร้าง/พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม 
ที่ก าหนด 
 ๔. มีผลลัพธ์การด าเนินการตามแผน

ครบทั ง ๕ ข้อ 
 

  วิทยาลัยมีระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมองค์กรครบทั ง ๕ ข้อ ดังนี  
  ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาด้านหน่วยงาน
คุณธรรมของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการร่วมพิจารณาการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ในโครงการวศม.องค์กรต้นแบบคุณธรรม 
รวมพลังคิดดี พูดดี ท าดีร่วมท าความดีในปี 
มหามงคล 
 ๒. มีการจัดท าแผนเสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของแต่ละกลุ่ม โดยด าเนินการในแผนกลยุทธ์

    กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 



๒๐ 
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เสริมสร้าง/พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม  
 ๕. มีการประเมินผลและปรับปรุง 
แผนเสริมสร้าง/พัฒนาหน่วยงาน
คุณธรรม 

จ านวน 1 แผนงานโครงการ ส่วนแผน
ปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละกลุ่ม คือ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา จ านวน 5 โครงการ  
กลุ่มบริหาร จ านวน 1 โครงการ  
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จ านวน 1 โครงการ  
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  จ านวน 1 
โครงการ  
กลุ่มวิชาการ จ านวน 1 โครงการ 
  3.บุคลากรมีการปฏิบัติตามแผนเสริมสร้าง/
พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ที่ก าหนด 
 4.มีผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/
พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม 
โดย มีรางวัลที่เกิดจากการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ดังนี  
  4.1 รางวลัชมเชยประกวดโครงงานคุณธรรม
จริยธรรมระดับอุดมศึกษาของ มูลนิธิพลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ของชมรมRSC 
  4.2.เกียรติบัตรรางวัลต้นแบบโครงงานจิต
อาสาของเครือข่ายบัณฑิต อุดมคติไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของนักศึกษาชั นปีที่4 



๒๑ 
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  4.3.วิทยาลัยได้รับเกียรติบัตรแกนน า
ขับเคลื่อนงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บนถนนในสถานศึกษาปี 2558 
  4.4.รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม ครบ 150 ปี
จังหวัดมหาสารคามของ นางนฤมล เอนกวิทย์ 
ผู้อ านวยการฯ 
4.5.รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจ าปี 2558 
ในโครงการ 1 ล้านกล้าความดีถวายในหลวง          
ของ นางนฤมล เอนกวิทย์ ผู้อ านวยการฯ 
 4.6.รางวัลสิงห์ทอง(รางวัลธรรมาภิบาล)ใน
โครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของประเทศของ 
นางนฤมล  เอนกวิทย์ ผู้อ านวยการฯ 
 4.7.รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม ด้าน
สาธารณสุข ในงานครบรอบ 150 ปีจังหวัด
มหาสารคาม   ของนางสาวปราณี  ค าศิริรักษ์ 
พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างเหมา 
 4.8.รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรมของ นายฉัตรณรงค์  แสนวันดี 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั นปีที่ 4 



๒๒ 
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 4.9.รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ นายสุรศักดิ์  กุณโฮง  
นายกสโมสรนักศึกษา 
 4.10.รางวัลชมเชยการกล่าวสุนทรพจนใ์น
การคัดเลือกการกล่าวสุนทรพจน์งานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขปี
2558 ของนายเวชพูล เวชไธสง  
 4.11.รางวัลแกนน านักศึกษากลุ่มจิตอาสา
ของชมรมขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา 20 คน 
 4.12.รางวัลแกนน าอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มจิต
อาสาในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 
20 คน 
  ๕. มีการน าผลการประเมินกิจกรรม /
โครงการ มาใช้ในการปรับปรุง แผนเสริมสร้าง/
พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ในปีงบประมาณ 
2560 

๘. ผลิต
บัณฑิตให้มี

18 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

    วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปี

    กลุ่ม
วิชาการ 



๒๓ 
 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

คุณภาพ
มาตรฐาน 
และเน้นชุมชน 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ใน
ระดับดีขึ นไป 

การศึกษา 255๘ ผลการประเมินในระดับดีขึ น
ไป  (ค่าเฉลี่ย = 4.53 ) คิดเป็นร้อยละ 100 
 

19. ร้อยละของผลการประเมินบัณฑิต 
อยู่ในระดับดีขึ นไป   
     19.1 อัตลักษณ์บัณฑิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 
 

  วิทยาลัยมีผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตใน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวันที่  9-12
พฤษภาคม  2559  พบว่าอัตลักษณ์บัณฑิต  
อยู่ในระดับดีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 85.39 
(152  คน จาก 178คน) ค่าเฉลี่ย 4.42  

    กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 

     19.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 
 

  วิทยาลัยมีผลผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาทุกชั นปีใน
ภาคการศึกษาที ่2  
   อยู่ในระดับดีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 84.64  

    

20. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นชุมชน 

อย่างน้อย 10  
รายวิชา 

  ในปีการศึกษา 2558 มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นชุมชนทั งหมด 12 รายวิชาชีพ คิด
เป็นร้อยละ 38.71 

    กลุ่ม
วิชาการ 
 

21. ร้อยละของผลการสอบขึ น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ในครั งแรก   
 

≥ร้อยละ 70    วิทยาลัยมีการด าเนินงาน โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาล ด้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย และมีผลการสอบขึ นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในครั งแรกคิดเป็นร้อยละ 53.11 

   เนื่องจาก
การเตรียม
ความพร้อม
ยังไม่
เพียงพอ 



๒๔ 
 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

๙. สร้างและ
พัฒนา
หลักสูตรการ
อบรมที่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ด้านสุขภาพ 

22. จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพ 
 
 

 

≥ 3 
หลักสูตร/ปี 

  วิทยาลัยมีจ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านสุขภาพ จ านวน ๔ หลักสูตร 
ได้แก่  

1. หลักสูตรอบรมผู้บริหารสาธารณสุข
ระดับต้น (ผบต.) รุ่นที่ 26 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล  

3. โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ทาง
วิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ  

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลพ่ีเลี ยง 

    กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 
กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 
 

23. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

อย่างน้อยร้อยละ 
90 

 

   วิทยาลัยโดยกลุ่มงานบริการวิชาการ ได้
พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ตามหลักสูตร และ
ประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 

    

๑๐.พัฒนา
กระบวนการ
จัดอบรม
บุคลากรด้าน
สุขภาพให้มี

24. ค่าเฉลี่ยสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสุขภาพ
ภายหลังที่ได้รับการพัฒนาจาก
วิทยาลัย  
 

≥ ๔.๐0    วิทยาลัยโดยกลุ่มงานบริการวิชาการ ได้
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านสุขภาพภายหลังที่ได้รับการพัฒนา
จากวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน = 4.45 

    



๒๕ 
 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

คุณภาพ 25. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรมต่อการจัดการอบรม  
 

≥ ๔.๐0    วิทยาลัยโดยกลุ่มงานบริการวิชาการ ได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ต่อการจัดการอบรม ได้ค่าเฉลี่ย 4.80 
 

    

26. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
สู่แนวปฏิบัติที่ดี 

ด าเนินการครบ 5
ขั นตอน 

   วิทยาลัยโดยกลุ่มงานบริการวิชาการ ได้มีการ
พัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี โดยด าเนินงานครบ 5
ขั นตอน 

    

๑๑.เร่งรัด
พัฒนาระบบ
การบริหาร
การวิจัย/องค์
ความรู้ 
 

27. มีผลงานวิจัย/องค์ความรู้   
     27.1 จ านวนผลงานวิจัย 
 

อย่างน้อยร้อยละ
20 

ของจ านวน
อาจารย์/ปี 

ในปีงบประมาณ 255๙ วิทยาลัยมีจ านวน
ผลงานวิจัย/องค์ความรู้ จ านวน 7 เรื่อง  

เอกสารแนบ 
       จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ๔8 คน  
ดังนั นจ านวนผลงานวิจัย คิดเป็น ร้อยละ 
14.58  ของจ านวนอาจารย์/ปี 

    กลุ่มวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 

(กลุ่ม
งานวิจัย

และ 
นวัตกรร
ม) 
 

     27.2 จ านวนผลงานวิชาการ  
(หนังสือ/ต ารา) 

อย่างน้อยร้อยละ 
10  

ของจ านวน
อาจารย์/ปี 

  ในปีการศึกษา 2558  วิทยาลัย ยังไม่มี
ผลงานวิชาการ ประเภท หนังสือ หรือต ารา 

    

28.มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ได้รับการเผยแพร่ 
     28.1 ในระดับชาติ 

อย่างน้อยร้อยละ
20 ของจ านวน

อาจารย์/ปี 

 
 

ในปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยมีผลงานวิจัย/

  
 

  



๒๖ 
 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

งานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ 
จ านวน 5.เรื่อง   (เอกสารแนบ) 
        จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ๔8 คน  
ดังนั นจ านวนผลงานวิจัย คิดเป็น ร้อยละ 
10.41  ของจ านวนอาจารย์/ปี 

 

     28.2 ในระดับนานาชาติ 
 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง/ปี 

ในปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยมีผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร่ ในระดบั
นานาชาติ 2 เรื่อง คือ 
   1. เรื่อง Study of the situations and 
needs of the femoral fracture patients 
receiving open reduction internal 
fixation after hospital discharge โดย             
อ.ประภัสสร วงษ์ศรี และคณะ วันที่ 14 – 17 
ตุลาคม 2558  ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย              
   2. เรื่อง โดย ดร.นิสากร วบิูลชัย วันที่ 19 – 
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559    ณ สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ 

    

29. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
งานวิจัย/องค์ความรู้ 
 

ด าเนินการ อย่าง
น้อย 

ครบ 3 ขั นตอน 

  ในปีงบประมาณ 255๙ กลุ่มงานวิจัยและ
นวัตกรรมมี แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
งานวิจัย เรื่อง “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

    



๒๗ 
 

 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2559 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ในการผลิตผลผลงานวิชาการและการพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม
และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์” โดยด าเนินการครบ 
5 ขั นตอน 
 

 
 
                             สรุป    จ านวนตัวชี วัดกลยุทธ์ ทั งหมด   29   ตัวชี วัด แต่ในปีงบประมาณ 2559  ประเมินค่าเป้าหมาย  26  ตัวชี วัด 
                                      ด าเนินการบรรลุ  22  ตัวชี วัด  คิดเป็นร้อยละ  84.62 
                                               ไม่บรรลุ    4  ตัวชี วัด   คิดเป็นร้อยละ  15.38 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
   



๒๘ 
 

 
 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ 

 ประจ าปีงบประมาณ 2559                        
 
 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 
 

 

 

 

 
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

ให้มีคุณภาพ 
 

โครงการกลยุทธ์ 
 
 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ ๑   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  อ.สกาวรัตน์   ไกรจันทร์    และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที ่๑    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.1  มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ปรับปรุงจากผลการประเมินและด าเนินการตามระบบ  
 กลไกท่ีก าหนด 

5.2  มีการก ากับ ติดตามด าเนินการตามระบบกลไกท่ีก าหนด 
5.3  ร้อยละตัวชี้วัดของการบริหารหลักสูตร มีผลการด าเนินงานเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 30 

      5.4. มีร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :   
      7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริการหลักสูตร จ านวน รวม 20 คน 
       7.2 อาจารย์ของวิทยาลัยและบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาการ รวม  60 คน 
     
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
         - อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่  
วัตถุประสงค์ นโยบายการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการพัฒนาการบริหารหลักสูตร 

   - จัดท าโครงการเพ่ือน าเสนอขออนุมัติ 
    - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
๒) ขั้นด าเนินการ  (DO)  การบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 

     2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน/ปรับปรุงระบบและกลไกด้านการบริหารหลักสูตร 
    2.๒ ด าเนินการตามแผน ดังนี้ 

  พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ที่ก าหนดโดย 
สกอ.   พัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  และ  พัฒนาระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

    2.3 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกรอบอัตราก าลังผู้สอน ตามความเชี่ยวชาญสาขาการ 
พยาบาล และร่วมจัดท าแผนสรรหา-พัฒนาและธ ารงรักษา ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 



๓๑ 
 

 
 

 
    2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการจัดการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559   

(สัมมนาการจัดการเรียนการสอน) 
ครั้งที่ 1  
 - แลกเปลี่ยนรูปแบบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2558  
- แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์บัณฑิต 
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 
ครั้งที่ 2  
-วางแผนการจัดการเรียนการสอนและร่วมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนพร้อมจัดท ามคอ. 
  3 4 และแผนการสอน 
-วางแผนติดตามก ากับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยหัวหน้ากลุ่มวิชา/ทีม 
  นิเทศและมคอ.5 6 
2.5 พัฒนาระบบและกลไกการการบริหารหลักสูตรให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน  
2.6 วางแผนติดตาม ก ากับการด าเนินงานตลอดปีการศึกษาด าเนินงาน (มคอ.๗) 

2.จัดท าร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2.7  ประชุมเตรียมทีมด าเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 
  2.8 วางแผนและจัดท าร่างหลักสูตร 

2.9 ประชุมอาจารย์ เพ่ือเสนอร่างหลักสูตรใหม่ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
 

        ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHECK) 
         1. สรุปและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

   2. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รับข้อเสนอแนะ  
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรที่ปรับปรุงจากผลการประเมิน
และด าเนินการตามระบบกลไกท่ี
ก าหนด 

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ปรับปรุงจากผลการประเมิน
และด าเนินการตามระบบกลไกท่ีก าหนด โดยการทบทวนระบบและ
กลไกทั้งหมดของกลุ่มวิชาการ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตามผล
การประเมิน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน/ปรับปรุงระบบ
และกลไกด้านการบริหารหลักสูตร 

- พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี ที่ก าหนดโดย สกอ. 

- พัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- พัฒนาระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 



๓๒ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2.มีการก ากับ ติดตามด าเนินการตาม
ระบบกลไกท่ีก าหนด 

    1.ด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2558 โดยอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ า
แหล่งฝึก อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จ านวน 80 คน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2559 ผล
การประเมินตามรายงานสรุปการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2558  
    2.ด าเนินการวางแผนและจัดท า มคอ.5/6 เดือนกรกฎาคม 
2559 โดยมีการจัดท าครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามรายวิชาที่
ด าเนินการเปิดสอน ปีการศึกษา 2558 ปัญหาที่พบยังมีบาง
รายวิชาที่ด าเนินการล่าช้า และการลงลายมือชื่อ รวมถึงการลง
รายละเอียดในเอกสาร 
    3.ด าเนินการวางแผนและจัดท า มคอ.3/4 ระหว่างวันที่ 9-11 
มิถุนายน 2559 โดยมีการจัดท าครบถ้วน ร้อยละ 100 ตาม
รายวิชาที่ด าเนินการเปิดสอน ปัญหาที่พบยังมี บางรายวิชาที่
ด าเนินการล่าช้า และการลงลายมือชื่อรวมถึงการลงรายละเอียดใน
เอกสาร 
    4.ด าเนินการวางแผนการก าหนดทีมนิเทศและตารางการนิเทศ
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รอการรับรอง จาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และประชาสัมพันธ์ 

3.ร้อยละตัวชี้วัดของการบริหาร
หลักสูตร มีผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 
อย่างน้อยร้อยละ 30 

- ตัวชี้วัดของการบริหารหลักสูตร มีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ 30 

4. มีร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) 

4. มีร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) โดยร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ด าเนินการส่งเพ่ือรับรอง
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และเมื่อผ่านจะได้ด าเนินการ
เสนอต่อสภาการพยาบาล และสกอ.ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที ่

รายการที่ใชจ้่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

1 ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง  

๒๕๗,๙50 - 110,400 - 147,550 - 57.20 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

4,200 - - - 4,200 - 100 

3. ค่าที่พัก 144,000 - 80,200 - 63,800 - 44.30 
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 48,000 - 6,500 - 41,500 - 86.45 
๕ ค่าห้องประชุม 9,000 - 9,000 - - - - 
6. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่า

เดินทาง 
24,520 - 24,520 - - - 100 

7. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท ารูปเล่มและ
อื่นๆ 

5,000 - 2,140 - 2,860 - 57.2 

รวมท้ังหมด 480,000 232,760 112,360 23.40 

        
 ๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./37 ชม. 18,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./37 ชม. 3,7๐๐  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./37 ชม. 3,700  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  26,4๐๐  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑. การท าความเข้าใจในระบบและกลไกการการท างานต้องมองภาพรวมของท างาน 

๒. การน าผลการประเมินมาปรับปรุง ต้องท าความเข้าใจร่วมกันพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 

๓. เมื่อมีระบบและกลไก การติดตามก ากับเป็นเรื่องส าคัญ  

 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. นโยบายขององค์กร ที่ให้ความส าคัญในการท างาน 

๒. ความร่วมมือของอาจารย์พยาบาลในการมีส่วนร่วมในท างานและรวมถึงเครือข่าย 

๓. อาจารย์พยาบาลมีความมุ่งม่ันของทีมงาน ที่ช่วยสร้าง บรรยากาศแห่งการเรียนรู้  

4. การวางแผนการด าเนินการของกรรมการหลักสูตร 
5. ความเข้าใจในการท างาน 
6. ความสนใจความตั้งใจพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
7. การประชาสัมพันธ์ 

 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 1.โครงการด าเนินการปลายปีงบประมาณ เนื่องจาก มีการด าเนินโครง การและกิจกรรมของวิทยาลัย
จ านวนมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
 2.ช่วงระยะเวลาจัดการประชุมมีการด าเนินการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 4 ชั้นปี ท าให้อาจารย์ที่เข้า
ร่วมประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ส่งผลให้การเข้าร่วมการประชุมไม่ต่อเนื่อง ไม่ความเข้าใจ 
 3.ร่วมการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา 
 4.ควรพิจารณาช่วงเวลาที่มีอาจารย์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากท่ีสุด 
 

 

ลงชื่อ         (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 
   หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล 
 

ลงชื่อ      นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน.    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 2   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาเครื่องมือและแบบประเมินเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
    คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  อ.อรุณี ทอมป์สัน  / อ.ณฐพร  ค าศิริรักษ์ / อ.ธีรภัทร นวลแก้ว 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ ๑    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
    5.1.มีระบบและกลไกการการวัดและประเมินผลที่ปรับปรุงจากผลการประเมินและด าเนินการตาม
ระบบ 
    5.2.ระดับความส าเร็จของการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ถึงการทดลองใช้เครื่องมือ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559  
      ประชุมครั้งที่ 1  วันที่ 25 มีนาคม 2559  / ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2559 
       ครั้งที่ 3-4  ช่วง เม.ย.-ก.ค.59 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :  รวมทั้งสิ้น 56 คน ประกอบด้วย 
          ๗.๑  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน  ๗ คน  
          ๗.๒  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน  ๗ คน  
          ๗.๓  อาจารย์ประจ า วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน  ๓๖ คน 
          ๗.๔  บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน  ๔ คน 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
               วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน    ทบทวนเครื่องมือวัดและและประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สรุปแบบประเมินที่จะด าเนินการ ๗ ฉบับ  
เดือน  มกราคม ๒๕๕๙ 

๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
    ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล จ านวน ๗ ฉบับ วันที่ ๔   

มีนาคม ๒๕๕๙  มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๔๒ คน โดยแบ่งเป็นทั้งหมด ๗ กลุ่ม ตามแบบประเมิน ได้แก่ 
   ๑.  แบบประเมินการสอนสุขศึกษา (Health Education) 
   ๒.  แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
   ๓. แบบประเมิน Nursing care plan 



๓๖ 
 

 
 

   ๔. แบบประเมิน Case study Analysis 
๕. แบบประเมิน Portfolio 
๖. แบบประเมินปฏิบัติการพยาบาล 
๗. แบบประเมิน Nursing care conference 

๒. ให้ผู้ที่รับชอบแต่ละกลุ่มด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือรวบรวมส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรง ได้แก่ ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ดร.อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ และ ดร.ควันเทียน  วงศ์จันทรา  ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 

๓.ประชุมพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ ในการวัดและประเมินผลการศึกษาใน วันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๙ วิทยากร ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน จาก คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อ
บรรยาย “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ” มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๔๖ คน 
          ๔. วิพากษ์แบบประเมินทั้ง ๗ ฉบับ โดย ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน พร้อมให้แต่ละกลุ่มน าแบบ 
ประเมินไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพ่ือรวบรวมส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ  ๓ ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ได้แก่ ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน  ดร.อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ และ ดร.ควันเทียน  วงศ์จันทรา  ในเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๙ 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
               พัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แบบประเมิน จ านวน ๗ ฉบับ 

 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระดับความส าเร็จของการสร้าง
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ถึงการ
ทดลองใช้เครื่องมือ    
 

มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
จ านวน ๗ ฉบับได้แก่ 
 ๑. แบบประเมินการสอนสุขศึกษา (Health 
Education) 
 ๒. แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
 ๓. แบบประเมิน Nursing care plan 
 ๔. แบบประเมิน Case study Analysis 
          ๕. แบบประเมิน Portfolio 
          ๖. แบบประเมินปฏิบัติการพยาบาล 
          ๗. แบบประเมิน Nursing care conference 

ระดับความส าเร็จของการสร้าง
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ถึงการ
ทดลองใช้เครื่องมือ    
 

มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
จ านวน ๗ ฉบับได้แก่ 
 ๑. แบบประเมินการสอนสุขศึกษา (Health 
Education) 
 ๒. แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
 ๓. แบบประเมิน Nursing care plan 



๓๗ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 ๔. แบบประเมิน Case study Analysis 
          ๕. แบบประเมิน Portfolio 
          ๖. แบบประเมินปฏิบัติการพยาบาล 
          ๗. แบบประเมิน Nursing care conference 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน 

๒๗,๖๐๐  ๑๗,๖๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๓๖.๒๓ 

๒ อาหารว่าง ๑,๓๕๐  -  ๑,๓๕๐  ๑๐๐ 
 รวมทั้งหมด ๒๘,๙๕๐  ๑๗,๖๐๐  ๑๑,๓๕๐  ๓๙.๒๑ 

 
๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ห้องประชุม ๓๐๐ ๑,๕๐๐  
๒ หอประชุม ๕๐๐ ๖,๐๐๐  
๓ อุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ๒,๔๐๐  
 รวม  ๙,๙๐๐  

 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑๐.๑ ชว่งเวลาที่พัฒนาเครื่องมือสั้นเกินไป เมื่อมีปัญหาวิทยากรภายนอกที่เชิญมาอบรมไม่สบาย
จึงท าให้ต้องเลื่อน วัน เวลา ด าเนินการออกไปอีก 
 ๑๐.๒ ความล่าช้าของผู้เชี่ยวชาญภายนอก ท าให้การปรับปรุงแบบประเมินตามผู้เชี่ยวชาญ ช้าไป
ด้วย จึงไม่มีการทดลองใช้เครื่องมือ  
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ การน า ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการใช้แบบประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา มาปรับปรุง
เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบประเมิน 

๑๑.๒ ความร่วมมือที่เข้มแข็งของอาจารย์ ในการเข้ากลุ่มพัฒนาเครื่องมือ เริ่มตั้งแต่การสร้าง
เครื่องมือ และแก้ไขตามข้อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
 ๑๑.๓ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องการสร้างเครื่องมือ การวัด
และประเมินผลการศึกษา    
  ๘.๔ การมีผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในการสร้างเครื่องมือ และสามารถในให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑๒.๑ ควรมีการวางแผนในการพัฒนาเครื่องมือตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
 ๑๒.๒ การทดลองใช้เครื่องมือ ควรท าตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ที่นักศึกษาเริมฝึกปฏิบัติงาน 
       
 

 
ลงชื่อ         อรุณี   ทอมป์สัน…  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                            (นางอรุณี   ทอมป์สัน) 
          หัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล 
 

ลงชื่อ        สัมฤทธิ์   ขวัญโพน…… (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 3 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  :  โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

๒. ผู้รับผิดชอบ  :  อ.พัชรี  ภาระโข อ.จุฬาลักษณ์  นิลอาธิ อ.อรุณี ศรีสุยิ่ง อ.กัญยา ทูลธรรม และ 
        อ.เฌอร์นินทร์ ตั้งปฐมวงศ์ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ ๑    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 
 ๕.๑  มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามระบบและกลไกที่ก าหนด
ครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

๕.๒ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
 ๕.๓ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันตามระบบและกลไกที่ก าหนดครอบคลุม
การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง 31 กันยายน ๒๕๕๙ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  
 จ านวน ๘๗ คน ประกอบด้วย 
 ๑.  บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน  ๖๐  คน 

๒.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน  ๖ คน 
 ๓.  ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา/แหล่งฝึก/ชุมชน/หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  จ านวน ๖ คน 
 ๔.  ผู้แทนนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม/ชั้นปี  จ านวน ๑๐ คน 
 ๕.  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน ๕ คน 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 

๘.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 ๑. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางแผนด าเนินงาน 

       ๒) ขั้นด าเนินการ (DO) 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 



๔๐ 
 

 
 

 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๓. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๓.๑ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับ

สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
  ๓.๒ ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ

ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

  ๓.๓ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘  

  ๓.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา : การเขียนรายงานการประเมินตนเองและการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง” ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ในวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  ๓.๕ ปรับแก้ไขและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
ฉบับสมบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

  ๓.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับสถาบัน” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   ๓.๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและสถาบัน” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและสถาบัน” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 ในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕9 

  ๓.๘ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
ต่อผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ๔. การด าเนินงานเ พ่ือรับการตรวจรับรองสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ๔.๑ ประชุมจัดท า(ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถาบันสมทบ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ 2558 

  ๔.๒ ประชุมวิพากษ์และปรับแก้ไขรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถาบัน
สมทบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ 2558 

  ๔.๓ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถาบันสมทบฉบับสมบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ 2558 

๓) ขั้นด าเนินการ (CHECK) 
    1. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และสรุปถอดบทเรียนการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน   
 



๔๑ 
 

 
 

๘.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๘.๑ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรตามระบบและกลไกที่ก าหนดครอบคลุมการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ   
 

 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ตามระบบและกลไกที่ก าหนดครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  เรียบร้อย
แล้วดังนี้ 
   ๑. ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันที่ ๑๕-๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 
   ๒. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อสถาบัน
พระบรมราชชนก และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  
  ๓. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  - มีการด าเนินการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรตามระบบและกลไกที่ก าหนดครอบคลุมการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ดังนี้ 
   ๑. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
   ๒. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบองค์ประกอบคุณภาพและ  
ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน ค่าเป้าหมาย และ
แผนการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ๓. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  
   ๔. มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุก 6 เดือน และ 



๔๒ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
และมีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยจ านวน 2 ครั้ง  
   5. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรต่อสถาบันพระบรมราชชนก และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
ONLINE SYSTEM) และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือในวันที่ 12-14 กันยายน ๒๕๕๙ โดย
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.15) และส่งผลการ
ตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ ผ่านระบบ CHE QA 
ONLINE SYSTEM ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๘.๒ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน โดยมีการด าเนินการ
ครบ 3 ข้อ ได้แก่ 
   1. เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 7 คน และปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ทั้ง 7 คน รวมทั้ง
ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
   2. เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 7 คน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทตรงกับสาขาวิชาชีพทางการพยาบาล 
   3. เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2555  และผ่านการอนุมัติจากสภาการ
พยาบาล วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 (1.1-11-3) และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2556  โดยหลักสูตรนี้จะครบวงรอบการปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้งในปีการศึกษา 2559 
 

๘.๓ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับ  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



๔๓ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สถาบันตามระบบและกลไกท่ีก าหนดครอบคลุมการ
ควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

 - มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันตาม
ระบบและกลไกท่ีก าหนดครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
   ๑. ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในในวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
   ๒. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อสถาบัน
พระบรมราชชนก และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  
  ๓. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
- มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันตาม
ระบบและกลไกท่ีก าหนดครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ ดังนี้ 
   ๑. จัดท าแผนในการการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับสถาบันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙    
   ๒. มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุก 6 เดือน และมี
การรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยจ านวน 2 ครั้ง 
   3. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อสถาบัน
พระบรมราชชนก และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) 
และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเครือข่ายวิทยาลัยใน



๔๔ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือใน
วันที่ 12-14 กันยายน ๒๕๕๙ โดยผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.96) และส่งผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการฯ ผ่านระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM ใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 
๒๕๕8 ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ในปีการศึกษา ๒๕๕9  

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. กิจกรรมที่ ๓.๔ 
การวิพากษ์รายงาน
การประเมิน
ตนเอง” ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗     
ในวันที่ ๓ - ๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๕๓,๗๐๐ - ๕๒,๒๘๐ - ๑,๔๒๐ - ๒.๖๔ 

๒. กิจกรรมที่ ๓.๖ 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและ
ระดับสถาบัน” 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ 
- ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๕๘ 

๑๗๗,๙๐๐ - ๑๐๗,๙๒๖ - ๖๙,๙๗๔ - ๓๙.๓๓ 



๔๕ 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๓. กิจกรรมที่ ๓.๗ 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและ
สถาบัน” ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๘ 

๑๗,๙๐๐ - ๑๗,๕๘๐ - ๓๒๐ - ๑.๗๙ 

๔. กิจกรรมที่ ๔ การ
ด าเนินงานเพื่อรับ
การตรวจรับรอง
สถาบันสมทบของ
คณะพยาบาล
ศาสตร์  
มหาวิทยาลัย   
ขอนแก่น 

๓,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ - ๕๐ 

 รวมทั้งหมด ๒๕๒,๕๐๐ - ๑๗๙,๒๘๖ - ๗๓,๒๑๔ - ๒๘.๙๙ 
 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน 42 ชม.  3๐๐ บาท/ชม. 12,600 บาท  
2. ค่าเครื่องเสียง จ านวน 42 ชม. ๑๐๐ บาท/ชม. 4,2๐๐ บาท  
3. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 42 ชม. ๑๐๐ บาท/ชม. 4,2๐๐ บาท  
 รวมทั้งหมด  21,0๐๐ บาท  
 
 
 



๔๖ 
 

 
 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑๐.๑ ท าให้ทราบแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดผลการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ใหม ่
 ๑๐.๒ ท าให้ทราบวิธีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันตาม
ระบบและกลไกท่ีก าหนดครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 ๑๑.๒ ความรับผิดชอบและความเสียสละของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 ๑๑.๓ การบริหารจัดการโครงการและการก ากับติดตามของผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑๒.๑ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรตระหนักถึงความส าคัญการน าระบบการประกันคุณภาพมา
ใช้ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันให้มากขึ้น 
 ๑๒.๒ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันตามระบบและ
กลไกที่ก าหนดครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ลงชื่อ             พัชรี  ภาระโข....... (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
      (นางพัชรี  ภาระโข) 

        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ              ( ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
   (นางอรุณี ศรีสุยิ่ง) 

        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ     พวงแก้ว  สาระโภค.     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                        วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 4   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการเทคนิคการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวสุพัตรา  อันทรินทร์ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ ๑    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารหลักสูตรที่รับผิดชอบได้ 

5.๒ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบการก ากับมาตรฐาน 
5.3 มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรและด าเนินการตามระบบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม พ.ศ. 2559 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายที่ 1-2 รวมจ านวน 30 คน ดังนี้ 
๗.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

จ านวน 15 คน 
7.2 คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 15 คน  
กลุ่มเป้าหมายที่ 3 จ านวน 25 คน ดังนี ้
7.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาตักสิลานคร 5 สถาบันๆ 

ละ   5 คน รวมจ านวน 25 คน 
กลุ่มเป้าหมายที่ 4 จ านวน 35 คน ดังนี ้
7.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก   

เฉียงเหนือ 7 สถาบันๆ ละ 5 คน รวมจ านวน 35 คน 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 90 คน   

 
8. ผลการด าเนินงาน 
     8.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
       ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

  2. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพและกลุ่มวิชาการเรื่องการด าเนินงานโครงการ 
 ๒) ขั้นด าเนินการ (DO) 
      ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
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      ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
      ๓. ประสานงานและติดต่อวิทยากร 
      ๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ”  
 ๓) ขั้นด าเนินการ (CHECK) 
      ๑. สรุปผลการด าเนินงานโครงการเพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ด าเนินงานโครงการต่อไป 
 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารหลักสูตรที่รับผิดชอบได้ 
 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เข้าร่วมประชุมจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.83 และจากการประเมินพบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
หลักสูตรที่รับผิดชอบได้ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖) 

๒. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบการก ากับมาตรฐาน 
 

วิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) และจากการประเมิน
ตนเองในระยะเวลา 6 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 31 
มกราคม 2559) พบว่าวิทยาลัยมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานการก ากับหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันพระบรมราช
ชนกก าหนดและมีแนวโน้มว่าปีการศึกษา 2558  
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ของวิทยาลัยจะผ่าน
องค์ประกอบการก ากับมาตรฐาน โดยวิทยาลัยมีแผนใน
การรับตรวจประเมินในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2559 

3. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตร
และด าเนินการตามระบบ 

วิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีการทบทวนระบบและกลไก 
การบริหารจัดการหลักสูตรและอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” 
๑ ค่าอาหาร

กลางวันและ
อาหารว่างของ 
กลุ่มเป้าหมายที่ 
1 และ 2 

21,0๐๐ 
 

- 18,900  - 2,10๐  - 10  

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7,000   - 4,250 - 2,750  - 39.29  

3 ค่าตอบแทน
วิทยากร  

16,8๐๐ 
 

- 16,8๐๐ 
 

- 0 - 0 

4 ค่าเดินทาง
วิทยากร 

7,000  - 4,790  - 2,210    - 31.57  

5 ค่าท่ีพักวิทยากร 4,500  - 2,800  - 1,700    - 37.78  

6 ค่าสนับสนุน
อาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
ของกลุ่ม 
เป้าหมายที่ 4 

- 24,50๐ - 15,400 - 9,100 37.14 

7  ค่าลงทะเบียน
ของกลุ่ม 
เป้าหมายที่ 3  

- 25,000  - 23,100 - 1,900 7.60 

 รวมทั้งหมด 56,300 49,500 47,540  38,500 19,790  - 18.6
8 
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 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่าหอประชุม วศม. จ านวน 14 ชม. 5๐๐ บาท/ชม. 7,0๐๐ บาท  
2. ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน 3 ชม.  3๐๐ บาท/ชม. 9๐๐ บาท  
3. ค่าเครื่องเสียง จ านวน 14 ชม. ๑๐๐ บาท/ชม. 1,4๐๐ บาท  
4. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 17 ชม. ๑๐๐ บาท/ชม. 1,7๐๐ บาท  
 รวมทั้งหมด  11,0๐๐ บาท  

 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1 การบริหารหลักสูตรที่ดี 
 10.2 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.1 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร 
 11.2 หัวข้อการประชุมน่าสนใจและวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ประชุม  
 11.3 การท างานเป็นทีมของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 

12.1 เนื่องจากมีหลายหลักสูตรเข้าอบรม ท าให้วิทยากรให้ข้อเสนอแนะไม่ครอบคลุมและใช้เวลา
บางประเด็นมาก เช่น การน าเสนอ  (ความถี่ 1) 

12.2 ควรเพ่ิมระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันให้มากขึ้น และควรให้ทุก
หลักสูตรได้น าเสนอ จะได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมข้ึน (ความถี่ 3) 

12.3 วิทยากรควรเพิ่มการแนะน าเทคนิคสู่ความเป็นเลิศ ให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร ต้องท าอย่างไร
ให้ได้ตามเกณฑ์หรือมีความเป็นเลิศ การลงมือปฏิบัติตามแนวทางเฉยๆ อาจไม่ได้ท าให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้หรือมีแนวทางสู่ความเป็นเลิศได้ อยากได้แนวทางหรือวิธีการหรืออะไรก็ได้ที่ท าได้จริง ท าให้เกิด
ความเป็นเลิศ ตรงตามแนวทางการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศจริง และสามารถท า SAR ได้จริง ท าให้
หลักสูตรที่เป็นเลิศได้หลายมิติ (ความถี ่1) 

12.4 รูปแบบกิจกรรม การน าเสนอเหมาะสม ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมมาก ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์มาก (ความถี่ 2) 

12.5 สื่อการสอนอ่ืนที่วิทยากรใช้ประกอบ เช่น เอกสาร หนังสือราชการ ตัวหนังสือเล็ก มองเห็น
ไม่ชัดเจน ยกเว้น Power point ของวิทยากรที่มองเห็นได้ชัดเจน ควรมีการปรับขยายจอภาพให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน (ความถี่ 4) 

12.6 สื่อโปรเจ็คเตอร์ ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร (ความถ่ี 1) 
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12.7 วิทยาลัยพยาบาลในเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันทุกวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่จะ
ครบวงรอบในปีการศึกษา 2558 ร่วมกันทุกวิทยาลัยจะดีมาก ซึ่งจะท าให้เป็นการประชุมต่อเนื่องเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรใหม ่เป็นการให้เวลากรรมการประจ าหลักสูตรได้ท าการบ้าน (ความถี่ 2) 

12.8 ควรจัดเวทีวิทยากรให้อยู่สูงกว่าผู้เข้าอบรม เพื่อจะท าให้มองเห็นวิทยากรได้ชัดเจน  
(ความถี่ 2) 
12.9 ไม่ควรจัดสถานที่รับประทานอาหารในบริเวณเดียวกันกับการประชุม เพ่ือไม่ให้ส่งกลิ่น 
รบกวน (ความถี่ 1) 
12.10 ควรมีการจัดอบรมในหัวข้ออ่ืนโดยทีมวิทยากรที่มีคุณภาพอย่างนี้อีก (ความถี่ 1) 
 

 
 
ลงชื่อ          สุพัตรา   อันทรินทร์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
           (นางสาวสุพัตรา  อันทรินทร์) 

        พยาบาลวิชาชีพ 
 
 

ลงชื่อ       พวงแก้ว  สาระโภค    . (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
 (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
               วันที่  12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๕๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 5   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาล  
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  อ.สุภาพร ประนัดทา  งานอาจารย์ประจ าชั้น 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ ๘    ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
    5.๑. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์    ชั้นปีที่ 1-3 ร้อยละ 100  ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม                 
ด้านวิชาการ 
    5.2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์   ชั้นปีที่ 1-4 มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม 
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80  
    5.3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพผ่านในครั้งแรก อย่างน้อย
ร้อยละ ๗๐ 
    5.4. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559  

ระยะที่ ๑  วันที่  ๑๔ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระยะที่ ๒  วันที่  ๔ – ๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗. กลุ่มเป้าหมาย   :  รวมทั้งสิ้น  547  คน ประกอบด้วย 
   ๑. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๐ จ านวน ๑๗๗ คน 
  ๒. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางการพยาบาล และอาจารย์ประจ า จ านวน ๓๐ คน 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

๑. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผนการด าเนินงานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจ าสาระ
วิชาและคณะกรรมการด าเนินงาน 

๒. ประชุมเพ่ือก าหนดแผนทบทวนความรู้ ๘ สาระวิชาโดยผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัย 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ประชุมชี้แจงนักศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับระบบบริการการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือด าเนินตามแผน 



๕๓ 
 

 
 

4.ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
    ระยะที่ 1  
     4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาระการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาล โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
     4.2 สรุปกิจกรรม ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ระยะที่ 2  
     4.3 นักศึกษาด าเนินกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนในการทบทวนความรู้ 8 สาระรายวิชา 
     4.4 ดูแลและติดตามการทบทวนความรู้ 8 สาระวิชา ตามแผนที่กลุ่มวิชาการก าหนด     
โดยผู้เชี่ยวชาญ  
     4.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
     4.6 ทดสอบข้อสอบของวิทยาลัยฯ 

ระยะที่ 3 
     4.5ทบทวนความรู้ ๘ สาระวิชาตามแผนที่ก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ 
     4.6 ทดสอบและวิเคราะห์ผลการ ทดสอบวัดความรู้ 8 สาระรายวิชาของนักศึกษา
ภายหลังการทบทวนความรู้ 
       -  สอบรวบยอดของเครือข่าย 
       -  สอบรวบยอด สบช. 

ระยะที่ 4  
     4.8 ทบทวนความรู้ ๘ สาระวิชาตามแผนที่ก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
     4.9 เสริมสร้างก าลังใจจากภายใน  
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHECK) 

๑. ประเมิน ถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการ 
๒. วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยหรือ 

 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์    ชั้นปีที่ 
1-3 ร้อยละ 100  ผ่านกระบวนการ
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 

นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ โดย
อาจารย์ประจ าชั้น ครบร้อยละ 100 

 2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์   ชั้นปีที่ 
1-4 มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
เตรียมความพร้อมในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ 80  

ในการพัฒนาด้านวิชาการของนักศึกษา มีการด าเนินการ
ดังนี้  วันที่  ๑๔ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาระการสอบขึ้นทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล โดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายในและภายนอกในการทบทวนความรู้ ๘ สาระ
รายวิชา กิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 
98.30  



๕๔ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
-2. กิจกรรมบ้านช่วยติว แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มบ้าน
ละ ๗-๘ คนต่อบ้าน มีอาจารย์ประจ าบ้าน ๓-๔ ท่าน 
นักศึกษามีความพึงพอใจและเข้าร่วมพูดคุยปัญหาทางการ
พยาบาลและการพัฒนาการอ่านหนังสือ มีความ
ประทับใจการจัดกลุ่มทบทวนโดยเพื่อนที่ถนัดในแต่ละ
รายวิชา เป็นการกระตุ้นและช่วยเหลือกันให้อ่านหนังสือ
มากขึ้น 
- ๓.กิจกรรมจุดเทียนแห่งปัญญา การจัดกิจกรรมได้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 
4 ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม มีความประทับใจใน
รูปแบบกิจกรรม เกิดทัศนคติที่ดีมีแรงบันดาลใจในการ
เตรียมตัวสอบและอ่านหนังสือมากข้ึน  

วันที่  ๔ – ๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-๕. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาระการสอบขึ้นทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ๘ รายวิชา โดย
ผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก นักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมและมี
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลที่มีหน่วยงานต้นสังกัด
โรงพยาบาลมหาสารคามเข้าร่วมทบทวนความรู้เพ่ิมเติม 
4 คน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ร้อยละ 
99.30 เกิดความเข้าใจในเนื้อ 
-6. กิจกรรมเสริมสร้างก าลังใจจากภายใน อาจารย์และ
บุคลากรภายในวิทยาลัยเข้าร่วมให้ก าลังใจนักศึกษาที่
หอประชุมก่อนสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาเกิดความ
ประทับใจซาบซึ้งและมีแรงบันดาลใจในการสอบเพิ่มมาก
ขึ้น  

3.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา/
บัณฑิตที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพผ่านในครั้งแรก อย่างน้อย 
ร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละของผู้สมัครสอบที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
ผ่านในครั้งแรก ร้อยละ 53.67 

4. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 4 ได้รับการเตรียมความพร้อม
ในการสอบขึน้ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพ 

นักศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับการเตรียมความพร้อมใน
การสอบข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพ ครบร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 



๕๕ 
 

 
 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  (เงินรายได้) 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

209,120 - 142,090 - 67,030 - 32.05 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

33,600 - 12,600 - 21,000 - 62.5 

3. ค่าท่ีพักและ
เดินทาง
วิทยากร 

30,000 - 13,098  16,902 - 56.34 

รวมทั้งหมด 245,760 ๑๖๗,๗๘๘ 104,932 42.70 
 
 
๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./24 ชม. 29,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./24 ชม. 5,800  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./24ชม. 5,800  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. -  

รวม  40,600  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         10.๑ อาจารย์ในงานครูประจ าชั้นได้ฝึกฝนการท างานเป็นทีมร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
รายวิชาท าให้เกิดกระบวนการท างานเป็นทีม  

   10.๒ ฝึกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและการมอบหมายงานที่เป็นรูปธรรม ระบุผู้รับผิดชอบ 
ชัดเจน 

10.๓  เกิดความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการทุ่มเทและสละเวลาใน
การทบทวนความรู้ให้นักศึกษาเพ่ือเตรียมตัวสอบ 

10.๔  มีความตั้งใจในการเตรียมตัวทบทวนความรู้และร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 



๕๖ 
 

 
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
11.๑ การวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
11.๒ วิทยาลัยมีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดโครงการที่ชัดเจนต่อเนื่อง  
11.๓ ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ในวิทยาลัยรวมทั้งผู้บริหารที่ช่วย

อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
        
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีการด าเนินกิจกรรมทบทวนความรู้ให้หลากหลาย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคลากรที่เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

 
 

ลงชื่อ           สุภาพร  ประนัดทา…  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางสาวสุภาพร  ประนัดทา) 
                   งานอาจารย์ประจ าชั้น 
 

ลงชื่อ          สัมฤทธิ์   ขวัญโพน… (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 6   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
    ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์ /นางสุจิมา  ติลการยทรัพย์ /คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ ๘    ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
    ๕.๑. รายวชิาที่มีกิจกรรมการเรียนที่พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่ก าหนด 
    ๕.๒. จ านวนรายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน 
ร้อยละ ๗๐ ของรายวิชาทางการพยาบาล 
    ๕.๓. จ านวนรายวิชาที่มีบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน ร้อยละ ๘๐ของรายวิชาที่ก าหนด  
    ๕.๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมินตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละ ๘๐ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559  
       
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :  รวมทั้งสิ้น    58   คน ประกอบด้วย 
    7.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    จ านวน   8   คน 
    ๗.๒  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จ านวน  10  คน 
    ๗.๓  อาจารย์ประจ าชั้น  จ านวน  4   คน 
    7.4  นักวิชาการการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ   จ านวน 4 คน 
    7.5  อาจารย์ประจ า  จ านวน  48   คน 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    ๑.ประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร ร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษา เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 



๕๘ 
 

 
 

 -กิจกรรมพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ –กิจกรรมพัฒนาให้เกิดสมรรถนะตามอัต
ลักษณ์ที่ก าหนด และ-กิจกรรมที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
 ๑.ประชุมอาจารย์เพ่ือชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะและก าหนดผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 
 - ทบทวนการจัดท ามคอ.3 มอค.4 ตามแบบฟอร์มและหลักการเขียนตามข้อตกลงการด าเนินการ 
โดยการตรวจสอบจากหัวหน้าในแต่ละกลุ่มวิชา ผ่านคณะกรรมการหลักสูตร 
 -ประชุมทบทวนแผนบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆของวิทยาลัย 

 ๒.-กลุ่มวิชาได้ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุก 6เดือน (ตามวงรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน)  โดยรายงานผลผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชาและผลการจัดท า  มคอ.5   มคอ.6 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการติดตามการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการในการ 

ประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชาติดตามการด าเนินการของ
รายวิชาที่รับผิดชอบในการประชุมประจ าเดือนของกลุ่มวิชา 
 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  ๑. รายวชิาที่มีกิจกรรมการเรียนที่
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่ก าหนด 

รายวิชาชีพ จ านวน ๓๑ รายวชิาจาก ๓๑ รายวิชาที่
ก าหนดมีกิจกรรมการเรียนที่พัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นชุมชนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

  ๒. จ านวนรายวิชา ที่จัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ชุมชนร้อยละ ๗๐ ของรายวิชาทางการ
พยาบาล 

รายวิชาทางการพยาบาล จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน ๓๑ รายวชิาจาก 
๓๑รายวิชาทางการพยาบาล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 ๓. จ านวนรายวชิาที่มีบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจอ่ืน ร้อยละ ๘๐ ของ
รายวิชาที่ก าหนด  

รายวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน จ านวน ๖ 
รายวิชา (รายวิชาที่ก าหนดจ านวน ๗ รายวิชา) คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๗๑ ของรายวิชาที่ก าหนด 
   ๑. รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพบูรณาการกับ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา 
   ๒. รายวิชาการประเมินสุขภาพบูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการสุขภาพเชิงรุก 
   ๓.รายวชิาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ ๑ บูรณาการกับการบริการวิชาการในโครงการ



๕๙ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สร้างเสริมสุขภาวะมารดาและทารก  
  ๔.รายวชิาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ 
บูรณาการกับการวิจัย 
  ๕.รายวชิาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
บูรณาการกับโครงการบริการวิชาการสุขภาพเชิงรุก 
  ๖.รายวชิาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางการ
พยาบาลบูรณาการกับการวิจัยและพัฒนานักศึกษา 
ไม่ได้ด าเนินการคือรายวิชา การสอนและให้ค าปรึกษา
ทางด้านสุขภาพ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมิน
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ ๘๐ 

 ยังไม่มีผลประเมินตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
ยกไปปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

๙๕,๒๐๐ - - - ๙๕,๒๐๐ - - 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

๒,๗๐๐ - - - ๒,๗๐๐ - - 

3. ค่าตอบแทน
แหล่งดูงาน 

16,800 - - - 16,800 - - 

4. ค่าจ้างเหมารถ
บัสพร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

60,000 - - - 60,000 - - 

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง 7,000 - - - 7,000 - - 
6. ค่าเดินทาง 10,000 - - - 10,000 - - 

รวมทั้งหมด 191,700  191,700 100 
         



๖๐ 
 

 
 

๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./32 ชม. 16,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./32 ชม. 3,2๐๐  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./32 ชม. 3,2๐๐  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./12 ชม. 600  

รวม - 23,000  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น
กิจกรรมหนึ่งในการบริหารจัดการหลักสูตร สามารถบูรณาการกิจกรรมร่วมกับการพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตรได้ 

 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ความเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
๑๒.  ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  กลุ่มวิชาการ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางการพยาบาล จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนและด าเนินการติดตามก ากับอย่างต่อเนื่อง 

 
 

ลงชื่อ        สุจิมา  ติลการยทรัพย์…  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางสุจิมา  ติลการยทรัพย์) 
          หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 

ลงชื่อ          สัมฤทธิ์   ขวัญโพน… (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 



๖๑ 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 7   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการนักศึกษาพยาบาลไทยกับสมรรถนะทางภาษาและการใช้
สารสนเทศเพื่อการศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  อ. นางศิราณี   อ่ิมน ้าขาว และคณะ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที ่8  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
   
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
     5.1. นักศึกษา/บัณฑิต มีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตฯในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ข้อ5)และ 
           การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร(ข้อ4) ระดับดีขึ นไป อย่างน้อยร้อยละ 90 
     5.2. ผลการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีขึ นไปอย่างน้อยร้อยละ60 
     5.3. ผลการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ นร้อยละ 20 
     5.4. ผลการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการศึกษาเพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อยละ 20 
     5.5. มีตัวแทนนักศึกษาดูแลนักศึกษา แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศหรือเป็นกรรมการวิชาการนานาชาติ 
            หรือมีผลงานน้าเสนอในเวทีระดับนานาชาติ อย่างน้อย 5 คน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : ระหว่าง วันที่ 1–10 เมษายน 2559 และ พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :  รวมทั งสิ น 358 คน ประกอบด้วย 
      7.1. นักศึกษาพยาบาลชั นปีที่ 1  จ้านวน  102 คน 
       7.2. นักศึกษาพยาบาลชั นปีที่ 2   จ้านวน 103 คน 
       7.3. นักศึกษาพยาบาลชั นปีที่ 3   จ้านวน 151 คน 
       ๗.4. อาจารย์ผู้ดูแล   จา้นวน  2   คน 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
      1. กลุ่มวิชาการร่วมกับกลุ่มกจิการนักศึกษาประชุมวางแผนเพือ่พิจารณาทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่21ที่
ต้องเสรมิด้วยกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
      2. ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะร่วมประชุมวางแผนก้าหนดประเด็นและรูปแบบการเสริมทักษะ 

          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
     3.ด้าเนินการตามแผนโดย  
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       1.ท้าการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการศึกษาและการใช้ภาษาอังกฤษ ใน
นักศึกษาทุกชั นปี 
  2. ส้ารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาแต่ละชั นปี พร้อมจัดท้าฐานข้อมูล 
           3. จัดอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการน้าเสนอ
ผลงานด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารมืออาชีพ 
           4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพพยาบาลและการน้าเสนอ
ผลงานวิชาการ/การเป็นพิธีกร4.ทดสอบหลังการเข้าร่วมโครงการ 
                    5. จัดนักศึกษาพยาบาลเป็นตัวแทนดูแลนักศึกษา แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 
                    6. สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมน้าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ นานาชาติ 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

           การก้ากับ ติดตาม และประเมินผลโดยประชุมคณะกรรมการเพ่ือประเมินความส้าเร็จของการ
ด้าเนินการ  สรุปผลการด้าเนินงานและประเมินผลโครงการตามตัวชี วัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
พัฒนา  น้าผลการด้าเนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะและน้าไปใช้ในการพัฒนาการ
ด้าเนินการครั งต่อไป 
 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. นักศึกษา/บัณฑิต มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตฯในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(ข้อ5) และการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร(ข้อ4) ระดับดีขึ นไป อย่าง
น้อยร้อยละ 90  

ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาทุกชั นปีในภาคการศึกษา ที่ 2  อยู่ใน
ระดับดีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 84.64  
 

2. ผลการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตด้านการ
คิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีขึ นไปอย่างน้อย
ร้อยละ60      

ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาวันที่  9-12พ.ค.59 พบว่าอัตลักษณ์
บัณฑิต  อยู่ในระดับดีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 85.39 
(152คนจาก178คน) ค่าเฉลี่ย 4.42  

3. ผลการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมขึ นร้อยละ 20 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในวิชาชีพพยาบาลและการน้าเสนอผลงานวิชาการ/
การเป็นพิธีกร  
  ผลการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ น 
ประเมินจากกิจกรรมร่วมกับงานวิเทศฯ 

4. ผลการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี
สื่อสารเพื่อการศึกษาเพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อย
ละ 20 

-มีการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อ
การศึกษาและการใช้ภาษาอังกฤษ ในนักศึกษาทุก
ชั นปี(ใช้ผลการสอบของสบช.)  

-จัดอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สื่อสารเพื่อการศึกษาและการน้าเสนอผลงานด้วย
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เทคโนโลยีการสื่อสารมืออาชีพ  

5. มีตัวแทนนักศึกษาดูแลนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศหรือเป็น
กรรมการวิชาการนานาชาติหรือมีผลงาน
น้าเสนอในเวทีระดับนานาชาติ อย่างน้อย  
5 คน 

    มีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัย ไปร่วม
กิจกรรมในต่างประเทศ  คือประเทศญี่ปุ่น และ
อินโดนีเซีย 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

17,900 -  - 17,900 - - 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

28,800 -  - 28,800 - - 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท้ารูปเล่ม 

3,300 -  - 3,300 - - 

รวมทั้งหมด 50,000  50,000  
         

๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./17 ชม. 8,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./17 ชม. 1,700  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./17 ชม. 1,700  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  12,400  
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10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
เป็นโครงการที่รับมอบหมายหลังปรับแผน เมษายน  2559 จะด้าเนินการช่วงเปิดปีการศึกษา 
2559 ดังนั น ต้องมีการปรับแผนพร้อมเหตุผลการด้าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั งส่งต่อข้อมูลเพื่อการ
พัฒนางานให้ต่อเนื่อง ครบตามแผนที่ก้าหนด 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ความตระหนักรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
 2. การคิดวิเคราะห์ ตัวบ่งชี ที่ได้รับการถ่ายถอดจากแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
      1. มีการก้าหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติงานตั งแต่เริ่มปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
      2. การส่งต่อข้อมูล เนื่องจากเป็นช่วงที่เปลี่ยนรองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ดังนั นการส่ง
ต่อข้อมูล จึงต้องมีความชัดเจนขึ น 
 
 

ลงชื่อ              (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางศิราณี   อ่ิมน ้าขาว) 
         รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 
 

ลงชื่อ             (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
           (นางนฤมล   อเนกวิทย์) 

                                              ผู้อ้านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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พันธกิจด้านการวิจัยและ 
พัฒนาองค์ความรู้ 

 
โครงการกลยุทธ์ 

 
 

 

 

 



๖๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 8   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตหนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  ดร..ควันเทียน  วงศ์จันทรา   และดร.ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ 
๔. กลยุทธ์ที่ ๑๑ :   เร่งรัดพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
   ๕.๑ มีหนังสือ/ต ารา ที่มีคุณภาพ อย่างน้อย 1   เล่ม 
   ๕.2 มีบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 1   เรื่อง 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :   
      7.1 อาจารย์ของวิทยาลัย  จ านวน   50 คน 
      7.2  คณะกรรมการด าเนินงาน   จ านวน   7  คน 
   
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    ๑. วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ของการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มาวางแผนการ
ด าเนินงาน  

   ๒. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยฯ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน  
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
      ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  3. ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 ก าหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบที่จะผลิตหนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ  ร่วมกับ
กลุ่มวิชาการ 

3.2 จัดท าสัญญาการรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต าราและงาน
สร้างสรรค)์ และก าหนดมาตรการ 

3.3 จัดท า PA และประชาสัมพันธ์ 
3.4 จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพการเขียนหนังสือ/ต ารา  

    3.5 ก ากับติดตามการผลิตผลงานวิชาการ  โดยจัดเวทีการประชุมเสนอผลของ
ความก้าวหน้าของผลงานวิชาการและวิพากษ์  
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3.6 การสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ   
 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
              การก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยกลุ่มงานวิจัยสรุปผลการด าเนินงานสรุปปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาเสนอต่อผู้บริหาร และน าไปปรับปรุงในปีต่อไป       

 
 
      8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีหนังสือ/ต ารา ที่มีคุณภาพ อย่าง
น้อย 1   เล่ม 

ไม่บรรลุ 

2. มีบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
อย่างน้อย 1   เรื่อง 

มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ จ านวน ๕ เรื่อง  

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

10,000 - - - 10,000 -  

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

4,800 63,000 - - 4,800 63,000  

3. ค่าเดินทาง 3,000 - - - 3,000 -  
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 - - - 3,000 -  
5. ค่าผลงานการ

วิจัย/หนังสือ/
ต ารา/บทความ 

 320, 
000 

- -  320, 
000 

 

รวมทั้งหมด 403,800 - 403,800 100 
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๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  7,500  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

กระบวนการของการจัดท าแผนประจ าปี ควรจัดท าแผนพร้อมอนุมัติ ภายใน ไตรมาสแรก (เดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)  ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  -   
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  ควรท าเป็น PA ของอาจารย์ประจ าของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
 

 
ลงชื่อ        ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์        (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                                        (ดร.ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์) 
            หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม 
 
 

ลงชื่อ          (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 9   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  ดร.ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ 
๔. กลยุทธ์ที่ ๑๑ :   เร่งรัดพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
    5.1 มีระบบกลไกการการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
    5.2 มีเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับสถาบันอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
    5.3 มีผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์/ผลิตภัณฑ์องค์ความรู้ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าได้อย่างน้อย 2 เรื่อง 
     5.4 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
๖. ระยะเวลา      ด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559  
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :  ประกอบด้วย 
    7.1  นักวิจัยของเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกประเทศ จ านวน 20 คน 
    7.2  คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยฯ 
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน 
๑. ท า SWOT Analysis  
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ               

กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการนักศึกษา กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ          
 ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

     ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ  
๓. ด าเนินการพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ ดังนี้ 

3.1 ประชุมก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
วิจัยของประเทศ 

3.2 ประชุมสร้างเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับสถาบันอ่ืนๆทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

3.3 ประชุมการจัดการความรู้ เพ่ือ สร้างชุมชนนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ  
ในประเด็น 
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- การวิจัยทางคลินิก 
- การวิจัยในชุมชน 
3.4 สนับสนุนการไปน าเสนอวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติที่

ต่างประเทศ ส าหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
3.5 ปรับปรุงการบริหารด้านการวิจัย 
- ประชุมทบทวนและปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยในคู่มือ
การวิจัย 
- จัดท าคู่มือการวิจัย 
- ก าหนดระยะเวลา วิธีการควบคุมก ากับและผู้รับผิดชอบหลักในการเบิกจ่าย
งบประมาณการวิจัย พร้อมเอกสารควบคุมการเบิกจ่าย 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

๑. กลุ่มงานวิจัยฯ สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๒. สรุปปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาเสนอต่อผู้บริหาร และน าไปปรับปรุง

ในปีต่อไป 
 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบกลไกการการบริหารการวิจัย/
องค์ความรู้ 

มีระบบกลไกการการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ ดังนี้ 
๑.ระบบจัดการข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย 
https://administer.pi.in.th/openpi/index.php/e
researcher/welcome_controller 
๒.ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

2. มีเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับสถาบัน
อ่ืนๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

มีเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับสถาบันอ่ืนๆทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ดังนี้ 
๑.โรงพยาบาลมหาสารคาม 
๒.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
๓.Graduate school of health, Okayama 
University, Japan  

3. มีผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์/ผลิตภัณฑ์
องค์ความรู้ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าได้อย่างน้อย 
2 เรื่อง 

- 

4. งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ/นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

๑.สถานการณ์การบริโภคและนโยบายการป้องกัน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๒.การพัฒนานักศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชาสร้างเสริมสุขภาพ 

https://administer.pi.in.th/openpi/index.php/eresearcher/welcome_controller
https://administer.pi.in.th/openpi/index.php/eresearcher/welcome_controller
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
๓.Randomized controlled trial of a self 
efficacy enhancement programe for the 
cardiac urehabilitation of Thai patients with 
myocardial infarction 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

13,๐๐๐ - - - 13,๐๐๐ -  

2. ค่าเดินทางไป
ต่างประเทศ 

 ๘0,000 - -  ๘0,000  

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000  - - 3,000   
รวมทั้งหมด 96,000 - 96,000 100 

         
 

๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./30 ชม. 15,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./30 ชม. 3,0๐๐  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./30 ชม. 3,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./15 ชม. 750  

รวม  21,750  
 
 
 
 
 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ

และนานาชาติมีน้อย และยังไม่มีการจดสิทธิบัตรผลงานวิชาการ 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การร่วมมือและร่วมใจในการพัฒนางาน 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 วิทยาลัยควรเพิ่มการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาติและด าเนินการให้มีการจดสิทธิบัตรผลงานวิชาการ 
 
 

 
ลงชื่อ        ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์        (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                                        (ดร.ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์) 
            หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม 
 
 

ลงชื่อ          (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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พันธกิจด้าน 
บริการวิชาการแก่สังคม 

 
โครงการกลยุทธ์ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 10   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  อ.อรุณี   ศรีสุยิ่ง  และกลุ่มงานบริการวิชาการ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๔. กลยุทธ์ที่ ๙ :  สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ 
    กลยุทธ์ที่ ๑๐ : พัฒนากระบวนการจัดอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
    5.1. มีจ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างน้อย๒ หลักสูตร 
    5.2. มีชุมชน/ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งอย่างน้อย ๒ ชุมชน 
    5.๓. มีผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสุขภาพที่รับการพัฒนาจากวิทยาลัย 
           อยู่ในระดับดีข้ึนไปค่าเฉลี่ย > ๔.๐๑ 
    5.๔. มีการบูรณา-การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :   
      7.1 อาจารย์ของวิทยาลัย  จ านวน   50 คน 
      7.2  คณะกรรมการด าเนินงาน   จ านวน   7  คน 
  ๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    จัดท า Need Assessment ในการจัดประชุมโดยส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บริการ 
         แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

            ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
       กิจกรรมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ 

1. ก าหนดชุมชน/ หน่วยงาน เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 
2. ประชุมจัดท าหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

       3. ประชุมพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรที่มีอยู่เดิม ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน/ สังคม ได้แก่ 
          3.๑ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)   
           3.2 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชน  
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          3.3 หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย  
           3.4 หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care worker) 
           3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนส าหรับพยาบาลพี่เลี้ยง  
           3.6 โครงการฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 
   กิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดอบรมบุคลากรด้านสุขภาพให้ความเป็นมืออาชีพ 
  1. ทบทวนระบบและกลไกการจัดอบรมที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  2. ก ากับติดตามให้มีการจัดการอบรมมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
  3. ประชุมจัดการความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการจัดอบรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
  4. จัดท าท าเนียบวิทยากรของวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญและประชาสัมพันธ์    
 กิจกรรมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย 
  1. บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาดังนี้ 
       -  การพยาบาลมารดา ทารก   
      -  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพท่ี ๒ 
       -  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพที่ ๓ 
   - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
   - การประเมินภาวะสุขภาพ 
  2. บูรณาการการบริการวิชาการกับวิจัยด้านผู้สุงอายุ 
 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     1. สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคมเกี่ยวกับ
ผลส าเร็จ ประโยชน์ คุณค่าผลกระทบและการชี้น าสังคม   
     2. น าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินการ 
     ๓.  มีการติดตาม ก ากับและประเมินผลการใช้หลักสูตรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     
      8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีจ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพอย่างน้อย ๒ 
หลักสูตร 

มีการด าเนินงานโดยมีหลักสูตรใหม่ที่เกิดจากการ
ด าเนินการ 1 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่มีอยู่เดิมได้
ปรับปรุง ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน/ สังคม จ านวน  6 หลักสูตร 
 

 2. มีชุมชน/ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนามีความเข้มแข็งอย่างน้อย ๒ 
ชุมชน   

มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งจ านวน ๒ 
ชุมชน  วัดธัญญาวาส /  และพ้ืนที่ ต. เสือโก๊ก  อ. แกด า 
 

๓. มีผลการประเมินสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสุขภาพท่ี
รับการพัฒนาจากวิทยาลัย 

วิทยาลัยโดยกลุ่มงานบริการวิชาการ ได้ประเมินสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสุขภาพภายหลังที่ได้รับ
การพัฒนาจากวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะในการ
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปค่าเฉลี่ย > ๔.๐๑     ปฏิบัติงาน = 4.45 
๔. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย อย่าง
น้อยร้อยละ ๑๐ 

มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  
    

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

10,000 -  - 10,000 -  

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 -  - 3,000 -  
รวมทั้งหมด 13,000  13,000 100 

         
๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม     
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์    
3. ค่าเครื่องเสียง    
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา    

รวม    
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 -ต้องด าเนินการตามแผนจึงจะบรรลุเป้าหมายที่ดี 
  
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
   -การก ากับ ติดตาม และมุ่งมั่นในบทบาทหน้าที่ 
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1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 - มีการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ และมอบหมายบุคคลที่ชัดเจน มีการก ากับติกตามอย่างเป็นรูปธรรม 
 
หมายเหตุ 

โครงการนี้มีการด าเนินงานตามลักษณะของงาน แต่ไม่ได้จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 

 
ลงชื่อ         นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                                         (นางอรุณี   ศรีสุยิ่ง) 
            หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

ลงชื่อ         (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 11 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :    โครงการพัฒนาเครือข่ายและพ้ืนที่ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  อ.พัชรี  แวงวรรณ   และงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของ 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๔. กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของภาคตะวันออก 
     เฉียงเหนือ 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
    5.๑.  มีระบบและกลไกการก ากับตืดตามท่ีพัฒนาจากผลการประเมิน ตามที่ก าหนด 
    5.2.  มีคลังความรู้/องค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี เพิ่มขึ้น  
    5.3.  มีชุมชน/หน่วยงานภายนอกที่น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559  
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :  ประกอบด้วย 
    7.1  คณะกรรมการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
    7.2  คณะกรรมการในชุมชนวัดธัญญาวาส /  และพ้ืนที่ ต. เสือโก๊ก  อ. แกด า 
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน 
1)  SWOT Analysis  ของศูนย์ ฯ ในปีงบประมาณ  โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส

และอุปสรรค์ในการด าเนินงาน   ในปีที่ผ่านมา 
2) ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มวิชาการ

กลุ่มกิจการนักศึกษา  
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2) ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3) ด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์ฯ ดังนี้  
- ประชุมวางแผนการพัฒนาการด าเนินงานฯ ร่วมกับเครือข่ายฯ 
- ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบ 
- ชุมชนวัดธัญญาวาส 
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- ประชุมวางแผนการบูรณาการบริการวิชาการผู้สูงอายุกับการเรียนการสอนร่วมกับกลุ่ม
วิชาการ 

- ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับชุมชน 
- ด าเนินกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยการมีส่วนร่วม

ระหว่างชุมชน  อาจารย์ นักศึกษา 
4) กิจกรรม ประกอบด้วย 

i. การประเมินภาวะสุขภาพ 
ii. การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 
iii. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ 

- ประชุมถอดบทเรียนและจัดการความรู้ ประเด็น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
1) สรุปและประเมินผลโครงการ เกี่ยวกับผลส าเร็จ ประโยชน์ คุณค่าผลกระทบและการชี้น า

สังคม  
2) น าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1) มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการ

ด าเนินงานอย่างน้อย 1 
เครือข่าย 

วิทยาลัยมีการด าเนินงานพัฒนากิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
ด้านสุขภาพท่ีเข้มแข็ง 3 เครือข่าย คือ  
   1. ศูนย์ธัญญาวาส   
   2. ศูนย์สามัคคี  
   3. ศูนย์ผู้สูงอายุ 
 

2) มีพ้ืนที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน อย่างน้อย 1 พ้ืนที่ 

  วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ จ านวน 2 ศูนย ์
คือ  
      1) ศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ/พ้ืนที่ต้นแบบในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนธัญญาวาส  
     2) ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 
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๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
  

ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือจ่าย 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 
1 ค่าอาหารว่าง

และอาหาร
กลางวัน  

41,180 - 30,680 - 10,500 - 25.50 

2 ค่าพาหนะ
เดินทาง 

5,000 - - - 5,000 - - 

3 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์     

23,600 - 1,200 - 22,400 - 94.91 

 รวม 69,780 - 31,880 - 32,900 - 47.15 

        
 

๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,0๐๐  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  7,500  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

1) การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มี
การประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้งใจในการ
ท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานศูนย์
ความเป็นเลิศฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย
ผู้สูงอายุและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

2) การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงานและมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
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11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1) การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 

และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
2) การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
3) การควบคุมก ากับติดตามงาน 
4) ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 

1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
1) การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการ

วิชาการท่ีมุ่งมาตรฐาน 
 
 

ลงชื่อ          พัชรี     แวงวรรณ        (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                        (นางสาวพัชรี  แวงวรรณ) 

            หัวหน้างานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ลงชื่อ        .    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                    วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 12 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :    โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศ  
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  ดร.นิสากร  วิบูลชัย/  อ.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์/ อ.ศิริพร ภูษี 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของ 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๔. กลยุทธ์ที่ 4 :   เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ     
    ทั้งในและต่างประเทศ  
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
    5.๑. มีพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
            อย่างน้อย ๑ สถาบัน 
    5.๒.  มีโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ เรื่อง  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559  
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :  ประกอบด้วย 
    7.1  อาจารย์ ๒ คน นักศึกษา ๔ คน และบุคลากรจาก Okayama University รวม ๑๐ คน 
    7.2  อาจารย์จาก วศม. บุคลากรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จ านวน  ๑๐ คน 
    7.3  อาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health Sciences Hang Tuah, Surabaya รวม ๘ คน 
    7.4   อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
    7.5   คณะด าเนินการ /ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  

1. ประชุมผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์เพ่ือจัดท าโครงการ  
2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ประสานงานกับกลุ่มวิชา หน่วยงาน/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) ขั้นด าเนินการ (DO) กิจกรรม 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยแนวทางท่ีหลากหลายอาทิ การแจ้งให้ทราบในที่ประชุม ติด
ประกาศ 
2. ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

2.1 การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ 
2.2 การศึกษาดูงานด้านสุขภาพและการพยาบาล 
2.3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
2.4 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
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๓) ขั้นตรวจสอบ (CHECK) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
๑. จากการสังเกต สอบถาม 
๒. จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

5.๒.1 มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การศึกษาทางการพยาบาลหรือการวิจัย
ทางการพยาบาลกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศอย่างน้อย ๑ เครือข่าย 

5.2.1 มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศคือ Graduate 
school of health science, Okayama University, Japan 
โดยมีข้อตกลงในการท าวิจัยร่วมกัน 1 โครงการ คือ 
International Comparative Study : Assessment of 
Diabatic Peripheral Neuropathy แบ่งเป็นวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่ 
การศึกษาวิจัยในประเทศญี่ปุ่น 1 เรื่อง  ศึกษาวิจัยในประเทศไทย 
1 เรื่อง  และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่น 1 เรื่อง หัวหน้าทีมวิจัยของประเทศญี่ปุ่น คือ Dr.Kiyoko 
Fukai หัวหน้าทีมวิจัยประเทศไทย คือ ดร.นิสากร วิบูลชัย 
นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยวางแผนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
การศึกษาดูงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น ที่จะ
ด าเนินโครงการต่อในระยะที่ 2 ด้วย ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือน
สิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน 2559  ท าให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ดีระหว่างสองสถาบัน และยังรวมถึงความร่วมมืออันดี
และเข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
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๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ เงินรายได้ เงินงบ เงินรายได้ เงินงบ เงินรายได้ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

8,500 116,700 - 0 - 116,700 100 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

14,400 183,600 - 0 - 183,600 100 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,000 28,400 - 0 - 28,400 100 

4. ค่าท่ีพัก - 150,000 - 8,000 - 142,000 94.67 

5. ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

- 102,000 - 0 - 102,000 100 

6. ค่าเดินทาง/ค่า
เครื่องบิน 

- 191,400 - 321,280 - -129,880 67.86 

7. ค่าศึกษาดูงาน/
ของที่ระลึก 

- 25,000 - 0 - 25,000 100 

8. ค่าเบี้ยเลี้ยง - 48,960 - 97,920 - -48,960 -100 

9. ค่าประกันชีวิต - 6,400 - 0 - 6,400 100 

รวมทั้งหมด 879,360 427,200 452,160 51.42 
         

๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./30 ชม. 15,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./30 ชม. 3,0๐๐  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./30 ชม. 3,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  22,000  
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10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.๑ การบริหารจัดการของงานวิเทศสัมพันธ์ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงาน
ที่ชัดเจน ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ โดยการน าของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ มีความตั้งใจใน
การท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงาน
วิเทศสัมพันธ์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจในการด าเนินโครงการ ท าให้การจัดท าโครงการราบรื่นเป็น
อย่างดี 
 10.๒ การมีทีมวิจัยที่เข้มแข็ง ท าให้ความร่วมมือในด้านการวิจัยมีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 

10.๓ เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ สามารถด าเนินการให้เกิดความเข้มแข็งได้ โดยต้องมี
ความสัมพันธ์อันดีและด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีของผู้ร่วมโครงการทุกฝ่าย 
และมีความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการทุกคน 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.๑ ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
 11.2 การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

11.3 การมอบหมายงานที่ชัดเจนและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
11.4 ทีมผู้ร่วมวิจัยมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันพัฒนางานวิจัย 
11.5 การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 11.6 ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้การด าเนิน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 11.7 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในงานสามารถด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 12.๑ การจัดท าฐานข้อมูล สาระความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 

ลงชื่อ          อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                        (นางอัจฉรา  มีนาสันติรักษ์) 

                        งานวิเทศสัมพันธ์ 
 

ลงชื่อ          .    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
                  (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 13   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   .  โครงการ วศม. องค์กรต้นแบบคุณธรรม รวมพลังคิดดี พูดดี   ท าดี 
ร่วมท าความดีในปีมหามงคล 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  อ.ศิราณี   อ่ิมน ้าขาว  และกลุ่มกิจการนักศึกษา 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  2 : วิทยาลยัมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและเป็นที่พึ่งของชุมชน 
4. กลยุทธ์ที่  7  :    ยกระดับสถาบนัให้เป็นหน่วยงานตน้แบบด้านคุณธรรม 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
    5.1   ระดับความส้าเร็จของการยกระดับสถาบันให้เป็นหนว่ยงานต้นแบบดา้นคุณธรรมด้าเนินการได้ 
     อย่างน้อย 4 ข้อ 

๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.มีการก้าหนดคุณธรรมขององค์กร และแนวปฏิบัตติามอย่างเป็นรูปธรรม 
3. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม/จิตอาสา อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 
4.มีการบูรณาการการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมกับพันธกิจอย่างน้อย2พันธกิจ 
5. มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้รับการยกย่องดา้นคุณธรรม/จริยธรรม 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :   
      7.1  อาจารย์ของวิทยาลัย  จ้านวน     54  คน 
      7.2  บุคลากรสายสนับสนุน  จ้านวน   60  คน 
      7.3  นักศึกษา ทุกชั นปี  รวมจ้านวน  533  คน 
 
  ๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
       ผู้รับผดิชอบโครงการประชมุร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักศึกษาเพื่อวางแผนการดา้เนินงาน 
ประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่มงานที่เก่ียวข้องและบุคลากร  จัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
    ประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานองค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยทบทวนนโยบายดา้นการ
พัฒนาคุณธรรมขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  ร่วมกันก้าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร 
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          ผลักดันและสร้างพฤตกิรรมใหม่ของบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมของ
องค์กรด้วยการมีส่วนร่วมในการก้าหนดมาตรการทางสังคม  
 จัดการบูรณาการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมกับการเรียนการสอนและการพฒันานักศึกษา 
 อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับโดยเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนักศึกษาในแต่ละชั นปีและรวบรวมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านบ้ารุง
ศาสนาส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับประพฤติปฏิบตัิตนเปน็ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท/น้อมน้าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาเปน็ฐานในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย 
 -ประสานงานกับกลุ่มบริหารในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศกัลยาณมิตร ที่เอื อต่อการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  เปิดพื นที่ในการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เปน็แบบอย่างด้าน
คุณธรรมจริยธรรม สนบัสนนุสง่เสริมให้บุคลากรส่งผลงานเข้าประกวดด้านคุณธรรมในเวทีตา่งๆ 

 ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
          การก้ากับ ติดตาม และประเมินผล สรุปผลการด้าเนนิงานและประเมินผลโครงการตามตัวชี วัด 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพฒันาน้าผลการดา้เนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะและนา้ไปใช้ในการ
พัฒนาการด้าเนนิการครั งต่อไป 

     
      8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระดับความส้าเร็จของการยกระดับ
สถาบนัให้เป็นหน่วยงานตน้แบบด้าน
คุณธรรมด้าเนินการได้อยา่งน้อย 4 ข้อ 
   ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
  2.มีการก้าหนดคุณธรรมขององค์กร 
และแนวปฏิบัติตามอย่างเปน็รปูธรรม 
  3. อาจารย์และบุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม/จิตอาสา อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ 
  4.มีการบูรณาการการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมกับพันธกิจอย่างน้อย2พันธกิจ 
  5. มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนกัศึกษา
ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรม/จริยธรรม 
 

วิทยาลัยมีระดับความส้าเร็จของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมองค์กรครบทั ง ๕ ข้อ ดังนี  
  ๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาด้านหน่วยงานคุณธรรม
ของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วม
พิจารณาการจัดท้าแผนกลยุทธ์ในโครงการวศม.องค์กร
ต้นแบบคุณธรรม รวมพลังคิดดี พูดดี ท้าดีร่วมท้าความดี
ในปี 
มหามงคล 
 ๒. มีการจัดท้าแผนเสริมสร้าง/พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม 
อย่างเป็นรูปธรรม 
ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ้าปี ของแต่ละ
กลุ่ม โดยด้าเนินการในแผนกลยุทธ์จ้านวน 1 แผนงาน
โครงการ ส่วนแผนปฏิบัติการประจ้าปีของแต่ละกลุ่ม คือ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา จ้านวน 5 โครงการ  
กลุ่มบริหาร จ้านวน 1 โครงการ  
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จ้านวน 1 โครงการ  
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  จ้านวน 1 โครงการ  
กลุ่มวิชาการ จ้านวน 1 โครงการ 
  3.บุคลากรมีการปฏิบัติตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม ที่ก้าหนด 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 4.มีผลลัพธ์การด้าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม 
โดย มีรางวัลที่เกิดจากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ดังนี  
  4.1 รางวลัชมเชยประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษาของ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ของ
ชมรมRSC 
  4.2.เกียรติบัตรรางวัลต้นแบบโครงงานจิตอาสาของ
เครือข่ายบัณฑิต อุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของนักศึกษาชั นปีที่4 
  4.3.วิทยาลัยได้รับเกียรติบัตรแกนน้าขับเคลื่อนงาน
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนนในสถานศึกษาปี 
2558 
  4.4.รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม ครบ 150 ปีจังหวัด
มหาสารคามของ นางนฤมล เอนกวิทย์ ผู้อ้านวยการฯ 
4.5.รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจ้าปี 2558 ใน
โครงการ 1 ล้านกล้าความดีถวายในหลวง          ของ 
นางนฤมล เอนกวิทย์ ผู้อ้านวยการฯ 
 4.6.รางวัลสิงห์ทอง(รางวัลธรรมาภิบาล)ในโครงการยก
ย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือความเข้มแข็ง
ของประเทศของ 
นางนฤมล  เอนกวิทย์ ผู้อ้านวยการฯ 
 4.7.รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม ด้านสาธารณสุข ในงาน
ครบรอบ 150 ปีจังหวัดมหาสารคาม   ของนางสาว
ปราณี  ค้าศิริรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างเหมา 
 4.8.รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของ นาย
ฉัตรณรงค์  แสนวันดี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั นปีที่ 4 
 4.9.รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ นาย
สุรศักดิ์  กุณโฮง  นายกสโมสรนักศึกษา 
 4.10.รางวัลชมเชยการกล่าวสุนทรพจน์ในการคัดเลือก
การกล่าวสุนทรพจน์งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุขปี2558 ของนายเวชพูล เวชไธสง  
 4.11.รางวัลแกนน้านักศึกษากลุ่มจิตอาสาของชมรมขับ
ขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 20 คน 
 4.12.รางวัลแกนน้าอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มจิตอาสาใน
การด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
จังหวัดมหาสารคาม จ้านวน 20 คน 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  ๕. มีการน้าผลการประเมินกิจกรรม /โครงการ มาใช้ใน
การปรับปรุง แผนเสริมสร้าง/พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม 
ในปีงบประมาณ 2560 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

2,500 -  -    

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

1,200       

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 33,000 -  -    
รวมทั้งหมด 36,700    

         
๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./5 ชม. 2,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./5 ชม. 500  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./5 ชม. 500  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  4,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 วางแผนให้รอบด้าน สร้างความร่วมมือ ก้ากับติดตามท่ีดี เชื่อมโยงข้อมูลที่มี จะเกิดงานคุณภาพ  
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั งภายในและภายนอก และความมุ่งมั่นตั งใจในการด้าเนินงาน 
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1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 มีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  ก้าหนดแบร์นด์คุณธรรมในการไปสู่เบ้าหมายที่ชัดเจน และมี
ความตระหนักในการด้าเนินงานด้านหน่วยงานคุณธรรม 
 

 

ลงชื่อ              (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางศิราณี   อ่ิมน ้าขาว) 
         รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 
 

ลงชื่อ             (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
           (นางนฤมล   อเนกวิทย์) 

                                              ผู้อ้านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                                  วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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พันธกิจด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กร 

 
โครงการกลยุทธ์ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่14 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม:โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
๒.ผู้รับผิดชอบ:   นางภรรวษา    จันทศิลป์    และ น.ส.ศุจินธร   วรานสุาสน ์
๓. ยุทธศาสตร์ที๒่:     วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. กลยุทธ์ที่ 2 :    เพ่ิมปริมาณอาจารย์และคุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 
     5.1.ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 
     5.2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการ ระดับดีขึ้นไป ≥ 3.5 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ: 1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย:  
7.1 อาจารย์ของวิทยาลัย  จ านวน12คน 
7.2คณะกรรมการด าเนินงาน   จ านวน   2  คน 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
   8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1.1 ทบทวนนโยบาย ระบบ กลไก ทิศทางการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.2 สรุปผลการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรที่ประสงค์จะเพ่ิมคุณวุฒิเพ่ือเข้าขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
1.3 จัดประชุมอาจารย์ที่ยื่นความจ านงที่ได้รับอนุญาตให้ไปสอบจากคณะกรรมการบริหารเพ่ือวาง

แผนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาทักษะเพ่ือการเตรียมสอบตัวสอบเข้าศึกษาต่อร่วมกัน 

๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
2.1 จัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ 
๒.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   2.3 ด าเนินการตามแผนดังนี้ 

2.3.1 อบรม basically English training course  
2.3.2 อบรมintensive English training course 

- จัดอบรมbasically English training course จ านวน 3 ครั้ง ณ วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 
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ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43  
ครั้งที่ 2 วันที่ 16-17 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

85.71 
ครั้งที่ 3 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 9 คน 64.30 
-จัดอบรมintensive English training course จ านวน 2 ครั้งณ วิทยาลัยพยาบาลศรี

มหาสารคาม 
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 เมษายน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 
รวมทั้ง 5 ครั้ง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 71.43 
2.3.3 อบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก 
- ส่งอาจารย์ที่มีความประสงค์ลาศึกษาเข้ารับอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราช

ชนก โดยส่งอาจารย์เข้ารับการอบรม จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
1. อาจารย์ศิราณี  อิ่มน้ าขาว   
2. อาจารย์สุพัตราอันทรินทร์ 
3. อาจารย์วิไลลักษณ์  เผือกพันธ์   
4. 4. อาจารย์ศิวพล  ศรีแก้ว 

๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 
สรุปและประเมินผลโครงการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

 
8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 
 

- จัดอบรมbasically English training course 
จ านวน 3 ครั้ง ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2558   มีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43  

ครั้งที่ 2 วันที่ 16-17 มกราคม 2559   มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 

ครั้งที่ 3 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 มี
ผู้เข้าร่วม จ านวน 9 คน 64.30 

-จัดอบรมintensive English training course 
จ านวน 2 ครั้งณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2559   มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 

ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 เมษายน มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 
รวมทั้ง 5 ครั้ง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 71.43 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการเข้า
ร่วมโครงการ ระดับดีขึ้นไป ≥ 3.5 
 

ความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.77 และเม่ือพิจารณารายด้านสรุปได้ 
ดังนี้ 
1.ด้านรูแบบการจัดอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
4.70 
2.ด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 4.61 
3.ด้านวิทยากรและหัวข้อการประชุมอบรมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.90 

 
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. 

กิจกรรมbasically English training course ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธ.ค.2558 
1. ค่าอาหารและอาหาร

ว่าง 
6,800 - 1,800 - 5,000 - 73.53 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร 18,600 - 3,600 - 15,000 - 80.65 

3. ค่าเดินทางวิทยากร   1,200 - 200 - 1,000 - 83.33 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 - - - 1,000 - 100 

 รวม 27,600 - 5,600 - 22,000 - 79.71 

กิจกรรมbasically English training course ครั้งที่ 2 วันที่ 16-17 ม.ค. 2559 

1. ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

6,800 - 4,000 - 2,800 - 41.18 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร 18,600 - 10,800 - 7,800 - 41.94 

3. ค่าเดินทางวิทยากร   1,200 - 400 - 800 - 66.67 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 - - - 1,000 - 100 

 รวม 27,600 - 15,200 - 12,400 - 44.93 

กิจกรรมbasically English training course ครั้งที่ 3 วันที่ 13-14 ก.พ. 2559 

1. ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

6,800 - 3,600 - 3,200 - 47.06 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร 18,600 - 7,200 - 11,400 - 61.30 

3. ค่าเดินทางวิทยากร   1,200 - 400 - 800 - 66.66 
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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. 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 - - - 1,000 - 100 

 รวม 27,600 - 11,200 - 16,400 - 59.42 

กิจกรรมintensive English training courseครั้งที่ 4 วันที่ 26 มี.ค. 2559 

1. ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

6,800 - - - 6,800 - 100 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร 18,600 - 3,600 - 15,000 - 80.65 

3. ค่าเดินทางวิทยากร   1,200 - - - 1,200 - 100 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 - - - 1,000 - 100 

 รวม 27,600 - 3,600 - 24,000 - 86.96 

กิจกรรมintensive English training courseครั้งที่ 5 วันที่ 23-24 เม.ย.2559 

1. ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

6,800 - 4,400 - 2,400 - 35.30 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร 18,600 - 7,200 - 11,400 - 61.30 

3. ค่าเดินทางวิทยากร   1,200 - - - 1,200 - 100 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 - - - 1,000 - 100 

 รวม 27,600 - 11,600 - 16,000 - 57.98 

 รวมทั้งโครงการ 138,000 - 47,200 - 90,800 - 65.80 

 
๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  300 บ./72ชม. 21,600  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./72ชม. 7,200  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./72ชม. 7,200  

รวม  35,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมายควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.1ความรับผิดชอบ/ตระหนักในหน้าที่ 
 11.2ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 
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1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา(ACT) 
12.1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามแผน เนื่องจากติดภารกิจ ส่งผล

ให้บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ตามแผน กลุ่มเป้าหมายควรวางแผนในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น 
12.2 เป็นโครงการที่ดีได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 

 

ลงชื่อ…… ศุจินธร  วรานุสาสน์…… (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
        (นางสาวศุจินธร  วรานสุาสน์) 

    นักทรัพยากรบุคคล 
 

ลงชื่อ……ภรรวษา  จันทศิลป์…………..(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
          (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 
     วันที ่ 20 เดือนกันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่16 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ของอาจารย์ตามศตวรรษท่ี 21 
๒.ผู้รับผิดชอบ:   นางภรรวษาจันทศิลป์  และ น.ส.ศุจินธรวรานุสาสน ์
๓. ยุทธศาสตร์ที๒่:   วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
4. กลยุทธ์ที่ ๓:    พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 
     5.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามศตวรรษท่ี 21 ≥ร้อยละ 80 
     ๕.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ ≥ร้อยละ 80 
     ๕.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้รับการพัฒนาให้โดดเด่นร้อยละ 100 (ตามRoadmap) 
     ๕.4. ผลการน าความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ≥ร้อยละ 80 
     ๕.5.ระดับความพึงพอใจต่อโครงการระดับดีขึ้นไป ≥ 4 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ: 

-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์(Creative thinking) 
วันที่ 5 ก.พ.59 
- การอบรมระยะสั้นศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ธ.ค. 58 - ก.ย.59 

- การอบรมระยะสั้น ด้านการบริหาร   มิ.ย.59 - ก.ค.59 
 -ประชุมอบรมอ่ืนๆทางด้านการวิจัยวิชาการ วิชาชีพต.ค. ๕8  – ก.ย. ๕9 
 -กิจกรรมต้นแบบมืออาชีพต.ค. ๕8 –ก.ย. ๕8 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ของวิทยาลัย  จ านวน   54คน 
๘. ผลการด าเนินงาน 
   8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

- ทบทวนระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์ 
        ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

๑.จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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3. พัฒนาตามแผน ดังนี้ 
    3.1 วิเคราะห์ความต้องการของแต่ละกลุ่มวิชา/กลุ่ม/กลุ่มงานและจัดล าดับความส าคัญในการ

พัฒนา 
    3.2 กิจกรรมการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการบริหารดังนี้ 
-อบรมผู้บริหารระดับต้นจ านวน 2 ราย (นางขนิษฐา  ธนสมบัติ,นางจุฬาลักษณ์  นิลอาธิ) 
-อบรมผู้บริหารระดับกลางจ านวน 2 ราย (นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์,ดร.นิสากร  วิบูลชยั) 
พัฒนาตามความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ส่งอาจารย์เข้ารับการประชุม อบรม ด้านวิชาการ ,ด้านกิจการนักศึกษา ,ด้านวิเทศสัมพันธ์,ด้าน

ยุทธศาสตร์ แผนงาน การบริหารความเสี่ยง,ด้านบริการวิชาการ,ด้านการวิจัย,ด้านวิชาชีพพยาบาล 
    3.3 จัดกิจกรรมโดยวิทยาลัยตามผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
-การพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการ

สอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative thinking)วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องประชุมอินถวา มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 70.37 

     3.4 กิจกรรมต้นแบบมืออาชีพ(ไม่ได้ด าเนินการ) 
๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 

สรุปและประเมินผลโครงการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารน าผลในการประเมินไปพัฒนา
ต่อไป 

 
8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาตามศตวรรษท่ี 21 ≥ร้อยละ 
80 

ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างสร้างสรรค์(Creative thinking)วันที่ 5 ก.พ.59          
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.37 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ ≥
ร้อยละ 80 

อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 (ข้อมูลในระบบพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค.58 - วันที่ 30ก.ย. 59) 

3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญได้รับการพัฒนาให้โดดเด่น
ร้อยละ 100 (ตามRoadmap) 

ไม่ได้ด าเนินการ 

4. ผลการน าความรู้จากการพัฒนามา
ใช้ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ≥ร้อยละ 
80 

ร้อยละของผลการน าความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.33 

๕.ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ
ระดับดีข้ึนไป ≥ 4 

ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
(Creative thinking) อยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.23 
และเม่ือพิจารณารายด้านสรุปได้ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านรูแบบการจัดอบรม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.16 
2. ด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม อยู่ในระดับดี 
 ค่าเฉลี่ย 4.33 
3. ด้านวิทยากรและหัวข้อการประชุมอบรมอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.22 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์(Creative thinking) วันที่ 5 ก.พ.
59 

1. ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

11,200 - 7,600 - 3,600 - 32.14 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

4,800 - 4,200 - 600 - 12.5 

3. ค่าเดินทาง
วิทยากร   

2,000 - - - 2000 - 100 

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 - 1,800 - 200 - 10 

 รวม 20,000 - 11,800 - 8,200 - 41 

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จ านวน 2 คน 

1. ค่าลงทะเบียน 70,000 - 60,000 - 10,000 - 14.28 

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น จ านวน 2 คน 

1. ค่าลงทะเบียน 70,000 - 52,000 - 18,000 - 25.71 

 รวมทั้ง
โครงการ 

225,000 - 123,800 - 101,200 - 44.97 

 
 
 



๑๐๐ 
 

๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  300 บ./7ชม. 2,100 - 
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./7ชม. 700 - 
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./7ชม. 700 - 

รวม - 8,900 - 
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

ท าให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการคิด การออกแบบ
การเรียนรู้ ทักษะและบาทบาทของครูในศตวรรษท่ี 21 และอาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.1 ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 
          11.2 การท างานเป็นทีมของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา(ACT) 

๑. ควรมีการให้ความรู้และท าความเข้าใจในการใช้ระบบพัฒนาบุคลากร 
๒. จัดท าปฏิทินการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณให้ชัดเจน 
๓. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาบุคลากร 

     ๔. เพ่ิมการก ากับติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่หรือน าเสนอองค์ความรู้
หลังกลับจากประชุม/อบรมของบุคลากร 
 
 

ลงชื่อ…  ศุจินธร  วรานุสาสน…์      (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
        (นางสาวศุจินธร  วรานสุาสน์) 

           นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ลงชื่อ……ภรรวษา  จันทศิลป์)……..(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
             (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 

                                         หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 



๑๐๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่17 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในการ 
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
๒.ผู้รับผิดชอบ นางภรรวษา จันทศิลป์ และ น.ส.ศุจินธร   วรานุสาสน ์
๓. ยุทธศาสตร์ที๒่ วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
4. กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 
     5.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามผลการวิเคราะห์ร้อยละ100 
     ๕.2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้น าความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
     5.3.ระดับความพึงพอใจต่อโครงการระดับอยู่ในระดับดี ≥ 4 
     ๕.4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ 
พัฒนาในระดับมากข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ 80 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ: 

1. กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยส่งไปพัฒนางานตามความเชี่ยวชาญ เดือน
ตุลาคม 25๕8 –กันยายน 25๕9 

2.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสร้างคนดีมีคุณธรรมสู่พฤติกรรมงานบริการที่เป็นเลิศ
วันที่ 8 มีนาคม 2559 

3. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนใหม่ทุกคน ตุลาคม 25๕8 –กันยายน 25๕9 
 

๗. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน40คน 
๘. ผลการด าเนินงาน 
    8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

     ทบทวนระบบและกลไก การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
    ๑.จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติ 
    2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    3.พัฒนาตามแผน ดังนี้ 



๑๐๒ 
 

3.1 วิเคราะห์ความต้องการของแต่ละกลุ่มงานและจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา 
3.2 กิจกรรมพัฒนาตามความเชี่ยวชาญที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
พัฒนาตามความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ส่งไปประชุม อบรม พัฒนาด้านงานบริหารทั่วไป,ด้านงานสารบรรณ,ด้านงานบุคคล,ด้าน

การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล (การศึกษา),ด้านประชาสัมพันธ์,ด้านงานพัสดุ,ด้านการเงินและบัญชี,ด้าน
งานบรรณารักษ,์ด้านคอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา,ด้านยานพาหนะ 

3.3 จัดกิจกรรมโดยวิทยาลัยตามผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร

สร้างคนดีมีคุณธรรมสู่พฤติกรรมงานบริการที่เป็นเลิศวันที่ 8 มีนาคม 2559มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 

3.4 ด าเนินการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวภัณทิลา  อุรพนม 
และนายถิรวุฒ  มิตรไชย    

๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 
สรุปและประเมินผลโครงการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 
 8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาตามผลการวิเคราะห์
ร้อยละ 100 

จากผลการวิเคราะห์ได้ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาองค์กรสร้างคนดีมีคุณธรรมสู่พฤติกรรมงานบริการ
ที่เป็นเลิศวันที่ 8 มี.ค.59ณ วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.5 

2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้น าความรู้จากการพัฒนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละของผลการน าความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 

3.ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ
ระดับอยู่ในระดับดี ≥ 4 

ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสร้างคนดีมีคุณธรรมสู่พฤติกรรม
งานบริการที่เป็นเลิศอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.88 และเม่ือพิจารณารายด้านสรุปได้ ดังนี้ 
1.ด้านรูแบบการจัดอบรม อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 
4.87 
2.ด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรมอยู่ในระดับดีมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.90 
3.ด้านวิทยากรและหัวข้อการประชุมอบรมอยู่ในระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ย 4.87 

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของ

ก าลังด าเนินการ 



๑๐๓ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ 
พัฒนาในระดับมากข้ึนไปอย่างน้อย
ร้อยละ 80 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์(Creative thinking) วันที่ 5 
ก.พ.59 

1. ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

8,000 - 7,400 - 600 - 7.5 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

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

3. ค่าเดินทาง
วิทยากร   

1,000 - - - 1,000 - 100 

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

รวม 19,400 11,600 8,200 42.27 

๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

- - - - - 
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1 ท าให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เทคนิคการ
ให้บริการที่ประทับใจ 
 10.2  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
   
 



๑๐๔ 
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
11.1 ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 

          11.2 การท างานเป็นทีมของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา(ACT) 

12.1   อยากให้มีระยะเวลาอบรมนานกว่านี้และเนื้อหาการอบรม/กิจกรรมให้ใช้เวลาในแต่ละ
หัวข้อ  นานกว่านี้ 

12.2 อยากให้จัดนอกสถานที่ 
12.3   การประเมินจากการตอบแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเนื่องจากเป็นโครงการระยะ
ยาวค่อนข้างเก็บได้ยากและไม่ครบตามเป้าหมาย 

 
ลงชื่อ         ศุจินธร  วรานุสาสน์…(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
          (นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์) 

           นักทรัพยากรบุคคล 
 

ลงชื่อ     ภรรวษา จันทศิลป์    .(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
          (นางภรรวษา จันทศิลป์) 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 

                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 15  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการพัฒนาระบบการสรรหาอาจารย์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  นายสุชาติ  เรืองวิเศษ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. กลยุทธ์ที่ 2 :   เพ่ิมปริมาณอาจารย์และคุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
    5.๑. มีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
    5.๒. มีอาจารย์เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของจ านวนอาจารย์ที่มีอยู่ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559  
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :  ประกอบด้วย 
    7.1  คณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน 15  คน 
    7.2  พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด จ านวน ๓ คน 
     
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

๑.1 รวบรวมข้อมูลอาจารย์และคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 วิเคราะห์ความต้องการปริมาณอาจารย์ที่จะเพ่ิม/ปี 
1.3 ประชุมกลุ่มงานบริหารเพ่ือการวางแผนโครงการ 

๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
2.1 จัดท าโครงการเสนออนุมัติ 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาอาจารย์ 
2.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.4 ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือปรับปรุงระบบกลไกและวางแผนการด าเนินการ 
2.5 วางแผนอัตราก าลังคนทั้งระยะสั้น  ระยะกลาง  และระยะยาว ทุกระดับ 
2.6 ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน วิธีการสรรหา บรรจแุละแต่งตั้งบุคลากร 

ที่ชัดเจนและเปิดเผย 
  2.7 ด าเนินการสรรหา โดย 



๑๐๖ 
 

2.7.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.7.2 บรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัย 
2.7.3 จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่ได้รับการสรรหา 
2.7.4 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ในช่วงที่มี

การทดลองงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3) ขั้นประเมินผล 

3.1 ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้ามาปฏิบัติงาน โดย
การใช้แบบประเมินตามระเบียบราชการ 

3.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการสรรหา และบุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยใช้
แบบประเมิน 

3.3 สรุปผลการด าเนินโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการสรรหา 
ต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

3.4 สรุปผลและถอดบทเรียนการด าเนินงานในระบบการสรรหาบุคลากรของวิทยาลัย 
 
     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์
ที่เป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ     

1. วิทยาลัยมีการจัดท าระบบและกลไกการสรรหา
อาจารย์ 

๒. มีอาจารย์เพ่ิมขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๕ 
ของจ านวนอาจารย์ที่มีอยู่ 

2. วิทยาลัยมีการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งข้าราชการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐ แต่ไม่มี
การสรรหาอาจารย์ในต าแหน่งพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

 
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 ค่าจ้างอาจารย์ 
3 คน  

236, 
160 

- 0 - 236, 
160 

- 100 

รวมทั้งหมด 236,160 0 236,160 - 
         
 



๑๐๗ 
 

๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง 300  
รวม  300  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 1. การด าเนินการสรรหาอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 2. ระบบและกลไกการสรรหาอาจารย์ 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  1. การก ากับติดตามของผู้บริหารในการขอใช้ต าแหน่งเพ่ือบรรจุข้าราชการ 
9. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  1. ควรมีการจัดท าปฏิทินการด าเนินการในเรื่องการสรรหาอาจารย์ให้ชัดเจนและทบทวนแผน
บริหารบุคลากรของวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 

ลงชื่อ          สุชาติ   เรืองวิเศษ          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                        (นายสุชาติ   เรืองวิเศษ) 

                 งานการงานเจ้าหน้าที่ 
 

ลงชื่อ          เลี่ยมทอง   โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางเลี่ยมทอง   โคตรพัฒน์) 

                                                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 18   
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน  
    โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย  และกลุ่มงานเทคโนสารสนเทศและฐานข้อมูล 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. กลยุทธ์ที่ 5 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการก ากับติดตาม 
    ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
     5.๑. ระดับความส าเร็จในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
            ด าเนินการ  
                ๑.๑ พัฒนาระบบกลไกการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมี 
                      ประสิทธิภาพ    
                ๑.๒ ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล การ 
                       ปฏิบัติงาน 
                ๑.๓  มีการบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้ากับการติดตามและประเมินผล 
                       การด าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 
     5.๒. มีคู่มือระบบกลไกการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
     ๕.๓. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากขึ้นไป (  มากกว่า ๓.๕๐ ) 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
๗.  กลุ่มเป้าหมาย   :   
     7.1  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน  20  คน 
     7.2  คณะกรรมการด าเนินงาน   จ านวน   5  คน 
   
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ไม่ได้ด าเนินงานโครงการ     
      8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ระดับความส าเร็จในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           
ด าเนินการ  
 ๑.๑ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ

ไม่ได้ด าเนินงานโครงการ 



๑๐๙ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
๑.๒ ประยุกต์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน 
๑.๓  มีการบูรณาการงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเข้ากับการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. มีคู่มือระบบกลไกการก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน 

ไม่ได้ด าเนินงานโครงการ 

๓. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากข้ึนไป  
(  มากกว่า ๓.๕๐ ) 

ไม่ได้ด าเนินงานโครงการ 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง 

10,500 - 0 - 10,500 - 100 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

48,000 - 0 - 48,000 - 100 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 9,500 - 0 - 9,500 - 100 
รวมทั้งหมด 68,000    

        
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

       ๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./15 ชม. -  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./15 ชม. -  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./15 ชม. -  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. -  

รวม  -  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ไม่มี 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ไม่มี 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 

ไม่มี 
 

ลงชื่อ       ชาลี       ศิริพิทักษ์ชัย         (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                        (นายชาลี   ศิริพิทักษ์ชัย) 

                       หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 
 

ลงชื่อ      .    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
               (นางเนาวรัตน์  สุขณะล้ า) 

                                               หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 

 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
 

 

  

 

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
ให้มีคุณภาพ 

 
โครงการประจ า 

 
 

 

 

 



๑๑๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   1  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการประสานแผนการจัดการศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ : 1.นางสุจิมา  ติลการยทรัพย์/  2.นางสาวณฐพร   ค าศิริรักษ์  / 
                      และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ๔.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จ านวน 10  คน 
    4.2  อาจารย์ผู้บริหารรายวิชา  

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมวิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน ผลการด าเนินงานจาก
ปีงบประมาณ๒๕๕๘  และวางแผนการด าเนินการของโครงการ/ รายละเอียดการประสานแผน รายวิชาที่
จะประสานแผน แหล่งฝึก ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ โดย การประสานแผนใน
ภาพรวมของปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปจังหวัดละ๑ วัน  
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
           ๒.๑ การประสานแผนในภาพรวมของปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด าเนินการประสานแผนภาพรวม 
จ านวน ๘ แห่งคือ –โรงพยาบาลมหาสารคาม  -โรงพยาบาลกาฬสินธุ์   -โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   -โรงพยาบาล
ยโสธร   -โรงพยาบาลขอนแก่น  -ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ –ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม  -ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

๒.๒ การประสานแผนย่อยของปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาภาคปฏิบัติ 
ด าเนินประสานแผนย่อยของรายวิชากับหัวหน้าหอผู้ป่วย และอาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึกก่อนจัดส่งนักศึกษา 
ออกฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

๒.๓ จัดท าคู่มือการประสานแผน โดยนักวิชาการศึกษา ก่อนไปประสานแผนภาพรวม 

 ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ ด าเนินการการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการประสาน 

แผนในภาพรวมของปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของแหล่งฝึกหลัก ได้รับ
การประสานแผนภาพรวม และมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา 
 

แหล่งฝึกหลักของวิทยาลัย ได้แก่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาล
มหาสารคาม และโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ รวมทั้ง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด และ
มหาสารคามได้รับการประสานแผนภาพรวม และมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 100 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของแหล่งฝึกย่อย ได้รับ
การประสานแผนย่อยจากกลุ่มวิชาฯ ก่อน
จัดส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานอย่าง
น้อย ๑ สัปดาห์ 

แหล่งฝึกย่อยได้แก่ หอผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ได้รับการประสานแผนย่อยจากผู้รับผิดชอบรายวิชาและหรือ
ตัวแทนกลุ่มวิชาฯ ก่อนจัดส่งนักศึกษา  ออกฝึกปฏิบัติงานอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 100 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของแหล่งฝึกหลักและ
วิทยาลัย มีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต
ร่วมกัน 

ทุกแหล่งฝึกหลักของวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

1 ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง  

24,485 - ๐ -    

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 9,360 - ๐ -    
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท า

รูปเล่มและอ่ืนๆ 
10,000 - ๑๐,๐๐๐ -    

รวมทั้งหมด 43,845  ๑๐,๐๐๐ ๓๓,๘๔๕ ๗๗.๑๙ 
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./6 ชม. 3,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./6 ชม. 600  
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ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./6ชม. 600  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  4,700  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑๐.๑ การประสานงานภายในองค์กร ควรมีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชา 

๑๐.๒ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ของวิทยาลัย ส่งผลต่อการบริหารจัดการโครงการที่มีแผน 
ในการออกประสานแผนภาพรวมปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 ๑๐.๓ กิจกรรมโครงการของวิทยาลัยในช่วงต้นปีการศึกษามีมาก ส่งผลให้ต้องแบ่งจ านวนอาจารย์
ในการไปประสานแผนและกระชับเวลาในการออกไปประสานแผนให้สั้น และแบ่งกิจกรรมบางอย่างเช่น
รายละเอียดการฝึกของรายวิชาไปไว้ในช่วงประสานแผนรายวิชา ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 
  
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ความร่วมมือของผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยและอาจารย์ในกลุ่มวิชาของวิทยาลัยในการไปชี้แจง 
ประสานแผนกับหน่วยงานที่จะส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑. ในการวางแผนการจัดกิจกรรมประสานแผนในภาพรวมควรสั้น กระชับ และจัดแบ่งกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประสานแผนย่อยของรายวิชาไปไว้ในการประสานแผนย่อย เพ่ือประหยัดงบประมาณ 
ก าลังคนและเวลา 

ลงชื่อ                  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางสุจิมา   ติลการยทรัพย์) 
       หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 

ลงชื่อ         สัมฤทธิ์   ขวัญโพน..    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   2  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๒. ผู้รับผิดชอบ : 1 อ.อรุณี  ทอมป์สัน / นางสุวิษา  บัวนาเมือง/ นางสมจิตร   น้อยอาษา 

 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 
ระยะที่ 1 

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และผู้ก าลังก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
         ๑) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. ทบทวนข้ันตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ สบช.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท้ัง

ภายในและภายนอกสถาบัน และประชุมคณะกรรมการภายในเพื่อวางแผนด าเนินงาน ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒) ขั้นด าเนินการ (DO) 
   ๑.ผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์การสอบและคัดเลือกฯ 
   ๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสอบและคัดเลือกได้ตาม

เป้าหมายโดย มีการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
๑.๑.๑ การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การสอบไปยัง โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๔  จังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๒๖  จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๗  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลมหาสารคาม และ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

๑.๑.๒ จัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ผ่าน
ทางสื่อ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และอินเตอร์เน็ต    
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     ๒.  ผลการด าเนนิงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

มีการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งสามารถคัดเลือกบุคคลฯได้ตามเป้าหมาย  โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

๒.๑ การรับสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ในระหว่างวันที่ ๙ – ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 

๒.๒ การคัดเลือกบุคคลตามที่ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกฯก าหนด ผลการด าเนินงานมีดังนี้    
     ๒.๒.๑  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนิน สอบข้อเขียน โดยใช้สนามสอบ 
โรงเรียนผดุงนารี และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ส่วนการตรวจสอบแฟ้มสะสมงาน (portfolio) และ
สัมภาษณ์ ที่วิทยาลัยพยาบาล    ศรีมหาสารคาม ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน การตรวจสอบแฟ้มสะสม
งาน (portfolio) และสัมภาษณ์ ในระบบรับตรงจากพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘  รวมทั้งหมด ๑,๑๖๙ คน จาก จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  ๓๓๑  คน จังหวัดมหาสารคามจ านวน  
๔๓๓  คน และจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๔๐๕  คน  
  ๒.๒.๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการประมวลผลคะแนนการสอบ
ข้อเขียน การตรวจสอบ portfolio และสัมภาษณ์ พร้อมประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและส่งผล
การตรวจร่างกาย  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและส่งผลการตรวจร่างกาย ในระบบรับตรงจากพ้ืนที่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  รวมทั้งหมด ๘๙ คน จาก จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  ๑๕  
คน จังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๓๒  คน และจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๔๒  คน  

 ๒.๒.๓ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา วันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาใหม่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ในระบบรับตรงจากพ้ืนที่ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙  รวมทั้งหมด ๘๔ คน จาก จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  ๑๕  คน จังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๓๑  คน 
และจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๓๘  คน 

๓) ขั้นด าเนินการ (CHACK) 
    วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามสามารถรายงานผลการด าเนินงานต่อส่วนกลางได้ครบถ้วน  

ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน 
   ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนด 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 
สอบข้อเขียน ตรวจแฟ้มสะสมงานและสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ ในระบบ
คัดตรงจากพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมทั้งหมด ๘๔ คน จาก
จังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน  ๑๕  คน จังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๓๒  
คนและจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๓๘ คน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้
เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีขอนแก่นทุกคนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 



๑๑๗ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๑๗,๘๒๐  ๙,๘๐๐  ๘,๐๒๐  ๔๕.๐๑ 

๒ ตอบแทนคณะกรรมการ
ภายนอก 

๖๓,๐๐๐  ๒๓,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๔๗.๖๒ 

๓ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ๔๕,๖๐๐  ๓๗,๐๕๐  ๘,๕๕๐  ๑๘.๗๕ 

๔ ใช้จ่ายอื่นๆ (สถานที)่ ๗,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๓,๐๐๐  ๔๒.๘๖ 

 รวมทั้งหมด ๑๓๓,๔๒๐  ๗๓,๘๕๐  ๕๙,๕๗๐  ๔๔.๖๕ 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ห้องประชุม ๓๐๐ ๑๒,๖๐๐  
๒ หอประชุม ๕๐๐ ๗,๐๐๐  
๓ อุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ๔,๔๐๐  
 รวม  ๒๔,๐๐๐  
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายติดตามข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๗.๓ การสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยมีการ ก าหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่เป็นชัดเจน 
เช่นปฏิทินการรับสมัครฯ และการด าเนินการตามข้ันตอนหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่
ส าคัญของกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

๗.๔ การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกมีความหลากหลายของแต่ละสถาบัน แต่ผลการตัดสินไปอยู่ท่ี 
เกณฑ์คะแนน GPAX , GPA กลุ่มสาระรายวิชา 

๗.๕ การก าหนดองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้าศึกษา จาก GPAX และ GPA วิทยาศาสตร์,  
คณิตศาสตร์ ไม่สามารถคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมาตรฐานในการให้เกรดของ
แต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน ท าให้นักเรียนบางโรงเรียนพลาดโอกาสในการเข้าศึกษา 



๑๑๘ 
 

 
 

๗.๖ จ านวนผูส้มัครมาก ไม่พอกับสนามสอบข้อเขียน ต้องแบ่งสนามสอบข้อเขียน เป็น 2 แห่ง 
ส่วนการตรวจสอบแฟ้มสะสมงาน (portfolio) และสัมภาษณ์ ใช้สถานที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มี
ความแออัดมาก 

๗.๗  การให้คะแนนแฟ้มสะสมงานเกณฑ์ที่พิจารณาผลงาน รางวัลผลงานบางอย่าง ต้องให้นักการ
ศึกษาช่วยตัดสินใจ  

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะกรรมการ ทั้งภายในสถาบัน และคณะกรรมการจากหน่วยงาน
ภายนอก   
 ๘.๒ การน าบทเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๘.๓ ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพของระบบการรับสมัครและคัดเลือกฯนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ ของสถาบันพระบรมราชชนก (htt://admission.pi.in.th)   
  ๘.๔ การมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการท างาน และมีผู้รู้ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้
เป็นอย่างดี 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๙.๑ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ควรก าหนดปฏิทินการรับสมัคร ให้เร็วขึ้นและชี้แจง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนรับสมัครอย่างน้อย ๑ เดือน เพ่ือวางแผนประชาสัมพันธ์ 

๙.๒ การตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ส่วนมากไม่สามารถตรวจได้ครบทุก 
รายการในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ระบุเป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัดเท่านั้น 

 ๙.๓  การจัดสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และตรวจหลักฐานในวันหยุดราชการ มีปัญหาการเข้าร่วม 
กิจกรรมของคณะกรรมการ ควรจัดการสัมภาษณ์และตรวจหลักฐาน เป็นวันราชการ 

ระยะที่ 2 
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราช

ชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. ผู้รับผิดชอบ 

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   อาจารย์อรุณี ทอมป์สัน   คุณสุวิษา บัวนาเมือง   
                                                 คุณสมจิตร น้อยอาษา 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ระหว่าง ธันวาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๔. .กลุ่มเป้าหมาย 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และผู้ก าลังก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 



๑๑๙ 
 

 
 

๕. ผลการด าเนินงาน 
      ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
         ๑) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. ทบทวนข้ันตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ สบช.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท้ัง

ภายในและภายนอกสถาบัน และประชุมคณะกรรมการภายในเพื่อวางแผนด าเนินงาน ในเดือน ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๒) ขั้นด าเนินการ (DO) 
    ๑.ผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกฯ 
       ๑.๑ ผูร้ับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกได้ตาม

เป้าหมายโดย มีการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
๑.๑.๑ การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การสมัครไปยัง โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๖  จังหวัดมหาสารคาม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต ๒๗  จังหวัดร้อยเอ็ด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

๑.๑.๒ จัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคาม ผ่านทาง
สื่อ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และอินเตอร์เน็ต    
            ๒.  ผลการด าเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

มีการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งสามารถคัดเลือกบุคคลฯได้ตามเป้าหมาย  โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

๒.๑ การรับสมัครทางระบบ Internet  ทางเวบไซต ์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรม
ราชชนก htt://admission.pi.in.th.  ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๙  มกราคม ๒๕๕๙ 

๒.๒ การคัดเลือกบุคคลตามที่ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกฯก าหนด ผลการด าเนินงานมีดังนี้    

     ๒.๒.๑  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนิน ตรวจหลักฐาน คุณสมบัติและ
สัมภาษณ์(เฉพาะตัวจริง)  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐาน คุณสมบัติและสัมภาษณ์ ในระบบสอบตรง ปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  รวมทั้งหมด ๘๑ คน จาก จังหวัดมหาสารคามจ านวน  
๓๒  คน และจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๔๙  คน มีผู้เข้ารับการตรวจหลักฐาน คุณสมบัติและสัมภาษณ์ ใน
ระบบสอบตรง รวมทั้งหมด ๖๙ คน จาก จังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๒๘  คน และจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  
๔๑  คน ดังนี้ 

 

 

 



๑๒๐ 
 

 
 

มหาสารคาม 
  

 
ที ่ หลักสูตร ประเภทโควตา ผู้มีสิทธิ์ ตรวจหลักฐาน 

๑ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

บุคคลทั่วไป ๑๘ ๑๔ 
บุตร อสม. ๒ ๒ 

จบ วฉ.(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) ๑ ๑ 
จบ สสช.(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) ๕ ๕ 

๒ 
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  

บุคคลทั่วไป ๑ ๑ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

๓ 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  บุคคลทั่วไป ๑ ๑ 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  บุตร อสม. ๑ ๑ 

๓ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์ 

บุคคลทั่วไป ๑ ๑ 

สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  บุตร อสม. ๑ ๑ 

๕ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

บุคคลทั่วไป ๑ ๑ 
สาขาวิชาเวชระเบียน 

  รวม   ๓๒ ๒๘ 

    
 

ร้อยเอ็ด 
  

 
ที ่ หลักสูตร ประเภทโควตา ผู้มีสิทธิ์ ตรวจหลักฐาน 

๑ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

บุคคลทั่วไป ๒๔ ๒๐ 
บุตร อสม. ๒ ๒ 

จบ วฉ.(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) ๒ ๒ 
จบ สสช.(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) ๒ ๒ 

กรมการแพทย์ ๒ ๒ 
(ไม่จ ากัดภูมิล าเนา) 

 
    

๒ 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  บุคคลทั่วไป ๓ ๓ 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อสม.(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) ๑ ๑ 

๓ 
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  

บุคคลทั่วไป ๓ 
 

๒ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

๔ 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  บุคคลทั่วไป ๔ ๒ 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  บุตร อสม. ๑ ๑ 

๕ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์ 

บุคคลทั่วไป ๑ 
 

๑ 



๑๒๑ 
 

 
 

สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  บุตร อสม. ๑ ๑ 

6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

บุคคลทั่วไป ๑ 
 
- สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ 

6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

บุคคลทั่วไป ๒ 
 

๒ สาขาวิชาเวชระเบียน 
  รวม   ๔๙ ๔๑ 

  ๒.๒.๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและ
ส่งผลการตรวจร่างกาย  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและส่งผลการตรวจร่างกาย ในระบบสอบตรง ปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวมทั้งหมด ๖๙ คน จาก จังหวัดมหาสารคาม
จ านวน  ๒๘  คน และจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๔๑  คน  
  ๒.๒.๓ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ส่งผล
การตรวจร่างกาย(ส ารองครั้งที่๑)  และสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ส่งผลการตรวจร่างกาย
(ส ารองครั้งที๑่) และสัมภาษณ์  ในระบบสอบตรงจากพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวมทั้งหมด ๑๒ คน จาก จังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๔  คน และจังหวัดร้อยเอ็ด
จ านวน  ๘  คน 
  ๒.๒.๔ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ส่งผล
การตรวจร่างกาย(ส ารองครั้งที่๒)  และสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ส่งผลการตรวจร่างกาย
(ส ารองครั้งที๒่) และสัมภาษณ์  ในระบบสอบตรงจากพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ รวมทั้งหมด ๒ คน จาก จังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๑  คน และจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๑  คน 
   ๒.๒.๓ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ตามปฏิทินที่ก าหนด 

๓) ขั้นด าเนินการ (CHACK) 
    วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามสามารถรายงานผลการด าเนินงานต่อส่วนกลางได้ครบถ้วน 

ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน 
   ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนด 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ ในระบบสอบ
ตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมทั้งหมด ๘๑ คน จาก จังหวัด
มหาสารคามจ านวน  ๓๒  คน และจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๔๙  
คน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษาในสถานศึกษาของ
กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันที่ผลิตให้ ทุกคนมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนด 



๑๒๒ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ตอบแทนคณะกรรมการ
ภายนอก 

๒๑,๕๐๐  ๘,๕๐๐  ๑๓,๐๐๐  ๖๐.๔๗ 

๒ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ๒๐,๗๗๕  ๙,๘๐๐  ๑๐,๙๗๕  ๕๒.๘๓ 
๓ ใช้จ่ายอื่นๆ (สถานที)่ ๒,๐๐๐    ๒,๐๐๐  ๑๐๐ 
 รวมทั้งหมด ๔๔.๒๗๕  ๑๘,๓๐๐  ๒๕,๙๗๕  ๕๘.๖๖ 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ห้องประชุม ๓๐๐ ๓,๐๐๐  
๒ หอประชุม ๕๐๐ ๗,๐๐๐  
๓ อุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ๒,๘๐๐  
 รวม  ๑๒,๘๐๐  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ การใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายติดตามข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๗.๓ การสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยมีการ ก าหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่เป็นชัดเจน 
เช่นปฏิทินการรับสมัครฯ และการด าเนินการตามข้ันตอนหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่
ส าคัญของกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะกรรมการ ทั้งภายในสถาบัน และคณะกรรมการจากหน่วยงาน
ภายนอก   
 ๘.๒ การน าบทเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๘.๓ ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพของระบบการรับสมัครและคัดเลือกฯนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ ของสถาบันพระบรมราชชนก (htt://admission.pi.in.th)   



๑๒๓ 
 

 
 

  ๘.๔ การมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการท างาน และมีผู้รู้ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้
เป็นอย่างดี 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 

การตรวจร่างกายในส่วนของ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ จะขาดผลการตรวจตาบอดสีและตรวจ
การได้ยิน ต้องตรวจเพิ่ม ซึ่งในวันหยุดไม่สามารถตรวจได้ ต้องเป็นวันท าการเท่านั้น  

ข้อเสนอแนะ ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ระบุเป็นโรงพยาบาลประจ า 
จังหวัดเท่านั้น 
 

ระยะที่ 3 
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาหลักสูตรต่างๆ  ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข ระบบสอบกลาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. ผู้รับผิดชอบ 

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   อาจารย์อรุณี ทอมป์สัน   คุณสุวิษา บัวนาเมือง   
       คุณสมจิตร น้อยอาษา 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่าง ธันวาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
      ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
         ๑) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
    ๑. ทบทวนข้ันตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ สบช.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานท้ัง

ภายในและภายนอกสถาบัน และประชุมคณะกรรมการภายในเพื่อวางแผนด าเนินงาน ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๒) ขั้นด าเนินการ (DO) 
    ๑.ผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกฯ 
     ๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกได้ตาม

เป้าหมายโดย มีการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
๑.๑.๑ การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การสมัครไปยัง โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๖  จังหวัดมหาสารคาม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต ๒๗  จังหวัดร้อยเอ็ด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

๑.๑.๒ จัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม ผ่านทางสื่อ  



๑๒๔ 
 

 
 

ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และอินเตอร์เน็ต    
  ๒. ผลการด าเนินงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ  ของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   

มีการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งสามารถคัดเลือกบุคคลฯได้ตามเป้าหมาย  โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

๒.๑ การรับสมัครทางระบบ Internet  ทางเวบไซต์ ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรม
ราชชนก htt://admission.pi.in.th.  ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๙   เมษายน ๒๕๕๙ 

๒.๒ การคัดเลือกบุคคลตามที่ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกฯก าหนด ผลการด าเนินงานมีดังนี้    
     ๒.๒.๑  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนิน ตรวจหลักฐาน คุณสมบัติและ
สัมภาษณ์(เฉพาะตัวจริง)  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐาน คุณสมบัติและสัมภาษณ์ ในระบบสอบกลาง ปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  รวมทั้งหมด ๖๘ คน จากจังหวัดมหาสารคามจ านวน  
๑๕  คน จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๒๓  คน จังหวัดขอนแก่นจ านวน  ๒๐  คน และจังหวดักาฬสินธุ์จ านวน  
๑๐  คน   โดยผู้มีสิทธิ์ทั้ง ๔ จังหวัด ต้องเลือกสถานศึกษาตามโควตาที่ก าหนดตามล าดับที่ของคะแนน ดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ รวม 

๑ 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต บุคคล
ทั่วไป ๑๒ ๑๖ ๑๓ ๕ ๔๖ 

๒ สาธารณสุขชุมชน  -  ๒ ๒ ๑ ๕ 

๓ ทันตสาธารณสุข ๑ ๒ ๑ ๑ ๕ 

๔ การแพทย์แผนไทย ๑ ๑ ๑ ๒ ๕ 

๕ เวชระเบียน  -   -   -   -  - 

๖ ปวส.เวชระเบียน  -  ๑ ๑  -  ๒ 

๗ ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 

๘ ปวส. ป.ฉุกเฉินทางการแพทย์  -   -  ๑  -  ๑ 

๙ ปวส.โสตทัศนศึกษา  -   -   -   -  - 

  รวม ๑๕ ๒๓ ๒๐ ๑๐ ๖ 
๒.๒.๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ช าระเงินค่าบ ารุง

การศึกษา ในวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และด าเนินการเรียกอันดับส ารอง ทุกหลักสูตรของจังหวัด
มหาสารคามจ านวน  จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ จนครบ และประกาศรายชื่อ
นักศึกษาใหม่ พร้อมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๒.๒.๓ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รวมทั้งหมด ๑๓๘ คน จาก
จังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๖๖  คน จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน  ๗๒  คน ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



๑๒๕ 
 

 
 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว รวมทั้งหมด ๑๒๗ คน จากจังหวัดมหาสารคามจ านวน  ๕๘  คน จังหวัดร้อยเอ็ด
จ านวน  ๖๙  คน  

๒.๒.๔ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ด าเนินการเรียกอันดับส ารอง ทุกหลักสูตรของจังหวัด
มหาสารคาม  จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ จนกว่าจ านวนนักศึกษาครบตาม
จ านวนโควตา ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๓) ขั้นด าเนินการ (CHACK) 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามสามารถรายงานผลการด าเนินงานต่อส่วนกลางได้ครบถ้วน  

ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน 
 
   ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัย ที่สังกัดของ
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

๑. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ ในระบบสอบ
กลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาก จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษาในสถานศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
และสถาบันที่ผลิตให้ ทุกคนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

๒. จ านวนผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัย ที่
สังกัดของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ครบตามที่
ก าหนด 

๒. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาในวิทยาลัย ที่สังกัดของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข .ให้ได้ครบตามที่ก าหนด ทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบคัด
ตรงจากพ้ืนที่ ระบบสอบตรง และระบบสอบกลาง 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ตอบแทนคณะกรรมการ
ภายนอก 

๑๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๖๖.๖๗ 

๒ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ๑๗,๒๕๐  ๑๒,๒๐๐  ๕,๐๕๐  ๒๙.๒๘ 
๓ ใช้จ่ายอื่นๆ (สถานที)่ ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐  ๑๐๐ 
 รวมทั้งหมด ๓๓,๒๕๐  ๑๗,๒๐๐  ๑๖,๐๕๐  ๔๘.๒๗ 

 



๑๒๖ 
 

 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ห้องประชุม ๓๐๐ ๓,๐๐๐  
๒ หอประชุม ๕๐๐ ๑๐,๕๐๐  
๓ อุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ๔,๒๐๐  
 รวม  ๑๗,๗๐๐  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ การใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายติดตามข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๗.๒ การสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยมีการ ก าหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่เป็นชัดเจน 
เช่นปฏิทินการรับสมัครฯ และการด าเนินการตามข้ันตอนหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่
ส าคัญของกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๗.๓ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นศูนย์กลางของการคัดเลือก การตรวจหลักฐาน 
คุณสมบัติ และสัมภาษณ์ ของเขตสุขภาพที่ ๗ ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น และวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินทรขอนแก่นร่วมด าเนินการ ยุ่งยากในการที่จะให้อีก ๒ สถาบัน มาด าเนินการเรียกอันดับส ารอง เป็น
ภาระหนักท่ีวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางของการคัดเลือก การตรวจหลักฐาน คุณสมบัติ และสัมภาษณ์ 
 ๗.๔ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เลือกสถานศึกษาและรับโควตา ตามล าดับคะแนน บางคนไม่ได้รับโควตาใน
จังหวัดที่เป็นภูมิล าเนา  
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะกรรมการ ทั้งภายในสถาบัน และคณะกรรมการจากหน่วยงาน
ภายนอก   
 ๘.๒ การน าบทเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๘.๓ ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพของระบบการรับสมัครและคัดเลือกฯนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ ของสถาบันพระบรมราชชนก (htt://admission.pi.in.th)   
  ๘.๔ การมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการท างาน และมีผู้รู้ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้
เป็นอย่างดี 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 
 

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
๙.๑ การตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ จะขาดผลการตรวจตาบอดสีและตรวจการได้ 

ยิน ต้องตรวจเพิ่ม และบางรายไม่สามารถตรวจได้ทันในช่วงเช้า 
ข้อเสนอแนะ ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ระบุเป็นโรงพยาบาลประจ า 

จังหวัดเท่านั้น 
 

๙.๒ ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ 
สัมภาษณ์ ไม่มีความชัดเจน เช่น การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังจากที่ผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและ
สัมภาษณ์ผ่านแล้ววิทยาลัยบันทึกผลลงในระบบรับสมัครแล้ว ในแนวทางการปฏิบัติระบุให้ใช้ประกาศจาก
ระบบสารบรรณปริวัตร แต่เมื่อปฏิบัติจริงสถาบันพระบรมราชชนกให้วิทยาลัยฯเป็นผู้จัดท าประกาศเอง ท า
ให้เกิดความสับสน ล่าช้า และอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

ข้อเสนอแนะ  สถาบันพระบรมราชชนกควรจัดท าขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน และ 
ข้อมูลควรถูกต้องและตรงตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
          ๙.๓ การเรียกอันดับส ารอง มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ค่อนข้างละเอียดและเข้าใจยาก ส าหรับวิทยาลัย
ที่เป็นศูนย์สัมภาษณ์ท่ีต้องประสานงานหลายด้าน ทั้งกับสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยที่เป็น
สถานศึกษา และนักเรียน ซึ่งอาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเรียกอันดับส ารองได้ 

ข้อเสนอแนะสถาบันพระบรมราชชนกควรด าเนินการเรียกอันดับส ารองให้กับวิทยาลัยทุกหลักสูตร  
๙.๔ การตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ จะขาดผลการตรวจตาบอดสีและตรวจการได้ 

ยิน ต้องตรวจเพิ่ม และบางรายไม่สามารถตรวจได้ทันในช่วงเช้า 
ข้อเสนอแนะ ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ระบุเป็นโรงพยาบาลประจ า
จังหวัดเท่านั้น 

 
   ลงชื่อ         อรุณี    ทอมป์สัน)         (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางอรุณี   ทอมป์สัน) 
       หัวหน้างานทะเบียนวัดและประมวลผล 
 

ลงชื่อ         สัมฤทธิ์    ขวัญโพน        (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   3  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : ๑   อ.สกาวรัตน์  ไกรจันทร์  / ๒. งานห้องปฏิบัติการ 

 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ๔.๑  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
    ๔.๒  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
    ๔.๓  คณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๑) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผนการด าเนินงาน และมอบหมายการรับผิดชอบ 

 ส ารวจความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 วิเคราะห์ผลการส ารวจและวางแผนในการด าเนินงาน 

          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
๓. ด าเนินการตามแผน ดังนี้ 

๓.๑   ประชุมเพ่ือน าเสนอผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอนกับบุคลากรของวิทยาลัย 
๓.๒  วิเคราะห์และจัดหมวดของความต้องการในการพัฒนา และจัดท าบันทึกรายงาน
ความต้องการเสนอกลุ่มงานบริหาร โดยแยกเป็น ประเด็นดังนี้     

๑) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล เช่น น้ ายา สารเคมี  ส าลี  ก๊อส ผ้า 
และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

๒) พัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต  ปรอท ถาดเหล็ก 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้อื่นๆ 

๓) พัสดุจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาสูง เช่น หุ่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส าคัญท่ี
ใช้ในห้องเรียน 

๔) ร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบสิ่งของตามท่ีต้องการ 
๔. พัฒนาห้องเรียนให้น่าอยู่ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
๕. จัดท าคู่มือมาตรฐานการใช้งานในห้องปฏิบัติการทุกกิจกรรม 



๑๒๙ 
 

 
 

๖. ก ากับ ติดตาม การด าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทุกห้องให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแผน 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHECK) 
๑. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ห้องปฏิบัติการ 
๒. วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับข้อเสนอแนะ 
๓. วางแผนน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการวางแผนด าเนินงาน 

   ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการ
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงในสาขา
ทางการพยาบาล 

ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติจริงในสาขาทางการพยาบาลได้แก่ สาขาการพยาบาล
เด็ก สาขาการพยาบาลชุมชน การพยาบาลสูติศาสตร์ การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาล
พ้ืนฐาน 

๒. มีคู่มือการใช้บริการห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

คู่มือการใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

๓. มีห้องปฏิบัติการเสมือน (Simulation 
Lab) ในวิชาหลักการและเทคนิค วิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร์  

มีห้องปฏิบัติการเสมือน (Simulation Lab) ๑ ห้อง 

๔. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ทักษะจ านวน ๓ คน 

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทักษะจ านวน ๒ คน
ได้รับการสนับสนุน 

๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการระดับมากข้ึนไป อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการระดับมาก
ขึ้นไป ค่าเฉลี่ย ๓.๘๔-๓.๘๘ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณท่ีใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  
 

๔,๐๐๐ -  -   ๑๐๐ 



๑๓๐ 
 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

๔๐๐๐ -  -   ๑๐๐ 

รวมทั้งหมด ๘,๐๐๐    
         

๖.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ห้องประชุม  ๕๐๐ บ./๖ ชม. ๓,๐๐๐  
๒. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./๖ ชม. ๖๐๐  
๓. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./๖ชม. ๖๐๐  
๔. ค่าเตรียมการล่วงเวลา ๕๐บ./๑๐ ชม. ๕๐๐  

รวม  ๔,๗๐๐  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑. ห้องปฏิบัติการพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลได้
เกิดการเรียนรู้ในภาคทดลองที่จะน าไปสู่การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  

๒. นักศึกษาท่ีเรียนรู้เพ่ิมเติมจากเวลาสอนโดยการฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลในห้องปฏิบัติการที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้จะส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

๓. อาจารย์พยาบาลสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. นโยบายขององค์กร ที่ให้ความส าคัญการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๒. ความร่วมมือของอาจารย์พยาบาลในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
๓. อาจารย์พยาบาลมีความมุ่งม่ันของทีมงาน ที่ช่วยสร้าง บรรยากาศแห่งการเรียนรู้  

๑๒. ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา (ACT) 
๑. พัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนให้เพิ่มขึ้น 
๒. การพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนในการเรียนการสอน 

๓. การจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนสอน 
 



๑๓๑ 
 

 
 

ลงชื่อ       (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 
       หัวหน้ากลุ่มวิชาการบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล 
 

ลงชื่อ      สัมฤทธิ์   ขวัญโพน         (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                      วันที ่ ๒๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ ๒๕๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   4  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับผู้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

๒. ผู้รับผิดชอบ          ๑. นายชาติ  ไทยเจริญ                    
            ๒. นางสาวนิตยา  กออิสรานุภาพ  

                           ๓. นางสาวชนิสรา แสนยบุตร      
                           ๔. นางสาวสุภาพร ประนัดทา  

๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
ระยะที่ ๑  วันที่  ๑๔ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระยะที่ ๒  วันที่  ๔ – ๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๐ จ านวน ๑๗๗ คน 
  ๒. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางการพยาบาล และอาจารย์ประจ า จ านวน ๓๐ คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

๑.คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผนการด าเนินงานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจ าสาระ
วิชาและคณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.ประชุมเพ่ือก าหนดแผนทบทวนความรู้ ๘ สาระวิชาโดยผูเ้ชี่ยวชาญของวิทยาลัย 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ประชุมชี้แจงนักศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับระบบบริการการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือด าเนินตามแผน 
4.ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

    ระยะที่ 1  
     4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาระการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาล โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก 



๑๓๓ 
 

 
 

     4.2 สรุปกิจกรรม ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระยะที่ 2  

     4.3 นักศึกษาด าเนินกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนในการทบทวนความรู้ 8 สาระรายวิชา 
     4.4 ดูแลและติดตามการทบทวนความรู้ 8 สาระวิชา ตามแผนที่กลุ่มวิชาการก าหนด     
โดยผู้เชี่ยวชาญ  
     4.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
     4.6 ทดสอบข้อสอบของวิทยาลัยฯ 

ระยะที่ 3 
     4.5ทบทวนความรู้ ๘ สาระวิชาตามแผนที่ก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ 
     4.6 ทดสอบและวิเคราะห์ผลการ ทดสอบวัดความรู้ 8 สาระรายวิชาของนักศึกษา
ภายหลังการทบทวนความรู้ 
       -  สอบรวบยอดของเครือข่าย 
       -  สอบรวบยอด สบช. 

ระยะที่ 4  
     4.8 ทบทวนความรู้ ๘ สาระวิชาตามแผนที่ก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
     4.9 เสริมสร้างก าลังใจจากภายใน  
 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHECK) 

๑. ประเมิน ถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการ 
๒. วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยหรือ 

 
   5.2 ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานในระดับดีข้ึนไป 
-ร้อยละของผู้สมัครสอบที่สอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพผ่านในครั้งแรกอย่างน้อย
ร้อยละ ๗๐ 
 

วันที่  ๑๔ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาระการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพทางการพยาบาล โดยผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกใน
การทบทวนความรู้ ๘ สาระรายวิชา กิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ ๑๐๐ เข้า
ร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 98.30  
-กิจกรรมบ้านช่วยติว แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มบ้านละ ๗-๘ คน
ต่อบ้าน มีอาจารย์ประจ าบ้าน ๓-๔ ท่าน นักศึกษามีความพึงพอใจ
และเข้าร่วมพูดคุยปัญหาทางการพยาบาลและการพัฒนาการอ่าน
หนังสือ มีความประทับใจการจัดกลุ่มทบทวนโดยเพ่ือนที่ถนัดในแต่
ละรายวิชา เป็นการกระตุ้นและช่วยเหลือกันให้อ่านหนังสือมากข้ึน 
- กิจกรรมจุดเทียนแห่งปัญญา การจัดกิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ ๑๐๐ เข้า



๑๓๔ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร่วมกิจกรรม มีความประทับใจในรูปแบบกิจกรรม เกิดทัศนคติที่ดี
มีแรงบันดาลใจในการเตรียมตัวสอบและอ่านหนังสือมากข้ึน  
 
วันที่  ๔ – ๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาระการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพทางการพยาบาล ๘รายวิชา โดยผู้เชี่ยวชาญภายในและ
ภายนอก นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ร้อยละ ๑๐๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมและมีเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลที่มีหน่วยงานต้น
สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคามเข้าร่วมทบทวนความรู้เพ่ิมเติม 4 
คน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ร้อยละ 99.30 เกิด
ความเข้าใจในเนื้อ 
-กิจกรรมเสริมสร้างก าลังใจจากภายใน อาจารย์และบุคลากร
ภายในวิทยาลัยเข้าร่วมให้ก าลังใจนักศึกษาที่หอประชุมก่อนสิ้นสุด
โครงการ นักศึกษาเกิดความประทับใจซาบซึ้งและมีแรงบันดาลใจ
ในการสอบเพ่ิมมากขึ้น  
-ร้อยละของผู้สมัครสอบที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพผ่านใน
ครั้งแรก ร้อยละ 53.67 

 

๖. งบประมาณ 

 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  (เงินรายได้) 

ล า 

ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

209,120 - 142,090 - 67,030 - 32.05 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

33,600 - 12,600 - 21,000 - 62.5 

3. ค่าท่ีพักและ
เดินทาง
วิทยากร 

30,000 - 13,098  16,902 - 56.34 

รวมทั้งหมด 245,760 ๑๖๗,๗๘๘ 104,932 42.70 



๑๓๕ 
 

 
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./24 ชม. 29,000  

2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./24 ชม. 5,800  

3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./24ชม. 5,800  

4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. -  

รวม  40,600  

 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         7.๑ อาจารย์ในงานครูประจ าชั้นได้ฝึกฝนการท างานเป็นทีมร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
รายวิชาท าให้เกิดกระบวนการท างานเป็นทีม  

   7.๒ ฝึกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและการมอบหมายงานที่เป็นรูปธรรม ระบุผู้รับผิดชอบ 
ชัดเจน 

7.๓  เกิดความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการทุ่มเทและสละเวลาในการ
ทบทวนความรู้ให้นักศึกษาเพ่ือเตรียมตัวสอบ 

7.๔  มีความตั้งใจในการเตรียมตัวทบทวนความรู้และร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.๑ การวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
8.๒ วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดโครงการที่ชัดเจนต่อเนื่อง  
8.๓ ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ในวิทยาลัยรวมทั้งผู้บริหารที่ช่วยอ านวย

ความสะดวกในการด าเนินงาน 
        

9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรมีการด าเนินกิจกรรมทบทวนความรู้ให้หลากหลาย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

บุคลากรที่เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
 
 

 



๑๓๖ 
 

 
 

                   ลงชื่อ    .สุภาพร  ประนัดทา    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                            (นางสาวสุภาพร  ประนัดทา) 
                                    อาจารย์ประจ าชั้น 
 

 
ลงชื่อ      สัมฤทธิ์   ขวัญโพน         (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                      วันที ่ ๒๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ ๒๕๕๙ 

 
 

 



๑๓๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   5  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการห้องสมุดที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีชีวิต ชีวา 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวศรีจันทร์ ทองโรจน์ 

 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ๔.1  บุคลากรของวิทยาลัยทุกคน  จ านวน  93   คน 
    4.2  นักศึกษาทุกชั้นปี    จ านวน  533   คน 
    4.3  ผู้รับบริการห้องสมุดจากภายนอก   
  

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
               วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา น าผลการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนด าเนินงาน 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
            2.1 การจัดซื้อ 
            1) ส ารวจความต้องการในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์/ทรัพยากรและ  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          ๒) จัดซื้อต ารา/หนังสือ วารสารทางการพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
          3) จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ และวัสดุส าหรับเข้าเล่มหนังสือ 
 2.2 จัดท าฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศ 
          1) ฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศ (หนังสือ ต ารา) 
              2) ฐานข้อมูลวารสาร 
              3) ดัชนีวารสาร     (เฉพาะสาขาพยาบาล) 
              4) ฐานข้อมูลรายงาน  การวิจัย 
 2.3 ด้านบริการ 
              1). จัดบริการห้องสมุดอย่างน้อย ๖๐ ชั่วโมง /สัปดาห์ 
              2.) ฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
ต่าง ๆ แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา      
       3) เข้าเล่มหนังสือใหม่ ซ่อมหนังสือ และวารสาร ที่ช ารุด 



๑๓๘ 
 

 
 

 2.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์    ทั้งภายในและภายนอก  ให้เหมาะสม /จัดมุมห้องสมุดในสวน   
/มุมอ่านในหอพัก 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
      ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการบริการห้องสมุด 
      สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการและน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 
     5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีต ารา/หนังสือทางการพยาบาลที่
ตีพิมพ์ไม่เกิน 10 ปีอย่างน้อยสาขาวิชาละ 
๑๐ ชื่อเรื่อง         
 

1. มีต ารา/หนังสือทางการพยาบาลที่ตีพิมพ์ไม่เกิน 10 ปีตาม
สาขาวิชาทางการพยาบาล ๑๐ ชื่อเรื่อง ตามก าหนด         
 

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

 มีจ านวนต ารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
สุขภาพในอัตราส่วนนักศึกษา:จ านวนหนังสือ ๑:๕๐ 

๓. จ านวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลใน
ประเทศ    ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชือ่เรื่อง  
 

จ านวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ    ไม่น้อยกว่า 
๑๐ ชื่อเรื่อง  
 

๔. จ านวนวารสารวิชาชีพการพยาบาล
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า  ๑๐ ชื่อเรื่อง 
 

 จ านวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลต่างประเทศไม่น้อยกว่า  
๑๐ ชื่อเรื่อง 
 

5. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล
ทางวิชาการ ทั้งภายในและต่างประเทศ   
 

 มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ   
 

6. มีการบริการห้องสมุดผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และนักศึกษาได้รับ
การแนะน าการใช้ห้องสมุด  คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ  ทุกปีการศึกษา   

มีการบริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
นักศึกษาได้รับการแนะน าการใช้ห้องสมุด  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
ทุกปีการศึกษา   

7. ร้อยละของผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้
บริการห้องสมุดอยู่ในระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ ๘๐ 

8. มีฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศ (หนังสือ 
ต ารา) ทีม่ีการจัดหมวดหมู่และลงรายการ
บรรณานุกรมที่เป็นมาตรฐาน สามารถ
สืบค้นและยืมคืน ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้  อย่างน้อยร้อยละ 80 

 มีฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศ (หนังสือ ต ารา) ทีม่ีการจัด
หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมที่เป็นมาตรฐาน 
สามารถสืบค้นและยืมคืน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้   



๑๓๙ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
9. มีดัชนีวารสาร     (เฉพาะสาขา
พยาบาล) ที่สามารถสืบค้นและยืมคืน ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

 มีดัชนีวารสาร (เฉพาะสาขาพยาบาล) ที่สามารถสืบค้นและ
ยืมคืน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้   

10. ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยที่สามารถ
สืบค้นและยืมคืน ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้  อย่างน้อยร้อยละ 70 

มีฐานข้อมูลรายงานการวิจัยที่สามารถสืบค้นและยืมคืน ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้   

11. หนังสือใหม่ได้รับการเข้าเล่ม/หนังสือ
และหนังสือเก่าได้รับการซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า   ร้อยละ 90  
 

หนังสือใหม่ได้รับการเข้าเล่ม/หนังสือและหนังสือเก่าได้รับการ
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 

12. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและ
ภายนอก และมีมุม/ที่นั่งอ่านเพ่ิมข้ึนอย่าง
น้อย ร้อยละ 10 

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอก และมีมุม/ที่นั่ง
อ่านเพิ่มข้ึน 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าหนังสือ/
ต ารา e-book  
e-journal /
ฐานข้อมูล 
Online     

700,๐๐๐ 
 

-  -    

2. ค่าจัดซื้อ
วารสาร
ภาษาไทย  

70,000  -  -    

3. ค่าจัดซื้อ
วารสาร
ต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ 
สาขาการ
พยาบาล        

25๐,๐๐๐   
 

-      



๑๔๐ 
 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

4. ค่าเครื่องพิมพ์
บัตร       

30,000  -      

5. ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ  

44,๐๐๐  
 

-  -    

6. ค่าโซฟา  พร้อม
วัสดุอุปกรณ์
ตกแต่ง 

36,000  -      

รวมทั้งหมด 1,130,000    
        6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./3 ชม. 1,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./3 ชม. 300  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./3ชม. 300  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  2,600  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้  -          
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  - 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) - 
 

ลงชื่อ      ศรีจันทร์  ทองโรจน์…          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางสาวศรีจันทร์  ทองโรจน์) 
                    บรรณารักษ์ช านาญการ 
 

ลงชื่อ        เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์)………..    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 



๑๔๑ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   6  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมบุคลากรและนักศึกษา  
     วิทยาลัยพยาบาล ศรีมหาสารคาม 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นายวีระชัย  อิ่มน ้าขาว ,นายศุภกฤต สุริโย และกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท้านุฯ 

 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ๔.1  อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน  จ้านวน  54   คน 
    4.2  บุคลากรสายสนับสนุน จ้านวน  40  คน 
    4.3  นักศึกษาทุกชั นปี    จ้านวน  533   คน 

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑.1 ด้าเนินการทบทวนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม/อัตลักษณ์บัณฑิตและร่วมกัน
ก้าหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา/บุคลากรวิทยาลัย โดยใช้พฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมเดิม ทั ง 6 ตัวแต่ตัดในส่วนของตัวชี วัดที่ประเมินอย่างเป็นรูปธรรมยากออก  

   ๑.๒ ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา/บุคลากรรับทราบโดย
ช่องทางต่างโดยแจ้งในที่ประชุมประจ้าเดือนอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แจ้งในที่ประชุม นักศึกษาชั่วโมง
กิจการนักศึกษา และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  

๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
   ๑.๑ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั นปีที่ 

2,3,4 วันที่ ๘-9 กรกฎาคม 255๙ โดยคณะพระวิทยากรพระมหาธนเดช ธรรมปัญโญ และคณะ จ้านวน 4 
รูป บรรยายธรรมและปฏิบัติธรรมในสาระธรรมการมีสติในการด้าเนินชีวิต ผ่านรูปแบบการอบรมธรรมที่เน้น
การมีส่วนร่วม การชมวีดีทัศน์สาระธรรม การเล่นเกมส์เช่นเกมส์มีสติกับกิจกรรมบัวตูมบัวบาน  การไหว้
หลายภาษา  กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ พระคุณพ่อและครูอาจารย์  เกมส์เลือกให้ตายทีละคนจากนั นให้
นักศึกษาได้สะท้อนคิดและพิจารณาความถูกต้อง  กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ท้าวัตรเช้า / บริหารจิต
ภาวนา   สวดมนต์ท้าวัตรเย็น   กิจกรรมจุดเทียนอุดมการณ์   
   ๑.๒ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั นปีที่ 
1 วันที่ ๑-๔ สิงหาคม 255๙ ณ วัดป่าธรรมอุทยาน ต้าบลโนนราษี อ้าเภอบรบือ จ.มหาสารคาม โดยมี
กิจกรรมประกอบด้วย 1) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยและจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ พระพุทธลีลาศ



๑๔๒ 
 

 
 

รีมหาสารคาม พระพรหมธาดา ศาลตายาย ศาลหลักเมืองมหาสารคาม วัดป่าวังน ้าเย็น วัดหนองหูลิงและพระ
บรมธาตุนาดูน  ๒) พิธีมอบตัวเป็นศิษย์/แสดงตัวเป็นพุทธมามะกะ/รับศีล ๘  ๓) การเดินจงกรม / ท้าวัตร
เย็น เจริญภาวนา แผ่เมตตา ๔) พิธีจุดเทียนอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม  ๕) ฝึกระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกัน 
ด้านระเบียบ  กฎกติกา  มารยาท การอยู่ร่วมกัน  การเคารพ วินัย อดทน  และระเบียบ  กฎกติกา  มารยาท
การอยู่ร่วมกันฝึกระเบียบ ( ภาคสนาม  )  ๖) ท้าวัตรเช้า   /   เจริญภาวนา แผ่เมตตา เดินจงกรม 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
   ก้ากับ ติดตามการท้ากิจกรรมตามแผนโดยผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์กลุ่มกิจการเข้า
ร่วมการประเมินผลทั งในระหว่างการด้าเนินการและสรุปถอดบทเรียนหลังสิ นสุดการท้ากิจกรรม 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.มีนักศึกษา/บุคลากร/กิจกรรมที่
ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
อย่างน้อย 2 รางวัล 

1.มีนักศึกษา/บุคลากร/กิจกรรมที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ จ้านวน ๒ รางวัล ประกอบด้วย 
๒.รางวัลชมเชยโครงการคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษาของ
มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
๓.รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทา้คุณประโยชน์เพื่อกระทรวงวัฒนธรรม
ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๒.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมครอบคลุม พฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ก้าหนด อย่าง
น้อยร้อยละ 85 

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมครอบคลุม พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที่ก้าหนด ร้อยละ 
100 

3.ร้อยละนักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ข้อ ๒,๓,  
๙ ระดับดีขึ นไป อย่างน้อยร้อยละ
๙๐ 

๑.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   

4. ผลประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้าน
จิตบริการ อยู่ในระดับดีขึ นไปอย่าง
น้อย 
ร้อยละ ๙๐ 

๑.มีกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตโดยนักศึกษา/บุคลากร 
ภาคการศึกษาละ 2 กิจกรรม  
ภาคการศึกษาที่ 1 มีกิจกรรมจิตอาสาจ้านวน 3 กิจกรรมใหญ่ๆ    
ในโครงการเปิดประตูสู่รั วอินถวา   กิจกรรมจิตอาสาบ้านพักคนชรา 
บ้านมหาสารคาม   กิจกรรมจิตอาสาวัดปัจฉิมทัศน์ 
ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสากับ 
- ชมรมจิตอาสาคลังปัญญาฯของเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม  



๑๔๓ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
- เครือข่ายจิตอาสาโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรมฯ   
- เครือข่ายฯบัณฑิตอุดมคติไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒. ผลการประเมินอัตลักษณ์ด้านจิตบริการ ค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็น 
ร้อยละ 90.25 

 
๖. สรุปงบประมาณ 

๖.๑ งบประมาณที่ใช้  

ระยะที่ 1  ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าสมนาคุณพระ
วิทยากร 20 
ชั่วโมงๆละ 150
บาท รวม ๖ รูป   

18,000 0 18,000 0 0 0 0 

๒ ค่าเดินทางพระ
วิทยากร                                                

6,000 0 6,000 0 0 0 0 

๓ ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
โครงการ ๓๖๕ 
คนๆละ1๒0บาท
รวม 2 วัน    

87,600 0 87,600 0 0 0 0 

๔ ค่าอาหาร 
ผู้ดูแล วิทยากร 
และคณาจารย์ 
ร่วมโครงการ 50 
คนๆละ 80 บาท 
จานวน 2 วัน 

8,000 0 8,000 0 0 0 0 

๕ ค่าอาหารว่าง 
นักศึกษาและ 

40,500  40,500     



๑๔๔ 
 

 
 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

อาจารย์ จ้านวน 4 
มื อๆละ ๒5 บาท 
จ้านวน 405 คน 
 

๖ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐     

 รวมทั้งหมด 165,100       

   ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าตอบแทนพระ
วิทยากรปฏิบัติ
ธรรม 

30,600 0 30,600 0 0 0 0 

2 ค่าอาหารนักศึกษา
และอาจารย์ 

72,000 0 72,000 0 0 0 0 

3 ค่าอาหารว่าง
อาจารย์/บุคลากร
และนักศึกษา 

37,500 0 37,500 0 0 0 0 

4 ค่าท่ีพักนักศึกษา
และอาจารย์ 
บุคลากร 

18,000 0 18,000 0 0 0 0 

5 ค่ารถรับส่ง
นักศึกษา 

 

9,000 0 9,000 0 0 0 0 



๑๔๕ 
 

 
 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

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

 รวมงบประมาณ 1๗๒,๑00  1๗๒,๑00  0  0 

 รวมทั้งหมด 337,200 0 337,200 0 0 0  

 
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./40 ชม. 20,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./40 ชม. 4,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./40ชม. 4,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  29,000  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้   

1. การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ท้าให้
งานประสบความส้าเร็จ  
 ๒. เรียนรู้การประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและการให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของแต่
ละฝ่าย  
           3. เรียนรู้หลักการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทราบก้าหนดการอบรม
โครงการผ่านช่องทางที่หลากหลาย และจ้าเป็นต้องสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั งเป็นทางการและไม่เป็นทาง 
การด้วยจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ    
            
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การท้างานเป็นทีมการประสานงานทั งในโดยการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงาน 
 ๒. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการท้างานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั งการ
ติดตามก้ากับของผู้บริหาร 



๑๔๖ 
 

 
 

          ๓. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  

4. ในการเข้าอบรมมีรุ่นพ่ีจากสโมสรนักศึกษา นักศึกษาจิตอาสา และอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษา
(ผู้ดูแล)มีบทบาทดูแลนักศึกษาและประสานงานเป็นอย่างดี 

7. พระวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายธรรมและเป็นแนวสาระธรรมที่ตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษา  ท้าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี        
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
  กิจกรรมของชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๔  

๑. การจัดกิจกรรมเป็นช่วงก่อนของกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาบางส่วนยังปรับตัวไม่ได้ ไม่
คุ้นเคยเพ่ือน และคิดถึงบ้าน  เตรียมอุปกรณ์ของใช้ไม่ครบและมีปัญหาสุขภาพ การท้ากิจกรรมไม่เต็มที่ 

๒. ควรมีการจัดโครงการนี ต่อเนื่องทุกปี  เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างสม่้าเสมอ 
         กิจกรรมของชั้นปีท่ี 2,3,4   
          ควรมีการจัดโครงการนี ต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างสม่้าเสมอ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา(แบบประเมิน) 
ถึงกิจกรรมจะเสร็จสิ นต้องการให้มกีารด้าเนินอย่างต่อเนื่องเพ่ือฝึกให้มีสมาธิและเป็นการเปิดใจกับ

เพ่ือนท้าให้มีความสามัคคีมากขึ น 
 
 
ลงชื่อ           ศุภกฤต   สุริโย      (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                                (นายศุภกฤต  สุริโย) 
                 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ                                 (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 

                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   7  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :     โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ.เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์  และ อ.วีระชัย  อ่ิมน ้าขาว 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ๔.1  อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน  จ้านวน  54   คน 
    4.2  บุคลากรสายสนับสนุน จ้านวน  40  คน  
    4.3  นักศึกษาทุกชั นปี    จ้านวน  533   คน 
     

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาประชุมวางแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษา ในการวางแผนการ
ด้าเนินงาน ในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ 
ตัวแทนสโมสรนักศึกษาจ้านวน ๒๐ คน และอาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจ้านวน ๕ คน ในการเตรียมการ
และวางแผนการด้าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น้านักศึกษา 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
     การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ณ อ้าเภอวังน ้าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ ๑๒ 
– ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เดินทางจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเวลา 
๐๗.๐๐ น. ตามก้าหนดการ และถึงที่พัก ณ อ้าเภอวังน ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในเวลา ๑๒.๐๐ น. ตาม
ก้าหนดการ หลังจากนักศึกษาเข้าที่พักและปฏิบัติภารกิจส่วนตัวแล้ว จึงลงทะเบียน เตรียมความพร้อมการ
ร่วมกิจกรรม และท้ากิจกรรมละลายพฤติกรรม  หลังจากนั นรับฟังการบรรยาย เรื่องการเขียนแผนงาน
โครงการ “เขียนอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ” พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท้ากิจกรรมเสริม
หลักสูตรการพัฒนานักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และแบ่งกลุ่มตามชมรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท้าแผนงานและโครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาน้าเสนอแผนงานและโครงการของ
สโมสรและชมรมแต่ละชมรม และมีการวิพากษ์การเขียนแผนงานโครงการของสโมสรและชมรมแต่ละชมรม 
น้าทีมโดย อ.ภรรวษา จันทศิลป์ และคณะ 

 
 



๑๔๘ 
 

 
 

๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
  ก้ากับ ติดตามการท้ากิจกรรมตามแผนโดยผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์กลุ่มกิจการเข้าร่วม

การประเมินผลทั งในระหว่างการด้าเนินการและสรุปถอดบทเรียนหลังสิ นสุดการท้ากิจกรรม 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๕ 

สโมสรนักศึกษาประกอบด้วยคณะกรรมการ...65.....คน เข้า
ร่วมโครงการ....62....คน คิดเป็นร้อยละ 96 

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๖,๗,๙ 
ในระดับดีขึ นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

จากการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้แบบ
ประเมิน. ผลการประเมินพบว่า  
ข้อที่ ๖ อยู่ในระดับดีขึ นไป คิดเป็น ร้อยละ   92.75 
ข้อที่ ๗ อยู่ในระดับดีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 97.53 
ข้อที่ ๙ อยู่ในระดับดีขึ นไป ร้อยละ 95.57 

3.มีแผนงานโครงการที่เขียนตามหลักการ
ใช้กระบวนการคุณภาพของสโมสร
นักศึกษาและชมรมทั ง๗ ชมรมอย่างน้อย
ชมรมละ๑แผนงาน/โครงการ 

จากการประชุมวางแผนงานของโสมสรนักศึกษา ได้แผนงาน
โครงการที่เขียนตามหลักการใช้กระบวนการคุณภาพของ
สโมสรนักศึกษาทั งหมด 1 โครงการ ได้แก่โครงการสานฝัน…
ฉันอยากเรียนพยาบาล(Born to be nurse)  และ ชมรมทั ง 
๗ ชมรม ชมรมละ ๑ แผนงาน รวม ๘ แผนงานโครงการ 
 

๖. งบประมาณ 
๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,600  2,600     

2 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
บรรยาย 

1,200  1,200 
 

๐ 
 ๐ 

3 
ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคปฏิบัติ 

๑6,2๐๐  16,200 
 

๐ 
 

๐ 

๓ ค่าอาหารนักศึกษา ๓๑,๕๐๐  15,300  ๑๖,๒๐๐  ๐ 
๔ ค่าอาหารวิทยากร ๙,๐๐๐  9,000  ๐  ๐ 
๕ ค่าท่ีพักนักศึกษา 91,000  44,200  ๔๖,๘๐๐  ๐ 



๑๔๙ 
 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๖ ค่าท่ีพักวิทยากร ๑๕,๐๐๐  15,000  ๐  ๐ 
๗ ค่าน ้ามันเชื อเพลิง ๖,๐๐๐  3,070  ๒,๙๓๐  ๐ 

  172,500 
บาท 

 106,570     

 
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10ชม. 1,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  7,500  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑  การจัดท้าโครงการ ควรมีการประชุมวางแผนกับอาจารย์ที่ร่วมรับผิดชอบหรืออาจารย์ที่อยู่ใน
กลุ่มงาน เพื่อช่วยในการวางแผนการด้าเนินโครงการ 

๗.๒  การจัดท้าโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะน้าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ   
ด้าเนินงานเพื่อที่จะให้งานเป็นระบบมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
โดยให้ความส้าคัญในการจัดท้าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา  

๘.๒ มีการวางแผนการด้าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด้าเนินงานโดยอาจารย์ใน
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการท้างานร่วมกัน 

๘.๓ ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา ตัวแทนชมรม และอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาที่ให้
ความส้าคัญในการเข้าร่วมโครงการ 

๘.๔ วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายท้าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี         
โดยเฉพาะความร่วมมือของศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 



๑๕๐ 
 

 
 

๘.๕ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการอบรมผู้น้านักศึกษา ซึ่งท้าให้ผู้น้าทุกคนมีความรู้และความม่ันในการ
ท้างานเพ่ิมมากขึ น 

๘.๖ ความทุ่มเทของผู้บริหารทุกระดับในการร่วมเป็นวิทยากรและให้ก้าลังใจ ซึ่งเป็นการให้
ความส้าคัญแก่ผู้น้านักศึกษา  
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรมีการจัดโครงการนี ต่อเนื่องทุกปี  เพื่อให้ตัวแทนชมรมสามารถวางแผนโครงการที่จะท้าในแต่
ละปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ควรมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เสนอผลการด้าเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาและชมรม ใน
ทุกๆปี 

๓. ควรมีการสร้างเครือข่ายผู้น้านักศึกษากับสถาบันอ่ืนๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ด้าเนินงานของสโมสรนักศึกษาในแต่ละสถาบัน 

๔. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง โดยอาจจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของวิทยาลัย 
 
 

 
ลงชื่อ       วีระชัย  อิ่มน ้าขาว        (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
            (นายวีระชัย  อิ่มน ้าขาว) 

                                                  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 

ลงชื่อ      ภรรวษา  จันทศิลป์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
           (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 

                                                 รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   8  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :     โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
    และการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพส าหรับนักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ.ศิราณี  อ่ิมน ้าขาว/ อ.เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์ /และอาจารย์กลุ่มงานประกันคุณภาพ  
    การศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ๔.1  นักศึกษาสโมสรนักศึกษา    จ้านวน  25   คน 
    4.2  อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  จ้านวน  5  คน  
    4.3  อาจารย์กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา จ้านวน  5  คน 
     

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    1.มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มกิจการนักศึกษาและกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับนักศึกษากับอาจารย์กลุ่มงานประกันฯเพ่ือวางแผนการด้าเนินงาน โดยมีการแต่งตั ง
อาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาในฝ่ายประกันคุณภาพเป็นกรรมการร่วมในการด้าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

 2.กลุ่มงานประกันคุณภาพได้จัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานด้าเนินการตามแผน 

          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
   ๑.อาจารย์กลุ่มงานประกันคุณภาพให้ความรู้นักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาส้าหรับ

นักศึกษาทุกชั นปีในชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาพบนักศึกษาทุกชั น
ปีและในชั นปีที่ 1 อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและที่ปรึกษาชมรมให้ความรู้เกี่ยวกับการน้ากระบวนการคุณภาพ 
การศึกษามาใช้ในการด้าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชีวิตประจ้าวัน 

 ๒.ส่งนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษา ชมรมเข้าร่วมการประชุม อบรมเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาและแนวปฏิบัตทิี่ดี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถาบนั  จ้านวน 3 ครั งคือ  

 ๒.1.การประชุมน้าเสนอโครงการของสโมสรนักศึกษา    โครงการเปิดประตูสู่รั วอินถวา ณ 
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ในวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2559 



๑๕๒ 
 

 
 

 ๒.2.การเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
นักศึกษา  ในวันที่ 29 พฤษภาคมถึง2มิถุนายน 2559 โดยตัวแทนนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ชั นปีที่ 1 
จ้านวน 6 คน อาจารย์กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 1 คน     

 ๒.3.การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ 3-4 
มิถุนายน พ.ศ 2559 โดยมีนักศึกษาชั นปีที่ 2 จ้านวน 2 คนร่วมน้าเสนอโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
น้ากระบวนการคุณภาพมาใช้เพ่ือการจัดกิจกรรมนักศึกษาและนักศึกษาชั นปีที่ 1 ร่วมในการประชุม จ้านวน 
4 คน  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2 คน 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
   ก้ากับ ติดตามการท้ากิจกรรมตามแผนโดยผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์กลุ่มกิจการเข้า
ร่วมการประเมินผลทั งในระหว่างการด้าเนินการและสรุปถอดบทเรียนหลังสิ นสุดการท้ากิจกรรม 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของนักศึกษาได้รับความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาร้อยละ 
๑๐๐ 

ด้าเนินการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา ในชั่วโมงกิจการนักศึกษา  

๒.มีสรุปรายงานผลงานที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เข้าร่วมประชุมด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายหลังจากนักศึกษาสรุปรายงานผลงานที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เข้าร่วมประชุมด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓.มีตัวแทนนักศึกษาเป็นแกนน้านักศึกษา
น้ากระบวนการพัฒนาคุณภาพไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน
กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 

นักศึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรมทั ง 7 ชมรมรวม 70 คนมี
การน้ากระบวนการคุณภาพมาใช้ในการพัฒนางานงาน
กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  โดยการจัดท้าแผนกิจกรรม
โครงการและด้าเนินการตามกระบวนการPDCA 

๔.มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน 
และระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน  
อย่างน้อย ๒ เครือข่าย 

เกิดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันโดยชมรมทั ง 7 
ชมรมร่วมเป็นเครือข่าย ประสานกับกลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีเครือข่ายภายนอกจ้านวน 3 เครือข่ายคือ 
1.เครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.เครือข่ายตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 
3.เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

 
 



๑๕๓ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
 

 
ล าดับที ่

รายการที่ใชจ้่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าลงทะเบียน  7,500 0  
36,040 

 0 -  

2 ค่าที่พักนักศึกษา 10,000 0  0 -  
3 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 3,000 0 0  0 -  

 รวมทั้งหมด 20,500 0   0 -  
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา 
จ้านวน 2 ชั่วโมง 

300 600  

 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 การน้ากระบวนการคุณภาพมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 7.2. รูปแบบการด้าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายจากภาคีเครือข่าย 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1  ความมุ่งม่ันตั งใจของนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษาในการด้าเนินงานให้เกิดความ
ต่อเนื่องและพร้อมส้าหรับการเรียนรู้ 
 8.2  การสนับสนุนและนโยบายการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
และกระตุ้นให้มีการน้าเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไม่มี 

ลงชื่อ  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(....นางศิราณี  อิ่มน ้าขาว....) 

 
ลงชื่อ                               ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
         (..นางนฤมล    เอนกวิทย์...) 

                                                   ผู้อ้านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
           วันที่....9......เดือน...มิถุนายน......พ.ศ...2559... 
 



๑๕๔ 
 

 
 

                                                วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   9  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :     โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่เอาชนะยาเสพติด  
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ.เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : 1 – 30   ตุลาคม  ๒๕๕๘  

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  : รวมทั งสิ น  40  คน  ประกอบด้วย 
    ๔.1  แกนน้านักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ้านวน 20 คน 
    4.2. อาจารย์ที่ปรึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล    จ้านวน 5 คน 
    4.3. คณะกรรมการจากชุมชนศรีมหาสารคาม  จ้านวน 5 คน 
    4.4. คณะกรรมการด้าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ้านวน 5 คน 
    4.5. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จ้านวน 5 คน 
  

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
      คณะกรรมการมีการประชุมวางแผนการด้าเนินงานในด้านการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนร่วมกันระหว่างชุมชนศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและสถาบันการศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม  

๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
    ๒.๑ รับสมัครกลุ่มจิตอาสาเพ่ือเป็นแกนน้าในการด้าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและ
มอบหมายให้ นักศึกษาแกนน้าโครงการ  วศม.ร่วมใจ ปลอดภัยห่างไกลแอลกอฮอล์ที่ได้รับงบสนับสนุนจาก
สสส.และท้างานร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในการขับเคลื่อนงานแกนน้าของ
วิทยาลัย  
            ๒.๒ ด้าเนินการตามแผนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แกนน้าร่วมกับภาคีเครือข่าย    
            ๒.๓ ตัวแทนอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดของสถานศึกษา
ร่วมกับจังหวัดทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3ของเดือน โดยเป็นการน้าเสนอผลการด้าเนินงานเฝ้าระวังและช่วย
สอดส่องปัญหายาเสพติดในพื นที่ 

 ๒.๔ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการท้ากิจกรรม/โครงการส่งเสริมการลดละเลิกหรือยุ่งเกี่ยวกับสาร
เสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 



๑๕๕ 
 

 
 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     ด้าเนินการก้ากับ ติดตามการท้ากิจกรรมตามแผนโดยผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์กลุ่ม 

กิจการเข้าร่วมการประเมินผลทั งในระหว่างการด้าเนินการและสรุปถอดบทเรียนหลังสิ นสุดการท้ากิจกรรม 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. นักศึกษาพยาบาล  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด ร้อยละ 100 

นักศึกษาพยาบาล  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ 100 

2. มีกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
รณรงค์ต้านยาเสพติด ป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมกับบริบท
ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่
สามารถน้าไปใช้ได้ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

ในปีงบประมาณ2559 มีกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
รณรงค์ต้านยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่
เหมาะสมกับบริบทของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาท่ี
สามารถน้าไปใช้ได้ โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกก้าลัง
กายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรม จ้านวน 4 
กิจกรรมคือ 
1.กิจกรรมการเล่นกีฬาของชมรมกีฬา 
๒.กิจกรรมงานเลี ยงปลอดเหล้าของสโมสรนักศึกษา 
3.กิจกรรมสันทนาการในโครงการของชมรมศิลปวัฒนธรรม
และชมรมดนตรีสากล 
4.การประชุมโต๊ะข่าวการศึกษาสถานศึกษาต้านยาเสพติด 

3. มีเครือข่ายแกนน้าเพ่ือประสานงาน
ภายในอย่างเป็นรูปธรรม 1 เครือข่าย 

มีเครือข่ายแกนน้าเพ่ือประสานงานภายในอย่างเป็นรูปธรรม 
1 เครือข่ายแกนน้าในสถานศึกษา โดยแกนน้านักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั นปีที่ 2 รุ่นที่ 32 ทีมนายสิงหนาท  และมี
แกนน้านักศึกษาต้นแบบ  
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั นปีที่ 2 คือ นายสุพัฒน์ วิเศษศรี   
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั นปีที3่คือนายวัชเรนทร์  บุปผาลุน  
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั นปีที่ 4 คือ นางสาวจิรัญญา พันธ์
ปลาโด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

 
 

๖. งบประมาณ  
๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

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

2 ค่าตอบแทนวิทยากร 
บรรยาย  

1200 0 0 0 1200  100 

3 ค่าตอบแทนภาคปฏิบัติ 2400 0 0 0 2400  100 

4 อาหารและอาหารว่าง 16,000 0 0 0 16,000  100 

                    รวม 24,600    24,600  100 

**หมายเหตุ   เนื่องจากได้รับงบสนับสนุนจากภายนอกจึงไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ห้องประชุมอินถวา 
จ้านวน 4 ชั่วโมง 

300 บาท 1200 บาท  

2 หอประชุมวิทยาลัยฯ3ชั่วโมงจา้นวน 
2 ครั งรวม 6 ชั่วโมง 

ชั่วโมงๆละ 
500 บาท 

3,000 บาท  

3 ค่าเครื่องเสียง 6 ชั่วโมง ชั่วโมงๆละ100 600 บาท  

 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         7.1 การประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
          7.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเวลา 
 
 



๑๕๗ 
 

 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  8.1 การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
           8.2 ความต่อเนื่องของการท้ากิจกรรมของแกนน้า 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  น้าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายผลสู่แกนน้ากลุ่มอ่ืนๆให้มากขึ น 
 
 

 
ลงชื่อ      ……………………………………          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
            (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท้านุฯ 
 

 
ลงชื่อ      ……………………………………………..    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางศิราณี   อิ่มน ้าขาว) 

                                                 รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   10  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการสวัสดิการนักศึกษา  
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ. นุชนาถ  บุญมาศ และกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 

 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    นักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน  ๕๓3  คน  
      

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
               รวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการ
ด าเนินงาน  ทบทวนระบบ การปฏิบัติงานและระบบการบริการสวัสดิการนักศึกษา และจัดท าโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
    ๒.1 ด้านทุนการศึกษา  
       จัดหาแหล่งทุนการศึกษาทัง้ทุนให้เปล่าและทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
คัดเลือกและด าเนินให้ทุนการศึกษา  ด าเนินการน านักศึกษาไปรับทุนตา่งๆด าเนินการคัดเลือกและท าสัญญาทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ติดตามการใช้จ่ายทนุการศึกษา 
 ๒.๒ ด้านสุขภาพอนามัย 
        บริการตรวจสุขภาพประจ าปี  จัดท าประกันอุบัติเหต ุ พัฒนาระบบดูแลสุขภาพและส่งตอ่ภายใน
หอพัก ( ด้านโครงสร้างและข้อมูล และการท าบัตรประกันสุขภาพ)  ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ดา้นสุขภาพ ส่งเสริม
การออกก าลังกายและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
 ๒.3 ด้านหอพัก  
    ปรับปรุงระบบดูแลภายในหอพัก ( จัดตั้งกรรมการหอพัก  ทบทวนระเบียบ  จัดท าแผนการตรวจ
หอพัก  ) ส ารวจตรวจสอบสภาพหอพักจัดท าแผนซ่อมแซมและด าเนินการซ่อมแซม  รณรงค์ ๕ ส. ภายใน
หอพักร่วมกับสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ประกวดหอพัก ระดับฟลอร์ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
            ด าเนินการประเมินผลตามตัวชี้วัดแต่ละด้าน    ๒ ครั้ง  สรุปผลงานและน าเสนอผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

 



๑๕๙ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดบริการด้านสวัสดิการนักศึกษา 
(หอพัก ทุนการศึกษา สุขภาพ วินัย)  อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป  ค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า ๓.๕๑ 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการด้าน
สวัสดิการนักศึกษา (หอพัก ทุนการศึกษา สุขภาพ วินัย)  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า ๓.๕๑ 
 

๒. นักศึกษาผู้ขอรับทุนได้รับการจัดสรรทุน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

มีนักศึกษาผู้ขอรับทุนและได้รับการจัดสรรทุนตามจ านวน
ทุนที่ได้รับ 

๓. มีแหล่งสนับสนุนจากภายนอกและศิษย์เก่า  มีแหล่งสนับสนุนจากภายนอกและศิษย์เก่า 
4. นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพและการ
ติดตามดูแลเมื่อเจ็บป่วย อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพและการติดตามดูแลเมื่อ
เจ็บป่วย อย่างทั่วถึงทุกคน 

5. นักศึกษามีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับปกติ 
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

นักศึกษามีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับปกติ เป็นส่วนใหญ่ 
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

6. หอพักสะอาดเป็นระเบียบผ่านมาตรฐาน 
๕ส. อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

หอพักนักศึกษา ได้รับการตรวจตามแผน  

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าด าเนินการ
เข้ารับทุน 

- 30,000  -    

2. ค่ายาเวชภัณฑ์ - 5,000  -    
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 14,000      

รวมทั้งหมด ๔๙,000    
        6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย(บาท) จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./6 ชม. 3,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./6 ชม. 600  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./6 ชม. 600  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  4,700  



๑๖๐ 
 

 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้  - 
  
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  - 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT)  - 
 

 
ลงชื่อ          นุชนาถ  บุญมาศ          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                            (นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ) 
             หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
 

ลงชื่อ        ภรรวษา  จันทศิลป์       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
              (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 

                                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   11  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการ 
     และวิชาชีพ  
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ.นุชนาถ  บุญมาศ และอาจารย์กลุ่มงานสวัสดิการ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย ; ประกอบด้วย 
     4.1   ศิษย์เก่า    จ านวน ๕๐ คน 
     4.2   ศิษย์ปัจจุบัน   จ านวน   ๕๓๓   คน 
     4.3    คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๒๐ คน  
     

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
    ประชุมคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักศึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูล และวางแผนด าเนินการ 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
        2.๑. จัดประชุมเสวนาศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาเครือข่ายและหาความต้องการด้านวิชาการเพ่ือเป็น
ข้อมูลน าเข้าให้งานบริการวิชาการ ในการจัดบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า 
     2.๒.ร่วมมือกับงานบริการวิชาการในการวางแผนจัดบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าในวันครบรอบ
วันสถาปนาวิทยาลัย 
     ๒.3.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาวทิยาลยั 

 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
         สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพฒันา  น าเสนอผลการด าเนนิงานตอ่ผู้บริหาร
เพื่อรับข้อเสนอแนะ และน าผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะที่ได้ ไปพฒันาการด าเนนิงานต่อไป 

 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.มีการจัดบริการวิชาการด้านวิชาการและ
วิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

มีการจัดบริการวิชาการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน จ านวน 2 ครั้ง  คือ 
    1. ร่วมกับกลุ่มวิชาการการเตรียมศิษย์เก่า  
เพ่ือรับปริญญาบัตร 
    2. ร่วมกับกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ในโครงการประชุม
ประจ าปี และสถาปนาวิทยาลัย 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยคะแนน
มากกว่า ๓.๕๑ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 งบจากศิษย์เก่า  -  -    
รวมทั้งหมด งบจากศิษย์เก่า    

         
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./3 ชม. 1,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./3 ชม. 300  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./3 ชม. 300  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./2 ชม. 100  

รวม  2,200  
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้  - 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  - 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT)  - 
 

 
ลงชื่อ          นุชนาถ  บุญมาศ          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                            (นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ) 
             หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
 

ลงชื่อ        ภรรวษา  จันทศิลป์       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
              (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 

                                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   12  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :     โครงการวินัยดี ชีวีมีสุข 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ. สัมฤทธิ์ ขวัญโพน/ อ. วรันณ์ธร   โพธารินทร์ / อ. ศุภกฤต  สุริโย 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ๔.1  นักศึกษาทุกคน    จ านวน  533   คน 
    4.2  อาจารย์กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา  จ านวน  5  คน  

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
     รวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการ
ด าเนินงานบริการสวัสดิการนักศึกษา   จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ และ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
     2.1  ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมวินัยที่ก าหนดให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดย จัดพ้ืนที่ ชื่นชมความดี
ของรายบุคคลและรายชั้นปี ( จัดบอร์ด) ภาคการศึกษา ละ ๑ ครั้ง 
    2.2.สร้างเสริมจิตส านึกในการแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  -บอกเล่าสิ่งดีๆ ประจ าสัปดาห์ร่วมกับชมรมจริยธรรม 
  -ประกวดเรียงความ เชิดชูสถาบัน รักสามัคคี คุณค่า ของการมีวินัย 
     2.3. ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมด้านวินัยและมีการประชาสัมพันธ์ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งที่
บอร์ดงานวินัยและการประชุมรวมของนักศึกษา 
    2.4. จัดท าข้อตกลงกับนักศึกษาในการแสดงพฤติกรรมด้านวินัยปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
         ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางพัฒนา  น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือรับข้อเสนอแนะ และน าผลการ
ประเมิน/ข้อเสนอแนะที่ได้ ไปพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมด้านวินัย  
อย่างน้อย ร้อยละ ๙๕ 

นักศึกษาของวิทยาลัย มีพฤติกรรมด้านวินัย  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95 



๑๖๕ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ เงินรายได้ เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวิทยากร - 3,000  -    
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 5,000      

รวมทั้งหมด 8,000    
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10ชม. 1,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  7,500  
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้  - 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  - 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT)  - 

 
ลงชื่อ      ……สัมฤทธิ์ ขวัญโพน………          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
            (นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน) 

                                                พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

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

                                                  หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 



๑๖๖ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   13  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการ บริการวิชาการศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพด้วย 
    หัวใจความเป็นมนุษย์                   
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ.วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ และอาจารย์กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ :   2 ตุลาคม  ๒๕๕๘  

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  : ประกอบด้วย 
    ๔.1.  ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รุ่นที่ ๒9 จ านวน 88  คน  
    4.๒.  อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยและผู้สนใจ จ านวน  60  คน 
    

๕. ผลการด าเนินงาน   ด าเนินร่วมกับกลุ่มวิชาการ    
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
       ประชุมกรรมการด าเนินงานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
   จัดการประชุมวิชาการ เรื่องบทบาทพยาบาลวิชาชีพกับการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์  ในวันที่บัณฑิตเข้าซ่อมรับใบประกาศนียบัตร ที่วิทยาลัย 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     รายงานผลการด าเนินการร่วมกับการการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
นักจัดการสุขภาพประจ าครอบครัวและการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
นักจัดการสุขภาพประจ าครอบครัวและการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

 
 
 



๑๖๗ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 งบจากศิษย์เก่า  -  -    
รวมทั้งหมด งบจากศิษย์เก่า    

         
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./4 ชม. 2,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./4 ชม. 400  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./4ชม. 400  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./4 ชม. 200  

รวม  3,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ - 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  - 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT)  - 
 

ลงชื่อ      วิไลลักษณ์  เผือกพันธ์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
            (นางสาววิไลลักษณ์  เผือกพันธ์) 

                                                         พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ         นุชนาถ  บุญมาศ     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ) 

                                                  หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 



๑๖๘ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   14  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการ เยาวชนจิตอาสารวมใจพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นายสุรัติ สันโดษ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา/ อ.เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ ที่ปรึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี   จ านวน  50  คน  
    4.2  เด็กในวัยเรียนและ ผู้สูงอายุในชุมชนชนบท 
 

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
      ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

      - 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดท า 
โครงการของนักศึกษาระหว่างสถาบันอย่างน้อย 2 
สถาบัน 

ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 

2. เกิดกิจกรรมจิตอาสาในโครงการที่เกิดจาก
กระบวนการคิดของนักศึกษา อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 

๓.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
80 

ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 

4.ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ80 

ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 

5.ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(ข้อ๑) มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล มี
ทัศนคติที่ดี (ข้อ ๒)ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
 (ข้อ ๓)ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 



๑๖๙ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข  
(ข้อ ๖)มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
(ข้อ ๗) มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ข้อ ๙)พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่ายานพาหนะ - ๑๕,๐๐๐  -    
2. ค่าอาหาร - ๒๑,๖๐๐  -    
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 50,000      
4. ค่าสวัสดิการ   ๓,๐๐๐      

5. ค่าประสานงาน   ๓,๐๐0      

รวมทั้งหมด ๙๒,๖๐๐     
         
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./18 ชม.   
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./18 ชม.   
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./18 ชม.   
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม.   

รวม    
 
 



๑๗๐ 
 

 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้  - 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  - 
 
๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT)  - 
 

 
ลงชื่อ        สุรัติ  สันโดษ         (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                            (นายสุรัติ  สันโดษ ) 
                                          นายยกสโมสรนักศึกษา) 
    
 

ลงชื่อ        เรณุวัฒน์    โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   15  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา / อ.เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ ที่ปรึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : พฤษภาคม 2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  นักศึกษาชั้นปีที่ 2    จ านวน 355 คน  
    4.2  อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน ประชุมวางแผนด าเนินงาน   
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

   มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมใหม่ตามแผน  แต่ไม่พบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร และรับข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนาต่อไป 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
ที่มาจากการเลือกตั้ง 

มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง 

2.จ านวนผู้ใช้สทิธิเลือกตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาอยา่งน้อยร้อยละ ๙๕ ของ 
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

นักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ร้อยละ 100 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

3. การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
มีความสุจริต ยุติธรรม ปราศจากข้อร้องเรียน 

การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีความสุจริต ยุติธรรม 
ปราศจากข้อร้องเรียน 
 

 
 
 



๑๗๒ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

 ไม่มีการใช้งบ        

     
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./3 ชม. 1,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./3 ชม. 300  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./3ชม. 300  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./4 ชม. 200  

รวม  2,300  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้  - 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  - 
๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT)  - 
                            ไม่พบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 
ลงชื่อ         เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 

 



๑๗๓ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   16  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการ  SNC IT For Education 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  ชมรมเทคโนโลยสีื่อสารเพื่อการศึกษา  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : วันที่ 25  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  สมาชิกแกนน าชมรมเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการศึกษาชั้นปทีี่ ๑ – ๒ จ านวน  ๒8  คน 
    4.๒. นักศึกษาชัน้ปทีี่ ๑ - ๓ จ านวน ๓๓๑ คน 

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
             โดยการประชุมนักศึกษาชมรมไอทีและแต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผนประสานงานกับ
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ร่างโครงการ SNC IT For education และจัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้อง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
           ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

    โดยจัดท าโครงการ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติภายในระยะเวลาที่ก าหนด และด าเนินการตาม
แผนโดยประชาสัมพันธ์โครงการทางเวบไซด์ และเสียงตามสาย หลังจากนั้นจัดอบรมแกนน าในชมรมไอที 
เรื่อง google apps เพ่ือการศึกษา จัดอบรมเรื่อง google apps เพ่ือการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – 
๓ โดยแกนน าชมรมเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการศึกษาในวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวิทยากรคือ
คุณวาที สีกมล         
 ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     โดยการประเมินความคิดเห็นการอบรม การประเมินความรู้และทักษะการใช้งาน google เพ่ือ
การศึกษา และการถอดบทเรียนที่ได้จากการด าเนินงานโครงการและน าผลการประเมินไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไปโดยภาพรวมนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและมี
ความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการ  

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.นักศึกษามีความรู้และทักษะการใช้ google 
apps เพ่ือการศึกษาระดับมากอย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐  

๑.จากการประเมินความรู้และทักษะการใช้ google 
apps ของนึกศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือการศึกษาอยู่
ในระดับมากร้อยละ ๙๒.๘๕ 



๑๗๔ 
 

 
 

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

๒.นักศึกษาที่มีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ข้อ ๕,๙ ในระดับดีขึ้นไปดังนี้ 
ข้อ ๕ การเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ  ๘๔.๒๔  
ข้อ ๙ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตร้อยละ  ๙๔.๒๕ 
 

๓.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๕ 

๓.จากผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับมากร้อยละ ๙๑.๑๙ 
 

๔. ชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในการด าเนินงาน 

๔.จากผลการถอดบทเรียนของสมาชิกชมรมพบว่ามีการ
ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆของกิจการในชมรมเช่น การจัดท าแผนงานโครงการ 
รวมถึงการก าหนดกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักศึกษาได้รับการพัฒนา 
และมีความรู้/ทักษะการใช้ google apps เพ่ือการศึกษา
ทุกชั้นปีดี 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร - 7,800  -    
2. ค่าวิทยากร - 3,600  -    

รวมทั้งหมด 11,400    
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./12 ชม. 6,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./12 ชม. 1,200  



๑๗๕ 
 

 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./12 ชม. 1,200  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./5 ชม. 250  

รวม  8,650  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้  - 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ - 
๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) - 
 ๑. ควรมีประสานงานในแต่ละฝ่ายเพ่ือจะได้ล าดับรายการในงานได้อย่างแน่นอน 
  ๒. ควรมีการเตรียมการในเรื่องพิธีกร เพื่อที่จะให้เป็นไปตามที่วางแผนกิจกรรมไว้ 

    
 

ลงชื่อ      เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   17  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการ “วศม.น่าอยู่ ส านึกรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
            มีลักษณะกิจกรรมและผลการด าเนินงานคล้ายกันกับ 
                        โครงการวศม.รู้รักษาพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต  (ไม่พบในแผน) 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1   อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 50 คน 
    4.2   นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   จ านวน  533 คน 

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
    ขั้นเตรียมการด าเนินการโดยการร่างโครงการวศม.น่าอยู่ ส านึกรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัด
ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     .ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ  จัดเสียงตามสาย / รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา
ตระหนักในการรู้รักษาความสะอาดและเห็นคุณค่าของทรัพยากร ทุกวันอังคารในสัปดาห์แรกของเดือน 
     จัดตั้งคณะกรรมประจ าหอพัก 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
 โดยจัดท าโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติภายในระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินการตาม
แผนโดย ประชาสัมพันธ์โครงการโดยจัดเสียงตามสาย / รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาตระหนักในการรู้
รักษาความสะอาดและเห็นคุณค่าของทรัพยากร ทุกวันอังคารในสัปดาห์แรกของเดือน 
              การจัดตั้งคณะกรรมประจ าหอพักโดยก าหนดมาตรฐานหอพักให้เอ้ือต่อวิถีชีวิต โดยร่วมกับฝ่าย
วินัยนักศึกษา แม่บ้านผู้ดูแลหอพัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานหอพักโดยด าเนินการตรวจหอพักนักศึกษา
ร่วมกัน 2 ครั้ง/เดือน 
              กิจกรรมหอพักสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยน่าเยี่ยมน่าชมโดยมีกิจกรรม Big  Cleaning Day เดือนละ 
๑ ครั้ง ท าความสะอาดห้องชมรมทุก 1ครั้ง/เดือน และท าความสะอาดสถานที่ส าคัญภายในวิทยาลัยทุก
เทศกาลส าคัญ 
              กิจกรรมขยะดี มีประโยชน์ ธนาคารขยะ โดยแยกสีถังขยะ วางตามอาคารเรียนหอพักนักศึกษา 
เพ่ือง่ายต่อการก าจัดขยะและการน ากลับไปใช้ใหม่โดยเปิดท าการที่ห้องชมรมเดือนละ 2 ครั้ง 



๑๗๗ 
 

 
 

-ก าหนดมาตรฐานหอพักให้เอื้อต่อวิถีชีวิต โดยร่วมกับแม่บ้านผู้ดูแลหอพัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานหอ
หัก 
 -กิจกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการหอพักแต่ละชั้นปีร่วมกับแม่บ้านผู้รับผิดชอบหอพักและก าเนิน
การ ตรวจหอพักนักศึกษาร่วมกัน 
  ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
               โดยการท าแบบประเมินความพึงพอใจ  การสรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ น าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม โดยภาพรวมนักศึกษามี
ข้อเสนอแนะด้านความชัดเจนของก าหนดการ และมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ห้องพักมีความสะอาดน่าอยู่  มี
มาตรฐาน ตามระเบียบที่วิทยาลัยก าหนด 
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของห้องพัก 

หอพักมีความสะอาดน่าอยู่ มีมาตรฐาน ๕ ส. ตามเกณฑ์ที่ 
วิทยาลัยก าหนด จ านวน ๔ หอพัก คือ 
(๑) รักษาหอพักให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอมีการราวฟลอทุก
เดือน 
(๒) จัดเตียงนอน เครื่องใช้ และเสื้อผ้าให้สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
(๓) รักษาความสะอาดบริเวณทั่วไป บริเวณหอพัก และ
บริเวณวิทยาลัย 
(๔) ดูแลรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมบริเวณหอพัก และ
บริเวณวิทยาลัย 
(๕) รักษาความสะอาด สงบ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     สรุป หอพักมีความสะอาดน่าอยู่ มีมาตรฐาน ๕ ส.  ตาม
เกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด นักศึกษาทุกชั้นปีทุกฟลอร์มี
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานตามมาตรการ การปิดน้ าทุก
ครั้งเมื่อออกจากห้องน้ า หรือไม่ใช้ และปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๑ 

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๓ , ๗ 
ในระดับดีขึ้นไป  อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

๒.นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ข้อ ๓ คือตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จ านวน 
๕๐๕คน  จาก ๕๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ 
ข้อ ๗ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม จ านวน ๘๒ คน  
จากสมาชิกชมรมจ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจ ใน
ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ 80 

๓. นักศึกษามีความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจจ านวน  ๔๘๖ คนจาก ๕๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๑๘ 

 



๑๗๘ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับประกวด
หอพัก 4 หอพัก 

- ๑0,๐๐๐  -    

รวมทั้งหมด 10,000     
         
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./3 ชม. 1,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./- ชม. -  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./3 ชม. 300  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./6 ชม. 300  

รวม  2,100  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 ๑.ไม่มีมาตรการที่แน่ชัดในการตรวจหอพักนักศึกษาหรือการกระตุ้นให้นักศึกษาท าความสะอาด
หอพักอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ไม่มีคณะกรรมการดูแลหอพักท่ีแบ่งตามฟอล์เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลความสะอาดของหอพักตาม
ฟอล์ และง่ายต่อการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   -  
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

 
 

๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑. เป็นโครงการที่ดีควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ควรมีสิ่งกระตุ้นให้นักศึกษาดูแลความสะอาดของห้องพัก 
 ๓. ควรจัดตั้งกรรมการในการดูแลอย่างเป็นทางการรายงานความเคลื่อนไหวและแจ้งซ่อมแซมใน
ส่วนที่ช ารุด 
 ๔. รณรงค์ให้นักศึกษารู้รักษาความสะอาดของการใช้งานห้อง STUDY 
 ๕. ควรมีการรณรงค์ถึงการประหยัดใช้ไฟฟ้า 
     ๖. ควรมีห้องชมรมและเก็บของให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
 

 
ลงชื่อ      เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๐ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   18  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการ English for fun 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  ประธานชมรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ :  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  นักศึกษาทุกชั้นปี   จ านวน  533  คน  
    4.2  อาจารย์กลุ่มงานพ มนานักศึกษา 
 

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  และประชุมนักศึกษา 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

    ด าเนินกิจกรรมตามแผน ในเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เพ่ือพัฒนา 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑ .ร้ อยละ  ๖๐  ของนั กศึ กษามี
ทัศนคติที่ดีข้ึนต่อภาษาอังกฤษ 

    นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐  มีการด าเนินกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรมด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
ท าแบบทดสอบก่อนเริ่มโครงการ                                        - 
แบบทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- แบบประเมินทัศนคติต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
- จัดบอร์ด ด้านความรู้ วัฒนธรรม เทศกาลส าคัญ  เป็น
ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรม English on Monday 
- การท า MOU ในเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษในทุกวันจันทร์ กับ
นักศึกษาทุกชั้นปีและอาจารย์ โดยมีแกนน าแต่ละชั้นปี อย่างน้อย



๑๘๑ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ชั้นปีละ ๓ คน 
- น าเสนอค าศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษท่ีหน้าเสาธงหลัง
เคารพธงชาติทุกวันจันทร์ 
-จัดท าบัดดี้ชาวต่างชาติ เพ่ือเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
-จัดรายการเสียงตามสายในวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา ๐๗.๐๐ – 
๐๗.๑๕ นาทีโดยมีการเปิดเพลงสากลพร้อมแปลความหมาย 
-ท าแบบทดสอบหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

๒.ร้อยละ ๗๐ ของนักศึกษามีผลการ
ทดสอบ  post test   ด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นจาก 
Pretest 

-นักศึกษามีผลการทดสอบ  post test   ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้นจาก Pre  test  แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ของ สบช. 
ตามเป้าหมาย 

๓. นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมระดับมากขึ้นไป 
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑ 

 
๔. ชมรมมีการใช้กระบวนการพฒันา
คุณภาพในการด าเนนิงานครบ
กระบวนการ 

- 

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ข้อ ๖, 
๙ ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในข้อที่ ๖,๙  
ระดับดีข้ึนไป ดังนี้ 
ข้อ ๖ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ ๙๐.๖ 
ข้อ ๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ อยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ ๙๒.๒ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 5,000      
รวมทั้งหมด 5,0๐๐     

         
 
 
 



๑๘๒ 
 

 
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  7,500  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑ การเปลี่ยนทัศนคติให้นักศึกษามาชอบภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 
 ๒ ภาษาอังกฤษต้องสื่อสารกันทุกวัน 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 
๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑. ผู้ออกไปน าเสนอค าศัพท์ออกเสียงภาษาอังกฤษชัดเจน อยากให้มีค าศัพท์เพิ่มเป็นวันละ ๓ ค า 
๓ ประโยค 
  ๒. ต้องการให้มีค าศัพท์ทุกๆวัน จะได้เพ่ิมค าศัพท์ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะการสะกด
โรคต่างๆตอนฝึกงาน 
 ๓ ต้องการให้พูดสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง เพราะ ได้ความรู้ ฝึกพูด ฝึกฟัง เป็นอย่างดี 
 ๔ ต้องการให้มีกิจกรรม English on Monday  ต่อไปอีก 
 ๕. ผู้ออกไปน าเสนอ ควรเปลี่ยนกันพูดให้มากกว่านี้ เพราะมีแต่คนเดิมๆ 
 

   
ลงชื่อ         เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 

 
 



๑๘๓ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   19  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการส่งเสริมจิตอาสา ซื่อสัตย์ สามัคคี สร้างคนดี วศม. 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  ประธานชมรมจริยธรรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่    ๑-๔ จ านวน ๕๓3 คน 
 

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
         ด าเนินการโดยการร่างกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา ซื้อสัตย์ สามัคคี สร้างคนดี วศม. และจัด
ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
            โดยด าเนินกิจกรรมตลอดปีงบประมาณโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ าวิทยาลัย (พระพุทธลีลา พรพรหมธาดา ศาลปู่ตา) และการกล่าวค าปฏิญาณตนทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
และกิจกรรม “ยิ้มไหว้ทักทายรุ่นน้องสานสัมพันธุ์รุ่นพ่ี” หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ การเป็นผู้น าในการสวด
มนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิและแผ่เมตตา และกิจกรรมเปิดสื่อคุณธรรม จริยธรรมด้านความดีกิจกรรมการ
น าเสนอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่างๆหลังวันที่มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้
พระ ทุกเย็นวันพุธ วันอาทิตย์และวันพระ โดยนักศึกษาได้ให้ความส าคัญในการมาเข้ากิจกรรมโดยมีเวร
สุขภาพประจ าวันรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๘ ขึ้นไป  และกิจกรรมการตักบาตรทุกวันศุกร์และ
วันส าคัญต่างๆของวิทยาลัยโดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอในชุดผ้าไทย          
     กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาโดยส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและด าเนินงานจิตอาสาทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดวิทยาลัยและหอพักร่วมกับชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     จิตอาสาจัดกิจกรรม การแสดง รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ร่วมกับวิทยาลัยจัดขึ้น วันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๙ กิจกรรมจิตอาสาร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการจังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดพระบรมรูปสมเด็จย่า พระพรหมธาดา ศาลปู่ตา 
พระพุทธลีลา เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดพระ
บรมรูปสมเด็จย่า พระพรหมธาดา ศาลปู่ตา พระพุทธลีลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย วันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้นักศึกษายังแสดงพฤติกรรมจิต
อาสาอื่นๆ ด้วย เช่นการช่วยงานกิจกรรมของวิทยาลัยโดยไม่ได้ร้องขอ การช่วยเหลือภารกิจของอาจารย์  



๑๘๔ 
 

 
 

       กิจกรรมวัยใส ห่วงใยผูสู้งอายุ โดยมีจิตอาสาจัดกิจกรรมศุกร์หรรษา กับ สว.วัยสะรุ่นโดยนักศึกษาชั้น
ปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุของวิทยาลัยทุกวันศุกร์ เพื่อศึกษา ประเมิน ส ารวจปัญหาและสรุป
ปัญหา แล้วจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่พบ เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพที่ดี การพูดคุยให้ก าลังใจ
ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น 
       กิจกรรมส่งเสริมคนดีต้นแบบอินถวาโดยคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ชั้นปีละ ๓ คน ที่ไม่มีประวัติ
ความผิดทางวินัย ปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย มีความเป็นผู้น า และมีจิตอาสา รวมทั้งมีความโดดเด่นด้าน
กิจกรรม และน ามาคัดเลือกเหลือชั้นปีละ ๑ คน โดยร่วมมือกับกลุ่มงานวินัยนักศึกษา และมอบรางวัลให้กับ
นักศึกษาท่ีเป็นคนดีต้นแบบอินถวาของแต่ละชั้นปี  
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยมีการจัดท าสมุดบันทึกความดีให้นักศึกษาทุกคน พร้อม
แจ้งการลงบันทึกความดีที่ฉันท าและให้ชมรมจริยธรรมด าเนินการตรวจสมุดบันทึกความดีเดือนละ ๑ ครั้ง 
ซึ่งมีรายการจิตอาสาที่นักศึกษาท าเป็นที่น่าพึงพอใจ 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละนักศึกษามีผลประเมินพฤติกรรม
คุณธรรมอย่างน้อย รวมร้อยละ ๘๐ ซึ่ง
ประกอบด้วย 
- ด้านความมีวินัยในตนเอง 
- ด้านความซื่อสัตย ์
- ด้านความเสียสละ  
- ด้านเอ้ืออาทร 

๑.นักศึกษาที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง
การท าความดใีนภาพรวม ร้อยละ ๙๒.๗๕ โดยมีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ในการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
คือ มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ นักศึกษามีความซื่อสัตย์ในการ
เขียนสมุดกิจกรรม ตามความเป็นจริง การมีจิตอาสาร่วม
กิจกรรม การแสดงความมีน้ าใจในการช่วยเหลือกัน การ
ท างานเป็นทีม เอื้ออาทรช่วยเหลือแบ่งปันกัน 
 

2.ผลการประเมินอัตลักษณบ์ัณฑิตด้านจิต
บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 

๒. จากการประเมินผลของอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่านักศึกษา
มีอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตบริการอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๘๒.๕๔ 
 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 35,660  -    



๑๘๕ 
 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

และอ่ืนๆ 
2. ค่าเดินทางเยี่ยม

ผู้สูงอาย ุ
- 5,000      

รวมทั้งหมด 40,660     
         
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./18 ชม. 9,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./18 ชม. 1,800  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./18 ชม. 1,800  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  13,100  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งควรมีการบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ที่น.ศ.ได้เรียนรู้ 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
          การก ากับ ติดตาม และกระตุ้น ส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง 
๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑. ควรเพิ่มการประเมินผลโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึกพฤติกรรมจิตอาสาที่สังเกตได้ 
 ๒.ควรมีการน าเสนอพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาที่อาจารย์และบุคคลากรในวิทยาลัยไปถึงงาน
วินัยนักศึกษา 

  
ลงชื่อ       เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 



๑๘๖ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   20  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการ สืบสานประเพณีกีฬาภายในส่งเสริมพลานามัย  
    Exercise for heath 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  ชมรมกีฬาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ :  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  นักศึกษาทุกชั้นปี   จ านวน  533  คน  
    4.2  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของวิทยาลัย  จ านวน 100 คน 
 

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 โดยการร่างกิจกรรมสืบสานประเพณีกีฬาสีภายใน ส่งเสริมพลานามัย Exercise for health
และจัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
              โดยจัดท าโครงการ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติภายในระยะเวลาที่ก าหนด และด าเนินการตาม
แผนโดย ประชาสัมพันธ์โครงการในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทางเวบไซด์ของวิทยาลัย และจัดเสียงตามสาย
เชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นประเมินภาวะสุขภาพประจ าปี และส ารวจความต้องการ
ของคนที่จะเล่นกีฬาแต่ละประเภทผ่านประธานชั้นปี จึงน ามาสู่การจัดกิจกรรม Exercise for heath โดย
เป็นการเต้นแอโรบิคอย่างน้อย สัปดาห์ละ3วันๆละ20-30นาที ตลอดภาคการศึกษา และท าการแข่งขัน
คัดเลือกทีมเข้ารอบเพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามในวันที 29 มีนาคม 
2559 และมีกิจกรรมการประกวด SMART HEALTY BOY and GIRL โดยเป็นตัวแทนของแต่ละสี 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
                โดยการท าแบบประเมินความพึงพอใจ  การสรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ น าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม โดยภาพรวมนักศึกษามี
ข้อเสนอแนะด้านความชัดเจนของก าหนดการ และมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ  

 
 
 
 



๑๘๗ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

๑.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๔๗  คน   
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๒ 
 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม ระดับมากข้ึนไปอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

๒.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับมาก
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ 

๓. นักศึกษาทุกชั้นปี มีการออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย คนละ ๑๒ ชั่วโมง
ในระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา 

- 

๔. ร้อยละของนักศึกษามีค่าดัชนีมวลกาย
อยู่ในระดับมาตรฐาน อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

- 

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมิน 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ๖,๗,๙  
ในระดับดีขึ้นไปอยา่งน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ข้อ 
๖,๗,๙ ดังนี้ข้อที่ ๖ มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ข้อที่ ๗ มีภาวะผู้น าและ
สามารถท างานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ ๘๐   ข้อที่ ๙ สามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น 
ฃร้อยละ ๘๑.๖ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอุปกรณ์และ
อ่ืนๆประกอบ
กิจกรรม 

- 4๕,๐๐๐  -    

2. ค่าจ้างวง
ดุริยางค์ 

- 6,000  -    

รวมทั้งหมด 51,000     
         
 
 



๑๘๘ 
 

 
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./5 ชม. 2,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./5 ชม. 500  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./12 ชม. 1,200  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  4,700  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. ก าหนดการไม่แน่นอนท าให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดหลายอย่าง       
 ๒. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมกระชับ ท าให้ตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้นักกีฬา
และกรรมการการตัดสินไม่เพียงพอ 
 ๓. นักกีฬาไม่ได้ท าการฝึกซ้อม เนื่องจากสนามกีฬาเป็นพ้ืนที่ซ้อมเชียร์หลีดเดอร์และแสตนเชียร์ 
 ๔. สโมสรนักศึกษาไม่ได้ท าหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ๕. ค ากล่าวรายงานและประวัติผู้ถือคบเพลิงยาวเกินไป 
 ๖. ป้ายงาน Sport night ไม่ชัดเจน 
  ๗. พิธีกรไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในการสวนสนาม 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  - 
๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑. ควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
 ๒. มีการท าหนังสือแต่งตั้งหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 ๓.มีการประชุมติดตามและประสานงานระหว่าง ชมรมและสโมสรนักศึกษาเป็นระยะ 

 ๔. ชมรมกีฬาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

   
 

ลงชื่อ       เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 

 



๑๘๙ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   21  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการ พัฒนาศักยภาพและทักษะทางดนตรีของนักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  ชมรมดนตรี   / อ.เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ ที่ปรึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ :    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  นักศึกษาชมรมดนตรีสากล จ านวน  ๖๐ คน 
    4.2   นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑-๔   
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
     ประชุมวางแผนและ จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ   ประชาสัมพันธ์ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะทางดนตรีของนักศึกษา”     
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
               การจัดกิจกรรมนันทนาการด้วยการแสดงดนตรีสากลในงานประเพณีของสถาบันและกิจกรรม
ในชั่วโมงพัฒนานักศึกษาและสถาบันและกิจกรรมในชั่วโมงพัฒนานักศึกษา   
 - กิจกรรม Folk Song ก่อนสวดมนต์ไหว้พระ 
 -งาน Lady of The Lamp (๒๔ กันยายน ๒๕๕๘) 
 -งานขึ้นปีใหม่ของวิทยาลัย (๗ มกราคม ๒๕๕๙) 
 -งาน Sport Night (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙) 
 -งาน Byenior (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 -งาน Freshy night (๑ กันยายน ๒๕๕๙) 
 -กิจกรรมประสานเสียงเพลงสถาบัน 
 -ฝึกซ้อมดนตรี ๑ สัปดาห์ก่อนขึ้นแสดง         
        ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  สรุปผลการด าเนินงานเสนอเพ่ือรับข้อเสนอแนะ น าไป
พัฒนาต่อไป 

 
 
 



๑๙๐ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. สมาชิกในชมรมดนตรีสากลสามารถมี
วงดนตรีอย่างน้อยชั้นปีละ ๑ วง 

สมาชิกในชมรมดนตรีสากลสามารถมีความสามาถทางดนตรี
อย่างน้อยชั้นปีละ ๑ คน 
 - นายปิยพัทธ์  ปะวะศรี (มือกลอง) 
 - นายพิพัฒน์  ผดุงกิจ (มือเบส) 
 - นายน าโชค  สอนโพ (มือคีย์บอร์ด) 
 

๒. นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามวิทยาลัยก าหนดในข้อ ๗ และ 
ข้อ ๙ อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม
วิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๗)มีภาวะความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘ 
ข้อ ๙)พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๗ 
ศักยภาพด้านดนตรีและสุนทรียภาพด้านอารมณ์ของ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๖๒ 
 

๔. ชมรมมีการน ากระบวนการพัฒนา
คุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างครบ
กระบวนการ 

๔.ชมรมดนตรีสากลได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโดย 
  P = ตัวแทนชมรมดนตรีสากลร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและสุนทรียภาพ ด้าน
อารมณ์ของนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเสนอ
โครงการตามล าดับ ในระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
- วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
D = ด าเนินการตามแผนของการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย 
   -  กิจกรรม Folk Song ก่อนสวดมนต์ไหว้พระ 
   -  งาน Lady of The Lamp (๒๔ กันยายน ๒๕๕๘) 
   - งานขึ้นปีใหม่ของวิทยาลัย (๗ มกราคม ๒๕๕๙) 
   - งาน Sport Night (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙) 
   -  งาน Byenior (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
   - งาน Freshy night (๑ กันยายน ๒๕๕๙) 
   - กิจกรรมประสานเสียงเพลงสถาบัน 
    - ฝึกซ้อมดนตรี ๑ สัปดาห์ก่อนขึ้นแสดง 
 



๑๙๑ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
C = ประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและ
สุนทรียภาพด้านอารมณ์ของนักศึกษา 
A = ตรวจสอบผลการประเมินกิจกรรมโครงการพัฒนา 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวิทยากร - ๑2,๐๐๐  -    
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 2,0๐๐  -    

รวมทั้งหมด 14,0๐๐     
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./20 ชม. 10,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./20 ชม. 2,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  14,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 นักศึกษาในชมรมบางคนยังขาดทักษะและประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี  จึงต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ - 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

 
 

 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาน าข้อมูลผลการส ารวจศักยภาพ/ความสามารถด้านต่างๆของนักศึกษา
แต่ละชั้นปีมาพิจารณาเพ่ือท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๒ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมในการพิจารณาด าเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 
 ๓. ต้องการให้ระยะเวลาการแสดงเป็นไปตามที่ก าหนด 
 ๔. ลดกิจกรรมที่มีมากเกินความจ าเป็น 
 

 
 

ลงชื่อ        เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม  22 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการฮักแพง เบิ่งแงงศิลปวัฒนธรรมวศม. 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นายอชรายุ ภูมิพันธ์ และคณะชมรมศิลปวัฒนธรรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
   4.1   สมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๘๐ คน 
   4.2  นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  ประชุมเพ่ือการวางแผนด าเนินงานนของชมรมศิลปวัฒนธรรม 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
     นักศึกษาในชมรมมีการท าความสะอาดห้องชมรม จัดเก็บอุปกรณ์ทุกๆเดือน โดยแบ่งเวรท า
ความสะอาด และส ารวจสภาพเครื่องดนตรี ชุด เครื่องประดับ อุปกรณ์อ่ืนๆ พร้อมทั้งจัดท าบัญชียืม-คืน 
อุปกรณ์ภายในชมรมอย่างเป็นระบบ 
 การแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 ครั้งที่ ๑ งานลอยกระทงประจ าปี     
 ครั้งที่ ๒ งานวันปีใหม่ 
 ครั้งที่ ๓ งานราตรีอินถวา 
 ครั้งที่ ๔ งาน Freshy Night 
 ครั้งที่ ๕ งาน Lady of the lamp 
 ครั้งที ่๖ งานสดุดีพระคุณแม่ 
 ครั้งที่ ๗ งาน sport night 
 ครั้งที่ ๘ การแสดงพิธีเปิดของกีฬาสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม 
 ครั้งที่ ๙ การแสดงพิธีเปิดงานการประชุมของสภากาแฟ 
 ครั้งที่ ๑๐ การแสดงพิธีเปิดงานการน าเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลของ นศ.ปี๒ 
 ครั้งที่ ๑๑ การแสดงต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 
 ครั้งที่ ๑๒  การแสดงในโครงการจิตอาสากล้าใหม่   
 



๑๙๔ 
 

 
 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล…สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ 
น าไปพัฒนา 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๑.นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ข้อ 
๔,๗,๙ ในระดับดีข้ึนไป จ านวน 51 คน   คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

 ๒. ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

๒.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มากขึ้นไป 48 คิดเป็นร้อยละ 95 

 
 ๓. จ านวนนักศึกษาที่มีความสามารถทาง
ดนตรีไทยเพ่ิมข้ึนจากเดิม อย่างน้อย ๕ คน 

๓.รายชื่อนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางดนตรีไทยเพ่ิมข้ึน ๕ 
คน ดังนี้ 
นายพิพัฒน์ ผดุงกิจ        นายค าภีร์ สืบสิงคาร 
นายสารัช ใจศิริ             นางสาว ชลุตา พลหาญ 
นางสาวเพชรรัตน์ ศิริเพช 
 

๔. มีกิจกรรมการเผยแพร่อย่างน้อย ๑๐ 
กิจกรรม 

๔.กิจกรรมการเผยแพร่อย่างน้อย 10 กิจกรรม 
๑ งานลอยกระทงประจ าปี    
๒ งานวันปีใหม่ 
๓ งานราตรีอินถวา 
๔ งาน Freshy Night 
๕ งาน Lady of the lamp 
๖ งานสดุดีพระคุณแม่ 
๗ งาน sport night 
๘ การแสดงพิธีเปิดของกีฬาสาธารณสุขของจังหวัด
มหาสารคาม 
๙ การแสดงพิธีเปิดงานการประชุมของสภากาแฟ 
๑๐ การแสดงพิธีเปิดงานการน าเสนอนวัตกรรมทางการ
พยาบาลของ นศ.ปี๒ 
๑๑ การแสดงต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 
๑๒  การแสดงในโครงการจิตอาสากล้าใหม่ 

5. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามวิทยาลัยก าหนดในข้อ4 ข้อ ๗ 
และ ข้อ ๙ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

๕.นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ 
๔,๗,๙ ในระดับดีขึ้นไป จ านวน ๖๐ คน   คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 



๑๙๕ 
 

 
 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าจ้างเหมาชดุ - 30,๐๐๐  -    
2. ค่าตอบแทน

วิทยากร 
- 14,400  -    

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 5,000      
รวมทั้งหมด 49,400    

         
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  8,000  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
        ๑. ก าหนดการของกิจกรรมต่างๆมีความไม่แน่นอนของวันเวลาที่จัด จึงท าให้ตั้งตัวไม่ทันและหา
เวลาซ้อมได้ยาก  
 ๒. ไม่มีเวลาซ้อมการแสดงเนื่องจาก การแจ้งงานในระยะเวลาที่ประชันชิด และตัวนักศึกษาเองบาง
คนก้อไม่มีพ้ืนฐานจึงท าให้การซ้อมในระยะเวลาที่สั้นเป็นไปล าบาก 
  
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การวางแผน และประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการตนเองและเวลาได้ดี 
 
 
 



๑๙๖ 
 

 
 

๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาน าข้อมูลผลการส ารวจศักยภาพ/ความสามารถด้านต่างๆของนักศึกษา
แต่ละชั้นปีมาพิจารณาเพ่ือท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมในการพิจารณาด าเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 
         

 
ลงชื่อ          อชรายุ   ภูมิพันธ์      (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                            (นายอชรายุ ภมูิพันธ์) 
                                         ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรม 
    
 

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

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   23  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการต้นกล้าอินถวา ปลอดยาเสพติด  ไร้ควันบุหรี่และเครื่องดื่ม 
    แอลกอฮอล์     เปลี่ยนเป็น  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนรุ่นใหม่เอาชนะยาเสพติด 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นายสุรัติ สันโดษ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา/ อ.เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ ที่ปรึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  นักศึกษาทุกชั้นปี    
    4.2  อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 ๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
               คณะกรรมการมีการประชุมวางแผนการด าเนินงานในด้านการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด
ในชุมชนร่วมกันระหว่างชุมชนศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและสถาบันการศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม  
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
               รับสมัครกลุ่มจิตอาสาเพ่ือเป็นแกนน าในการด าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและ
มอบหมายให้ นักศึกษาแกนน าโครงการ  วศม.ร่วมใจ ปลอดภัยห่างไกลแอลกอฮอล์ที่ได้รับงบสนับสนุนจาก
สสส.และท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในการขับเคลื่อนงานแกนน าของ
วิทยาลัย  
               ด าเนินการตามแผนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
แกนน าร่วมกับภาคีเครือข่าย    
               ตัวแทนอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดของสถานศึกษาร่วมกับ
จังหวัดทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3ของเดือน โดยเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานเฝ้าระวังและช่วยสอดส่อง
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
              ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการท ากิจกรรม/โครงการส่งเสริมการลดละเลิกหรือยุ่งเก่ียวกับสารเสพ
ติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
           ๓) ขัน้ด าเนินการ  (CHACK) 

     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ 
น าไปพัฒนาต่อไป 

 



๑๙๘ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
 

2. กิจกรรมการรับน้องใหม่เป็นไปอย่าง
สร้าง สรรค์ไร้แอลกอฮอล์   ร้อยละ ๑๐๐ 

 1.นักศึกษาพยาบาล  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ 100  
ในปีงบประมาณ2559 มีกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
รณรงค์ต้านยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่
เหมาะสมกับบริบทของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาท่ี
สามารถน าไปใช้ได้ โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลัง
กายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรม จ านวน 4 
กิจกรรมคือ 
   1.กิจกรรมการเล่นกีฬาของชมรมกีฬา 
    ๒.กิจกรรมงานเลี้ยงปลอดเหล้าของสโมสรนักศึกษา 
    3.กิจกรรมสันทนาการในโครงการของชมรม
ศิลปวัฒนธรรมและชมรมดนตรีสากล 
   4.การประชุมโต๊ะข่าวการศึกษาสถานศึกษาต้านยาเสพติด 

๓. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในข้อ ๒ , ๓ , ๖ , ๗ 
ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

3. .มีเครือข่ายแกนน าเพื่อประสานงานภายในอย่างเป็น
รูปธรรม 1 เครือข่ายแกนน าในสถานศึกษา โดยแกนน า
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 32 ทีมนายสิงหนาท  
และมีแกนน านักศึกษาต้นแบบ  
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คือ นายสุพัฒน์ วิเศษศรี   
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3คือนายวัชเรนทร์  บุปผาลุน  
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 คือ นางสาวจิรัญญา พันธ์
ปลาโด 
     นักศึกษาที่มีผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในข้อ ๒ , ๓ , ๖ , ๗ ใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๘๐ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ๒0,000      
รวมทั้งหมด ๒0,000     



๑๙๙ 
 

 
 

        6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./40 ชม. 20,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./30 ชม. 3,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./50 ชม. 2,500  

รวม  26,000  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
         ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนน ากลุ่มอ่ืน 
  
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  - 
  
๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 น าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายผลสู่แกนน ากลุ่มอ่ืนๆให้มากขึ้น 

 
ลงชื่อ         สุรัติ  สันโดษ          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                            (นายสุรัติ  สันโดษ ) 
                                          นายยกสโมสรนักศึกษา) 
    
 

ลงชื่อ        เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   24  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   . โครงการ  วศม. ปันปั่นรักษ์  เพื่อน้อง 
       เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง ในโครงการวศม. ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสังคม 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์สัมฤทธิ์ ขวัญโพน / อาจารย์นุชนาถ  บุญมาศ /และคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  - มีนาคม ๒๕๕๙ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซอน จ านวน  ๒๐๐ คน 
    4.๒. นักศึกษาสมาชิกชมรม RSC จ านวน ๒๐ คน 
    4.๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ ที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐ คน 
 
 ๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน ประชุมและวางแผนด าเนินการ 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
    กิจกรรม ปันปั่นรักเพื่อน้องประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองซอน  
             วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น.และ วันที่๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านหนองซอน 
  กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  วันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น. โดยกิจกรรม  
 ๑.  กิจกรรมบรรยายและใช้สื่อประกอบ เรื่อง การใช้รถให้ถนนที่ถูกต้องและถูกกฎระเบียบจราจร 
โดย นายกรกิตร วรรณวงษ์ และนางสาวศิรินภา แวงวรรณ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ จากวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
 ๒.  สันทนาการและเล่นเกมส์สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกวิธี โดย นายกิตติศักดิ์
วิเชียรสาร และ นายศักรินทร์ ผาดไธสง นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ จากวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 
 ๓. จัดบอร์ดให้ความรู้ โดย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ จากวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม   
 



๒๐๑ 
 

 
 

 ๔.  กิจกรรม “  ต้นไม้ชวนขับขี่ปลอดภัย ” วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา  
๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น. โดยกิจกรรม  
     ๔.๑   แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิด  สร้างค าขวัญการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน อย่าง 
น้อย กลุ่มละ ๒ ค าขวัญ และ ร่วมสร้างปณิธาน ในการสร้างพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย   
    ๔.๒  น าค าขวัญที่ได้ ไปผูกติดกับต้นไม้ภายในโรงเรียน     
 ๕.   กิจกรรม “  อ้ายน้องเว้ากัน ”   วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น.  
โดยการพูดคุยและถอดบทเรียนและประเมินความรู้หลังการสอน 
 ๖.  กิจกรรมเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
     ๖.๑   ฝึกทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยโดยใช้สนามจ าลอง  
    ๖.๒  เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและกฎจราจร โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
 ๗.  กิจกรรมห่วงใยการขับขี่จากใจพี่สู่น้อง โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 ๘.  ท า MOU ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองซอนในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๕.๓๐ น. 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  สรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ 
น าไปพัฒนาต่อไป 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรโดย มีการ
สวมหมวกนิรภัยอย่างน้อย ร้อยละ ๖๐ 
 

นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรโดย มีการ
สวมหมวกนิรภัยอย่างน้อย  

๒. นักเรียนมีความรู้ใน เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การขับขี่เพ่ิมขึ้น โดยรถที่น ามาใช้มี พรบ.ประกันภัย
และนักเรียนมีใบขับขี่รถจักยานยนต์ เปรียบเทียบจาก
ก่อน-หลัง การเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

นักเรียนมีความรู้ใน เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การขับขี่เพ่ิมขึ้น โดยรถที่น ามาใช้มี พรบ.
ประกันภัยและนักเรียนมีใบขับขี่รถจักยานยนต์ 
เปรียบเทียบจากก่อน-หลัง การเข้าร่วมโครงการ 

๓. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ในข้อ
ที่ 3. ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข ข้อ
ที่ 6. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ ข้อที่ 7 มีภาวะผู้น าและสามารถท างาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่  9 พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในข้อ
ที่ 3. ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
ข้อที่ 6. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ข้อที่ 7 มีภาวะผู้น าและสามารถ
ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่  9 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต  



๒๐๒ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 9,000      
2. ค่าอาหาร - 7,200      
3. ค่าจ้างเหมารถ - 4,000      
4. ค่าตอบแทน

วิทยากร 
- 1,800      

รวมทั้งหมด ๒2,000     
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./5 ชม. 2,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./5 ชม. 500  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./30 ชม. 1,500  

รวม  5,500  
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้  - 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
            เช่นเดียวกับ โครงการวศม. ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสังคม 
 

ลงชื่อ            สัมฤทธิ์ ขวัญโพน       (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (อาจารย์สัมฤทธิ์ ขวัญโพน) 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    

ลงชื่อ          นุชนาถ  บุญมาศ   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 



๒๐๓ 
 

 
 

 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   25  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :โครงการจิตอาสากล้าใหม่เพื่อดูแลสุขภาพชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นายสุรศักดิ์   กุณโฮง  และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  -   30 พฤษภาคม  2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ในพื้นที่ ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
 ๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
   ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 
 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 85 

  ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 

2  เกิดกลุ่มจิตอาสาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามในการ
เข้าร่วมท ากิจกรรมกับสโมสรนักศึกษาครอบคลุมตัวแทน
นักศึกษาทุกชั้นปี 

ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 

3 ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานในชุมชน ร้อยละ 60 ได้รับ
การตรวจสุขภาพเพ่ือคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก
ซ้อน 

ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 

4 ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน สามารถสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่าง
ถูกต้อง  เหมาะสม อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
 

ไม่พบรายงานการด าเนินงาน 



๒๐๔ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหาร - 6,500      
2. ค่าวิทยากร - 1,200      
3. ค่าจ้างเหมารถ - 3,000      
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 9,300      

รวมทั้งหมด ๒0,000     
         
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./4 ชม.   
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./4 ชม.   
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./6 ชม.   
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม.   

รวม    
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้ - 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ - 
๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT)  - 

 
ลงชื่อ      เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์.    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 

 



๒๐๕ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   26  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการ เยาวชนจิตอาสารวมใจพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นายสุรัติ สันโดษ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา/ อ.เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ ที่ปรึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี   จ านวน  50  คน  
    4.2  เด็กในวัยเรียนและ ผูสู้งอายุในชุมชนชนบท 
 ๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ซ้ ากับโครงการที่ 14 

ไม่พบรายงานการด าเนนิงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   27  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการ วศม.ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสังคม 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  ชมรม RSC   / อ.สัมฤทธิ์   ขวัญโพน  (ที่ปรึกษา) 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  นักศึกษาทุกชั้นปี   จ านวน  533  คน 
    4.2  อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
    4.3  แกนน านักเรียนโรงเรียนในภาคีเครือข่าย จ านวน ๑ โรงเรียน 

 ๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
     วิเคราะห์การด าเนินงาน ประชุมวางแผนด าเนินกิจกรรม 
       ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
     กิจกรรมรณรงค์อบรมและฟ้ืนฟูความรู้  และสร้างจิตส านึกในการขับข่ีปลอดภัย ท า MOU 
ระหว่างชมรม RSC กับสโมสรนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
     วันที่   ๕   พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๕.๐๐ -  ๑๗.๐๐ น.  
ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   
 ๑. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่  ๑ ๒ ๓ และ๔  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. อาจารย์สัมฤทธิ์ ขวัญโพนเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม 
 ๓. จัดท า MOU ระหว่างชมรม RSC กับสโมสรนักศึกษาพยาบาล 
 ๔.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู  และสร้างจิตส านึกในการขับข่ีปลอดภัย 
    ๔.๑  น าเสนอข้อมูล  เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้น  ผลกระทบจากการฝ่าฝืนกฎจราจร 
    ๔.๒  เปิดวีดีทัศน์-  การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 ๕. จัดกิจกรรมตอบค าถามเก่ียวกับกฎจราจรเบื้องต้นและผลกระทบจากการฝ่าฝืนกฎจราจร  
พร้อมทั้งแจกของรางวัล 
 ๖. ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์อบรมและฟ้ืนฟูความรู้  และสร้างจิตส านึกในการ
ขับข่ีปลอดภัย 
 - ได้เรียนรู้กฎจราจรเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน 
 - ได้ข้อคิดในการใช้รถใช้ถนนจากประสบการณ์ที่นักศึกษาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 



๒๐๗ 
 

 
 

 - ได้เรียนรู้ผลกระทบจากความประมาทในการใช้รถ 
 - ได้เรียนรู้โทษจาการดื่มเครื่องมึนเมา 
 - เรียนรู้การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการขับข่ี 
 
 กิจกรรม ปันปั่นรักเพื่อน้องประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองซอน  
      วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น.และ วันที่๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านหนองซอน 
 กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  วันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น. โดยกิจกรรม  
 ๑.  กิจกรรมบรรยายและใช้สื่อประกอบ เรื่อง การใช้รถให้ถนนที่ถูกต้องและถูกกฎระเบียบจราจร 
โดย นายกรกิตร วรรณวงษ์ และนางสาวศิรินภา แวงวรรณ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ จากวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
 ๒.  สันทนาการและเล่นเกมส์สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกวิธี โดย นายกิตติศักดิ์
วิเชียรสาร และ นายศักรินทร์ ผาดไธสง นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑  จากวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 
 ๓. จัดบอร์ดให้ความรู้ โดย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ จากวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม   
 ๔.  กิจกรรม “  ต้นไม้ชวนขับขี่ปลอดภัย ” วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา  
๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น. โดยกิจกรรม  
     ๔.๑   แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิด  สร้างค าขวัญการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน อย่าง 
น้อย กลุ่มละ ๒ ค าขวัญ และ ร่วมสร้างปณิธาน ในการสร้างพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย   
    ๔.๒  น าค าขวัญที่ได้ ไปผูกติดกับต้นไม้ภายในโรงเรียน     
 ๕.   กิจกรรม “  อ้ายน้องเว้ากัน ”   วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น.  
โดยการพูดคุยและถอดบทเรียนและประเมินความรู้หลังการสอน 
 ๖.  กิจกรรมเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย   ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๓๐ น. 
    ๖.๑   ฝึกทักษะการขับขี่ท่ีถูกต้องและปลอดภัยโดยใช้สนามจ าลอง  
             ๖.๒  เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและกฎจราจร โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
 ๗.  กิจกรรมห่วงใยการขับขี่จากใจพี่สู่น้อง โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 ๘.  ท า MOU ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองซอนในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 



๒๐๘ 
 

 
 

 ๙.  กิจกรรมอ้ายน้องโสเหล่  โดย การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.                
            ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  สรุปผลการด าเนินงาน และถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
เสนอผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ น าไปพัฒนาต่อไป 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. นักศึกษามีพฤติกรรมการขับขี่ที่
ปลอดภัย อย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ 

ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักกฎจราจรถูกต้องคิดเป็น ๙๑% จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย  
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ฟื้นฟูความรู้ และสร้างจิตส านึกใน
การขับขี่ปลอดภัยส าหรับนักศึกษา 

     ร้อยละของนักศึกษามีพฤติกรรมการขับข่ีที่ปลอดภัย 
 ร้อยละ ๙๕ 

 
๒. นักศึกษามีคุณลักษณะด้านวินัยและ
ความรับผิดชอบในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๙๕ 

     ร้อยละของนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบโดยไม่ท าผิดวินัยจราจร 
ร้อยละ ๙๕ 
 

๓. มีโรงเรียนเครือข่ายของชมรม  เพ่ิม ๑ 
โรงเรียน 

- 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการ 
ที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
ภายนอก 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
ภายนอก 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
ภายนอ

ก 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000       
2. ค่าด าเนินการ 

จากบริษัทกลาง 
- 10,000      

3. โครงการบัณฑิต
ไทยในอุดมคติ 

- 20,000      

รวมทั้งหมด 35,000     



๒๐๙ 
 

 
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./30 ชม. 1,500  

รวม  8,500  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การท างานของชมรมควรมีระบบและการประสานงานที่ดี 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       การมีระบบกลไกในการด าเนินงาน 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑. พิจารณาเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  และวันเวลาให้มีความเหมาะสม 
 2. ชมรมด าเนินการมอบหมายงานกลุ่มให้เป็นระบบและประสานงานกับทีมสอจร.ของวิทยาลัย
เพ่ือการวางแผนขับเคลื่อนงานควบคู่กัน 
 

   
ลงชื่อ          นุชนาถ  บุญมาศ    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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พันธกิจด้านการวิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ 

 
โครงการประจ า 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   28  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการสนับสนุนและติดตามก ากับการผลิตผลงานวิจัย 
๒. ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ประภัสสร   วงษ์ศรี  และ ดร.ผดุงศิษฏ์  ช ำนำญบริรักษ์ 

 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม  ๒๕๕๘ – กันยำยน  ๒๕๕๙ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนวิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน ๖ คน 
    4.2  อำจำรย์ที่ท ำวิจัย จ ำนวน 2๐ คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

๑. วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค ของกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ มำวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน  

 ๑. ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน           
๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
๑. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
3. ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  3.๑. จัดท ำสัญญำกำรรับทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยและก ำหนดมำตรกำร 
  3.2. จัดท ำ PA และประชำสัมพันธ์ 
  3.3. ประชุมพิจำรณำโครงร่ำงวิจัย 
  3.4 ประชุมพิจำรณำงบสนับสนุนกำรท ำวิจัย 
  3.5 ประชุมพิจำรณำจริยธรรมในมนุษย์ 
  3.6 ประชุมพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรวิจัย โดยให้ควำมรู้เรื่องจรรยำบรรณนักวิจัย และ
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์และก ำกับติดตำมงำนวิจัย  โดยจัดเวทีกำรประชุมเสนอผลของ
ควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัยและวิพำกษ์ ดังนี้ 
   ๑. เวทีพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัย 
   ๒. เวทีพัฒนำเครื่องมือวิจัย 
   ๓. เวทีกำรวิเครำะห์ข้อมูลวิจัย 
   ๔. เวทีกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย 



๒๑๒ 
 

 
 

   ๕. เวทีกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัย 
  3.7 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเขียนบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่(ระยะที่1,2) 
  3.8 กำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย  
3.9 จัดท ำฐำนข้อมูลวิจัย            
๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล  โดยกลุ่มงำนวิจัยสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำเสนอต่อผู้บริหำร และน ำไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ ำนวนโครงร่ำงวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
วิชำกำร คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย
ในมนุษย์ ได้รับเงินสนับสนุน และเซ็น
สัญญำรับทุนอย่ำงน้อย ๒๐ เรื่อง 

1. จ ำนวนโครงร่ำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
วิชำกำร ๔ ครั้ง ได้แก่ โครงร่ำงวิจัย ๕๔ เรื่อง  แบ่งเป็นวิจัย 
๗ ด้ำน ดังนี้ 
   ๑.1 ด้ำนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ๒๐ เรื่อง 
   1.๒ ด้ำนผู้สูงอำยุ จ ำนวน   ๔ เรื่อง 
   1.๓ ด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวช จ ำนวน ๒ เรื่อง 
   1.๔ ด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยศัลยกรรม และผู้ป่วยกระดูก
และข้อ จ ำนวน ๑๕ เรื่อง 
  1.๕ ด้ำนชุมชนและกำรมีส่วนร่วม  จ ำนวน ๕ เรื่อง 
  1.๖ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน ๕ เรื่อง 
  1.๗ ด้ำนกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและผดุงครรภ์  
จ ำนวน ๓ เรื่อง 

๒.  มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติอย่ำงน้อย ๑8 เรื่อง 
และระดับนำนำชำติอย่ำงน้อย 2 เรื่อง 

๒. มีผลงำนวิจัย ตีพิมพ์ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
  2.1. เรื่อง Study of the situations and needs of the 
femoral fracture patients receiving open reduction 
internal fixation after hospital discharge โดย             
อ.ประภัสสร วงษ์ศรี และคณะ วันที่ 14 – 17 ตุลำคม 
2558  ณ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย              
   2.2. สถำนกำรณ์กำรบริโภคและนโยบำยกำรป้องกัน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง โดย ดร.นิสำกร วิบูลชัย วันที่ 19 
– 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2559    ณ สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ 

๓. มีกำรบันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลและ
สำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริงให้เป็น
ปัจจุบันทุก ๓ เดือน 

๓. ฐำนข้อมูลของวิทยำลัยอยู่และสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
กำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ มีกำรบันทึกข้อมูลอย่ำงเป็น
ปัจจุบัน 
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๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ เงินรายได้ เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่ำอำหำร
กลำงวันและ
อำหำรว่ำง  

17,600 - - - - - - 

2. ค่ำตอบแทน
วิทยำกร 

19,500 - - - - - - 

3. ค่ำวัสดุอุปกรณ์
จัดท ำรูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

3,000 - 1,500 - - - - 

4. ค่ำจัดท ำ
ผลงำนวิจัย 

- 1,000,000 179,130 - - - - 

๕. ค่ำแปลภำษำE - 10,000 - - - - - 
๖. บทควำม - 10,000 - - - - - 
7. ตีพิมพ์ - 1,08,000 26,500 - - - - 
8. Proceeding - 8,000 - - - - - 
9. ค่ำลงทะเบียน - 110,000 - - - - - 

รวมทั้งหมด 1,286,100 207,130 - - 
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./20 ชม. 10,000  
2. ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่ำเครื่องเสียง ๑๐๐บ./12 ชม. 1,200  
4. ค่ำเตรียมกำรล่วงเวลำ 50บ./10 ชม. 500  

รวม  12,700  
 
 
 
 



๒๑๔ 
 

 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน ให้ควำมส ำคัญและกระตุ้นนักวิจัยอย่ำงสม่ ำเสมอ ท ำให้กำรขับเคลื่อน

งำนวิจัยเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  
     ๒. กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรด ำเนินงำนท ำให้อำจำรย์มีผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำรเพ่ิมมำกข้ึน 
  
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๑. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน และมีกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๒. อำจำรย์มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน กำรท ำวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ สำมำรถท ำผลงำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง 
      ๓. ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  ควรมีกำรก ำหนดภำระงำนให้เหมำะสมเพ่ือเอ้ือต่อกำรผลิตผลงำน 

 
ลงชื่อ        ประภัสสร   วงษศ์รี  )         (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 

                                            (น.ส.ประภัสสร   วงษ์ศรี  ) 
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ลงชื่อ             (ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ)     
             (นำงนิสำกร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยำยน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   29 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการจัดท าคลังความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : นำยศิวพล  ศรีแก้ว    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม  ๒๕๕๘ – กันยำยน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1   อำจำรย์ จ ำนวน 54 คน 
     4.2   คณะกรรมกำรจัดท ำคลังควำมรู้และนวัตกรรมทำงสุขภำพ จ ำนวน 10 คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    ๑. วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค ของกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ มำวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน ๒. ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มงำนวิจัยฯ เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน          

 ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
๑. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
3. ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

3. 1 จัดประชุมสังเครำะห์งำนวิจัยตำมกระบวนกำรสังเครำะห์งำนวิจัย  
3.2 รวบรวมองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงสุขภำพเพ่ือจัดท ำเป็นคลังควำมรู้ 
3.3 จัดอบรมเรื่องกำรน ำผลงำนเพื่อจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร นวัตกรรมทำง

สุขภำพ 
3.4 ด ำเนินกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร นวัตกรรมทำงสุขภำพ 
3.5 เผยแพร่คลังควำมรู้และนวัตกรรมสุขภำพ โดยทำงเวปไซด์ และเอกสำร 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     กลุ่มงำนวิจัยสรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำในปีต่อไป 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีคลังควำมรู้และนวัตกรรมทำงสุขภำพ 
อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 เรื่อง 

 วิทยำลัยมีคลังควำมรู้ด้ำนผู้สูงอำยุ 1 เรื่อง คือ  
คู่มือกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2.มีคลังควำมรู้และนวัตกรรมทำงสุขภำพ 
ที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์อย่ำง
น้อย ๑ เรื่อง 

ยังไมม่ีผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรมที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร แต่
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด ำเนินกำรส่ง ผลงำนวิชำกำร เรื่อง 
คู่มือคัดกรอง ประเมินผู้สูงอำยุในกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว
ในชุมชน จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ 
 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่ำอำหำร
กลำงวันและ
อำหำรว่ำง  

2,600 - 2,600 - - -  

2. ค่ำจดสิทธิบัตร 10,000 - - - 10,000 -  
3. ค่ำวัสดุอุปกรณ์

จัดท ำรูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

5,000 - - - 5,000 -  

รวมทั้งหมด 17,600 2,600 15,000  
         

 
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./8 ชม. 4,000  
2. ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./3 ชม. 300  
3. ค่ำเครื่องเสียง ๑๐๐บ./12 ชม. 300  
4. ค่ำเตรียมกำรล่วงเวลำ 50บ./10 ชม. 500  

รวม  5,100  
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. คลังควำมรู้ที่ดีและมีคุณภำพจะเกิดข้ึนได้ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกคนในองค์กรที่มีควำม
เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ รวมถึงควำมร่วมมือจำกบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชำญภำยนอกที่ให้ข้อเสนอแนะ   ในกำร
ด ำเนินงำน ปรับปรุงและพัฒนำ 
           ๒. นวัตกรรมทำงสุขภำพจะได้มำจำกทุกคนในองค์กร ทั้งอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ บุคคลำกรสำย
สนับสนุนรวม รวมทั้งนักศึกษำ และกำรมีประสบกำรณ์เข้ำร่วมประกวดและน ำเสนอนวัตกรรมทำงสุขภำพ 
จะเป็นแรงผลักดันท ำให้มีนวัตกรรมทำงสุขภำพท่ีสำมำรถจด ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ได้        
  
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๑. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน และมีกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๒. กำรเรียนรู้ในศตวรษที่ 21 เทคโนโลยี นโยบำยด้ำนสุขภำพ และโรคต่ำงๆที่มีควำมซับซ้อนมำก
ขึ้น จะเป็นตัวช่วยผลักดันท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่และนวัตกรรมทำงสุขภำพ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  1. กลุ่มงำนวิจัยและนวัตกรรมต้องก ำกับกำรผลิตผลงำน องค์ควำมรู้ และนวัตกรรมทำงสุขภำพให้
เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
  ๒. ให้บุคลำกรที่ท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (PA) ผู้ที่สนใจ มีผลงำนหรือก ำลังพัฒนำผลงำน 
 ได้ไปเรียนรู้กับหน่วยงำนหรือบุคคลที่เคยผลิตนวัตกรรมต่ำงๆที่ได้รำงวัล เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำ
กลับมำพัฒนำงำนของตนเอง 
 

 
ลงชื่อ         ศิวพล  ศรีแก้ว          (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 

                                            (นำยศิวพล  ศรีแก้ว ) 
            พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
 

ลงชื่อ                (ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ)     
             (นำงนิสำกร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยำยน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   30 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : นำงมลฤดี    แสนจันทร์     
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม  ๒๕๕๘ – กันยำยน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1   อำจำรย์ จ ำนวน 54 คน 
     4.2   คณะกรรมกำรจัดท ำคลังควำมรู้และนวัตกรรมทำงสุขภำพ จ ำนวน 10 คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

๑. วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค ของกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ มำวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน  

๒. ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มงำนวิจัยฯ เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน       
๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
  ๑. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

๒. ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
๓. ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๓.๑ ก ำหนดและแต่งตั้งกรรมกำร KM team ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
๓.๒ ประชุมกลุ่มทุกกลุ่มของวิทยำลัยเพื่อก ำหนดประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ 
๓.๓ จัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ตำมกลุ่มของวิทยำลัย 

           -  วิชำกำร 
         -  วิจัยและนวัตกรรม 
          -  กิจกำรนักศึกษำ 

                   -  ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ 
๓.๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมโครงกำรของแต่ละกลุ่ม 
๓.๕ ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของแต่ละกลุ่ม 
๓.๖ ประชุมน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรควำมรู้ตำมประเด็นที่ก ำหนด

ของแต่ละพันธกิจ 
๓.๗ จัดเวที KM day 
๓.๘ เผยแพร่ผลกำรจัดกำรเรียนรู้สู่บุคลำกรและกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 



๒๑๙ 
 

 
 

๓.๙ สรุปองค์ควำมรู้เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรเผยแพร่สู่ภำยนอกวิทยำลัย
ทำง website ของวิทยำลัย 

๓.๑๐ ด ำเนินกำรน ำองค์ควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
๓.๑๑ จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดี/องค์ควำมรู้ในแต่ละของกลุ่มของวิทยำลัย 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
                กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล  โดยกลุ่มงำนวิจัยสรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนและ
น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรแผนพัฒนำในปีต่อไป 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.มีระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ วิทยำลัยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 4 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มวิชำกำร กลุ่มกิจกำรนักศึกษำ กลุ่มวิจัยและบริกำร
วิชำกำร และกลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำคุณภำพมีข้ันต้อน
กำรจัดกำรควำมรู้ และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

2. มีระบบและกลไกกำรก ำกับติดตำม มี
รำยงำนผลกำรติดตำมก ำกับ 5 ครั้ง 

มีแผนก ำกับกำรติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ โดยกลุ่ม
วิชำกำรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่นควำม
รู้ เรื่อง กำรเขียนแผนกำรสอนภำคทฤษฎี กลุ่มงำนวิจัยและ
นวัตกรรม มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 4 ครั้ง ได้แก่น 
ควำมรู้เรื่อง กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยผลิตผลงำนวิจัย  
กลุ่มกิจกำรนักศึกษำ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 3 ครั้ง 
ได้แก่นควำมรู้เรื่องรูปแบบกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
นักศึกษำ กลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำคุณภำพ มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่นควำมรู้เรื่อง คู่มือ
กำรใช้ website และระบบ VDO conference เครือข่ำย   
NEC net. 

3. มีกำรจัดกำรควำมรู้ครบทุกกลุ่ม  ๕ 
ประเด็น 

กลุ่มวิชำกำร เรื่อง กำรเขียนแผนกำรสอนภำคทฤษฎี  
   - กลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร  เรื่อง กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งเครือข่ำยผลิตผลงำนวิจัย 
   - กลุ่มกิจกำรนักศึกษำ เรื่อง กำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
นักศึกษำ 
   - กลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำคุณภำพ เรื่อง ระบบกำร
ประสำนงำนและจัดเก็บเอกสำรเครือข่ำย NEC  net. 

4. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือองค์ควำมรู้ อย่ำง
น้อย 2 เรื่อง (กำรเรียนกำรสอน, วิจัย) 

มีแก่นควำมรู้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ กลุ่มวิชำกำร เรื่อง 
กำรเขียนแผนกำรสอนภำคทฤษฎี  
   - กลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร  เรื่อง กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งเครือข่ำยผลิตผลงำนวิจัย 



๒๒๐ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   - กลุ่มกิจกำรนักศึกษำ เรื่อง กำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
นักศึกษำ 
   - กลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำคุณภำพ เรื่อง ระบบกำร
ประสำนงำนและจัดเก็บเอกสำรเครือข่ำย NEC  net. 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่ำอำหำรว่ำง  
ด ำเนินกำร 8 
ครั้ง 

12,125 - ๓,๘๔๐    - ๘,๒๘๕ - ๖๘.๓๓ 

2. ค่ำวัสดุอุปกรณ์
จัดท ำรูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

2,000 -  - 2,000 -  

รวมทั้งหมด 10,100 ๓,๘๔๐ 10,285  
         
    6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./20 ชม. 10,000  
2. ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./ 20ชม. 2,000  
3. ค่ำเครื่องเสียง ๑๐๐บ./20 ชม. 2,000  
4. ค่ำเตรียมกำรล่วงเวลำ 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  15,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. กำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ที่ชัดเจนท ำให้ลดควำมคลำดเคลื่อนในกำร
ด ำเนินงำน 
         ๒. กำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้จำกผู้ที่มีประสบกำรณ์ตรง จะท ำให้ได้เทคนิคในกำรด ำเนินงำน 
         ๓. กำรบันทึกกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ควรมีกำรบันทึกทุกครั้ง 



๒๒๑ 
 

 
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน และมีกำรก ำกับติดตำม 
 ๒. ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีกำรก ำกับติดตำม ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆในกำรจัดกำรควำมรู้ 
  ๓. มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 1. พัฒนำศักยภำพของคุณลิขิตในกำรถอดองค์ควำมรู้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 
 

ลงชื่อ         มลฤดี แสนจันทร์   (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 
                                            (นำงมลฤดี แสนจันทร์ ) 
              พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

ลงชื่อ             (ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ)     
             (นำงนิสำกร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยำยน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   31 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการที่ต่างประเทศ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : ดร.นิสำกร วิบูลชัย ./  อ.อัจฉรำ มีนำสันติรักษ์  /  อ.ศิริพร ภูษี   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม  ๒๕๕๘ – กันยำยน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1   อำจำรย์ ผู้น ำเสนอวิจัย ๒ คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) วิเครำะห์/ศึกษำ/ทบทวน 
๑. ประชุมกรรมกำรงำนวิเทศสัมพันธ์วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
๒. ประสำนงำนกับกลุ่มวิชำ กลุ่มงำนที่เก่ียวข้องคณะผู้ร่วมวิจัย 

๒) ขั้นด าเนินการ (DO) กิจกรรม 
จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติในโครงกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในเวทีกำรประชุมวิชำกำรที่

ต่ำงประเทศ โดยมีกิจกรรมดังนี้  
๑. กำรร่วมน ำเสนอวิจัยเครือข่ำยของสถำบันพระบรมรำชชนกกับ AINEC ในกำรประชุม

วิชำกำรนำนำชำติ วันที่ ๑2 – 1๘ ตุลำคม 255๘ ที่ เมือง Lombox ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีผู้ไปร่วม 2  
คือ อ ประภัสสสร วงษ์ศรี อำจำรย์วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม   และอำจำรย์พ่ีเลี้ยงจำกโรงพยำบำล
มหำสำรคำม นำงวันเพ็ญ วรำมิตร   

๒. การน าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติSigma Theta Tau International's 27th 
International Nursing Research Congress เมือง Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้วันที่ ๑๘ – 28 
กรกฎาคม 2559   เมือง Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีผู้ไปร่วม ๑ คน คือ ดร.นิสากร วิบูลชัย 

๓) ขั้นตรวจสอบ (CHECK) กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวำงแผนในกำรพัฒนำต่อไป 
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   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. มีผลงำนวิจัยไปน ำเสนอในเวทีกำร
ประชุมวิชำกำรท่ีต่ำงประเทศ  อย่ำงน้อยปี
ละ 2  เรื่อง 
 

5.2.1 มีกำรไปน ำเสนอในเวทีกำรประชุมวิชำกำรที่
ต่ำงประเทศ  2  เรื่อง ใน 2 เวที  
      เรื่องแรก น ำเสนอวิจัยเครือข่ำยของสถำบันพระบรมรำช
ชนกกับ AINEC ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ วันที่ ๑2 – 
1๘ ตุลำคม 255๘ ที่ เมือง Lombox ประเทศอินโดนีเชีย 
โดยมีผู้ไปร่วม 2  คือ อ ประภัสสสร วงษ์ศรี อำจำรย์วิทยำลัย
พยำบำลศรีมหำสำรคำม   และอำจำรย์ พ่ี เลี้ ย งจำก
โรงพยำบำลมหำสำรคำม นำงวันเพ็ญ วรำมิตร                      
     เรื่องท่ี ๒ น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติSigma 
Theta Tau International's 27th International Nursing 
Research Congress เมือง Cape Town สำธำรณรัฐ
แอฟริกำใต้วันที่ ๑๘ – 28 กรกฎำคม 2559   เมือง Cape 
Town สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ โดยมีผู้น ำเสนอ ๑ คน คือ ดร.
นิสำกร วิบูลชัย   

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

1 ค่ำท ำหนังสือ
เดินทำง 

- 2,000 0 - 2,000 - 100 

2 ค่ำเดินทำง - 54,000 56,782 - -2,782 - -5.15 
3 ค่ำเบี้ยเลี้ยง - 16,960 17,140 - -180 - -1.06 
4 ค่ำท่ีพัก - 33,000 25,600 - 7,400 - 22.42 
5 ค่ำวัสดุอุปกรณ์

จัดท ำรูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

- 6,400 25,200 - -18,800 - -293.75 

6 ประกันชีวิต - 2,000 0 - 2,000 - 100 
รวมทั้งหมด 114,360 124,722 -10,362 -8.31 
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6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./ 10ชม. 1,000  
3. ค่ำเครื่องเสียง ๑๐๐บ./- ชม. -  
4. ค่ำเตรียมกำรล่วงเวลำ 50บ./10 ชม. 500  

รวม  6,500  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.๑ กำรบริหำรจัดกำรของงำนวิเทศสัมพันธ์ มีกำรประชุมเตรียมควำมพร้อม กำรมอบหมำยงำน
ที่ชัดเจน ทีมงำนวิเทศสัมพันธ์ โดยกำรน ำของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร มีควำมตั้งใจใน
กำรท ำงำน มีควำมพร้อม มีกำรท ำงำนเป็นทีม มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงำน
วิเทศสัมพันธ์มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจในกำรด ำเนินโครงกำร ท ำให้กำรจัดท ำโครงกำรรำบรื่นเป็น
อย่ำงดี 
 10.๒ กำรมีนักวิจัยที่ผลิตผลงำนเพื่อกำรน ำเสนอนำนำชำติได้ ต้องเป็นผู้มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
เป็นอย่ำงด ี
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ ผู้บริหำรทุกระดับให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
 11.2 กำรวำงแผนด ำเนินงำนล่วงหน้ำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด จะท ำให้งำนได้รับกำรแก้ไขปัญหำ 
และด ำเนินงำนได้ส ำเร็จตำมแผน 

11.3 กำรมอบหมำยงำนที่ชัดเจนและประชุมมอบหมำยงำนร่วมกัน 
11.4 ทีมผู้ร่วมวิจัยมีควำมกระตือรือร้นในกำรร่วมกันพัฒนำงำนวิจัย 
11.5 กำรควบคุมก ำกับติดตำมงำน 

 11.6 ควำมมุ่งม่ันตั้งใจ และควำมรับผิดชอบในบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย   ท ำให้กำรด ำเนิน
โครงกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 11.7 อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ในงำนสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงรวดเร็ว มีควำมคล่องตัวสูง 
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1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
12.๑ กำรจัดท ำฐำนข้อมูล สำระควำมรู้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 

 
ลงชื่อ          อัจฉรำ  มีนำสันติรักษ์        (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 

                                            (นำงอัจฉรำ  มีนำสันติรักษ์) 
             พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ลงชื่อ                (ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ)     
             (นำงนิสำกร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยำยน  พ.ศ 2559 
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พันธกิจด้านการวิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ 

 
โครงการประจ า 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   28  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการสนับสนุนและติดตามก ากับการผลิตผลงานวิจัย 
๒. ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ประภัสสร   วงษ์ศรี  และ ดร.ผดุงศิษฏ์  ช ำนำญบริรักษ์ 

 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม  ๒๕๕๘ – กันยำยน  ๒๕๕๙ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  คณะกรรมกำรกลุ่มงำนวิจัยและนวัตกรรม จ ำนวน ๖ คน 
    4.2  อำจำรย์ที่ท ำวิจัย จ ำนวน 2๐ คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

๑. วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค ของกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ มำวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน  

 ๑. ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน           
๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
๑. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
3. ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  3.๑. จัดท ำสัญญำกำรรับทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยและก ำหนดมำตรกำร 
  3.2. จัดท ำ PA และประชำสัมพันธ์ 
  3.3. ประชุมพิจำรณำโครงร่ำงวิจัย 
  3.4 ประชุมพิจำรณำงบสนับสนุนกำรท ำวิจัย 
  3.5 ประชุมพิจำรณำจริยธรรมในมนุษย์ 
  3.6 ประชุมพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรวิจัย โดยให้ควำมรู้เรื่องจรรยำบรรณนักวิจัย และ
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์และก ำกับติดตำมงำนวิจัย  โดยจัดเวทีกำรประชุมเสนอผลของ
ควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัยและวิพำกษ์ ดังนี้ 
   ๑. เวทีพัฒนำโครงร่ำงงำนวิจัย 
   ๒. เวทีพัฒนำเครื่องมือวิจัย 
   ๓. เวทีกำรวิเครำะห์ข้อมูลวิจัย 
   ๔. เวทีกำรน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัย 
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   ๕. เวทีกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัย 
  3.7 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเขียนบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่(ระยะที่1,2) 
  3.8 กำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย  
3.9 จัดท ำฐำนข้อมูลวิจัย            
๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล  โดยกลุ่มงำนวิจัยสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำเสนอต่อผู้บริหำร และน ำไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. จ ำนวนโครงร่ำงวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
วิชำกำร คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย
ในมนุษย์ ได้รับเงินสนับสนุน และเซ็น
สัญญำรับทุนอย่ำงน้อย ๒๐ เรื่อง 

1. จ ำนวนโครงร่ำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
วิชำกำร ๔ ครั้ง ได้แก่ โครงร่ำงวิจัย ๕๔ เรื่อง  แบ่งเป็นวิจัย 
๗ ด้ำน ดังนี้ 
   ๑.1 ด้ำนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ๒๐ เรื่อง 
   1.๒ ด้ำนผู้สูงอำยุ จ ำนวน   ๔ เรื่อง 
   1.๓ ด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยจิตเวช จ ำนวน ๒ เรื่อง 
   1.๔ ด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยศัลยกรรม และผู้ป่วยกระดูก
และข้อ จ ำนวน ๑๕ เรื่อง 
  1.๕ ด้ำนชุมชนและกำรมีส่วนร่วม  จ ำนวน ๕ เรื่อง 
  1.๖ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน ๕ เรื่อง 
  1.๗ ด้ำนกำรพยำบำลมำรดำ ทำรกและผดุงครรภ์  
จ ำนวน ๓ เรื่อง 

๒.  มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชำติอย่ำงน้อย ๑8 เรื่อง 
และระดับนำนำชำติอย่ำงน้อย 2 เรื่อง 

๒. มีผลงำนวิจัย ตีพิมพ์ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
  2.1. เรื่อง Study of the situations and needs of the 
femoral fracture patients receiving open reduction 
internal fixation after hospital discharge โดย             
อ.ประภัสสร วงษ์ศรี และคณะ วันที่ 14 – 17 ตุลำคม 
2558  ณ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย              
   2.2. สถำนกำรณ์กำรบริโภคและนโยบำยกำรป้องกัน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง โดย ดร.นิสำกร วิบูลชัย วันที่ 19 
– 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2559    ณ สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ 

๓. มีกำรบันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลและ
สำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริงให้เป็น
ปัจจุบันทุก ๓ เดือน 

๓. ฐำนข้อมูลของวิทยำลัยอยู่และสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
กำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ มีกำรบันทึกข้อมูลอย่ำงเป็น
ปัจจุบัน 

 
 



๒๑๓ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ เงินรายได้ เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่ำอำหำร
กลำงวันและ
อำหำรว่ำง  

17,600 - - - - - - 

2. ค่ำตอบแทน
วิทยำกร 

19,500 - - - - - - 

3. ค่ำวัสดุอุปกรณ์
จัดท ำรูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

3,000 - 1,500 - - - - 

4. ค่ำจัดท ำ
ผลงำนวิจัย 

- 1,000,000 179,130 - - - - 

๕. ค่ำแปลภำษำE - 10,000 - - - - - 
๖. บทควำม - 10,000 - - - - - 
7. ตีพิมพ์ - 1,08,000 26,500 - - - - 
8. Proceeding - 8,000 - - - - - 
9. ค่ำลงทะเบียน - 110,000 - - - - - 

รวมทั้งหมด 1,286,100 207,130 - - 
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./20 ชม. 10,000  
2. ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่ำเครื่องเสียง ๑๐๐บ./12 ชม. 1,200  
4. ค่ำเตรียมกำรล่วงเวลำ 50บ./10 ชม. 500  

รวม  12,700  
 
 
 
 



๒๑๔ 
 

 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน ให้ควำมส ำคัญและกระตุ้นนักวิจัยอย่ำงสม่ ำเสมอ ท ำให้กำรขับเคลื่อน

งำนวิจัยเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  
     ๒. กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรด ำเนินงำนท ำให้อำจำรย์มีผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำรเพ่ิมมำกข้ึน 
  
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๑. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน และมีกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๒. อำจำรย์มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน กำรท ำวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ สำมำรถท ำผลงำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง 
      ๓. ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  ควรมีกำรก ำหนดภำระงำนให้เหมำะสมเพ่ือเอ้ือต่อกำรผลิตผลงำน 

 
ลงชื่อ        ประภัสสร   วงษศ์รี  )         (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 

                                            (น.ส.ประภัสสร   วงษ์ศรี  ) 
          พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ลงชื่อ             (ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ)     
             (นำงนิสำกร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยำยน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   29 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการจัดท าคลังความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : นำยศิวพล  ศรีแก้ว    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม  ๒๕๕๘ – กันยำยน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1   อำจำรย์ จ ำนวน 54 คน 
     4.2   คณะกรรมกำรจัดท ำคลังควำมรู้และนวัตกรรมทำงสุขภำพ จ ำนวน 10 คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    ๑. วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค ของกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ มำวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน ๒. ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มงำนวิจัยฯ เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน          

 ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
๑. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
3. ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

3. 1 จัดประชุมสังเครำะห์งำนวิจัยตำมกระบวนกำรสังเครำะห์งำนวิจัย  
3.2 รวบรวมองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงสุขภำพเพ่ือจัดท ำเป็นคลังควำมรู้ 
3.3 จัดอบรมเรื่องกำรน ำผลงำนเพื่อจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร นวัตกรรมทำง

สุขภำพ 
3.4 ด ำเนินกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร นวัตกรรมทำงสุขภำพ 
3.5 เผยแพร่คลังควำมรู้และนวัตกรรมสุขภำพ โดยทำงเวปไซด์ และเอกสำร 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     กลุ่มงำนวิจัยสรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำในปีต่อไป 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีคลังควำมรู้และนวัตกรรมทำงสุขภำพ 
อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 เรื่อง 

 วิทยำลัยมีคลังควำมรู้ด้ำนผู้สูงอำยุ 1 เรื่อง คือ  
คู่มือกำรดูแลผู้สูงอำยุ 



๒๑๖ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2.มีคลังควำมรู้และนวัตกรรมทำงสุขภำพ 
ที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์อย่ำง
น้อย ๑ เรื่อง 

ยังไมม่ีผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรมที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร แต่
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด ำเนินกำรส่ง ผลงำนวิชำกำร เรื่อง 
คู่มือคัดกรอง ประเมินผู้สูงอำยุในกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว
ในชุมชน จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ 
 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่ำอำหำร
กลำงวันและ
อำหำรว่ำง  

2,600 - 2,600 - - -  

2. ค่ำจดสิทธิบัตร 10,000 - - - 10,000 -  
3. ค่ำวัสดุอุปกรณ์

จัดท ำรูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

5,000 - - - 5,000 -  

รวมทั้งหมด 17,600 2,600 15,000  
         

 
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./8 ชม. 4,000  
2. ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./3 ชม. 300  
3. ค่ำเครื่องเสียง ๑๐๐บ./12 ชม. 300  
4. ค่ำเตรียมกำรล่วงเวลำ 50บ./10 ชม. 500  

รวม  5,100  
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. คลังควำมรู้ที่ดีและมีคุณภำพจะเกิดข้ึนได้ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกคนในองค์กรที่มีควำม
เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ รวมถึงควำมร่วมมือจำกบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชำญภำยนอกที่ให้ข้อเสนอแนะ   ในกำร
ด ำเนินงำน ปรับปรุงและพัฒนำ 
           ๒. นวัตกรรมทำงสุขภำพจะได้มำจำกทุกคนในองค์กร ทั้งอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ บุคคลำกรสำย
สนับสนุนรวม รวมทั้งนักศึกษำ และกำรมีประสบกำรณ์เข้ำร่วมประกวดและน ำเสนอนวัตกรรมทำงสุขภำพ 
จะเป็นแรงผลักดันท ำให้มีนวัตกรรมทำงสุขภำพท่ีสำมำรถจด ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ได้        
  
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๑. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน และมีกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๒. กำรเรียนรู้ในศตวรษที่ 21 เทคโนโลยี นโยบำยด้ำนสุขภำพ และโรคต่ำงๆที่มีควำมซับซ้อนมำก
ขึ้น จะเป็นตัวช่วยผลักดันท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่และนวัตกรรมทำงสุขภำพ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  1. กลุ่มงำนวิจัยและนวัตกรรมต้องก ำกับกำรผลิตผลงำน องค์ควำมรู้ และนวัตกรรมทำงสุขภำพให้
เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
  ๒. ให้บุคลำกรที่ท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (PA) ผู้ที่สนใจ มีผลงำนหรือก ำลังพัฒนำผลงำน 
 ได้ไปเรียนรู้กับหน่วยงำนหรือบุคคลที่เคยผลิตนวัตกรรมต่ำงๆที่ได้รำงวัล เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำ
กลับมำพัฒนำงำนของตนเอง 
 

 
ลงชื่อ         ศิวพล  ศรีแก้ว          (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 

                                            (นำยศิวพล  ศรีแก้ว ) 
            พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
 

ลงชื่อ                (ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ)     
             (นำงนิสำกร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยำยน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   30 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : นำงมลฤดี    แสนจันทร์     
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม  ๒๕๕๘ – กันยำยน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1   อำจำรย์ จ ำนวน 54 คน 
     4.2   คณะกรรมกำรจัดท ำคลังควำมรู้และนวัตกรรมทำงสุขภำพ จ ำนวน 10 คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

๑. วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรค ของกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ มำวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน  

๒. ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มงำนวิจัยฯ เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน       
๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
  ๑. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 

๒. ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
๓. ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๓.๑ ก ำหนดและแต่งตั้งกรรมกำร KM team ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
๓.๒ ประชุมกลุ่มทุกกลุ่มของวิทยำลัยเพื่อก ำหนดประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ 
๓.๓ จัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ตำมกลุ่มของวิทยำลัย 

           -  วิชำกำร 
         -  วิจัยและนวัตกรรม 
          -  กิจกำรนักศึกษำ 

                   -  ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ 
๓.๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมโครงกำรของแต่ละกลุ่ม 
๓.๕ ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของแต่ละกลุ่ม 
๓.๖ ประชุมน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรควำมรู้ตำมประเด็นที่ก ำหนด

ของแต่ละพันธกิจ 
๓.๗ จัดเวที KM day 
๓.๘ เผยแพร่ผลกำรจัดกำรเรียนรู้สู่บุคลำกรและกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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๓.๙ สรุปองค์ควำมรู้เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรเผยแพร่สู่ภำยนอกวิทยำลัย
ทำง website ของวิทยำลัย 

๓.๑๐ ด ำเนินกำรน ำองค์ควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
๓.๑๑ จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดี/องค์ควำมรู้ในแต่ละของกลุ่มของวิทยำลัย 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
                กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล  โดยกลุ่มงำนวิจัยสรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนและ
น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรแผนพัฒนำในปีต่อไป 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.มีระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ วิทยำลัยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 4 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มวิชำกำร กลุ่มกิจกำรนักศึกษำ กลุ่มวิจัยและบริกำร
วิชำกำร และกลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำคุณภำพมีข้ันต้อน
กำรจัดกำรควำมรู้ และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

2. มีระบบและกลไกกำรก ำกับติดตำม มี
รำยงำนผลกำรติดตำมก ำกับ 5 ครั้ง 

มีแผนก ำกับกำรติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ โดยกลุ่ม
วิชำกำรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่นควำม
รู้ เรื่อง กำรเขียนแผนกำรสอนภำคทฤษฎี กลุ่มงำนวิจัยและ
นวัตกรรม มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 4 ครั้ง ได้แก่น 
ควำมรู้เรื่อง กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยผลิตผลงำนวิจัย  
กลุ่มกิจกำรนักศึกษำ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 3 ครั้ง 
ได้แก่นควำมรู้เรื่องรูปแบบกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
นักศึกษำ กลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำคุณภำพ มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่นควำมรู้เรื่อง คู่มือ
กำรใช้ website และระบบ VDO conference เครือข่ำย   
NEC net. 

3. มีกำรจัดกำรควำมรู้ครบทุกกลุ่ม  ๕ 
ประเด็น 

กลุ่มวิชำกำร เรื่อง กำรเขียนแผนกำรสอนภำคทฤษฎี  
   - กลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร  เรื่อง กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งเครือข่ำยผลิตผลงำนวิจัย 
   - กลุ่มกิจกำรนักศึกษำ เรื่อง กำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
นักศึกษำ 
   - กลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำคุณภำพ เรื่อง ระบบกำร
ประสำนงำนและจัดเก็บเอกสำรเครือข่ำย NEC  net. 

4. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือองค์ควำมรู้ อย่ำง
น้อย 2 เรื่อง (กำรเรียนกำรสอน, วิจัย) 

มีแก่นควำมรู้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ กลุ่มวิชำกำร เรื่อง 
กำรเขียนแผนกำรสอนภำคทฤษฎี  
   - กลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร  เรื่อง กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งเครือข่ำยผลิตผลงำนวิจัย 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   - กลุ่มกิจกำรนักศึกษำ เรื่อง กำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
นักศึกษำ 
   - กลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำคุณภำพ เรื่อง ระบบกำร
ประสำนงำนและจัดเก็บเอกสำรเครือข่ำย NEC  net. 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่ำอำหำรว่ำง  
ด ำเนินกำร 8 
ครั้ง 

12,125 - ๓,๘๔๐    - ๘,๒๘๕ - ๖๘.๓๓ 

2. ค่ำวัสดุอุปกรณ์
จัดท ำรูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

2,000 -  - 2,000 -  

รวมทั้งหมด 10,100 ๓,๘๔๐ 10,285  
         
    6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./20 ชม. 10,000  
2. ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./ 20ชม. 2,000  
3. ค่ำเครื่องเสียง ๑๐๐บ./20 ชม. 2,000  
4. ค่ำเตรียมกำรล่วงเวลำ 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  15,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. กำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ที่ชัดเจนท ำให้ลดควำมคลำดเคลื่อนในกำร
ด ำเนินงำน 
         ๒. กำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้จำกผู้ที่มีประสบกำรณ์ตรง จะท ำให้ได้เทคนิคในกำรด ำเนินงำน 
         ๓. กำรบันทึกกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ควรมีกำรบันทึกทุกครั้ง 
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11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุน และมีกำรก ำกับติดตำม 
 ๒. ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีกำรก ำกับติดตำม ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำงๆในกำรจัดกำรควำมรู้ 
  ๓. มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 1. พัฒนำศักยภำพของคุณลิขิตในกำรถอดองค์ควำมรู้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 
 

ลงชื่อ         มลฤดี แสนจันทร์   (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 
                                            (นำงมลฤดี แสนจันทร์ ) 
              พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

ลงชื่อ             (ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ)     
             (นำงนิสำกร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยำยน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   31 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการที่ต่างประเทศ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : ดร.นิสำกร วิบูลชัย ./  อ.อัจฉรำ มีนำสันติรักษ์  /  อ.ศิริพร ภูษี   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม  ๒๕๕๘ – กันยำยน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1   อำจำรย์ ผู้น ำเสนอวิจัย ๒ คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) วิเครำะห์/ศึกษำ/ทบทวน 
๑. ประชุมกรรมกำรงำนวิเทศสัมพันธ์วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
๒. ประสำนงำนกับกลุ่มวิชำ กลุ่มงำนที่เก่ียวข้องคณะผู้ร่วมวิจัย 

๒) ขั้นด าเนินการ (DO) กิจกรรม 
จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติในโครงกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในเวทีกำรประชุมวิชำกำรที่

ต่ำงประเทศ โดยมีกิจกรรมดังนี้  
๑. กำรร่วมน ำเสนอวิจัยเครือข่ำยของสถำบันพระบรมรำชชนกกับ AINEC ในกำรประชุม

วิชำกำรนำนำชำติ วันที่ ๑2 – 1๘ ตุลำคม 255๘ ที่ เมือง Lombox ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีผู้ไปร่วม 2  
คือ อ ประภัสสสร วงษ์ศรี อำจำรย์วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม   และอำจำรย์พ่ีเลี้ยงจำกโรงพยำบำล
มหำสำรคำม นำงวันเพ็ญ วรำมิตร   

๒. การน าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติSigma Theta Tau International's 27th 
International Nursing Research Congress เมือง Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้วันที่ ๑๘ – 28 
กรกฎาคม 2559   เมือง Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีผู้ไปร่วม ๑ คน คือ ดร.นิสากร วิบูลชัย 

๓) ขั้นตรวจสอบ (CHECK) กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรและน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวำงแผนในกำรพัฒนำต่อไป 
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   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. มีผลงำนวิจัยไปน ำเสนอในเวทีกำร
ประชุมวิชำกำรท่ีต่ำงประเทศ  อย่ำงน้อยปี
ละ 2  เรื่อง 
 

5.2.1 มีกำรไปน ำเสนอในเวทีกำรประชุมวิชำกำรที่
ต่ำงประเทศ  2  เรื่อง ใน 2 เวที  
      เรื่องแรก น ำเสนอวิจัยเครือข่ำยของสถำบันพระบรมรำช
ชนกกับ AINEC ในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ วันที่ ๑2 – 
1๘ ตุลำคม 255๘ ที่ เมือง Lombox ประเทศอินโดนีเชีย 
โดยมีผู้ไปร่วม 2  คือ อ ประภัสสสร วงษ์ศรี อำจำรย์วิทยำลัย
พยำบำลศรีมหำสำรคำม   และอำจำรย์ พ่ี เลี้ ย งจำก
โรงพยำบำลมหำสำรคำม นำงวันเพ็ญ วรำมิตร                      
     เรื่องท่ี ๒ น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติSigma 
Theta Tau International's 27th International Nursing 
Research Congress เมือง Cape Town สำธำรณรัฐ
แอฟริกำใต้วันที่ ๑๘ – 28 กรกฎำคม 2559   เมือง Cape 
Town สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ โดยมีผู้น ำเสนอ ๑ คน คือ ดร.
นิสำกร วิบูลชัย   

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

1 ค่ำท ำหนังสือ
เดินทำง 

- 2,000 0 - 2,000 - 100 

2 ค่ำเดินทำง - 54,000 56,782 - -2,782 - -5.15 
3 ค่ำเบี้ยเลี้ยง - 16,960 17,140 - -180 - -1.06 
4 ค่ำท่ีพัก - 33,000 25,600 - 7,400 - 22.42 
5 ค่ำวัสดุอุปกรณ์

จัดท ำรูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

- 6,400 25,200 - -18,800 - -293.75 

6 ประกันชีวิต - 2,000 0 - 2,000 - 100 
รวมทั้งหมด 114,360 124,722 -10,362 -8.31 
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6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./ 10ชม. 1,000  
3. ค่ำเครื่องเสียง ๑๐๐บ./- ชม. -  
4. ค่ำเตรียมกำรล่วงเวลำ 50บ./10 ชม. 500  

รวม  6,500  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.๑ กำรบริหำรจัดกำรของงำนวิเทศสัมพันธ์ มีกำรประชุมเตรียมควำมพร้อม กำรมอบหมำยงำน
ที่ชัดเจน ทีมงำนวิเทศสัมพันธ์ โดยกำรน ำของรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร มีควำมตั้งใจใน
กำรท ำงำน มีควำมพร้อม มีกำรท ำงำนเป็นทีม มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงำน
วิเทศสัมพันธ์มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจในกำรด ำเนินโครงกำร ท ำให้กำรจัดท ำโครงกำรรำบรื่นเป็น
อย่ำงดี 
 10.๒ กำรมีนักวิจัยที่ผลิตผลงำนเพื่อกำรน ำเสนอนำนำชำติได้ ต้องเป็นผู้มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
เป็นอย่ำงด ี
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ ผู้บริหำรทุกระดับให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
 11.2 กำรวำงแผนด ำเนินงำนล่วงหน้ำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด จะท ำให้งำนได้รับกำรแก้ไขปัญหำ 
และด ำเนินงำนได้ส ำเร็จตำมแผน 

11.3 กำรมอบหมำยงำนที่ชัดเจนและประชุมมอบหมำยงำนร่วมกัน 
11.4 ทีมผู้ร่วมวิจัยมีควำมกระตือรือร้นในกำรร่วมกันพัฒนำงำนวิจัย 
11.5 กำรควบคุมก ำกับติดตำมงำน 

 11.6 ควำมมุ่งม่ันตั้งใจ และควำมรับผิดชอบในบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย   ท ำให้กำรด ำเนิน
โครงกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 11.7 อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ในงำนสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงรวดเร็ว มีควำมคล่องตัวสูง 
 
  



๒๒๕ 
 

 
 

1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
12.๑ กำรจัดท ำฐำนข้อมูล สำระควำมรู้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 

 
ลงชื่อ          อัจฉรำ  มีนำสันติรักษ์        (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 

                                            (นำงอัจฉรำ  มีนำสันติรักษ์) 
             พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
 

ลงชื่อ                (ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ)     
             (นำงนิสำกร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยำยน  พ.ศ 2559 

 
 



๒๒๖ 
 

 
 

  

 

พันธกิจด้าน 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
โครงการประจ า 

 
 

 

 

 

 



๒๒๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   32  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการการประชุมวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๘ : R2R สู่การพัฒนา 
    คุณภาพการบริการ 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ.วรรวิษา  ส าราญเนตร / อ.พิมลดา    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๓ ธันวาคม  255๘   

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
      บุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ  พยาบาลเทคนิค นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และศิษย์เก่า
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๑๐๐ คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN)   วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน 
 ๑. จัดท า Need Assessment ในการจัดประชุมโดยส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บริการ  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

 ๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๓. ประชุมวิชาการโดย 

๓.๑ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓.๓ การน าเสนอผลงานวิจัย แบ่งกลุ่มย่อย 

 - การน าเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) 
    - การน าเสนอโปสเตอร์ (Poster presentation) 
 ๔. การประชุมเพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

           ๓) ขั้นตรวจสอบ  (CHECK) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 ๑. ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานประจ าสู่งานวิจัย(R2R)  
 ๒. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุม 



๒๒๘ 
 

 
 

 3. ประเมินเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและศิษย์
เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 4. ประเมินการบูรณาการจากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการวิจัยจากจ านวนผลงานวิจัย 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนผู้เข้าประชุมมีคะแนนความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานประจ าสู่
งานวิจัย (R2R) เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

- 

๒. ผู้เข้าประชุมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 4.๓๕ 
ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไป 
 

๓. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม อย่างน้อย จ านวน ๓
เครือข่าย 

มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม อย่างน้อย จ านวน 3เครือข่าย คือ โรงพยาบาล
มหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลแกด า และ
โรงพยาบาลยาง- 
สีสุราช  

๔. มีการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การประชุมวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง 

- 

 
  



๒๒๙ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ลงทะเบียน 
เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ เหลือจ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

- 40,000  ๗๗,๘๐๑  -37,801 -94.50 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

- 21,000  ๒๙,๗๐0  -8,700 -41.43 

3. ค่าเดินทาง  10,000  ๒,๖๙๐  7,310 73.10 
4. ค่าท่ีพัก  5,000  ๒,๘๐๐  2,200 44.00 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

- 22,000  ๓๖,๓๕๖  -14,356 -65.25 

4. ค่า CNEU - 2,000  ๒,000  0 0.00 
รวมทั้งหมด 100,000 ๑๕๑,๓๔๗ -๕๑,๓๔๗ -51.35 

 
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./12 ชม. 6,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./12 ชม. 1,200  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./12 ชม. 1,200  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  8,900  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

10.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่
ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงาน
อย่างต่อเนื่อง 

10.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและ
ได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 



๒๓๐ 
 

 
 

 10.๓ การบริหารจัดการของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน มีความตั้งใจในการท างาน มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวกต่างๆ  เช่น การลงทะเบียน การจัดสถานที่ เป็นต้น ทีมงานมีความเต็มใจและใส่ใจผู้เข้า
ประชุม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับ
การอบรมเป็นอย่างด ี  

10.๔ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานประจ าสู่งานวิจัยระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ท าให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม เช่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลยางสีสุราช และโรงพยาบาล 

แกด า เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R เพ่ิมขึ้น 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

11.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
11.๓ การควบคุมก ากับติดตามงาน 

  11.๔ ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 

12.๑ การพัฒนาสถานที่ในการจัดประชุม ปัจจัยเอื้อ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น  
โสตทัศนอุปกรณ์ ห้องประชุมกลุ่มย่อย โต๊ะ เก้าอ้ีในการจัดการประชุมให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เพื่อให้การ
ด าเนินการบริการวิชาการที่เป็นไปอย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 

12.๒ การประชาสัมพันธ์โครงการการจัดประชุมวิชาการตามช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ เวปของ
วิทยาลัยศรีมหาสารคาม หรือจดหมาย เป็นต้น อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน   

12.๓ การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง  
 

ลงชื่อ      วรรวิษา  ส าราญเนตร   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (น.ส.วรรวิษา  ส าราญเนตร ) 
               พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ             (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
                                                   (นางนิสากร   วิบูลชัย) 
                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   33 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพี่เลี้ยง  
        ประจ าปีการศึกษา 2559   
๒. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกัญญาพัชร   เบ้าทอง    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    - พยาบาลพ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึก จ านวน 50 คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

1) ขั้นเตรียมการ (PLAN)  วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) กิจกรรม 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 3. ด าเนินการตามแผน คือ 

  3.๑ จัดประชุมอบรม: การบรรยาย อภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติการสอน
และการนิเทศในคลินิก 

  3.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนสมรรถนะที่จ าเป็นและประสบการณ์การนิเทศ
นักศึกษาในคลินิกของพยาบาลพี่เลี้ยง 

  3.๓ บูรณาการงานบริการวิชาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาบริหารทางการพยาบาล 
๓) ขั้นตรวจสอบ (CHECK) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 ๑. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมิน 
 ๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียน  เพื่อน าผล 
ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป โดยมีประเด็นต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมปัญหาและอุปสรรค 
  ๒.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มเป้าหมาย  
  ๒.๓ ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย 
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  ๒.๔ ผลการวิจัยการรับรู้บทบาทและสมรรถนะพยาบาลพ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
นักศึกษาพยาบาลศรีมหาสารคาม 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
ขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 80 

1. จากผลการส ารวจพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมเท่ากับ 4.53 (SD = 0.54) ร้อยละของผู้เข้าอบรม
จ านวน 33 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไปร้อยละ 100   

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการเป็น
พยาบาลพ่ีเลี้ยงเพ่ิมขึ้น 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยง
เพ่ิมข้ึน จากการสอบถามความพึงพอใจ หัวข้อ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ รายหัวข้อ ได้แก่ เข้าใจหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน สาขาพยาบาลศาสตร์ และทิศทางการศึกษาสาขา
พยาบาลไทยในศตวรรษที่ 21 แนวคิดเก่ียวกับระบบสุขภาพ 
สมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ สามารถน ากระบวนการพยาบาล การบันทึกทางการ
พยาบาล และกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ไป
ประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก และ
สามารถประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและใช้เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงได้ ผู้เข้า
อบรมจ านวน 33 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการตอบสนอง
ความต้องการในการเข้ารับการอบรม ระดับมากขึ้นไปร้อยละ 
96.97 และจากการถอดบทเรียน 

3. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์
หรือกระทบของการให้บริการวิชาการต่อ
วิชาชีพ 

3. มีรูปเล่มรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือกระทบของ
การให้บริการวิชาการต่อวิชาชีพ 
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๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

150,000 - 56,200 - 93,800 - 62.53 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

7,200 - 18,300 - -11,100 - -154.17 

3. ค่าเดินทาง
วิทยากร 

1,500 - 0 - 1,500 - 100.00 

4. ค่าท่ีพัก 150,000 - 37,800 - 112,20
0 

- 74.80 

5. ค่าเหมารถ
พร้อมน้ ามัน 

100,000 - 3,410 - 96,590 - 96.59 

6. ค่า CNEU 2,000 - 2,000 - 0 - 0.00 

7. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

17,400 - 1,800 
 

- 15,600 - 89.66 

รวมทั้งหมด 428,100 428,100 308,590 72.08 
         

 
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./20 ชม. 20,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./20 ชม. 2,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./20 ชม. 2,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  25,000  
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10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
10.1 การเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยฯ ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการจัด

อบรม และการประสานงานระหว่าง งานวิชากรและงานบริการวิชาการ ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดการ
อบรม ไม่ตรงตามแผนที่ก าหนด การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559 ซึ่งตาม
แผนงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2559 ระบุการจัดโครงการระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559  
ส่งผลให้การขออนุมัติโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องมีก าหนดการและตารางจากวิชาการแนบ รวมทั้งการ
ประสานขอรายชื่อผู้เข้าอบรมจากแหล่งฝึกต่างๆ ค่อนข้างกระชั้นชิด 

10.2 การขออนุมัติโครงการฯ ล่าช้า  (ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน) ท าให้บางแหล่งฝึกไม่สามารถ
จัดตารางการปฏิบัติงานของพยาบาลพ่ีเลี้ยงเพ่ือเข้ารับการอบรมได้ เช่น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  โดย
กระบวนการในการติดต่อประสานงาน ได้ผลประเมินความพึงพอใจหัวข้อการประชาสัมพันธ์และการ
ประสานงานมีค่าคะแนนต่ ากว่าข้ออ่ืน (ค่าเฉลี่ย 4.31) 

10.3 หลักสูตรการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง เป็น
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาการพยาบาลมานาน เนื้อหาหลายอย่างอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง ให้
ทันสมัย  

10.4 อาจารย์ซึ่งเป็นวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ และมี
ความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/ หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี ในส่วนของเอกสารประกอบการสอนขอให้มีการรวมเล่มเพ่ือสามารถ
น าไปใช้ต่อได้ 

10.5 เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมมีจิตบริการ มีความเอ้ืออาทรและคอยอ านวยความ
สะดวกในการอบรมฯ แก่ผู้เข้าอบรม ท าให้ได้รับความชื่นชมและความร่วมมือในการติดต่อประสานงานใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยได้ผลประเมินความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่มีค่าสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.85) 

10.6 การประเมินความรู้และทักษะในการเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยงของผู้เข้าอบรม ขาดความชัดเจน 
ไม่มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังเพื่อเปรียบเทียบ 

10.7 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ซึ่งได้เชิญ
พยาบาลพ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึกตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยง
ที่เข้าอบรม ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ และเกิดการเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติในบทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยงเป็นอย่างมาก 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.1 การด าเนินงานตามที่ก าหนดในแผนงานโครงการฯ ควรมีการวางแผนงานร่วมกันระหว่าง      
กลุ่มวิชาการและงานบริการวิชาการ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีการ
ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องชัดเจน เพ่ือให้โครงการได้รับการเสนอ และสามารถประสานแหล่งฝึกได้ก่ อน
ระยะเวลาในการจัดอบรมอย่างน้อย 2 เดือน เพ่ือให้แหล่งฝึกสามารถจัดตารางการปฏิบัติงานให้พยาบาลพ่ี
เลี้ยงเข้ารับการอบรมได้ 

11.2 ควรมีการทบทวนพัฒนาหลักสูตร โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาล
พ่ีเลี้ยง” เนื่องจากหลักสูตรที่วิทยาลัยรับมาจากสภาการพยาบาลค่อนข้างนาน เนื้อหาอาจไม่ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (หาต้นฉบับไม่เจอ)  ซึ่งจะได้เสนอกลุ่มวิชาการต่อไป 
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  11.3 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการจัดอบรม เช่น การท าแบบประเมินก่อน-หลังการ
อบรมเพ่ือประเมินความรู้และศักยภาพการเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยงของผู้เข้าอบรมที่ชัดเจน และสามารถ
น ามาใช้พัฒนารูปแบบหรือหลักสูตรการจัดอบรมต่อไปได้ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 

12.1  การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ ควรมีการจะด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 12.2  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการให้ได้
มาตรฐาน เช่น การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ 
โดยการก าจัดวัชพืช ถางหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ดอกไม้ประดับเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนมีการจัด
อบรม และมีการฉีดพ่นก าจัดยุง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้เลือด รวมทั้งควรมีการส่งต่อหรือ
วางแผนแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกี่ยวกับระบบระบายน้ าชองห้องน้ าชั้น 1 เนื่องจากระยะเวลาในการจัด
อบรมเป็นฤดูฝนท าให้เกิดการระบายน้ าจากท่อค่อนข้างช้าก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นภายในห้องน้ า (ไม่ใช่เกิดจาก
ดูแลท าความสะอาดไม่ด)ี คล้ายมีน้ าขังภายในท่อ เกิดความไม่สุขสบายในการใช้ห้องน้ า 
 12.3 การวางแผนติดตามทั้งจ านวน และคุณสมบัติผู้เข้าอบรมตามโควต้าของพยาบาลพ่ีเลี้ยงใน
แต่ละแหล่งฝึกอย่างชัดเจน โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติพยาบาลพ่ีเลี้ยงแต่ละโ รงพยาบาล จากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า บางโรงพยาบาลส่งพยาบาลพ่ีเลี้ยงเข้าอบรมมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด เช่น 
ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยที่มีการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ยกตัวอย่าง งานห้องผ่าตัด หรือมีบางหน่วยงาน
ที่ไม่สามารถส่งพยาบาลพ่ีเลี้ยงเข้าอบรมได้ โดยไม่มีการแจ้งหรือส่งตัวแทนในส่วนอ่ืนมา ดังนั้นควรมีการ
ส ารวจและติดตามจ านวนและคุณสมบัติให้เสร็จสิ้นก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 12.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างงานบริการวิชาการ งานวิชาการ 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก เพ่ือวางแผนพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพี่เลี้ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 
  12.5 การติดตามประเมินผลการอบรม โครงการศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรการอบรมต่อไป 

 
ลงชื่อ     กัญญาพัชร  เบ้าทอง   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                          (นางสาวกัญญาพัชร  เบ้าทอง) 
                 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ              (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   34 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม 
๒. ผู้รับผิดชอบ : อ.อรุณี   ศรีสุยิ่ง และ อ.กัญญาพัชร เบ้าทอง  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1   ประชาชนในพื้นท่ีที่มารับบริการอย่างน้อย ๕๐ คน/ครั้ง 
     4.๒.  อาจารย์ร่วมออกบริการวิชาการสุขภาพอย่างน้อย ๕ คน/ ครั้ง 
     4.๓.  นักศึกษาพยาบาลร่วมออกบริการวิชาการสุขภาพ อย่างน้อย ๑๐ คน/ครั้ง 
     
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
          ๒) ขั้นด าเนินการ (DO) กิจกรรม 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 3. ด าเนินการตามแผนจัดกิจกรรมการบริการวิชาการภายนอกสถาบัน ดังนี้ 
 3.๑ บริการวิชาการสุขภาพเชิงรุกในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 

 3.2 บริการวิชาการสุขภาพเชิงรุกในวันรณรงค์ทางด้านสุขภาพท่ีส าคัญ เช่น วัน
เอดส์โลก วันงดสูบบุหรี่ เป็นต้น 

- ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่มารดาทารก เด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ  
- ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพโรคที่พบบ่อยในแต่ละฤดูกาล 
- ให้บริการประเมินภาวะสุขภาพและบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น 
- จัดนิทรรศการ ด้านสุขภาพและประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยฯ 
- การปฐมพยาบาล/การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น/การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

 3.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย 
- จัดนิทรรศการ บอร์ดให้ความรู้ส าหรับเด็ก 
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- การตรวจสุขภาพเด็ก ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการการเจริญเติบโต
ของทารกในครรภ์แต่ละช่วงวัยกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ 

- กิจกรรมสอยดาว ตอบค าถาม ชิงรางวัล 
- กิจกรรมวาดภาพระบายสี 

 3.4 บริการวิชาการสุขภาพผ่านสื่อวิทยุ 
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
- ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการให้บริการวิชาการเชิงรุกด้านการให้ข้อมูลและ

ค าปรึกษาทางด้านสุขภาพผ่านสื่อวิทยุ 
 3.5 การเป็นวิทยากร โดยมีหนังสือราชการส่งมาที่วิทยาลัยฯ 
 3.6 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

1) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 
    กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารก  ในประเด็นคุณแม่ยุคใหม่กับ

หลากหลายวิธีการในการคลอด ประกอบด้วย 
- การตรวจครรภ์ 
- การประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์   
- การให้ค าแนะน าและสาธิตเกี่ยวกับวิธีการคลอดที่หลากหลาย เช่น การคลอด

ปกติ  การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ เป็นต้น 
- การให้ค าแนะน าและสาธิตวิธีการให้นมบุตร เป็นต้น 
2) รายวิชา ประเมินสุขภาพ  ประเด็น การเสริมสร้างทักษะการประเมินสุขภาพ 

กิจกรรมประกอบด้วย 
- ส ารวจภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนบ้านค้อน้อย 
- ประเมินภาวะสุขภาพโดยการ ซักประวัติ/ตรวจร่างกาย/และลงบันทึกรายงาน

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- วิเคราะห์ผลการประเมินภาวะสุขภาพ 
- กิจกรรมบริการวิชาการ โดยการให้ความรู้ /การวางแผนในการช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหาสุขภาพ 
- สอน/สาธิต การปฏิบัติการดูแลสุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย กิจกรรม

สันทนาการฯลฯ 
- รายงานผลต่อเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในแหล่งฝึก 
3) รายวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล  
- จัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพพ้ืนฐานขึ้น ภายใต้โครงการบริการ

วิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม ประกอบด้วย 
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3.1) จัดฝึกนักศึกษา 3 แหล่งฝึก คือ  
- โรงพยาบาลมหาสารคาม จ านวน 48 คน 
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ านวน 33 คน 
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ านวน 22 คน 
3.2) มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าแผนการสอนและให้อาจารย์นิเทศ

ประจ าหอผู้ป่วยตรวจสอบ 
3.3) ร่วมวางแผนด าเนินกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 3 โรงพยาบาลใน

กิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 
- การตรวจวัดสัญญาณชีพและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติให้

สัญญาณชีพปกติ 
- ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
- การให้ค าแนะน าและสอนสุขศึกษาเก่ียวกับการจัดท่าและการ

เคลื่อนย้ายได้ 
- การให้ค าแนะน าการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เป็นต้น 
3.4) ประชุมถอดบทเรียนการด าเนินกิจกรรมของทั้ง 3 โรงพยาบาล 

           ๓) ขั้นตรวจสอบ  (CHECK) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 ๑. สรุปผลการด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 
 ๒. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมิน 
 ๓. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน โดยมีประเด็น
ต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค 
 ๓.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
 ๓.๓ ความส าเร็จของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไป อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 92.75 

2. อาจารย์มีสว่นร่วมในการบรกิารวิชาการ
สุขภาพอย่างน้อย ร้อยละ 10 

๒. อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสุขภาพอย่างน้อย
ร้อยละ 44 

3. มีองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

๓. มีองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
คือ แผ่นพับพัฒนาการมารดาทารก 
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๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือจ่าย 

1 ค่าอาหาร 17,725 - 0 - 17,725 - 100 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

45,000 - 0 - 45,000 - 100 

3. ค่าสถานี 10,000  10,000 - 0 - 0 
รวมทั้งหมด 72,725 10,000 62,725 86.25 

 
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./ 10ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม 8,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

10.๑ การบริหารจัดการของกลุ่มงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานกลุ่มงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการ
ท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการท าให้เกิดการยอมรับจากผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างดี 

10.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ท าให้สามารถให้ข้อมูลในหัวข้อที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายได้ครอบคลุมเป็นประโยชน์และได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
อย่างดี 
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10.๓ การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากเขตบริการสุขภาพท่ี ๗ ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในการจัด
โครงการจิตอาสา มิตรภาพบ าบัด ๒๕๕๖ และจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุมก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑1.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้มีแนวทางการด าเนินงาน     
ที่ชัดเจนท าให้การด าเนินการส าเร็จได้ตามแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑1.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
๑1.๓ การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 ๑1.๔ ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้แผนงาน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 ๑1.๕ ความร่วมมือจากคณะกรรมการ หน่วยงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ ๗ ในจังหวัด
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และผู้เข้าร่วมโครงการทั้งบุคลากรสาธารณสุข จิตอาสา และ
ผู้รับบริการ ครอบครัวและชุมชน 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 

๑2.๑ การจัดท าฐานข้อมูลคลังความรู้ในการดูแลผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โรคเรื้อรัง
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง พิษสุราเรื้อรัง และการระบบในการดูแลผู้รับบริการจิตอาสาโดยความร่วมมือ
ของครอบครัว ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชน สังคม ระบบสุขภาพ 
 ๑2.๒ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการท่ีมุ่ง
สู่มาตรฐานในการให้บริการวิชาการ     

      

    ลงชื่อ        อรุณี  ศรีสุยิ่ง    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                               (นางอรุณี  ศรีสุยิ่ง ) 
              หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 

    ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                    วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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                                        วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   35 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ : 
    เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : อ.วรรวิษา ส าราญเนตร และคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  23 – 27  พฤษภาคม  2559  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1  พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข อาจารย์จากสถาบันการศึกษาและ   
           ผูส้นใจจ านวน 200 คน 
    4.2  คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง    
 ๒. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงานโครงการ 
 3. ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข   
๒) ขั้นด าเนินการ (DO) กิจกรรม 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ส่งโครงการเพ่ือขอ CNEU จากสภาการพยาบาล 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการหลากหลายช่องทางและส่งหนังสือเชิญประชุมไปหน่วยงานต่าง ๆ 
4. จัดประชุมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ : เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ 
กิจกรรมการบรรยายและอภิปรายในประเด็น 
- ทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ  
- การเชื่อมโยงแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ  
- ความเสี่ยงทางกฎหมายกับการรักษาโรคเบื้องต้น  
- การจัดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 
- บทบาทของพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง  
- หลุมพราง (Pitfalls) ในการดูแลผู้รับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ  
- การรักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยและการส่งต่อ  
- การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและข้อควรระวัง 
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- การจัดการอาการในภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วน 
- Update การช่วยฟื้นคืนชีพ 

๓) ขั้นตรวจสอบ (CHECK) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
๑. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียนที่ได้ไปใช้ใน

การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป ในประเด็น 
 ๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค 
 2.๒ ประโยชน์ คุณค่า และ/หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อชุมชน และสังคม 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เข้าประชุมมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

- 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 
4.๓๕ ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป 

3. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคามอย่างน้อย จ านวน ๓
เครือข่าย 

มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม อย่างน้อย จ านวน 3
เครือข่าย คือ โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลแกด า และโรงพยาบาลยาง- 
สีสุราช  

๔. การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการงานวิจัย
อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

- 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ลงทะเบียน 
เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เหลือจ่าย 

1 ค่าอาหาร - ๔๐,๐๐๐ - ๗๗,๘๐๑ - -๓๗,๘๐๑ -94.50 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดท ารูปเล่ม
- ๒๖,๒00 - ๓๘,๓๕๖ - -๑๒,๑๕๖ -46.40 
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ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ลงทะเบียน 
เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เหลือจ่าย 

และอ่ืนๆ 
3. ค่าสถานที่ - 0 - 0 - 0 0 
4. ค่าวิทยากร - 1๖,๘00 - ๒๙,๗๐0 - -๑๒,๙๐๐ -76.79 
5. ค่าเดินทาง - ๑๐,๐๐๐ - ๒,๖๙๐ - ๗,๓๑๐ 73.10 
6. ค่าท่ีพัก - ๕,๐๐๐ - ๒,๘๐๐ - ๒,๒๐๐ 44.00 
7. CNEU - 2,000 - ๒,000 - 0 0.00 

รวมทั้งหมด 100,000 ๑๕3,๓๔๗ -๕๓,๓๔๗ -53.35 
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./35 ชม. 17,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./ 30ชม. 3,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./35 ชม. 3,500  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  25,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

10.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่
ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงาน
อย่างต่อเนื่อง 

10.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและ
ได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 10.๓ การบริหารจัดการของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน มีความตั้งใจในการท างาน มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวกต่างๆ  เช่น การลงทะเบียน การจัดสถานที่ เป็นต้น ทีมงานมีความเต็มใจและใส่ใจผู้เข้า
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ประชุม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับ
การอบรมเป็นอย่างด ี  

10.๔ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานประจ าสู่งานวิจัยระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ท าให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม เช่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลยางสีสุราช และโรงพยาบาล 
แกด า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R เพ่ิมขึ้น 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

11.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
11.๓ การควบคุมก ากับติดตามงาน 

  11.๔ ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 12.๑ การพัฒนาสถานที่ในการจัดประชุม ปัจจัยเอื้อ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น  
โสตทัศนอุปกรณ์ ห้องประชุมกลุ่มย่อย โต๊ะ เก้าอ้ีในการจัดการประชุมให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เพื่อให้การ
ด าเนินการบริการวิชาการที่เป็นไปอย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 

12.๒ การประชาสัมพันธ์โครงการการจัดประชุมวิชาการตามช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ เวปของ
วิทยาลัยศรีมหาสารคาม หรือจดหมาย เป็นต้น อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน   

12.๓ การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง  
 
 

ลงชื่อ     วรรวิษา  ส าราญเนตร    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                          (นางสาววรรวิษา ส าราญเนตร ) 
              พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ              (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
            (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                    วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 



๒๔๕ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   36 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  36. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
๒. ผู้รับผิดชอบ : อ.พิมลดา   ลัดดางาม  /อ.นิตยา  กออิศรานุภาพ   /กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับ 
    กลุ่มวิชาการ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  ตุลาคม  2558 - ตุลาคม   2559  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1. ผู้เข้าศึกษาอบรม จ านวน 56 คน 
    4.2. คณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน  ๓๗  คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN)  วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  

๑. วิเคราะห์ความต้องการ 
๒.ประชุมจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
๓. เสนอหลักสูตรขออนุมัติต่อสภาการพยาบาล 
4. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรม 
๕. สอบคัดเลือกภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์  
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษา 

๒) ขั้นด าเนินการ (DO) กิจกรรม 
๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
๒. ประชุมเตรียมการจัดการศึกษาอบรม 
๓. จัดท าคู่มือผู้เข้าศึกษาอบรม 
๔. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

๔.๑ ปฐมนิเทศ 
๔.๒ การจัดการศึกษาอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ 

- โรงพยาบาลมหาสารคาม 
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

๔.๓ เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ 
 



๒๔๖ 
 

 
 

๓) ขั้นตรวจสอบ (CHECK) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
1. ประเมินผลลัพธ์ตามเกณฑ์การประเมินผล ของมาตรฐานที่ก าหนด 

- ภาคทฤษฎี (ภาคการศึกษาที่ ๑) 
- ภาคปฏิบัติ (ภาคการศึกษาที่ ๒) 
- ภาคฤดูร้อน  

๒. ประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
๓. ประเมินผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาอบรมโดยภาพรวม 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๕.๑ ผู้เข้าศึกษาอบรมผ่านเกณฑ์การวัด
และประเมินผลตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้าศึกษาอบรม
ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรก าหนด
จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ 

๕.๒ มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอบรมระหว่างหน่วยงานอย่าง
น้อย ๒ ข่าย 

- 

 
๖. งบประมาณ   
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบีย

น 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร - 78,340 - 93,780 - -15,440  

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

- 565,820 - 583,467 - 
-17,647 

 

3. ค่าวิทยากร - 1,182,600 - 751,200 - 431,400  

4. ค่าพิธีการ - 13,000 - 14,400 - -1,400  

5. ค่า OT - 107,920 - 181,720 - -73,800  

6. ค่าเบี้ยเลี้ยง  155,520 - 16,540 - 138,980  



๒๔๗ 
 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบีย

น 

เหลือ
จ่าย 

7. ค่าพาหนะ  226,800 - 20,520 - 206,280  

รวมทั้งหมด 2,330,000 1,663,627 668,373  
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./100 ชม. 50,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./ 100ชม. 10,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./100 ชม. 10.000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./50 ชม. 2,500  

รวม  72,500  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 - การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน โดยการน าของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ มีความตั้งใจในการท างาน มีความ
พร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจในการด าเนินโครงการและได้รับความร่วมมือจากงานวิชาการ ท าให้การ
จัดท าโครงการราบรื่นเป็นอย่างดี 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
 11.๒ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน  

11.๓ การมอบหมายงานที่ชัดเจนและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
11.๔ ทีมบริการวิชาการมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันพัฒนางาน 
11.๕ การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 11.6 ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้การด าเนิน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 11.๗ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในงานสามารถด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง 
 
 



๒๔๘ 
 

 
 

1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
12.๑ ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม กับอาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็วในการ ปฏิบัติ งานตามกิจกรรม 
  12.๒ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการ
วิชาการท่ีมุ่งมาตรฐาน   
 

 
ลงชื่อ      นิตยา  กออิสรานุภาพ     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                          (นางนิตยา  กออิสรานุภาพ ) 
              พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๔๙ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   37 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) รุ่นที่   ๒๖ 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ.ขนิษฐา ธนสมบัติ  /  อ.ชนิสรา   แสนยบุตร 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ :  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๙ สิงหาคม  25๕๙ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1. บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการคัดเลือกจาก  วนส. จ านวน ๖๐ คน 
    4.2   คณะผู้ด าเนินงานและวิทยากร จ านวน ๑๕ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

๒) ขั้นด าเนินการ (DO) กิจกรรม 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ด าเนินการโดย 

๓.๑ ภาคทฤษฏี ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ 
3.๒ การฝึกภาคสนาม 

3.๒.๑ ประสานงานกับแหล่งฝึกภาคสนามและจัดเตรียมพ้ืนที่ฝึก 
3.๒.๒ ประชุมวิทยากรพี่เลี้ยง เพื่อร่วมวางแผนด าเนินการ 
3.๒.๓ แบ่งกลุ่มย่อยฝึกภาคสนาม โดยจัดวิทยากร / อาจารย์พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม 
3.๒.๔ สรุปผลการฝึกปฏิบัติ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย 

๓) ขั้นตรวจสอบ (CHECK) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
๑. ประเมินระดับความพึงพอใจของโดยใช้แบบประเมิน 
2. ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบต่อสถาบันและสังคม 
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้เข้าอบรมเองต่อมรรถนะ ของ
บุคลากรภายหลังเข้ารับการอบรม ๖ เดือน 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์
ทดสอบความรู้และสมรรถนะตามที่
หลักสูตรก าหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘ 

1. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้และสมรรถนะตามที่
หลักสูตรร้อยละ ๑๐๐ 



๒๕๐ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกจิกรรมในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๙๐ 

๓. ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสมรรถนะของ
บุคลากรภายหลัง  เข้ารับการพัฒนาใน
ระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลัง เข้ารับการพัฒนาในระดับ
มากขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ (ยังไม่ครบระยะติดตาม) 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร - ๙๒๖,๒๕๐ - ๙๒๖,๒๕๐ - 0 0.00 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

- ๑๔๙,๙๕๐ - ๒๖๗,๒๙๙ - -๑๑๗,๓๔๙ -78.26 

3. ค่าวิทยากร - ๒๓๕,๘๐๐ - ๑๕๑,๙๕๐ - ๘๓,๘๕๐ ๓๕.๕๖ 

4. ค่าท่ีพัก - ๕๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๑ - ๔๔,๙๙๙ ๘๙.๙๙ 

5. ค่าตอบแทน
แหล่งดูงาน 

- ๖,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ๕๐ 

6. ค่าพาหนะ - ๗๒,๐๐๐ - ๓๘,๕๐๐ - ๓๓,๕๐๐ ๔๖.๕๓ 

รวมทั้งหมด ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๓๙๒,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ 3.33 
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./100 ชม. 50,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./ 100ชม. 10,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./100 ชม. 10.000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./50 ชม. 2,500  

รวม  72,500  



๒๕๑ 
 

 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.๑ การบริหารจัดการของกลุ่มงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานกลุ่มงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการ
ท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งม่ัน 
ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรม
เป็นอย่างดี 
 10.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรมหาสารคามมีศักยภาพ มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและ
ได้รับการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

10.๓ การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในการ
อบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๓ และจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และ
คณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 

 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้มีแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจนท าให้การด าเนินการส าเร็จได้ตามแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          11.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจน   มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

11.๓ การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 11.๔ ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 11.๕ ความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรม 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 12.๑ การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 12.๒ การพัฒนาปัจจัยเอื้อ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการท่ีมุ่ง
มาตรฐาน   

 
ลงชื่อ       ชนิสรา  แสนยบุตร     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                          (นางชนิสรา  แสนยบุตร ) 
              พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ      นิสากร   วิบูลชัย    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
            (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                  วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 



๒๕๒ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   38  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ. พัชรี  แวงวรรณ    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 255๘ – 30  กันยายน 2559  

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1  คณะกรรมการศูนย์ฯ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 10 คน 
     ๔.๒  ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดมหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 20  คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

     SW0T Analysis ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการนักศึกษา 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

   1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    3. ด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานศูนย์ฯ ดังนี้ 

   3.1 ประชุมวางแผนการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
                      3.2 ประชุมพัฒนาฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่าย 
จ านวน 4 ครั้ง 
   ครั้งที่ 1 ประชุมวางแผนการท างาน 
   ครั้งที่ 2ประชุมก าหนดความต้องการและรวบรวมข้อมูล 
    ครั้งที่ 3 ประชุมออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
   ครั้งที่ 4 ประชุมเพ่ือสรุปและประเมินผล 
   3.3 กรอกข้อมูลในฐานข้อมูล 
                     3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดไปเปรียบเทียบกับองค์กร/
หน่วยงานอื่นที่มีการด าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     สรุปและประเมินผลโครงการ เกี่ยวกับผลส าเร็จ ประโยชน์ คุณค่าผลกระทบและการชี้น าสังคม 
น าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินการของศูนย์ฯ 
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   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. มีฐานข้อมูลด้านสถานการณ์,บุคลากร, Best 
Practice, คลังความรู้, เทคโนโลยีสุขภาพ, สิ่ง
อ านวยความสะดวก และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 ฐาน 

1. มีฐานข้อมูลด้านสถานการณ์,บุคลากร, Best 
Practice, คลังความรู้, เทคโนโลยีสุขภาพ, สิ่ง
อ านวยความสะดวก และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
เกีย่วข้องกับผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 ฐาน 

2. มีการน าผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญไปเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่
ด าเนินการด้านเดียวกัน (Benchmarking) อย่าง
น้อย 1 แห่ง 

ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดไปเปรียบเทียบ
กับองค์กร/หน่วยงานอ่ืนที่มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ แต่ยังไม่มีการน าผลการปฏิบัติงานและ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญไปเปรียบเทียบกับ
องค์กรอ่ืนที่ด าเนินการด้านเดียวกัน 
(Benchmarking) 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
  

ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือจ่าย 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 
1 ค่าอาหารและ

อาหารว่าง 
12,650 - 11,350 - 1,300 - 5.22 

2 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

4,200 - 4,200 - - - - 

3 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

3,000 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

3,000 
 
 

 

12.05 
 
 
 

4 ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
จัดท า
ฐานข้อมูล 

5,040 
 
 
 

- 
 
 
 

5,040 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 รวม 24,890  20,590 - 4,300 - 17.27 
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6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./30 ชม. 15,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./30 ชม. 3,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./30 ชม. 3,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./30 ชม. 1,500  

รวม  22,500  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

1. การด าเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท าให้มีข้อมูล
ของผู้สูงอายุมี่ครอบคลุม 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ 
2. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฐานข้อมูลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
3. บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความสามารถในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล 

 4. ผู้รับผิดชอบโครงการมีทักษะในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 

1. ควรด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสถานการณ์ ,บุคลากร, Best Practice, คลังความรู้, 
เทคโนโลยีสุขภาพ, สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่องโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

2. ควรแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนที่ด าเนินการด้านผู้สูงอายุ เพ่ือด าเนินการน าผลการ
ปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญไปเปรียบเทียบกัน (Benchmarking) อย่างน้อย 1 แห่งใน
ปีงบประมาณถัดไป 

3.  ควรเร่งรัดวางแผนและด าเนินการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ
ของวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก 
 

ลงชื่อ         พัชรี   แวงวรรณ       (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (น.ส.พัชรี   แวงวรรณ ) 
        หัวหน้างานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ลงชื่อ                  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 



๒๕๕ 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   3๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : อ.กานต์รวี  โบราณมูล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2558  –  30  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1. คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ฯ     จ านวน   10   คน 
    4.๒. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ผู้สูงอายุ วศม.  จ านวน  40 คน  
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน 
1.  วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558  
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ   

กลุ่มวิชาการ  กลุ่มกิจการนักศึกษา 
ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันกับตัวแทนชุมชน  เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ด าเนินการให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุเน้นประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การ

ป้องกันการเจ็บป่วย  และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  แก่ผู้สูงอายุที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ตามภาวะสุขภาพ
ทุกวันศุกร์ดังนี้    

   3.1  ตรวจสุขภาพเบื้องต้นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดี 
   3.2  ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและจัดกิจกรรมส่งเสริม/ป้องกัน/ฟ้ืนฟูในกลุ่มผู้สูงอายุโรค

เรื้อรังดังนี้  เบาหวาน   ความดันโลหิตสูง  หัวใจ  หลอดเลือดสมอง  จิตเวช    
  3.3  เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและด้อยโอกาสที่บ้าน  โดยเพื่อนเยี่ยมเพ่ือนร่วมกับ

กระบวน  ๔ H ( Humanize , Home Health  Care ,  Home  visit and  Home  ward ใน
เขตชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม  3 เดือน/ ครั้ง    ) 

 3.4 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเช่น  ร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  งาน
เลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  พิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และ



๒๕๖ 

 

 
 

วันผู้สูงอายุไทย     ร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีส าคัญของวิทยาลัย เช่น  งานวันกตัญญูสดุดีพระ
คุณครู  วันพ่อ/วันแม่แห่งชาติและวันสถาปนาวิทยาลัยเป็นต้น 

                    ๔. ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันการเจ็บป่วย  และการฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการวัดธัญญาวาส  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม          
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

1. ถอดบทเรียนเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระหว่างผู้สูงอายุ  
อาจารย์และนักศึกษา    

2. สรุปและประเมินผลการด าเนินการโครงการ และประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การโครงการ  เกี่ยวกับผลส าเร็จ ประโยชน์ คุณค่าผลกระทบและการชี้น าสังคม  

3. น าผลการการด าเนินการ และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
พัฒนาการครั้งต่อไป  

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ
บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80  
 

ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากข้ึนไปร้อยละ 92 

2.มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุกับการเรียนการสอน อย่างน้อย   
1 รายวิชา 

.............................. 

3. มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุกับวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

.............................. 

4. มีเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ
ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการวัด 
ธัญญาวาส  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม          

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

67,800 - 24,830 - 42,970 -  



๒๕๗ 

 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

2. ค่าจ้างเหมารถ
พร้อมน้ ามัน 

13,000 - 1,700 - 11,300 -  

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

20,000 - - - - -  

รวมทั้งหมด 100,800 26,530 54,270  
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./156 ชม. 78,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./60 ชม. 6,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./156 ชม. 156,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./60 ชม. 3,000  

รวม  243,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

1. การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มีการ
ประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้งใจในการ
ท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานศูนย์
ความเป็นเลิศฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 
ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 2. การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วาง
แผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีม
วิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

2. การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
3. การควบคุมก ากับติดตามงาน 



๒๕๘ 

 

 
 

 4. ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
1. การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการวิชาการที่

มุ่งมาตรฐาน 
 

ลงชื่อ        กานต์รวี   โบราณมูล    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                           (นางกานต์รวี   โบราณมูล) 
            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ              (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   40 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการฝึกอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
๒. ผู้รับผิดชอบ : อ.แจ่มจันทร์  รีละชาติ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ :     มีนาคม    2559 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1   บุคลากรด้านสาธารณสุข  จ านวน 10 คน 
     4.2   คณะด าเนินงาน  จ านวน  10  คน 
    
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1) ประชุมวางแผนการจัดอบรม 
2) ด าเนินการประชุมจัดท าร่างหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 
3) เสนอขออนุมัติโครงการ  

          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
  ด าเนินการอบรมโครงการการฝึกอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย  

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
1) ประเมินความรู้และสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยการ

วัดผลจากคะแนนการสอบภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ  
2) ประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดอบรมของผู้เข้าร่วมอบรม  โดยใช้

แบบสอบถาม 
3) ประเมินผลลัพธ์ของการอบรมโครงการการฝึกอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคอง โดยการถอดบทเรียน 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. พยาบาลวิชาชีพ มีความรู้  ทัศนคติ และ
ทักษะในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายระดับดีขึ้น
ไปอย่างน้อยร้อยละ 80 

1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ความรู้และสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

2. พยาบาลวิชาชีพ มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการด าเนินงาน ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป
อย่างน้อยร้อยละ 94 



๒๖๐ 

 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3. เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
พยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 7 ในการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย 

3.  เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในจังหวัด
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม 

  
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือจ่าย 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอกงบ 

1 ค่าใช้จ่าย
วิทยากร 

363,100 - 361,100 - - - - 

2 ค่าท่ีพักและและ
เดินทางวิทยากร 

30,000 - 30,180 - 180 - 0.6 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 26,000 - 19,300 - 6,700 - 25.76 
4 ค่าอาหาร 101,800 - 101,410 - 390 - 0.38 
5 ค่าเอกสาร - - 16,430 - 16,430 - - 
6 ค่าจัดสถานที่ 10,000 - 10,000 - 10,000 - 100 
7 ค่าป้ายไวนิล  - 1,390 - 1,390 - - 
8 ค่าอ่ืน ๆ  27,100 - 6,530 - 10,570 - 39.00 
 รวม 558,000 - 548,340 - 9,660 - 1.73 

 
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้ห้องประชุม  200 บาท x 2 ชม. 400  
2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา  3 คน x 50 บาท x 2 ชม. 700  
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  

x4 ห้อง 
72,000   

6 การติดต่อประสานงาน  3,300  
รวมทั้งสิ้น 160,600   
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10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
1. การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มีการ

ประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้งใจในการ
ท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานศูนย์
ความเป็นเลิศฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

2. วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 3. การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้ วาง
แผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงานและมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีม
วิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

2. การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
3. การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 4. ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
1. การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 

 2. การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการวิชาการที่
มุ่งมาตรฐาน 
 
 

ลงชื่อ         แจ่มจันทร์   รีละชาติ   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                               (นางแจ่มจันทร์   รีละชาติ) 
              พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ                  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   41 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการภาคีเครือข่ายสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคามร่วมใจขยายผล 
   วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  ประจ าปี 2558 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ. ศิราณี   อ่ิมน ้าขาว   และคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่าง  มิถุนายน2558 –   เมษายน 2559  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1  ผู้ใช้รถในสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
     ๔.๒  สถานศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 26 แห่ง 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั นเตรียมการ (PLAN) 
     1. ประชุมคณะท้างาน 
      2. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
      3.หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมด้าเนินงาน 

1.โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์     
2.โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์   
3.โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม  
4.โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพ ที่ 209    
5.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร    
6.โรงเรียนบรบือ   
7.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
8. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  จังหวัดมหาสารคาม    
9.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   
11. โรงเรียนผดุงนารี   
12. โรงเรียนสารคามพิทยาคม   
13. โรงเรียนมหาวิชานุกูล   
14. โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 
15. โรงเรียนบ้านเชียงยืน 
16. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    
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17. โรงเรียนบ้านบรบือ 
18. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
19. โรงเรียนกันทรวิชัย  
20. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา    
21. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์   
22. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์  
23. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร    
24. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร    
25. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม    
26. โรงเรียนโนนราษีวิทยา    
27. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา    
28. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 
29. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
30. ส้านักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม  
31. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม  
32. สถานีต้ารวจภูธรในเขตพื นที่อ้าเภอเมือง  
33. สถานีต้ารวจภูธรในเขตพื นที่กันทรวิชัย  
34. สถานีต้ารวจภูธรเขวาใหญ่ 
35. สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอโกสุมพิสัย   
36. สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอเชียงยืน 
37. สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอบรบือ  
38. บริษัท ที โอ เอช มอเตอร์ประเทศไทยจ้ากัดสาขาอ้าเภอเมือง กันทรวิชัย โกสุมพิสัย  

เชียงยืนและบรบือ อนุเคราะห์วิทยากรฝึกการขับข่ีปลอดภัย เรียนรู้การใช้
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 

39. ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ 
40. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
               ใช้รูปแบบการด้าเนินงานเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของรูปแบบ HEART  Model และ

บทบาทการเป็นพี่เลี ยงในการด้าเนินงานของภาคีเครือข่ายและกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล
(Evaluation Research)  
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 กิจกรรมด าเนินงาน ( KEY Activity ) ประกอบด้วย  
1. จัดเวทีประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด้าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบเดิมทั ง 

17 โรงเรียน  เพ่ือชี แจงวัตถุประสงค์โครงการ คัดเลือกทีมแกนน้าจากสถานศึกษา เพ่ือเข้าร่วมขับเคลื่อนงาน
โครงการในรูปแบบพ่ีเลี ยง ด้วย เทคนิค Coaching กับ HEART MODEL 

2. จัดเวทีประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันด้าเนินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนและร่วมกันวางแผนด้าเนินงาน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย ร่วมกันระหว่าง โรงเรียนและหน่วยงานทุกภาคส่วน  

3. แกนน้านักเรียนและพ่ีเลี ยง ท้าการส้ารวจข้อมูลและรวบรวม ฐานข้อมูลพื นฐานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน เช่น  จ้านวนรถมอเตอร์ไซด์  การมีหมวกนิรภัย  การสวมนิรภัย   การมี  พรบ. ประกันภัย   
การมีใบขับข่ี รวมถึง กลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีมีการก้าหนดมาตรการบังคับเพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 

4. จัดท้ารายงานรูปแบบการขับเคลื่อนงานทั งในรูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตรกับกิจกรรมใน
หลักสูตร เพ่ือเป็นคู่มือในการขยายผลการด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยการสร้างจิตส้านึกด้าน
การขับขี่ปลอดภัย ที่มีรูปแบบกิจกรรมที่สามารถน้าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถผลักดัน 
กระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุจราจรและการไม่สวมหมวกนิรภัย   

5. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด้าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนต้นแบบเดิม ป ี
2556-2557 กับโรงเรียนต้นแบบใหม่ ปี 2558 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีลงนามกับ
ผู้อ้านวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน  

6. ด้าเนินการน้า HEART MODEL เป็นเครื่องมือในการด้าเนินงานขยายผล โดย 
6.1 โรงเรียนพ่ีเลี ยงและแกนน้าโรงเรียนต้นแบบใหม่ร่วมประชุมวางแผนระหว่างคณะ 

ผู้บริหารโรงเรียน  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนของทุกโรงเรียน ท้าความเข้าใจร่วมกันในการ
เป็นพี่เลี ยงและน้ารูปแบบ HEART MODEL ไปใช้ในการขยายผล  

ขั้นตอนที่  1  ร่วมกันมองเห็นปัญหา  อย่างมีส่วนร่วม 
1.1 แกนน้านักเรียนโรงเรียนพ่ีเลี ยงกับแกนน้านักเรียนโรงเรียนใหม่ ท้าการประชุมกับ 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ยานพาหนะในโรงเรียนของตน  จากนั นท้าการวิเคราะห์บริบทของพื นที่โรงเรียน
นั นๆ ตามหลัก    H: HADDON MATRIX โดยท้าการวิเคราะห์ ในปัจจัยการเกิด  จากเหตุเดิม  หรือคาดการณ์  
วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัญหา  จุดเสี่ยงในพื นที่ที่นักเรียนใช้ยานพาหนะทั งในโรงเรียนและ
ถนนสายหลักท่ีมาโรงเรียน ครอบคลุมปัจจัยด้านบุคคล  ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม  ที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุโดย
แกนน้านักเรียนใหม่จะมีข้อมูลการส้ารวจข้อมูลพื นฐานข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ การมีหมวกนิรภัยและ
พรบ.มาประกอบการวิเคราะห์   

1.2 ท้าการสอบถามเชิงลึกกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา แกนน้าชุมชน  
หรือผู้ปกครอง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักเรียนในด้านปัจจัยการเกิด  จากเหตุเดิม  หรือคาดการณ์  กลุ่มเสี่ยง
ครอบคลุมปัจจัยด้านบุคคล  ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อมที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุ 
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1.3 E: Evaluation ร่วมกันศึกษาบริบทสิ่งแวดล้อม อ่ืนๆ  บริบทของโรงเรียน ภาค ี
เครือข่ายสนับสนุน  ต้นทุนเดิมที่มี    

ขั้นตอนที่   2. สร้างเป้าหมายพัฒนา AIC  ท้าการปรับเปลี่ยนเจตคติ A:Attitude โดย 
 2.1   ขั นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation : A) วิทยากรจากภาคีเครือข่ายของขนส่ง

จังหวัดมหาสารคาม  เจ้าหน้าที่ต้ารวจและวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม น้าวีดีทัศน์ภาพการสูญเสียจาก
การเกิดอุบัติเหตุฉายให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยงท้าการศึกษา จากนั นท้าการสะท้อนความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้รูปแบบสุนทรียสนทนา  ฟังเสียงสะท้อนสาเหตุเกิดจากอะไร  เพราะเหตุใดจึงเกิดอุบัติเหตุ  
การสูญเสียที่เกิดขึ นกระทบกับใครบ้าง เพ่ือปรับเจตคติของกลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักถึงความส้าคัญของ
วัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย  จากนั นพ่ีเลี ยงและแกนน้าด้าเนินการขั นตอนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พ่ีเลี ยง แกนน้า  อาจารย์ที่ปรึกษาและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น รับฟังและหาข้อสรุปร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์ เป็นประชาธิปไตย  
R:Responsibility ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการค้นหาบทบาทของการเป็นคนดีที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยให้นักเรียนสร้างมาตรการทางสังคมร่วมกันในการแก้ปัญหาพฤติกรรม จุดเสี่ยงที่ครอบคลุมทั ง
ด้านคน ยานพาหนะและสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  จากนั นให้แต่ละกลุ่มน้าเสนอและรวบรวมเป็น
มาตรการทางสังคม  มีส่วนร่วมในการเลือกมาตรการที่จะใช้ในโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนของตน  ในการ
ด้าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตามบริบทของโรงเรียน  ยอมรับในความคิดของเพ่ือนสมาชิก  

 2.2 ขั นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence : I) ร่วมกันก้าหนดแนวทางแก้ปัญหาที่
เกิดขึ นจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน  หาแนวทางปฏิบัติ 

2.3 ขั นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C) พ่ีเลี ยงและแกนน้าท้าหน้าที่ในการ 
เป็นผู้น้าในการให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจัดท้าข้อก้าหนดแนวทางปฏิบัติ ร่วมกันเพ่ือประกาศเป็นมาตรการทาง
สังคมร่วมกัน  ร่วมกันคิดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบท 

1.4 แกนน้าพี่เลี ยงและแกนน้านักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา รวบรวมจัดท้าแผนการ 
ด้าเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการมีส่วนร่วม ท้าโครงการน้าเสนอผู้บริหาร 
สถานศึกษาประกาศมาตรการเพื่อสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษา   

ขั้นตอนที่   3.  ด าเนินการตามแผน  
3.1 ด้าเนินการตามแผน ตามท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งวิเคราะห์เช่นจัดอบรมและสอบใบขับขี่ 

ให้กับนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ การกวดขัน พฤติกรรมเสี่ยงและบังคับใช้มาตรการ สวมหมวกนิรภัย  เป็น
นโยบายและมาตรการทางสังคม  ในการไปบังคับใช้ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม
โครงการตามแผนที่ก้าหนด  ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอนด้าเนินการจัดท้าคู่มือ/ชุดความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษาต้นแบบที่มีการจัดกระบวนการด้านความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการ
เรียนการสอนในรายวิชาและกิจกรรมนักเรียนโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมโครงการของโรงเรียน ได้แก่
ค่ายอบรมอาสาสมัครจราจร  อบรมวินัยจราจรเพ่ือการขับขี่   โครงการจัดสอบใบขับขี่การรณรงค์การขับขี่ที่
ปลอดภัย กิจกรรมต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย และ การจัดกิจกรรมแข่งขันหมวกนิรภัยแฟนตาซี  โดยมี
การเชิญภาคีเครือข่ายเช่นส้านักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ต้ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดอบรม
ให้ความรู้ เพ่ือร่วมกันก้าหนดมาตรการความปลอดภัยที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน การด้าเนินงานใช้
รูปแบบการท้างาน ใช้เทคนิค แบบพี่เลี ยง coaching  ซ่ึงมี 4 ขั นตอนหลักๆ คือ  
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3.1.1 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่ีเลี ยงแกนน้านักเรียนโรงเรียนเดิมในการเป็น  
Coach และผู้ให้ค้าแนะน้ากับแกนน้านักเรียนโรงเรียนใหม่   สร้างความไว้วางใจ ความสบายใจ ความยินดีใน
การร่วมท้ากิจกรรมตามแนวทางที่พ่ีเลี ยงจะสอนงาน  

3.1.2  สอนเทคนิคการถาม การขอข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องโดยเน้นการถามในเชิงขอความ 
คิดเห็น ที่ต้องระวังไม่ให้ผู้ตอบจนมุมหรือเกิดความไม่สบายใจที่จะตอบค้าถาม  

3.1.3. การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นโดยท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ความเข้าใจ  
ช่วยในการฝึกทีมแกนน้าวิเคราะห์และน้าเสนองานที่ได้จากการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ หรือการพัฒนางานใน
ลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และก้าหนดบทบาทในการปฏิบัติของแกนน้าแต่ละคน มอบหมายงานให้
ชัดเจนในการท้ากิจกรรมแต่ละครั ง  

3.1.4.  การน้าข้อเสนอหรือแนวทางท่ีตกลงกันไว้ในขั นตอนที่ 3 มาใช้โดยให้แกนน้า 
นักเรียนใหม่เป็นผู้ผู้ปฏิบัติ แกนน้าพี่เลี ยงโรงเรียนเดิมท้าหน้าที่ผู้เป็น Coachเป็นผู้แนะน้าอย่างใกล้ชิด  ช่วย
สาธิตและแสดงให้ดูก่อน 

จากนั นแกนน้านักเรียนน้ามาตรการทางสังคม ข้อเสนอแนะ รูปแบบที่ได้จากการน้าเสนอของนักเรียน
ไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมนั นๆ โดยเน้นการท้างาน
เป็นทีมของทีมแกนน้าพี่เลี ยงและแกนน้านักเรียนโรงเรียนใหม่และพ่ีเลี ยงนักศึกษาพยาบาล โดยท้าการวางแผน
กิจกรรมโครงการ ระบุวันเวลาที่ชัดเจน  การมอบหมายงานและการนัดหมายก้ากับติดตามงานของทีม  การ
ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่านระบบไลน์  เฟสบุ๊คกลุ่มและการใช้โทรศัพท์และหนังสือ
ราชการ 

ขั้นตอนที่   4   น าผลมาร่วมวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน ปรับแผน   
4.1 แกนน้าพี่เลี ยงและแกนน้านักเรียนแต่ละโรงเรียนติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ทางสังคม เก็บสถิติการสวมหมวกนิรภัย  เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  
    4.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดผลงานดีเด่นของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิด

ชูเกียรติให้กับผลงานของโรงเรียนที่ดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนนและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีผลงาน
ดีเด่น ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมเวทีวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ
ระดับชาติ 

สรุปผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่โรงเรียน ได้ด าเนินการในปีการศกึษา 2558 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

1.นโยบายการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของผู้บริหาร  จากการสรุปถอดบทเรียน
สามารถสรุปภาพรวมของนโยบายดังนี้ 

1. ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาโครงการและสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงานตามโครงการ 
2. รณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัย 100% 

3. เน้นจัดให้มีการให้ความรู้เรื่อง วินัยด้านการขับขี่ กฎหมายจราจร ภาคเรียนละ 1 ครั ง 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนขอใบอนุญาตขับข่ี 

5. จัดระเบียบการจอดรถในโรงรถภายในโรงเรียน 

6. สร้างวินัยในการขับข่ีปลอดภัยภายในโรงเรียน 

7. สร้างความปลอดภัยด้านการขับขี่ 
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 8. มอบหมายคณะท้างานเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วยครูที่ปรึกษา
และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 9. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา 100% 

 10. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางจราจรในสถานศึกษา 

 11. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเกี่ยวกับการขับข่ีของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 

 12. เพ่ือจัดท้าและป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน 

 13. เน้นการสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ ให้ขับข่ีปลอดภัย 

 14. ทุกคนที่ขับรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน 

 15. ขับรถยนต์ทุกคน ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยมาโรงเรียน 

 16. มีครูเวรและสารวัตรนักเรียนควบคุมการขับรถเข้าโรงเรียน 

 17. สนองนโยบายของชาติ จังหวัด และเขตพื นที่การศึกษาเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุ 
 18. มีโครงการเปิดไฟใส่หมวก เพ่ือรองรับการลดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 19. เคารพกฎหมายจราจร 
 20. ส้ารวจข้อมูลการใช้ยานพาหนะของนักเรียนในภาพรวม / นักเรียนหอ เดิน-รถสาธารณะ รถ
ส่วนตัว จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์จ้างเหมารับ-ส่ง 

 21. น้าข้อมูลยานพาหนะอุบัติเหตุมาวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 22. ก้าหนดนโยบายด้านนักเรียนในมิติต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เช่น การรณรงค์/การอ่านเตือนด้านวินัย 
การจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 

2.รูปแบบการคัดเลือกแกนน าอาสาจราจรในโรงเรียน โรงเรียนด าเนินการคัดเลือกจาก 

- สภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั ง  
- นักศึกษาวิชาทหาร 

- แกนน้าอาสาจราจรจากนักเรียน สภานักเรียน  
- ลูกเสืออาสาจราจร 

- นักเรียนที่สนใจและจิตอาสา 

- ครูและนักเรียนที่มีความรับผิดชอบและวินัยจราจร 

- คณะกรรมการนักเรียน 

- สารวัตรนักเรียน 

- มีภาวะผู้น้า ความเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

- นักเรียนที่มียานพาหนะมาโรงเรียน 

- คณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษาเดิมและปีการศึกษาใหม่ 
- คัดจากนักเรียนในรายวิชาส่งเสริมวิชาการด้านการขับขี่ปลอดภัย 

  

รูปแบบด าเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนด้านการขับข่ีปลอดภัย มีดังนี้ 
- ทุกโรงเรียนมีการส้ารวจข้อมูลการขับขี่ยานพาหนะ   

ผลจากการวิเคราะห์ด้วย HADDON  MATRIX พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนที่พบในปัจจุบันที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีพฤติกรรมเสี่ยงดังนี้ 

1. นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด้าเนินการจัดซื อหมวกนิรภัย 

 2. นักเรียนบางส่วนยังไม่ตระหนัก เห็นความส้าคัญของการสวมหมวกนิรภัย 
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 3. ไม่มีเงินต่อ พรบ. รถจักรยานยนต์ 
4. ไม่สวมหมวกนิรภัย 

5. นักเรียนระดับชั น ม.ต้นไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 
6. นักเรียนขับรถย้อนศร ขับรถด้วยความคึกคะนอง 

7. นักเรียนขับรถซ้อน 3 คน 

8. การดัดแปลงรถจักรยานยนต์ 
9. ไม่น้ารถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียน 

10. ขับรถโดยประมาท ไม่เคารพวินัยจราจร 

11. ขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว ทั งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

12. ใช้มือถือขณะขับขี่รถ 

 13. การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น การไม่เปิดไฟแสดงสัญญาณเลี ยวซ้าย-ขวา 
 14. ขับรถผาดโผนแข่งขันกัน 

 15. ขับรถข้ามถนนโดยไม่มีการหยุดหรือชะลอรถให้ฝั่งที่สวนมา 

 16. ขาดอุปกรณ์ในการท้างานจราจรโรงเรียน เช่น เสื อจราจร กรวยจราจร 

 17. ไม่ให้สัญญาณไฟเลี ยว 

 18. ขับรถแซงกัน 
   

      แนวทางแก้ปัญหาการขับขี่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางส าหรับแกนน าในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอ ดังนี้ 

1. อบรมให้นักเรียนเห็นและตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการสวมหมวกนิรภัย 

2. หาหน่วยงานที่สนับสนุนและแจกหมวกนิรภัย 
3. รณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัย 

4. รณรงค์ให้นักเรียนท้าใบอนุญาตขับขี่ 
5. ให้ความรู้นักเรียนเรื่องวินัยจราจร ภาคเรียนละ 1 ครั ง 

6. จ้ากัดจ้านวนนักเรียนไม่เกิน 2 คน / คัน 
7. รณรงค์ให้ความรู้ด้านกฎจราจรจากหน่วยงานต่าง ๆ  
8. ท้าความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

 9. ไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง 

 10. จัดอบรมเก่ียวกับทักษะการขับขี่ปลอดภัย 

 11. จัดอบรมเก่ียวกับกฎหมายจราจร และ พรบ. 
 12. การรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น การประกวดหนังสั น วาดภาพ จัดป้ายนิทรรศการ 

 13. มีมาตรการตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยของสารวัตรนักเรียน และนักเรียนแกนน้า โดยมีการ
ตักเตือนและการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และทักษะการขับขี่
ปลอดภัย 

14. จัดอบรมเก่ียวกับจราจร 

15. รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย 

16. เปิดวิดีทัศน์ตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุ ผลกระทบจากการไม่รักษากฎจราจร 

17. ตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนทุกครั งก่อน-หลังเลิกเรียน  
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 18. รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ทุกคนต้องท้า พรบ.  
 19. นักเรียนแกนน้าน้าเสนอรายงานทุกเดือนเกี่ยวกับงานจราจรโรงเรียน 

 20. ตั งข้อตกลงในการสวมหมวกกันน็อค ถ้าไม่สวมจะต้องมีการท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ หรือมี
การจ่ายค่าปรับ 

 21. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง 

 22. ปลูกฝังจิตใต้ส้านึก 
 23. ฝ่ายวินัยโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนสอดส่องดูแลความประพฤติ 
 24. ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองในการจัดอบรมใบขับข่ีให้กับนักเรียน (รถจักรยานยนต์) 
 25. จัดท้าป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร เพ่ือเป็นการบังคับใช้ในโรงเรียน 

 26. มีบทลงโทษด้านวินัยส้าหรับนักเรียนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในสถานศึกษา 
 

 จุดเสี่ยงภายในโรงเรียนและบริเวณถนนที่มาโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุหรือความเสี่ยงมากที่สุดในปัจจุบัน  ทุกสถานศึกษามีการวิเคราะห์จุดเสี่ยง ตัวอย่าง ดังนี้ 
 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 

1. ลูกระนาดหน้าฐานพระทางเข้าโรงเรียน 
2. ถนนใหญ่ทางเข้าประตูหน้าโรงเรียน 

 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์  
 1. สี่แยก , หน้าโรงเรียน , จุดกลับรถหน้าโรงเรียน 

 โรงเรียนกันทรวิชัย  
1. บริเวณหน้าโรงเรียนกันทรวิชัย เนื่องจากตรงข้ามกับโรงพยาบาลกันทรวิชัย ซึ่งจะมีรถเข้าออกอยู่
เป็นประจ้า 

 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  
1. บริเวณหน้าโรงเรียน เรื่องจากโรงเรียนบรบือติดกับถนนสายหลักในการเดินทางจากที่อ่ืนเข้าสู่ 

อ้าเภอบรบือ , บรบือ-สารคาม จึงมีรถเยอะในช่วงเช้า จึงท้าให้บริเวณหน้าโรงเรียนมีความเสี่ยงมากที่สุด 

2. ทางแยก ทางร่วมหน้าอาคารเรียนทุกอาคาร 

3. ถนนมีน ้าขังในช่วงฝนตก 

 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 

1. บริเวณหน้าโรงเรียน 

2. วงเวียนด้านข้างโรงเรียน 

 3. สามแยกไฟแดงหน้าบริเวณโรงเรียน 

 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

 1. บริเวณหน้าโรงเรียน เนื่องจากเป็นเส้นทางตรง ยานพาหนะชนิดต่าง ๆ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง
รวดเร็ว และมักจะไม่ชะลอรถเมื่อผ่านหน้าโรงเรียน 

 2. บริเวณสะพานมาโรงเรียน ซึ่งสะพานจะแคบ จ้านวนยานพาหนะมีมากขึ น ขับขี่ไม่มีระเบียบวินัย 
แซงบนสะพาน 
 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

 1. บริเวณหน้าโรงเรียน เพราะโรงเรียนอยู่ติดถนนสายหลัก 
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 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 

 1. หน้าโรงเรียน 

 2. สะพานบ้านหนองสระพัง 
 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

 1. ทางแยกเก่ียวกับบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) 
 1. ถนนเข้า มมส. ด้านบ้านท่าขอนยางทั งสาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการด้าเนินการก่อสร้าง 

 2. ทางออกด้านหลังโรงเรียน ทั งนี เราห้ามขับรถย้อนศรและพบว่ายังมีผู้ขับขี่ฝ่าฝืน 

 3. ถนนด้านหน้าอาคารเรียน พบว่าในระหว่างวันจะมีการสัญจรของรถและนักเรียนก็เดินหยอกล้อกัน
ไป ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 

ตัวอย่างแนวทางแก้ปัญหาจุดเสี่ยงท่ีแกนน าได้ใช้ในการด าเนินงาน โดย 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอ ดังนี้ 
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 

1. จัดนักเรียนโดยความดูแลของครูเวรประจ้าวัน ช่วยกันดูแลงานจราจร อ้านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้กับนักเรียน ณ ทางเข้าประตูหน้าโรงเรียน ดูแลการข้ามถนน 
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์  
1. ให้ทุกคนสวมหมวกกันน็อค ไม่ขับรถย้อนศร 
โรงเรียนกันทรวิชัย  
1. โดยให้ลูกเสืออาสาจราจรและนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต้ารวจจราจร สภ.

กันทรวิชัย 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  
 1. รณรงค์ให้ปฏิบัติตามมาตรการขับข่ีปลอดภัยของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร 10 ประการ 

 2. การปฏิบัติหน้าที่เป็นสารวัตรจราจร โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สถานีต้ารวจภูธร
อ้าเภอบรบือ โดยมีต้ารวจและนักเรียนแกนน้าช่วยอ้านวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในถนนหน้า
โรงเรียนบรบือ 

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 

1. มีทางม้าลาย 

2. มีจราจรมาควบคุมการข้ามถนนของนักเรียน 

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

 1. มีครูเวรคอยดูแลการขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของนักเรียนและครูในการข้ามถนน 

 2. มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยในการควบคุมการจราจรเมื่อมีงานส้าคัญในโรงเรียน 

 3. แนะน้านักเรียนเกี่ยวกับการขับรถมาโรงเรียนเมื่อจะข้ามสะพาน 

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

 1. มีการตั งกรวยจราจรและอาสาสมัครจราจร คือนักศึกษาวิชาทหารควบคุม 

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

 1. ใช้การจูงรถออกจากโรงเรียนแล้วน้าไปสตาร์ทนอกโรงเรียน 
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โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) 
 1. มีการจัดเวรอาจารย์และรักษาดินแดนจราจรในการยืนเวรตอนเช้า เพ่ือไม่ให้มีรถวิ่งย้อนศร 

 2. ติดเครื่องหมายจราจรเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน 

 3. มีการวางแผนเส้นทางจราจรในโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติตาม 
 

 การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นนักเรียนของโรงเรียน ในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
จราจร ที่นักเรียนร่วมกันเสนอ คือ 

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 

1. จัดท้าไฟกระพริบเป็นสัญลักษณ์งานจราจรหน้าโรงเรียน เพื่อให้ยานพาหนะที่ร่วมใช้ถนนทราบว่า
เป็นบริเวณหน้าโรงเรียน จะได้ชะลอความเร็วเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน โดยไฟกระพริบนักเรียนใช้วิชา
ต่าง ๆ ในการดัดแปลง เชื่อมเหล็กกับรถเข็นและใส่แบตเตอรี่ ใช้จนถึงปัจจุบันนี  

   โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์  
1. ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจร น้านักเรียนในโรงเรียนอบรมเกี่ยวกับเรื่องจราจรและการขับข่ี 

   โรงเรียนกันทรวิชัย  
1. จัดอบรมลูกเสืออาสาจราจรและนักศึกษาวิชาทหาร 

2. จัดอบรมการสอบใบขับขี่ให้นักเรียนในโรงเรียน 

3. รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค  
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   

 1. ปฏิบัติตามมาตรการขับขี่ปลอดภัย 10 ข้อของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

 2. การเป็นสารวัตรจราจร 

 3. การจัดเก็บรถในโรงจอดรถโดยแกนน้าโครงการ 

 4. การรณรงค์สร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย เช่น การประกวดเรื่องสั น วาดภาพ และจัด
นิทรรศการ 

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 

1. จัดเวรตรวจสอบหมวกนิรภัย 

2. ให้นักเรียนที่ขับรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ให้ขับรถและจูงเข้าสู่โรงรถ 

3. ไม่ให้นักเรียนขับรถเข้าไปในโรงเรียน 

4. จัดโรงรถขึ นโดยเมื่อเข้าประตูโรงเรียนแล้วให้เลี ยวเข้าโรงรถทันที 
5. ล็อคโรงรถจนกว่าถึงเวลาเลิกเรียนจึงเปิด 

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

 1. นักเรียนแกนน้าร่วมดูแลระบบจราจรหน้าโรงเรยีนตอนเช้าและตอนเย็น 

2. นักเรียนแกนน้าร่วมดูแลระบบการขับข่ีใส่หมวกกันน็อค 100% 

3. นักเรียนแกนน้าควบคุมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ถ้าใครฝ่าฝืนก็จะมีมาตรการปรับวันละ5 บาท 
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

 1. จัดเวรนักศึกษาวิชาทหารในการดูแลเรื่องจราจร 

 2. มีสภานักเรียนคอยดูแลควบคุมการขับข่ีในโรงเรียน 
 
 
 



๒๗๒ 
 

 
 

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 

 1. เป็นตัวอย่างให้รุ่นน้อง 

 2. เดินรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค 
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

 1. ใส่หมวกกันน็อค ไม่ขับรถเร็ว ให้รู้จักการใช้สัญญาณไป 

โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) 
 1. นักเรียนทุกคนต้องถือปฏิบัติตามกฎจราจรของโรงเรียนเป็นส้าคัญ 

 2. นักเรียนเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครจราจร 

 3. มีกรรมการนักเรียนและเวรรักษาดินแดน เมื่ออ้านวยความสะดวกด้านการจราจรทางท้องถนนใน
ตอนเช้า 

 4. มีการจัดท้านักเรียนต้นแบบด้านการขับขี่ปลอดภัย 
 

 มาตรการทางสังคมที่นักเรียนแกนน าและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต้องการเสนอให้แกนน านักเรียน
อาสาจราจรหรืออาจารย์งานวินัยด าเนินการประกาศเป็นข้อปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือ
ประกอบด้วย 

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 

1. ปรับ 

2. ตักเตือน 

3. ให้บ้าเพ็ญประโยชน์ 
4. หักคะแนน 

โรงเรียนกันทรวิชัย  
1. การตักเตือน 

2. ท้าความเข้าใจ 

3. ให้ความรู้ 
4. ลงโทษ ปรับ 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  
 1. นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังให้ดับเครื่องและเข็นเข้ามา 

 2. นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวก ว่ากล่าวตักเตือนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นห้าม
น้าจักรยานยนต์มา อนุญาตเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 3. การตรวจเช็คหมวกกันน็อคของผู้ขับรถโรงเรียน โดยสารวัตรนักเรียน 

 4. การตักเตือนผู้ไม่สวมหมวกกันน็อค หากมีครั งต่อไปจะจัดการอบรมแก่กลุ่มเสี่ยงนี  
 5. การปรับเงินผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นทุนในการจัดกิจกรรมและการอบรม 

 6. การลงโทษโดยให้บ้าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือให้ส้านึกและตระหนักถึงความส้าคัญของการขับขี่ปลอดภัย 

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 

1. หากไม่สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนให้ลุกนั่ง 50 ครั ง 

2. ไม่จอจดรถในโรงรถจะปล่อยลมรถจักรยานยนต์ 
3. หากจอดนอกโรงเรียนจะให้เจ้าหน้าที่ส้ารวจยึดรถไว้แล้วให้ผู้ปกครองมารับ 
 
 



๒๗๓ 
 

 
 

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

 1. ปรับคนละ 5 บาท ถ้าฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัย 

 2. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนแกนน้าที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เรื่องจราจร 

 3. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่มีวินัยจราจรทุกภาคเรียน 

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

 1. ออกเป็นกฎระเบียบของทางโรงเรียน 

 2. มีการปรับในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม 

 3. มีการบ้าเพ็ญประโยชน์ 
 4. ถ้าท้าผิดระเบียบ อาจห้ามน้ารถมาโรงเรียน ให้มารถประจ้าหมู่บ้านแทน 

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 

 1. ตรวจการใช้หมวกกันน็อค 

 2. ปรับนักเรียนที่ไม่สวมหมวกกันน็อค 
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

 1. ตัดคะแนนความประพฤติ 
 2. ท้าการตักเตือน 

โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) 
 1. การตัดคะแนนความประพฤติ 
 2. น้านักเรียนที่ฝ่าฝืนมาเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 3. ให้นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติมาช่วยงาน เพ่ือเป็นการให้โอกาสในการปรับปรุงตัว 
 

 นวัตกรรมที่นักเรียน แกนน านักเรียน หรือนักเรียนในโรงเรียน ร่วมกันจัดท าเพื่อเกิดประโยชน์ใน
การเป็นสื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ คือ 

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 

1. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
2. ออกรณรงค์ตามหมู่บ้าน 

โรงเรียนกันทรวิชัย  
1. จัดท้าหนังสั นในการรณรงค์ 
2. ประชาสัมพันธ์ตามหน้าเสาธง 
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 2  

 1. Heart model   
 2. หลักค้าสอนของพระพุทธเจ้า อริยสัจ 4 

 3. มาตรการขับขี่ปลอดภัยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

 4. การจัดกิจกรรมรณรงค์ การประกวดหนังสั น การวาดภาพ ค้าขวัญ การจัดนิทรรศการ 

 5. การอบรมของนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตนตามพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับ
เกียรติบัตร หากท้าผิดอีกจะได้รับการลงโทษ 

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 

 1. วิดีทัศน์เกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์บนท้องถนน 

 2. หนังสั นเรื่อง ขับข่ีปลอดภัย 
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โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

 1. ป้ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียน 

 2. ท้าสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายจราจรภายในบริเวณโรงเรียน 

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

 1. การเข็นเข้าออกในบริเวณพื นที่โรงเรียน 

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

 1. การจัดท้าป้ายนิทรรศการ 

 2. การจัดท้าหนังสั นเพ่ือรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 

และจากการประเมินผลในกระบวนการด้าเนินงานตามรูปแบบการขับเคลื่อนงาน โดยใช้ Heart Model พบว่า 
 

1. กระบวนการด าเนินงานด้านการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ในโรงเรียนในปี 
2558 โดยใช้ Heart Model กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
1.1 การน า Haddon Metrix มาใช้เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านคน ยานพาหนะ 

สิ่งแวดล้อม 
- คน    ขาดความตระหนักในด้านความปลอดภัยในการขับขี่และการสวมใส่หมวกนิรภัย 
- ยานพาหนะ    ไม่ดูแล ตรวจซ่อมบ้ารุงสภาพยานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน , ไม่เห็น
ความส้าคัญของการต่อ พรบ. รถจักรยานยนนต์ 
- สิ่งแวดล้อม    ป้ายจราจร สัญลักษณ์และไฟทางจราจรที่อยู่ทางเข้าหน้าโรงเรียนมักถูกวัยรุ่นใน
ท้องถิ่นทุบท้าลาย ใช้งานไม่ได้ ท้าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง 

 -โรงเรียนกันทรวิชัย มีนักเรียนจ้านวนประมาณ 800 กว่าคน มีการเดินทางมาโรงเรียนโดย
รถจักรยานยนต์ประมาณ 200 กว่าคัน จึงได้จัดการระเบียบการจอดรถตามโรงรถโดยแบ่งเป็นชาย หญิง อย่าง
ละฝั่ง 
 - เน้นคนเป็นปัจจัยเสี่ยงมากที่สุด 
 - ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมิน ร่วมด้าเนินการ 
 - มีการตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัย 
 - มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปี 
 - มีการตรวจสอบใบขับขี่ 
 - มีการส้ารวจจุดเสี่ยง 
 - ปัจจัยเสี่ยงด้านคน – ขับรถเร็ว แข่งขันกัน ไม่สวมหมวกนิรภัย 
 - ปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ – ดัดแปลงรถจักรยานยนต์ 
 - การน้า Haddon Matrix มาใช้เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เป็นการป้องกันและ
เตรียมพร้อม เพื่อลดอุบัติเหตุได้จริง ท้าให้ทราบถึงและเตรียมพร้อมทั งด้านคน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม 
ป้องกัน ลดอุบัติเหตุได้ครอบคลุม 
 - Haddon Matrix เป็นกรอบในการวิเคราะห์ที่ท้าให้แต่ละสถาบันสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
ปัจจัยเสี่ยงด้านการเกิดอุบัติเหตุ ถึงปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุนั นมีสาเหตุหลักจากอะไร เพ่ือที่จะท้าให้
สามารถหาแนวทางในการจัดกากรวางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
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           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
              การติดตามผลในระหว่างการด้าเนินงาน และหลังด้าเนินงาน ( summative 

assessment)  โดยการใช้วิธกีารศึกษาเปรียบเทียบ ผลการด้าเนินการ ก่อนและหลัง  ( Controlled  Before  
and after )  โดยใช้ข้อมูลพื นฐานและการประเมินผลหลังเสร็จสิ นโครงการ  ตามตัวชี วัดผลส้าเร็จของโครงการ
ที่ตั งไว้ โดยใช้แบบสอบถาม 
           1. ประเมินผลจากการด้าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการประกอบด้วย การฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ การรายงานผลการด้าเนินงานตามกิจกรรมที่ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโดยใช้แบบรายงาน
ความก้าวหน้ารายไตรมาส 
 2  การประเมินผลตามตัวชี วัดผลส้าเร็จของโครงการประเมินจาก จ้านวนโรงเรียนที่มีการขยายผล  
จากทะเบียนความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  แบบประเมินความรู้ของแกนน้า  จากแบบสอบถามและแบบถอด
บทเรียน 
         3.  ประเมิน ประสิทธิภาพของรูปแบบ จากผลการวิจัย 

  
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.เกิดโรงเรียนต้นแบบที่ขยายผลการ
ด้าเนินงาน เพ่ิมขึ น 9 โรงเรียน 

1.โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา    
2.โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์   
3.โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์  
4.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร    
5.โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร    
6.โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม    
7.โรงเรียนโนนราษีวิทยา    
8.โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา    
9.โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 
10.โรงเรียนกันทรวิชัย 

2.เกิดแกนน้าเยาวชนอาสาจราจร จาก
โรงเรียนแห่งละ 20  คนจ้านวน 26 
โรงเรียนรวม 520 คน 

1.โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์     
2.โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์   
3.โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม  
4.โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพ ที่ 209    
5.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร    
6.โรงเรียนบรบือ   
7.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
8. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  จังหวัดมหาสารคาม    
9.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
10โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   
11โรงเรียนผดุงนารี   
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
12โรงเรียนสารคามพิทยาคม   
13.โรงเรียนมหาวิชานุกูล   
14.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 
15.โรงเรียนบ้านเชียงยืน 
16.โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    
17.โรงเรียนบ้านบรบือ 
18.โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
19.โรงเรียนกันทรวิชัย  
20.โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
 

3 .เกิดพ่ีเลี ยงแกนน้าจากโรงเรียนต้นแบบ 
แห่งละ 10 คน  จ้านวน 17 โรงเรียน 
รวม  170  คน 

1.โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์     
2.โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์   
3.โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพ ที่ 209    
4.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร    
5.โรงเรียนบรบือ   
6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
7. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  จังหวัดมหาสารคาม    
8.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
9.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   
10โรงเรียนผดุงนารี   
11.โรงเรียนสารคามพิทยาคม   
12.โรงเรียนมหาวิชานุกูล   
13.โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
15.โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
16.โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    
17.โรงเรียนบ้านบรบือ 
  

4.เกิดกระบวนการพัฒนาทีมสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาเพ่ือสร้างเจ้าภาพหลักท่ีมี
บทบาทภารกิจในการจัดระบบการเรียน
การสอนให้มีเนื อหาสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านความ
ปลอดภัยทางถนนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจร  
ส่งเสริมรูปแบบ HEART  Model ในการ
จัดการความปลอดภัยทางถนนใน
สถานศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 

การจัดประชุมถอดบทเรียนและชี แจงการขับเคลื่อนงานและ
การร่วมมือกันจัดท้ารูปแบบHEART MODEL ในการ
ขับเคลื่อนงานเป็นรูปเล่ม ท้าความเข้าใจร่วมกันในการใช้คู่มือ
การด้าเนินการและโรงเรียนต้นแบบปี2557 ได้น้ารูปแบบ 
HEART  Model ในการจัดการความปลอดภัยทางถนนใน
สถานศึกษาไปขยายผลในโรงเรียนต้นแบบปี2559  
ดังนี  
พื้นที่โกสุมพิสัย 

1.โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เป็นพี่เลี ยงโรงเรียนเขวา
ไร่ศึกษา อ้าเภอโกสุมพิสัย    
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2.โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์    โรงเรียนมัธยมวัด
กลางโกสุม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ ที่ 209 
เป็นพี่เลี ยงโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์  อ้าเภอโกสุม
พิสัย    
3.โรงเรียนหนองเหล็กศึกษาเป็นพี่เลี ยงโรงเรียนนา

โพธิ์พิทยาสรรพ์ อ าเภอกุดรัง    
พื้นที่บรบือ 
          1.โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 
เป็นพี่เลี ยงโรงเรียนโนนราศีวิทยา  

2.โรงเรียนบรบือวิทยาคารและ โรงเรียนบ้านบรบือ 
เป็นพี่เลี ยงโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 
พื้นที่กันทรวิชัย 

1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่าย
มัธยมและโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมเป็นพ่ีเลี ยงโรงเรียน
กันทรวิชัย 
พื้นที่เชียงยืน 
1.โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โรงเรียนบ้านเชียงยืน เป็นพี่เลี ยง
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร อ้าเภอชื่นชม    
พื้นที่อ าเภอเมือง 

1.โรงเรียนผดุงนารี เป็นพ่ีเลี ยงโรงเรียนเทศบาล
บูรพาพิทยาคาร 

2.โรงเรียนมหาวิชานุกูลเป็นพี่เลี ยงโรงเรียนเทศบาล
บ้านส่องนางใย 

3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
เป็นพี่เลี ยงโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 

4.โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นพี่เลี ยงโรงเรียน
มหาชัยพิทยาคาร 

5.เกิดผู้น้าการเปลี่ยนแปลง  Change 
Agent  ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพและเกาะติดงาน 
จากทีมงานของเครือข่ายที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน 
และอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1.เกิดโรงเรียนต้นแบบที่ขยายผลการด้าเนินงาน เพ่ิมขึ น 11 
โรงเรียน  
2.เกิดแกนน้าเยาวชนอาสาจราจร จากโรงเรียนแห่งละ 20  
คน จ้านวน 26 โรงเรียน รวม 520   คน  
3.เกิดพ่ีเลี ยงแกนน้าจากโรงเรียนต้นแบบ แห่งละ  10   คน  
จ้านวน 17 โรงเรียน รวม  170  คน  
4.เกิดกระบวนการพัฒนาทีมสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เพ่ือสร้างเจ้าภาพหลักท่ีมีบทบาทภารกิจในการจัดระบบการ
เรียนการสอนให้มีเนื อหาสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาด้านความความปลอดภัยทางถนน การป้องกัน
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
อุบัติเหตุจราจร  
5.เกิดผู้น้าการเปลี่ยนแปลง  Change Agent  ที่ร่วมเป็น
เจ้าภาพและเกาะติดงาน จากทีมงานของเครือข่ายที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และ
อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สร้างการเปลี่ยนแปลง ก่อนท า

โครงการ 
1.เกิดผู้น้าการเปลี่ยนแปลง  Change Agent  ที่ร่วมเป็น

เจ้าภาพและเกาะติดงานในสถานศึกษา โดยมีฐานข้อมูลแกน
น้าอาสาจราจร แกนน้าอาจารย์ที่ปรึกษา/นักเรียนแกนน้า  

     2.เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนน้าในการเป็นพี่
เลี ยง ได้พัฒนาการท้างานเป็นทีม      

     3. เกิดมาตรการทางสังคมที่เกิดจากนักเรียนที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและการจัดการกับ
มาตรการโดยแกนน้านักเรียน 
สถิติการสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ปลอดภัยเพิ่มขึ น 
     นวัตกรรมหรือจุดเด่นในการพัฒนาโครงการ ที่

เกิดขึ้นคือ คู่มือการด้าเนินงานของโรงเรียนพ่ีเลี ยง 
โรงเรียนต้นแบบในโครงการภาคีเครือข่าย
สถานศึกษาจังหวัดมหาสารคามร่วมใจขยายผล
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  ที่ใช้เป็นแนว
ทางการด้าเนินงานของโครงการ 

 มีกระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณา
การการท างานในพื้นที่  ตามที่กล่าวข้างต้นในเรื่อง
การมีส่วนร่วม บทเรียนความส าเร็จ(How to)  
เรียนรู้การด้าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและ
ปรับเปลี่ยนจากปัญหาที่พบในการด้าเนินงานที่ผ่าน
มา โดยการน้ากระบวนการคุณภาพ PDACมาใช้ ได้
ขั นตอนการด้าเนินงานตามกระบวนการด้าเนินงาน
ข้างต้น 
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๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1. งบจาก สสส.  498,900  498,900  0 0 
รวมทั้งหมด 498,900 498,900 0 0 

         
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./20 ชม. 10,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./20 ชม. 2,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./20 ชม. 2,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  25,000  
 

ถอดบทเรียนโครงการภาคีเครือข่ายสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคามร่วมใจขยายผลวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน  ประจ าปี 2558 

1.บริบทของพ้ืนที่ 

 สภาพปัญหา/สภาพพื้นที่ 
-จังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษาท่ีหลากหลาย ประชากรเป็นเด็กและเยาวชนจ้านวนมาก 
-สถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม มี
จ้านวนมาก  จากรายงานข้อมูลการบาดเจ็บ/เสียชีวิต ปี พ.ศ. 2557 (ม.ค.56 – ธ.ค. 57)  ของ
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในปี 2557 พบว่า มีผู้บาดเจ็บทั งหมด 15,562 คน นอนรักษาใน รพ.
3,644 คน เสียชวีิต 85 คน 
-อุบัติเหตุเกิดในกลุ่มรถจักรยานยนต์มากที่สุดถึง 3,588 ครั ง  
-สถิติช่วงเทศกาล ปีใหม่ ปี 2558 พบการเกิดอุบัติเหตุ จ้านวน 67 ครั ง บาดเจ็บAdmit  
จ้านวน 71 ราย 
-ผู้เสียชีวิต จ้านวน 4 ราย  
-สาเหตุเกิดจาก เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย  ขับรถเร็วเกินกฎหมายก้าหนด  
-ยานพาหนะที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์และรถรถปิ๊กอัพ 
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-จากการรายงานสถิติการตายในจังหวัด พบว่า สาเหตุการตายอันดับหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท้างาน
ในจังหวัดมหาสารคาม ตั งแต่ปี 2550 ถึงปี 2555  พบว่า มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ ทางถนน ซึ่ง
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด และผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  เกิดจาก การ
บาดเจ็บที่ศีรษะ  เนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัย  
-ผลการส้ารวจของมูลนิธิไทยโรดส์ ในปี 2555   พบว่า ประชาชนในพื นท่ีจังหวัดมหาสารคาม มีอัตรา
ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยอยู่ในอันดับที่ 11 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยพบผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 14.3 จัดอยู่ในล้าดับที่ 13 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 จุดเริ่มต้น  ฐานคิด กรอบการท างานคือ 
1.ปัญหาการบาดเจ็บและความสูญเสียที่เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง มีความจ้าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ  สถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการปลุกจิตส้านึกส้าหรับเด็กและ
เยาวชน 
2.รูปแบบการแก้ปัญหาแบบเดิมๆแม้ประสบความส้าเร็จแต่หากจิตส้านึกไม่เกิดและเด็กเยาวชนไม่มี
ส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมแก้ปัญหา การขับเคลื่อนงานก็ไม่ประสบความส้าเร็จ 

2.สถานการณ์การขับเคลื่อนงานในพื้นที่เป้าหมาย 

 ทุนเดิมท่ีมีอยู่แล้ว/จุดแข็ง จุดอ่อนของพื นที่ 
ทุนเดิม/จุดแข็งท่ีมี ประกอบด้วย 
1.ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบและอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนแกนน้าที่ท้าการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องใน 3 รอบปีการศึกษาที่ผ่านมาจ้านวน17โรงเรียนและพร้อม
ส้าหรับการท้างานร่วมกัน 
2.แกนน้าอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาของวิทยาลัยที่มีการท้างาน
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานอย่างเกาะติดและเป็นทีมเดิมที่เข้มแข็ง 
3.ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด อ้าเภอและสถานศึกษาที่พร้อมให้ความร่วมมือ 

 การมีส่วนร่วมจากทีม/ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย/ภาคีเครือข่าย 
1.ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบและอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนแกนน้าจ้านวน17
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนการด้าเนินงานในภาพของการเป็นพ่ีเลี ยง  การประสานงานใน
พื นที่  การอ้านวยความสะดวกในการขับเคลื่อนงาน 
2.การมีส่วนร่วมของแกนน้าอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีส่วนร่วมในการมอบหมายการท้าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและพ่ี
เลี ยงหลักให้กับโรงเรียนเดิมที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ในการขับเคลื่อนงาน ขยายผล 
3.การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อ้าเภอและสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือ 
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ในการมีส่วนร่วมท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  การเป็นวิทยากร  การสนับสนุนแรงกาย แรงใจและ
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด้าเนินงาน 

 คณะท างานมีใครบ้าง/ภาคีเครือข่ายมีใครบ้างและมีบทบาทอย่างไร 
คณะท างาน 

1. ดร.  นฤมล   เอนกวิทย์   ผู้อ้านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
2. นาง ศิราณี อ่ิมน ้าขาว     พยาบาลวิชาชพีช้านาญการพิเศษ 
3. แกนน้าอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นแบบจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ้านวน 13 คน  
4. ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ 17 โรงเรียนเดิม 
5. ผู้บริหารโรงเรียนใหม่ 11 โรงเรียน 
6. แกนน้าอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นแบบทั ง 17 แห่ง 
7. แกนน้านักศึกษาชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
8. แกนน้านักศึกษาชั นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นพี่เลี ยงโรงเรียนละ 5 คน  

รวม 55 คน 
9. แกนน้านักเรียน 17 โรงเรียนเดิม ทีมเดิมและทีมใหม่ 
10. แกนน้านักเรียนโรงเรียนใหม่ 11 โรงเรียน 

 
รายช่ือหน่วยงานสนับสนุน บทบาทส าคัญ  และการสนับสนุน 
สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบเดิมปี 2556และ2557 ทีมพ่ีเลี ยงในการขับเคลื่อนงานในการน้าHEART 

MODEL ไปใช้ทุกกระบวนการ 
สถานีต้ารวจภูธร ทุกอ้าเภอ ทีมวิทยากรให้ความรู้  อบรม แกนน้าอาสาจราจร 

กวดขัน จับกุม การไม่สวมหมวก   
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลจังหวัด ด้านวิทยากรการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื องต้น 
ผู้ประกอบการจ้าหน่ายรถจักรยานยนต์ ทีมวิทยากรสาธิต  การขับข่ีปลอดภัย 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดท้าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
สื่อมวลชน จัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน 
ขนส่งจังหวัด สนับสนุนสื่อให้ความรู้แก่สถานศึกษา 

เป็นวิทยากรให้กับสถานศึกษาด้านการจัดท้า
ใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์รถยนต์ 
สนับสนุนการจัดท้าใบอนุญาตขับข่ี 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ทีมพ่ีเลี ยงด้านวิชาการ การวิจัยติดตามประเมินผล 
บริษัทกลางฯ 
 

การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย 
พ่ีเลี ยงชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 

 งบประมาณหลัก งบสมทบ งบร่วมจากที่ไหน 
งบประมาณหลัก จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
งบสมทบ   จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมหาสารคาม จ้ากัด 
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งบร่วม             งบประมาณจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและสถานศึกษาทุกแห่ง 

3.กิจกรรมที่ท ามีอะไรบ้าง 

 กิจกรรมตามแผน/กิจกรรมที่ไม่ได้ท้าตามแผน(ปรับตามสถานการณ์) 
 กิจกรรมด าเนินงาน( KEY Activity )ประกอบด้วย  

                  1. จัดเวทีประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด้าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบเดิมทั ง 
17 โรงเรียน  เพ่ือชี แจงวัตถุประสงค์โครงการ คัดเลือกทีมแกนน้าจากสถานศึกษา เพ่ือเข้าร่วมขับเคลื่อนงาน
โครงการในรูปแบบพ่ีเลี ยง ด้วย เทคนิค Coaching กับ HEART MODEL 

2. จัดเวทีประชุมภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันด้าเนินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนและร่วมกันวางแผนด้าเนินงาน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย ร่วมกันระหว่าง โรงเรียนและหน่วยงานทุกภาคส่วน  

3. แกนน้านักเรียนและพ่ีเลี ยง ท้าการส้ารวจข้อมูลและรวบรวม ฐานข้อมูลพื นฐานด้านความ 
ปลอดภัยทางถนน เช่น  จ้านวนรถมอเตอร์ไซด์  การมีหมวกนิรภัย  การสวมนิรภัย   การมี  พรบ. ประกันภัย   
การมีใบขับข่ี รวมถึง กลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีมีการก้าหนดมาตรการบังคับเพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 

                4. จัดท้ารูปเล่มคู่มือในการขยายผลการด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับโรงเรียน
พ่ีเลี ยงทั ง 17 แห่งพร้อมเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน 

                  5. คณะกรรมการด้าเนินงานจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการด้าเนินงานตาม HEART 
MODEL ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียน และแกนน้านักศึกษาพ่ีเลี ยงโรงเรียนเดิมที่จะท้าการขยายผล เพ่ือ
สร้างความเข้าใจ รับทราบบทบาทหน้าที่ที่ต้องท้า 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาและแกนน้านักศึกษาพ่ีเลี ยงจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นัดหมาย
ประชุมท้าความเข้าใจและวางแผนร่วมกันกับพ่ีเลี ยงโรงเรียนเดิม ก่อนเริ่มกิจกรรมในโรงเรียนใหม่ พร้อม
มอบหมายให้แกนน้านักเรียนโรงเรียนใหม่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด้าเนินการจัดท้าพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้วย HEART MODEL 

7. ท้าหนังสือราชการเรียนเชิญโรงเรียนใหม่ร่วมเป็นโรงเรียนคู่ขยายผล เมื่อได้รับการตอบรับ
ยินดีเข้าร่วมโครงการ พ่ีเลี ยงแกนน้าโรงเรียนด้าเนินการประสานงานตามขั นตอนที่คู่มือก้าหนด พร้อมนัดหมาย
การขอใช้พื นที่โรงเรียนใหม่ในการท้ากิจกรรมจัดท้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานด้วย HEART MODEL  

8. พ่ีเลี ยงของวิทยาลัยและพ่ีเลี ยงโรงเรียนเดิมร่วมจัดสถานที่และบูทนิทรรศกาลพร้อมเตรียม
สถานที่ในโรงเรียนใหม่  

9. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด้าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนต้นแบบเดิมปี 
2556-2557 กับโรงเรียนต้นแบบใหม่ ปี 2558 โดยเรียนเชิญนายอ้าเภอหรือผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจใน
พื นที่รับผิดชอบ เป็นประธานในพิธีลงนามกับผู้อ้านวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั งภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน  
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10.ด้าเนินการน้า HEART MODEL เป็นเครื่องมือในการด้าเนินงานขยายผล ใน 11 โรงเรียน 
จ้านวน 11 ครั ง ดังนี  

10.1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และละลายพฤติกรรมโดยแกนน้าพี่เลี ยงวิทยาลัยพยาบาลศรี 
มหาสารคาม และพ่ีเลี ยงโรงเรียน( Teamwork)และปรับAttitude 

10.2 ชมสื่อนวตกรรมการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยของโรงเรียน/ สถานศึกษาต้นแบบ ปี 2558  
10.3 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด้าเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือการขับเคลื่อน 

งานด้านความปลอดภัยทางถนนของสถาบันการศึกษาต้นแบบทั ง2โรงเรียนร่วมกับสถานีต้ารวจภูธร อ้าเภอ 
และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
        10.4 พิธีมอบงบสนับสนุนการด้าเนินการขับเคลื่อนงานให้กับโรงเรียนใหม่ 
                 10.5 น้าเสนอแผนการด้าเนินงานโครงการภาคีเครือข่ายสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคามร่วมใจ
ขยายผลวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน  ประจ้าปี 2558โดย ทีมสอจร.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 -แนะน้าทีมผู้บริหารโรงเรียน/อาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นแบบและแกนน้านักเรียน ทั ง ๒ โรงเรียน 
 - แนะน้าทีมอาจารย์พ่ีเลี ยง/นักศึกษาแกนน้าวิทยาลัยพยาบาลฯ START HEART MODEL 

- กิจกรรมการเจาะใจเปลี่ยนความคิดปลุกจิตส้านึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ 
ถนน โดย วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 -แกนน้าที่ปรึกษาจัดกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม แจกใบงานเพ่ือระดมสมองวิเคราะห์บริบทการเกิดอุบัติเหตุ  
การหา แนวทางการด้าเนินงานขับเคลื่อนงานของสถานศึกษา มาตรการองค์กรและมาตรการทางสังคม แบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนใหม่(30นาท)ี โดยพี่เลี ยงแกนน้า ด้าเนินการ 
 1.จัดกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม จัดพี่เลี ยง วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียนเดิมเข้ากลุ่มโดยการกระจายกลุ่ม 
 2.แนะน้าตัว ท้าความรู้จักคุ้นเคยกัน  
 3.แจกกระดาษฟางกลุ่มละ 2 แผ่น พร้อมใบงานตามกลุ่มๆละ 2 ชุด 
 4.พ่ีเลี ยงชี แจงการท้าใบงาน โดยให้เลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขากระดาษ  ผู้น้าเสนอ ก่อน 
 5.ระดมสมองเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย  ใช้เวลา 20 นาที พี่เลี ยงและอาจารย์
ควบคุมกลุ่มให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 6.ตัวแทนกลุ่มน้าเสนอผลการระดมสมอง(กลุ่มละ 5 นาที) คัดเลือกแกนน้าอาสาจราจรของโรงเรียนเข
วาไร่ศึกษา 

 สรุปแนวทางการด้าเนินการขับเคลื่อนงานโดยทีมพ่ีเลี ยง พร้อมนัดหมายการเยี่ยมติดตามผลการ
ด้าเนินการ เดือนละ 1 ครั ง 

7.จากนั นโรงเรียนเดิมขับเคลื่อนงานในโรงเรียนของตน ส่วนโรงเรียนใหม่น้าผลการวิเคราะห์ 
HADDON Metrix และมาตรการทางสังคมที่ได้ ไปประกาศมาตรการเพื่อสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนของ
สถานศึกษา  จัดอบรมและสอบใบขับข่ีให้กับนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ การกวดขัน พฤติกรรมเสี่ยงและ
บังคับใช้มาตรการ สวมหมวกนิรภัย  พร้อมเชิญทีมพ่ีเลี ยงร่วมในกิจกรรม 
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8.โรงเรียนด้าเนินการจัดท้าคู่มือ/ชุดความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของสถานศึกษาต้นแบบที่มี
การจัดกระบวนการด้านความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาเป็นรูปเล่มใช้สอน
นักเรียนในรายวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการสอน/การด้าเนินงานในโรงเรียน 

9.นักเรียนแกนน้าโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาและโกสุมวิทยาสรรค์ด้าเนินการจัดท้ากิจกรรมการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัย 

-มาตรการทางสังคม  -การท้า MOUร่วมกันของนักเรียนทุกชั นปี -พ่ีเลี ยงวิทยาลัยพยาบาลติดตาม
ประเมินผลการสวมหมวกนิรภัย  การขับขี่ในโรงเรียน 

10.รายงานผลการด้าเนินงาน/สถิติการสวมหมวกนิรภัยโรงเรียนขับเคลื่อนงานต่อด้านการจัดอบรม
อาสาจราจร/การให้ความรู้/การสวมหมวกนิรภัยพร้อมรายงานต่อวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

11.ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั ง 28 สถานศึกษา 

 ใช้หลักการท างาน 5 ส(สารสนเทศ สหสาขาวิชาชีพ สุดเสี่ยง สุดคุ้ม ส่วนร่วม)  
โดย สารสนเทศ:เป็นข้อมูลฐานข้อมูลการขับขี่ยานพาหนะของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาและ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
     สหสาขาวิชาชีพ :ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย 

                        สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบเดิมปี 2556และ2557 จ้านวน 17 แห่ง 
                        สถานีต้ารวจภูธร 7 อ้าเภอ 
                        ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลจังหวัด 
                        ผู้ประกอบการจ้าหน่ายรถจักรยานยนต์ 
                        ประชาสมัพันธ์จังหวัด 
                        สื่อมวลชน 
                        ขนส่งจังหวัด 
                        วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                        บริษัทกลางฯ 
              สุดเสี่ยง  ให้นักเรียนและสถานศึกษาวิเคราะห์จุดเสี่ยงในสถานศึกษาที่ต้องด้าเนินการแก้ไข 
              สุดคุ้ม     การด้าเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงและการขับเคลื่อนงานช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสวม
หมวกนิรภัยเพิ่มขึ น ลดการเกิดอุบัติเหตุ สุดคุ้มกับกิจกรรมที่ด้าเนินการ 
             ส่วนร่วม  ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ 

 ใช้หลักการท างาน 5 ช (ชง เชื่อม  ช้อน  เชค  ชม ) 
    ชง  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามชงโครงการขับเคลื่อนงานในเวทีความมั่นคงและการประชุม
คณะกรรมการบริหารในการบรรจุเข้าเป็นแผนการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและชงให้กับสถานศึกษาในการ
ขับเคลื่อนงานต่อ 
 เชื่อม ทุกสถานศึกษาท้าหน้าที่ในการเชื่อมต่อ ประสานความร่วมมือทั งกับภาคีเครือข่ายเดิม พี่เลี ยง
และภาคีเครือข่ายใหม่ 
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 ช้อน ทุกสถานศึกษาท้าการช้อนโครงการ/งานประจ้าเดิมที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยมาเป็น
งานในการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน 
 เชค ทุกสถานศึกษาด้าเนินการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน สถานศึกษาพ่ีเลี ยงและวิทยาลัย
พยาบาลท้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการขับเคลื่อนงานและผลการด้าเนินงาน 
 ชม จัดให้มีเวทีชื่นชมผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน้าเสนอผลการด้าเนินงาน รับมอบเกียรติ
บัตรและส่งภาพกิจกรรมเข้าไลน์เพื่อร่วมชื่นชม 
4.ผลผลิต/ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 ผลผลิตที่ได้รับ 
—  1.เกิดโรงเรียนต้นแบบที่ขยายผลการด้าเนินงาน เพ่ิมขึ น 11 โรงเรียน  
—  2.เกิดแกนน้าเยาวชนอาสาจราจร จากโรงเรียนแห่งละ 20 คน จ้านวน 26 โรงเรียน รวม 520   คน  
—  3.เกิดพ่ีเลี ยงแกนน้าจากโรงเรียนต้นแบบ แห่งละ  10   คน  จ้านวน 17 โรงเรียน รวม  170  คน  
—  4.เกิดกระบวนการพัฒนาทีมสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพ่ือสร้างเจ้าภาพหลักท่ีมีบทบาทภารกิจใน

การจัดระบบการเรียนการสอนให้มีเนื อหาสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านความ
ปลอดภัยทางถนน การป้องกันอุบัติเหตุจราจร  

—  5.เกิดผู้น้าการเปลี่ยนแปลง  Change Agent  ทีร่่วมเป็นเจ้าภาพและเกาะติดงาน จากทีมงานของ
เครือข่ายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สร้างการเปลี่ยนแปลง ก่อนท าโครงการ 
    1.เกิดผู้น้าการเปลี่ยนแปลง  Change Agent  ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพและเกาะติดงานในสถานศึกษา 
โดยมีฐานข้อมูลแกนน้าอาสาจราจร แกนน้าอาจารย์ที่ปรึกษา/นักเรียนแกนน้า  
    2.เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนน้าในการเป็นพี่เลี ยง ได้พัฒนาการท้างานเป็นทีม      
    3. เกิดมาตรการทางสังคมที่เกิดจากนักเรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
และการจัดการกับมาตรการโดยแกนน้านักเรียน 
    สถิติการสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ปลอดภัยเพ่ิมขึ น 

     นวัตกรรมหรือจุดเด่นในการพัฒนาโครงการ ที่เกิดขึ้นคือ คู่มือการด้าเนินงานของโรงเรียนพ่ีเลี ยง 
โรงเรียนต้นแบบในโครงการภาคีเครือข่ายสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคามร่วมใจขยายผลวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน  ที่ใช้เป็นแนวทางการด้าเนินงานของโครงการ 

 มีกระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการการท างานในพื้นที่  ตามที่กล่าวข้างต้นในเรื่อง
การมีส่วนร่วม 
บทเรียนความส าเร็จ(How to)  เรียนรู้การด้าเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนจาก
ปัญหาที่พบในการด้าเนินงานที่ผ่านมา โดยการน้ากระบวนการคุณภาพ PDACมาใช้ ได้ขั นตอนการ
ด้าเนินงานตามกระบวนการด้าเนินงานข้างต้น 
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 ปัจจัยความส าเร็จ 
1.ผู้บริหารระดับจังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย สถานศึกษาทุกระดับให้ความส้าคัญ 
2.ต้นทุนเดิมของคณะท้างานและภาคีเครือข่ายที่ท้าด้วยความมุ่งมั่นตั งใจ 
3.การท้างานแบบเป็นระบบ มีส่วนร่วม มีการวางแผนร่วมกันทั งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
4.สัมพันธภาพที่ดีของคณะท้างานและภาคีเครือข่าย 
5.นักเรียน นักศึกษาได้เสริมสร้างพลังอ้านาจในตัวของเด็กและเยาวชน 

 ปัญหา อุปสรรค 
1.การปิดภาคการศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษาที่ต้องมีการปรับระยะเวลาและการวางแผนการ
ขับเคลื่อนงานที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับบริบทของทุกสถานศึกษา 
2.การย้ายสถานศึกษาของอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ 
3.การส้าเร็จการศึกษาของนักเรียนแกนน้า 

 มีการติดตาม ประเมินผล  
ติดตามประเมินผลทุก3 เดือนโดยวการรายงานผลและการประเมินผลด้วยการวิจัยและสรุปรูปเล่ม
รายงานผลเสนอวิทยาลัยพยาบาล 

 แนวทางการขยายผล/ความต่อเนื่องย่ังยืนของโครงการ 
พัฒนากระบวนการตาม HEART MODEL ให้นักเรียนแกนน้าและอาจารย์ที่ปรึกษาน้าไปใช้แบบ
รูปแบบพี่เลี ยงและสรุปภาพของความส้าเร็จให้ชัดเจน ขยายเป็นนวตกรรม/โครงการที่เหมาะกับเด็ก
และเยาวชน(Tool Kid ) ที่เหมาะสม 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ควรเพิ่มงบสนับสนุนในด้านการผลิตนวตกรรม ประกวดผลงานสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน สถานศึกษา 
เพ่ือมีนวตกรรมที่เป็นรูปธรรม 
 

ลงชื่อ        …………………………..    (ผู้รับผิดชอบโครงการ)     
                                            (นางศิราณี    อิ่มน ้าขาว) 
        รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
               

 
ลงชื่อ      ……………………………….    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     

                                            (นางนฤมล  เอนกวิทย์) 
        ผู้อ้านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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พันธกิจ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

โครงการประจ า 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   42  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ท านุบ ารุงและสร้างเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพพยาบาล  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  น.ส.เฌอร์นินท์  ตั้งปฐมวงษ์  และคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่าง  ตุลาคม  2558 –   กันยายน 2559  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1  นักศึกษาทุกชั้นปี รวม 533 คน 
     ๔.๒  อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ระยะที่ 1  ขั้นเตรียมการด าเนินการโดยการร่างกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและ 
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและจัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้อง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
                ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ  
       ๒.๑ จัดท าโครงการ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
      ๒.๒ ด าเนินการตามแผนโดย  
   ๒.๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์ปัจฉิมนิเทศนิเทศประกอบด้วย กิจกรรมการจัดประชุม/
สัมมนาในสัปดาห์ปัจฉิมนิเทศ ในประเด็นสาระความสุข กิจกรรมจากพ่ีสู่น้อง : งานส าเร็จ  ชีวิตมีสุข การ
ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทราบแนว
ทางการมอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องรวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจการงานทุน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบวินัยทางราชการ กระทรวงสาธารณสุขที่ผู้ส าเร็จการศึกษาควรทราบ และกิจกรรมที่จะ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและเป็นแนวทางในการท างานในวิชาชีพคือบทเรียนเรื่องการบริการสุขภาพในชุมชนและ 
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กิจกรรมสู่เส้นทางสีขาว และการบรรยายทักษะชีวิตการปฏิบัติงาน
พยาบาลอย่างมคีวามสุข รวมถึงการท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
                               ๒.๒.๒ กิจกรรมพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น
สาขาต่างๆแลพิธีอ าลาสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ด าเนินการโดยการมอบหมายงานแก่
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ประสานงานกับงานวิชาการเพ่ือรวบรวมผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับรางวัลผลการ
เรียน ผลการสอบรวบยอดท่ีได้คะแนนสูงที่สุดแต่ละสาขา และประสานงานกับสโมสรนักศึกษาเพ่ือรวบรวม



๒๘๙ 
 

 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ โดยการน าเนินงานผู้รับผิดชอบจะด าเนินงานร่วมกับ
สโมสรนักศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ขบวนกองเกียรติยศและตัวแทนคณาจารย์
น าบัณฑิตเข้าสู่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาล พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและ
เกียรติบัตรพร้อมของรางวัลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  และผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่นท าชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ ประธาน ให้โอวาทแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษากล่าวค า
ปฏิญาณตน พิธีขอขมาคณาจารย์ อาจารย์พิเศษ  อาจารย์จากแหล่งฝึก  กราบขอบพระคุณบิดา มารดา
และผู้ปกครอง กิจกรรมสานสัมพันธ์ครู-ศิษย์ วศม. พิธีมอบของที่ระลึกจากวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา และกิจกรรมกิจกรรมส่งบัณฑิตคืนอ้อมอกบิดามารดาและชุมชน
(คณาจารย์ร่วมตั้งแถวเพ่ือส่งส่งบัณฑิตคืนสู่อ้อมอกบิดา มารดา เป็นกิจกรรมสุดท้าย 
 
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล โดยการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้   การสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป ในวันสุดท้ายของของการ
ปัจฉิมนิเทศ โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดโครงการ กิจกรรมที่อยากให้มีต่อไปคือการท า
ความรู้จักอาจารย์และวิทยาลัยในเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ดี  
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๕ 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน ๑๗๘ 
คนประเมินความพึงพอในต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มากขึ้นไป จ านวน ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๓ 
 

๒. มีสรุปผลการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นของผู้ปกครองต่อการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ชุด 

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน ๑๗๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณี ระดับดีข้ึนไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๓. จากการประเมินตนเองด้านเจตคติที่ดีต่อการท างานใน
ชุมชนพบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษามีเจตคติต่อการท างานใน
ชุมชนในระดับมากข้ึนไปจ านวน ๑๖๙ คน คิดเป็น ร้อยละ 
๙๔.๙๔  
 

 
 
 
 
 
 



๒๙๐ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย 
ร้อย
ละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. วัสดุอุปกรณ์  ๓๐,๐๐๐  - ๓๐,๐๐๐  0 0 - 0 

๒. ค่าวิทยากร 
 ( ๒๖ ชั่วโมง x ๓๐๐
บาท)  

๗,๘๐๐  - ๗,๘๐๐  0 0 - 0 

๓. ค่าพาหนะวิทยากร    ๒,๐๐๐  -  ๒,๐๐๐  0 0 - 0 

๔. ค่าอาหาร/อาหารว่าง
ส าหรับวิทยากรและ
อาจารย์ผู้ดูแล รวม๕ 
คนๆ ละ๑๒๐บาทX ๔ 
วัน       

๒,๔๐๐ - ๒,๔๐๐ 0 0 - 0 

๕. ค่าอาหารว่างส าหรับ
แขกผู้มีเกียรติ พิธีอ าลา
สถาบัน รวม ๑๒๐ คน 
คน ๆ ละ ๒๕  บาท  

๓,๐๐๐  - ๓,๐๐๐  0 0 - 0 

๖. ค่าอาหารว่างส าหรับ
นักศึกษาจ านวน ๑78 
คนๆละ ๒๕ บาทรวม ๘ 
มื้อ 

 ๓๕,๖๐๐ -  ๓๕,๖๐๐ 0 0 - 0 

 รวมทั้งหมด ๘๐,๘๐๐  0 ๘๐,๘๐๐  0 0 0 0 
 
 
 
 
 



๒๙๑ 
 

 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน ๔๐ 
ชั่วโมง 

๕๐๐ ๒๐,๐๐๐  

2. โสตทัศนูอุปกรณ์ จ านวน ๔๐
ชั่วโมง 

๑๐๐ ๔,๐๐๐  

 รวมทั้งสิ้น  ๒๔,๐๐๐  
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          1. การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีท าให้งานประสบความส าเร็จ  
 ๒. การประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายท าให้
การปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากขึ้น 
         ๓. เรียนรู้จากการถอดบทเรียนถึงกิจกรรมที่ปัจฉิมนิเทศที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพมากขึ้น 
         ๔. การมอบหมายงานตามหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 
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.  ปัญหาและอุปสรรค 

นักศึกษาชั้นปีอื่นไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่ทราบข้อมูลหรือประสบการณ์การประสบ
ความส าเร็จการรุ่นพ่ีที่จบไปแล้ว 

 



๒๙๒ 
 

 
 

๑๐. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.จากการถอดบทเรียนร่วมกับผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่ากิจกรรมทักษะชีวิตการปฏิบัติงานพยาบาล

อย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาชื่นชอบมากที่สุดเนื่องจากท าให้น าไปเป็นแนวทางในการปรับตัว
เป็นพยาบาลวิชาชีพได้ดี ดังนั้นจึงควรคงกิจกรรมไว้ในปีต่อไป พร้อมทั้งเพ่ิมเวลาในของกิจกรรมให้มากข้ึน 

2. จากข้อเสนอแนะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีต้องการให้เพ่ิมการแนะแนวการพัฒนาตนเองอย่างไร
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3. เพ่ิมกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตการเป็นพยาบาลจากรุ่นพ่ีชั้นปีต่างๆ หรือ
ศิษย์เก่า 

 
 

ลงชื่อ     เฌอร์นินทร์   ตั้งปฐมวงศ์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวเฌอร์นินทร์   ตั้งปฐมวงศ์) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

 

ลงชื่อ     เรนุวัฒน์ โคตรพัฒน์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(...นายเรนุวัฒน์ โคตรพัฒน์...) 

ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุฯ 
    วันที.่.....3.....เดือน......กันยายน......พ.ศ..2559.... 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   43  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการราตรีอ าลาอินถวา 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  สโมสรนักศึกษา  /น.ส.นาฏอนงค์ โลเชียงสาย /อ.เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์  (ที่ปรึกษา) 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่  11 – 13  พฤษภาคม 2559 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1  นักศึกษาทุกชั้นปี รวม 533 คน 
     ๔.๒  อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

    ๑.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
    2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

 - การจัดซุ้มแสดงความยินดี คณะกรรมการด าเนินการ แบ่งงานกันเป็นฝ่ายเพ่ือช่วยกันท างานอย่าง
เป็นระบบ 
 - กิจกรรมอ าลาน้องพ่ีอินถวา 
 - งานเลี้ยงอ าลารุ่นพี่และพบปะศิษย์เก่า พ่ีเถาว์ และน้องเถาว์ 
 - น าเสนอวิดีทัศน์ ๔ ปีของก้าวย่างสู่เส้นทางสีขาว ภาพความทรงจ าและความประทับใจ 
อินถวาช่อที่ ๒9 
 - การประกวด The popular vote of  Bye-nior 
 - กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ี น้องอินถวา 
 -การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาชั้นปี ๑-๓และการแสดงของผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     ก ากับ ติดตามการท ากิจกรรมตามแผนโดยผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์กลุ่มกิจการเข้า
ร่วมการประเมินผลทั้งในระหว่างการด าเนินการแบบประเมิน โดยใช้แบบสอบถาม และสรุปถอด
บทเรียนหลังสิ้นสุดการท ากิจกรรม 
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   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.สโมสรและชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพในการด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 
PDCA 

สโมสรนักศึกษาได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโดย 
P=วางแผนการจัดท าโครงการระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
D= ด าเนินการตามแผน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
C=คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
A= คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาน าข้อเสนอแนะของ
การจัดท าโครงการมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการ
ท างานในครั้งต่อไป 
 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ในข้อที่ ๒,๓,๖,๗ 
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘o 

นักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ในระดับมากข้ึนไป  ดังนี้    
ข้อ 2 คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘ 
ข้อ 3 คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๕ 
ข้อ 6 คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๑ 
ข้อ 7 คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๑๐ 

3.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๕ 

ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘8.๓๓ 

4.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  



๒๙๕ 
 

 
 

๖.  สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณท่ีใช้จ่าย 

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย 

ร้อยละ
เหลือจ่าย เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินงานทั้ง
โครงการ 

๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - - - - 

 รวม ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐  - - - 

 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  

รวม  7,000  
 
 ๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้  - 
 8.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.๑.๑   ทีมงานทุกคน ช่วยกันท างานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มีความรักสามัคคี 

8..๑.๒  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไม่ว่าจะเป็น
ด้านงบประมาณ สถานที่และบุคลากร 

 8..๑.๓  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงการ 
 8..๑.๔  ได้น าข้อเสนอแนะจากการท าโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาปรับปรุง ได้แก่ การ
วางแผนที่ท างาน แนวทางการท างาน และน าเอาอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ มาปรับใช้ท าให้หมดงบประมาณ
ในส่วนนี้น้อยลง 
  ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 

๑ มีความจ ากัดในด้านเวลา ช่วงเวลาในการเตรียมงานมีระยะสั้น 
๒ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้งาน ไม่มีในวิทยาลัยต้องมีการยืมจากนอกสถานที่   
๓  โครงการมีทั้งงาน กลางวันและกลางคืน ท าให้หน้าที่บางอย่างมีการทับซ้อน เช่น หนึ่งคนมี           

หลายหน้าที่ เช่น เป็นทั้งนักแสดงและ พิธีกร 

 



๒๙๖ 
 

 
 

4 การด าเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามก าหนดไว้ มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
5. ช่วงจัดเตรียมงานตรงกับวันหยุดยาวท าให้การเบิกของล่าช้า 
 

9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
9.๑  ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมและการประสานงานล่วงหน้าก่อนด าเนินงานโครงการ 

อย่างน้อย  ๑-๒  เดือน 
 9..๒ ควรจะมีการแบ่งงานกันทับเป็นฝ่าย อย่างชัดเจนเพ่ือไม่ให้มีหน้าที่ทับซ้อน 

9..๓ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ให้ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ  
9..๔ การด าเนินกิจกรรม จะต้องกระชับเวลา เพ่ือไม่ให้เวลาตาม ก าหนดการต้องเลื่อนออกไป 
 

                                             ลงชื่อ....กนกวรรณ  ไชยเดือน.....ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางสาวกนกวรรณ  ไชยเดือน) 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
 

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

                               หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุฯ 
   วันที่  3 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   44  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการสดุดีพระคุณครู : กิจกรรม งานพิธีไหว้ครู 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  สโมสรนักศึกษา  / อ. เฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงษ์  (ที่ปรึกษา) 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ ตุลาคม  2558  –  กันยายน  2559 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1  นักศึกษาทุกชั้นปี รวม 533 คน 
     ๔.๒  อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
     4.3  อาจารย์วิทยาลัยและบุคลากรทุกท่าน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
     ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      ๒. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
     ๑ การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประกวดนักศึกษามากนัก ประสานงานกับประธานชั้นปี
แต่ละชั้นปีให้มีการประชาสัมพันธ์ และให้มีการส่งประกวดทั้งค ากลอน อ่านท านองเสนาะ และกล่าวสุนทร
พจน์ 
  ๒ แบ่งกลุ่มแต่ละฝ่ายติดตามการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบ 
  ๓ ประสานงานกับฝ่ายพิธีการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลการประกาศของพิธีกร
และเตรียมผู้เข้ารับรางวัลให้พร้อมเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด พร้อมกับประสานงานกับอาจารย์ที่ตัดสิน
ผลงานการประกวดต่างๆให้เรียบร้อยก่อนงานเริ่มประมาณ ๓ วัน 
  ๔ ประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ให้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเสียง ล าโพงทุกจุด
ก่อนเริ่มงาน โดยเฉพาะบนเวที มีล าโพงที่ให้เสียงแก่ผู้ที่อยู่บนเวที พร้อมกับก่อนถ่ายรูปให้เรียบร้อย 
  ๕ ประสานงานกับฝ่ายสวัสดิการและของรางวัล ในการตรวจเช็คความพร้อมเรื่องน้ าแข็ง 
เครื่องดื่มอาหารว่างและของรางวัล เกียรติบัตร และให้ประสานงานกับฝ่ายพิธีการติดตามรายชื่อผู้ได้รางวัล
การประกวดเรียงความ บทประพันธ์ เพื่อจัดท าเกียรติบัตรให้เรียบร้อย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะถึงเวลา
งานเริ่ม   
 
 



๒๙๘ 
 

 
 

          ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
     ประสานงานกับฝ่ายประเมินผลให้มีการเตรียมรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการ แบบประเมินก่อน
งานเริ่ม และตามเก็บแบบประเมินภายหลังเสร็จกิจกรรมให้แล้วเสร็จ 
 

    ๕.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินการ 

๑. ร้อยละของนักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕ 

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๒, ๓,๖,๗,๙ 
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๒, ๓,๖,๗,๙ ในระดับดีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๖ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔. จ านวนอาจารย์ประจ า / พยาบาลเลี้ยงที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติหรือประกาศเกียรติคุณต่อ
ส่วนร่วม อย่างน้อย ๕ คน 

๒. จ านวนอาจารย์ประจ า / พยาบาลเลี้ยงที่ได้รับการยก
ย่อง ได้แก่ 
๑. รางวัลครูในดวงใจของนักศึกษาพยาบาล 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ อาจารย ์พวงแก้ว สาระโภค  
  ๓.๒ อาจารย์ ประภัสสร วงษ์ศรี  
  ๓.๓ อาจารย์สัมฤทธิ์ ขวัญโพน  
  ๓.๔ อาจารย์ นิตยา กออิสรานุภาพ 
  ๓.๕ อาจารย์ศุภกฤต สุริโย  

๕. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

ร้อยละ ๙๖.๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 30,800 30,800 - - - - 
2. ค่าอาหาร - 14,875 14,875 - - - - 

รวมทั้งหมด 45,675 45,675   
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  

รวม  7,000  
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗..๑ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๑. สโมสรนักศึกษามีการวางแผนงาน มอบหมายงานอย่างชัดเจน การประสานงานใน
ทีมงานเป็นระบบ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
แม่นย า 
  ๒.วิทยาลัยฯมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ทั้งด้านงบประมาณ สถานที่ บุคคลากรในการช่วยเตรียมงานและด าเนินงาน     
  ๓. วัฒนธรรมและความผูกพันภายในองค์กรของความเป็นศิษย์(ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและ
ศิษย์เก่า)กับครู  ท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม อยากจะจัดกิจกรรมให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
  ๔. มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบมากข้ึน โดยน าข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการในปี
การศึกษา๒๕๕๕ มาปรับปรุงได้แก่  
  ๔.๑ ความพร้อมด้านสถานที่ ได้แก่ ๑) เครื่องเสียงที่ใช้ในงานเพียงพอ เสียงชัดเจน และ
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒)มีการจัดที่นั่งบนเวทีส าหรับครู
อาจารย์ในพิธีไหว้ครูได้จัดอย่างเพียงพอ  



๓๐๐ 
 

 
 

  ๔.๒ มีก าหนดการ สคริปกิจกรรมที่ละเอียดชัดเจน  ท าให้สามารถก ากับติดตาม การ
ประสานงานได้คล่องตัว  
  ๕.ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถในการประสานงานร่วมกันได้เป็น
อย่างดี 
         ๗..๒ ปัญหาที่พบในส่วนของการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา 

๑.  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งประกวดประเภทต่างๆในต้นอาทิตย์แรก มีแค่การ 
จัดเสียงตามสายจึงท าให้มีผู้ส่งประกวดไม่เข้าใจขั้นตอนการท างานจึงท าให้ส่งผลงานช้ากว่าที่ควร  
 

       ๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๘.๑ มีการประสานงานที่ดีในแต่ละฝ่าย ท างานเป็นทีม มีความสามัคคีกัน 
  ๘..๒ มีการจัดเตรียมเอกสารการจัดงานก่อนการด าเนินกิจกรรมเป็นเดือนท าให้ไม่ยุ่งยาก 
กับตัวเอกสารเท่าท่ีควรนัก 
  ๘..๓ มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมทั้งก่อนวันงานและอาจารย์
ในการประสานงานในวันงานเป็นอย่างดี 
          ๘..๔ อาจารย์ประจ า อาจารย์พ่ีเลี้ยง บุคลากร และนักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้า 
ร่วมกิจกรรมเต็ม ๑๐๐ % 
          ๘..๕ นักศึกษาพึงพอใจที่ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารย์ประจ าชั้น 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนของสโมสรนักศึกษา 
 ๑. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
วิทยาลัยฯ ก าหนดได้เป็นอย่างดี จึงควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ควรก ากับติดตาม การประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในประเด็นดังนี้  
              ๒.๑ การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประกวดยังไม่เข้าถึงนักศึกษามากนัก ควรมีการ 
ประสานงานกับประธาน 
ชั้นปีแต่ละชั้นปีให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และกระตุ้นให้มีการส่งประกวดทั้งค ากลอน อ่านท านอง
เสนาะ และกล่าวสุนทรพจน์ให้เพิ่มเติม 
 ๒.๒ หลังท ากิจกรรมควรให้แต่ละฝ่ายติดตามน าส่งสิ่งของที่ยืมมาให้แล้วเสร็จภายในวันรุ่งขึ้นให้
เรียบร้อย 
 ๒.๓ ประสานงานกับฝ่ายพิธีการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลการประกาศของพิธีกรและ
เตรียมผู้เข้ารับรางวัลให้พร้อมเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด พร้อมกับประสานงานกับอาจารย์ที่ตัดสินผลงาน
การประกวดต่างๆให้เรียบร้อยก่อนงานเริ่มประมาณ ๓ วัน 



๓๐๑ 
 

 
 

 ๒.๔ ประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ให้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเสียง ล าโพงทุกจุดก่อน
เริ่มงาน โดยเฉพาะบนเวที ที่ควรมีล าโพงที่ให้เสียงแก่ผู้ที่อยู่บนเวที พร้อมกับก่อนถ่ายรูปให้เรียบร้อยด้วย 
 ๒.๕ ประสานงานกับฝ่ายสวัสดิการและของรางวัล ในการตรวจเช็คความพร้อมเรื่องน้ าแข็ง 
เครื่องดื่มอาหารว่างและของรางวัล เกียรติบัตร และให้ประสานงานกับฝ่ายพิธีการติดตามรายชื่อผู้ได้รางวัล
การประกวดเรียงความ บทประพันธ์ เพื่อจัดท าเกียรติบัตรให้เรียบร้อย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะถึงเวลา
งานเริ่ม 
   ๒.๖ ประสานงานกับฝ่ายประเมินผลให้มีการเตรียมรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการ แบบประเมิน ก่อน
งานเริ่ม และตามเก็บแบบประเมินภายหลังเสร็จกิจกรรมให้แล้วเสร็จ 
 

 
ลงชื่อ       ดิษฐพล  ใจซื่อ          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

    (นายดิษฐพล  ใจซื่อ  ) 
             พยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ 
 
 

ลงชื่อ      ศิราณี    อิ่มน้ าขาว    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
                                            (นางศิราณี    อ่ิมน้ าขาว) 
        รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                  วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๐๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   45  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย    
วันส าคัญทางสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และวัฒนธรรมองค์กร 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  น.ส.นาฏอนงค์  โลเชียงสาย / อ.เรณุวัฒน์   โคตรพัฒน์   (ที่ปรึกษา) 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ ตุลาคม  2558  –  กันยายน  2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1  นักศึกษาทุกชั้นปี รวม 533 คน 
     ๔.๒  อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
     4.3  อาจารย์วิทยาลัยและบุคลากรทุกท่าน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
    1.จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 2.ประชาสัมพันธ์ และด าเนินงานแผน 
 
ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

1 กิจกรรมที่  ๑ พิธีถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 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 2558 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  70 คน 
-นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวน 102 คน  
ผลการด าเนินงาน 
-อาจารย์ทุกคนและบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน7๐ คน 



๓๐๓ 
 

 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

มหาสารคาม -อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวน 
102 และชั้นปีที่ 2-4 ร่วมถวายความเคารพสมเด็จย่า ณ ลาน
พิกุลทอง จ านวน 200 คน รวม 302 คน 
-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี วันพยาบาล ณ คณะสาธารณสุข 
มมส.จ านวน 15 ท่านและ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จ านวน 
12 คน รวมจ านวน 27 ท่าน 
รวม 329 คน 

3 กิจกรรมที่ 3 : 

วันปิยมหาราชและกิจกรรม ๑๐๐ปี
แห่งการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 12 คน 
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรม 30 คน ณ บริเวณพระบรมรูป
หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

4 กิจกรรมที่ 4 : 

ท านุบ ารุงศาสนาและประเพณีไทย  

 

 

วันที่ 19 มกราคม 2558 
กิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ ตึก 3 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ วัด
ปัจฉิมทัศน์ มหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน 14 ท่าน 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
ร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ  
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากร ร่วมกิจกรรม 6 ท่าน 
ณ บริเวณหน้าพระประธานกันทรวิชัยมหาสารคาม 
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 
กลุ่มกิจกรรม เป้าหมายอาจารย์บุคลากร 8 ท่าน 
ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ประจ าปี 
2559 กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจ านวน 9 ท่าน 
 ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง 
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
กลุ่มกิจกรรม เป้าหมายอาจารย์บุคลากร 8 ท่าน 
ร่วมกิจกรรมบุญช าฮะ พิธีปัดรังควาน เฉลิมฉลองเมือง
มหาสารคาม 



๓๐๔ 
 

 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจ านวน 12 ท่าน ณ 
ที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 
59 พรรษา 4กรกฎาคม 2559 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมตักบาตร ลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระ
พุทธมนต์ กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 7 ท่าน ณ วัดมหาชัย
พระอารามหลวง  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรและ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เข้าร่วมฟังเทศน์ 
ปฏิบัติธรรม จ านวน 15 ท่าน ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 
วันที่ 13 มีนาคม  2559 
ท าบุญฉลองอาคาร 80 ปี เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มกิจกรรม 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 10 คน ร่วมกิจกรรม ณ วัดป่า
ประชาบ ารุง จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 16 สิงหาคม 2558 
กิจกรรมท าบุญฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 7 ท่าน 
บุคลากรและนักศึกษา  
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน ณ วัดป่าโนนแท่น 
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
กิจกรรมบุญช าฮะ เฉลิมฉลองเมืองมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมน าโดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงาน จ านวน 10 
ท่าน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ที่ว่าการอ าเภอ
เมืองมหาสารคาม 
วันที่ 5 เมษายน 2559 
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ  



๓๐๕ 
 

 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 10 ท่าน 
 ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง 
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 
กิจกรรมร่วมท าบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม จ านวน 11 ท่าน 
นักศึกษาเข้าร่วม 10 คน ณ วัดป่าโนนแท่น 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559  
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมตักบาตร จ านวน  8 ท่าน ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมลงนามถวายพระพร จ านวน 7 ท่าน 
 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมร่วมจุดเทียนชัย 5 ท่าน พร้อมนักศึกษาจ านวน 20 
คน ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 31 มีนาคม 2558 
วันข้าราชการพลเรือน/ร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม อาจารย์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จ านวน 11 
ท่าน ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
กิจกรรมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ฉลอง 150 ปี 
มหาสารคาม ณ พระบรมธาตุนาดูน 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 8 ท่าน 

5 กิจกรรมที่ 5 : 

สืบสานประเพณีกีฬา 

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ 21 ธันวาคม 2558  
-นักกีฬาและกลุ่มกิจกรรมจ านวน 15 คน 
ผลการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมสืบสานประเพณีกีฬา 
สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมอาจารย์ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จ านวน 30 ท่าน ณ สนามกีฬาสถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม 
 



๓๐๖ 
 

 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

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 2558 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 16 คน 
-นักศึกษาเดินเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากรเข้าร่วม 
กิจกรรมตักบาตร เข้าร่วม จ านวน 16 ท่าน 
นักศึกษาร่วมกิจกรรม 20 คน ณ ที่ว่าการอ าเภอเมือง
มหาสารคาม 
กิจกรรมร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จ านวน  12 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  
ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

9 กิจกรรมที่ 9 :  

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและวันข้าราชการ

วันที่ 18 มกราคม 2558 
กลุ่มกิจกรรมท านุอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 



๓๐๗ 
 

 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

พลเรือน กลุ่มกิจกรรมอาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมจ านวน 6 ท่าน ณ หอประชุม
จังหวัดมหาสารคาม 

10 กิจกรรมที่  10 : 

บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด 

ร่วมพิธีเปิด 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 8 คน 
1.กิจกรรมงานพิธีเปิดบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด  
ประจ าปี 2559 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จ านวน 10 ท่าน  
ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2559 
2.กิจกรรมออกร้านร้านมัจฉากาชาดร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม 
ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม 
4 ท่าน 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2559 
3.กิจกรรมออกร้านร้านมัจฉากาชาดร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม 
ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม 
4 ท่าน 

11 กิจกรรมที่  11 : 

วันปีใหม่ 

ท าบุญตักบาตร 

 

 

 

วันที่ 1 มกราคม 2559 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
วันที่ 1 มกราคม 2559 
กิจกรรมท าบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จ านวน 15  ท่าน 
ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
วันที่ 8 มกราคม 2559 
วันปีใหม่ท าบุญตักบาตรของวิทยาลัย 
อาจารย์ บุคลาการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 82 ท่าน 
ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
นักศึกษาพยาบาล จ านวน 494 คน 

12 กิจกรรมที่ 12 :  

วันมาฆบูชา 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 



๓๐๘ 
 

 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

เวียนเทียนร่วมกับจังหวัด
มหาสารคาม 

กิจกรรมมี 2 กลุ่ม 
1.กลุ่มกิจกรรมพิธีเปิดงานนมัสการ เวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ 
พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 
มีอาจารย์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 ท่าน 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2559 
1.กลุ่มกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ พระธาตุนาดูน  
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม มีอาจารย์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 20 ท่าน 

13 กิจกรรมที่  ๑3 :วันจักรี 

 

วันที่ 6 เมษายน 2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ 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 2559 
-กลุ่มเป้าหมายกลุ่มกิจกรรมอาจารย์เจ้าหน้าที่  จ านวน ๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
วันที่ 8 เมษายน 2559 
กิจกรรมแสดงความกตัญญูในวันสงกรานต์ 
กลุ่มกิจกรรม น าโดยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ อาจารย์ 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ จ านวน 11 ท่าน ณ สสจ.มค./โรงพยาบาล
มหาสารคาม 
วันที่ 11 เมษายน 2559 
กิจกรรมเปิดท าบุญตักบาตร และพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ มี
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จ านวน 80 คน ณ หอประชุม
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
วันที่ 12 เมษายน 2559  วันสงกรานต์ 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดวันสงกรานต์ ถนน
ข้าวหม่า จ านวน 8 ท่าน ณ บริเวณหอนาฬิกาท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองมหาสารคาม 
วันที่ 12 เมษายน 2559 วันสงกรานต์ผู้สูงอายุ 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดวันสงกรานต์



๓๐๙ 
 

 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุ จ านวน 23 ท่าน ณ สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 

15 กิจกรรมที่ ๑5 :วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
อาจารย์ ข้าราชการเจ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 8 ท่าน น าโดย
ท่านรองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยฯ ตัวแทนวิทยาลัย พร้อมด้วย
อาจารย์เจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 

16 กิจกรรมที่ ๑6 :  

วันวิสาขบูชา  

เวียนเทียน 

 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน
จ านวน 12 คน น าโดยท่านรองผู้อ านวยการ อาจารย์สัมฤทธิ์ 
ขวัญโพน พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ ณ พระบรมธาตุนาดูน 
มหาสารคาม 

17 กิจกรรมที่  ๑7 : 

วันอาสาฬหบูชา 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 15 คน เวียนเทียน
รอบพระบรมรามธาตุนาดูน มหาสารคาม 

18 กิจกรรมที่ ๑8 : 
 วันเข้าพรรษา 
-แห่เทียนพรรษา 
-ฟังธรรมและถวายกัณฑ์เทศน์ 
-ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน 

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจ านวน 12 ท่าน 
-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  20 คน ณ วัดป่าโนนแท่น 

19 กิจกรรมที่ ๑9 :วันแม่แห่งชาติ 

(กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 
เดินเทิดพระเกียรติ ถวายพานพุ่ม
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชชินีนาถฯ และถวายเครื่อง

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 
-กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี  
-นักศึกษา 100 คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
อาจารย์บุคลากรวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ โดยมีอาจารย์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 57 ท่าน 



๓๑๐ 
 

 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

ราชสักการะ และนักศึกษาพยาบาล ทุกชั้นปี จ านวน 494 คน 
วันที่ 12 สิงหาคม  2559 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
-นักศึกษาเดินเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากรเข้าร่วม 
1.กิจกรรมตักบาตร เข้าร่วม จ านวน  10 ท่าน 
ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
2.กิจกรรมร่วมพิธีลงนามถวายพระพร จ านวน  8 ท่าน  
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
3.กิจกรรมร่วมพิธีจุดเทียนชัย จ านวน 6  ท่าน 
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน 
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 

20 กิจกรรมที่  20 : บวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวกวด 

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม มี 2 กิจรรม 
1.กิจกรรมสักการะบวงสรวงท้าวกวด 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 6 ท่าน ณ สวนสาธารณนาข่า 
2.กิจกรรมร าบวงสวรงท้าวกวด/เฉลิมฉลอง 150 ปี  

21 กิจกรรมที่  21 :วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2558 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
-นักศึกษา ๒๐ คน 
ผลการด าเนินงาน 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
-นักศึกษา ๒๐ คน 

22 กิจกรรมที่ 22 : 

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ  

วันที่ 2 เมษายน 2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
-นักศึกษา 50 คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารีฯ 



๓๑๑ 
 

 
 

ล าดับที่ กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

1.กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมตักบาตร จ านวน  7 ท่าน ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
2.กลุ่มกิจกรรมลงนามถวายพระพร จ านวน 7 ท่าน ณ 
หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
3.กลุ่มกิจกรรมร่วมจุดเทียนชัย 4 ท่าน พร้อมนักศึกษาจ านวน 
50 คน ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 

           
        ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

     ก ากับ ติดตามการท ากิจกรรมตามแผนโดยผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์กลุ่มกิจการเข้า 
ร่วมการประเมินผลทั้งในระหว่างการด าเนินการแบบประเมิน โดยใช้แบบสอบถาม และสรุปถอดบทเรียน
หลังสิ้นสุดการท ากิจกรรม 
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของอาจารย์บุคลากร เจ้าที่ และนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 91.13 

๒. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.12 

๓. มีสรุปผลการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุงของนักศึกษาและบุคลากร ใน
ภาพรวมอย่างน้อยกลุ่มละ ๑ ชิ้น 

 

สรุปผลการถอดบทเรียนการเข้าร่วมกิจกรรม ท านุบ ารุง
ของนักศึกษาในโครงการลอยกระทง  ของนางสาว 
สุธาทิพย์ อนันตกูล ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 1 ชิ้น 
และบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม นายศุภกฤต สุริโย 
เลขากลุ่มกิจกรรม จ านวน 1 ชิ้น 
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6. สรุปงบประมาณ 

 6.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ วันพยาบาลแห่งชาติ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ/์จัดบอร์ด 
-ค่าถวายภัตตาหารและ
สังฆทาน   
-ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขภายในจังหวัด
มหาสารคาม 

 
15,000 

 
 
   
 

 
- 

 
15,000 

 
 
 
 

 
- 

 
 
- 
 

 
- 

 

๒ วันปิยมหาราชและ กิจกรรม 
๑๐๐  ปี แห่งการสวรรคต
ของพระบาท สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์   

 
1,500 

 
 
1,5๐๐ 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

๓ ท านุบ ารุงศาสนาและ
ประเพณีไทย 
 -ค่าท าบุญถวายเทียนพรรษา 
-ท าบุญโรงทาน 
-ท าบุญฉลองสัญญาบัตรพัด
ยศ 
-ถวายผ้าอาบน้ าฝน 
-ถวายกัณฑ์เทศมหาชาติ 
-ทอดถวายผ้าพระกฐิน 
-ท าบุญกองทุนสภาเด็ก 
-ท าบุญผ้าป่า 
-ท าบุญวันอาสาฬหบูชา 
-วันเข้าพรรษา (ถวายเทียน
จ าน าพรรษา)  เป็นต้น 

 
 
 
15,000 - 

 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

5 วันลอยกระทง 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   

ร่วมกับ
โครงการ
นักศึกษา   

- - - - - - 

6 วันพ่อแห่งชาติ 
-เดินเทิดพระเกียรติสี่มุมเมือง 
-ท าบุญตักบาตร 
-ลงนามถวายพระพร 
-จุดเทียนชัยถวายพระพร 

4,500 - 4,500 - - - - 

7 วันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   
- ค่าตอบแทนพระวิทยากร 
-ภัตตาหารพระ 
-อาหาร/อาหารว่าง 

20,580 - 20,580 - - - - 

8 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   

- - - -  -  

10. วันปีใหม่ 
ท าบุญตักบาตร 

7,740 - 7,740 - - - - 

11. วันมาฆบูชา 1,500 - 1,500 - - - - 
12. วันจักรี 1,000 - 1,000 - - - - 
13. วันสงกรานต์ 

-ตักบาตร 
-รดน้ าด าหัวขอพรผู้ว่าและ
ส่วนราชการ 
รดน้ าขอพรต่อผู้มีพระคุณ
วิทยาลัย 

5,000 - 5,000 - - - - 

14. วันฉัตรมงคล - - - - - - - 
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ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

15. วันวิสาขบูชา 1,500  1,500     
16. วันอาสาฬหบูชา 1,500  1,500     
17. วันเข้าพรรษา 

-แห่เทียนพรรษา 
-ฟังธรรมและถวายกัณฑ์
เทศน์ 
-ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
อ่ืน 

4,000  4,000 - - - - 

18 วันแม ่
-ท าบุญตักบาตร 
-เจริญพระพุทธมนต์ 
-ลงนามถวายพระพร 
-จุดเทียนชัย 

5,000  5,000     

19 บวงสรวงท้าวกวด 1,500 - 1,500 - - - - 
20 วันมหิดล 1,500 - 1,500 - - - - 
21 งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 

3,500  3,500     

21 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

3,500  3,500     

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 93,820  93,820     
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6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าสถานที่ (หอประชุม)  จ านวน ๕ วัน  วันละ ๔,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  บาท  
๒. ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง จ านวน 10 วัน ๆ ละ ๕๐๐  5,0๐๐  บาท  
๓. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จ านวน  

จ านวน  ๑๑๘ คน ๆ ละ ๒๐๐ 
บาท   

รวม ๒๓,๖๐๐ 
บาท 

 

๔. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงนอกเขตอ าเภอ
เมืองมหาสารคาม 

 2,0๐๐  บาท  

รวมทั้งสิ้น  50,600  

 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑   การจัดท างบประมาณควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า รายเดือน หรือรายไตรมาศ  เพ่ือสะดวก
และง่ายต่อการเบิกจ่ายประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 ๗.๒  เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อสังคม การช่วยเหลือ  การร่วม
ท าบุญในงานพิธีต่างๆ อย่างเต็มใจ  
 ๗.๓  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  ไม่ว่าจะมีการประสานงานอย่างเร่งด่วน  หรือกระชั้นชิด
เพียงใด  นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ดีทุกครั้ง   
 ๗.๔  สมาชิกกลุ่มกิจกรรมผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ได้แจ้งเหตุผลในการไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมจะด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนแทน 
 ๗.๕  ควรมีการตรวจเช็คล่วงหน้าเกี่ยวกับเวลาในการด าเนินบางกิจกรรม 
 
๘. ปัญหาและอุปสรรค 

๑.แบบประเมินไม่ครอบคลุม 
๒.สมาชิกท่ีมีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
๓.การแต่งกายในวันส าคัญทางศาสนาไม่เป็นในแนวทางเดียวกัน 
 

๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๙.๑ บุคลากรและนักศึกษาให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันส าคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมองค์กร   



๓๑๖ 
 

 
 

๙..๒  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนโดยให้การ
สนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างดียิ่ง  และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
 ๙..๓  มีการจัดท าโครงการไว้ล่วงหน้า  ท าค าสั่งการเข้าร่วมกิจกรรมฯ  วางแผนการด าเนินงานและ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
 ๙..4 วิทยาลัยสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยอย่างดียิ่ง 
 
๑๐. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑๐.๑  ควรมีการจัดท าแบบประเมินโครงการ หรือแบบประเมินรายกิจกรรม  เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป โดยบางกิจกรรรมไม่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาจต้องพิจารณาแบบประเมินครั้ง
ต่อไป 
 ๑๐.๒  สมาชิกกลุ่มกิจกรรมต้องรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม  หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ควร
แจ้งประธานกลุ่มกิจกรรม  เลขาฯ  หรือสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ   
 ๑๐.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เพื่อกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ จะได้ทราบล่วงหน้า 
 ๑๐.4 หากมีกิจกรรมที่ต้องเข้าวัด ควรให้อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ใส่เสื้อสีขาว 
หญิงใส่ผ้าถุง ชายกางเกงด า 
 ๑๐.5 ควรตรงต่อเวลานัดหมาย เช่นการขึ้นรถ การเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ควรกลับพร้อมกัน 
 ๑๐.6 การประสานงานกับจังหวัดเวลามีกิจกรรมเข้าร่วมไม่ชัดเจน ท าให้การเข้าร่วมกิจกรรม
บางครั้งสับสนและไม่เข้าใจงาน 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการพัฒนา 

1. เมื่อไปพร้อมกัน ก็ต้องเดินทางกลับพร้อมกัน 
2. ควรให้บุคลากรที่ไม่เข้าใจคะแนนท านุฯ ส่งเอกสารหลักฐานที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่น ภาพถ่าย 
3. ควรตรงต่อเวลา 
 

ลงชื่อ ......นาฏอนงค์  โลเชียงสาย......  ผู้รับผิดชอบโครงการ                            
( นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย) 

นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ ...เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์....  ผู้บริหารที่รับผิดชอบ                          
       (นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์) 
หั วหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุฯ 
     วันที่  20 กันยายน 2559 
 

  วันที่ .....3...เดือน กันยายน  พ.ศ.  2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   46  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  น.ส.นาฏอนงค์  โลเชียงสาย / อ.อักษ์ศรา  กะการด ี (ที่ปรึกษา) 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ ตุลาคม  2558  –  พฤศจิกายน  2558 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1  นักศึกษาทุกชั้นปี รวม 533 คน 
     ๔.๒  อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
     4.3  อาจารย์วิทยาลัยและบุคลากรทุกท่าน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

        ๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
        ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
     2). ขั้นด าเนินการ (Do ) ด าเนินการตามแผนโดย  
         ๑. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     ๒. จัดท ากระทงใหญ่และขบวนแห่/ร่วมขบวนแห่กระทงในนามชุมชนศรีมหาสารคาม 
     ๓.. การฝึกซ้อมและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 
     ๔. คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาส่งเข้าประกวดนางนพมาศจังหวัดมหาสารคาม 
     ๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประดิษฐ์กระทงและภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการท ากระทงจากวัสดุธรรมชาติร่วมกับชุมชน 
    6. สโมสรและชมรมมีการใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานอย่างครบ
กระบวนการ PDCA สโมสรนักศึกษาได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพโดย 
  P = วางแผนการจัดท าโครงการระหว่างวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ..๒๕๕๘ 
 D = ด าเนินงานตามแผนโครงการตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 C = คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
 A = คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาน าข้อเสนอแนะของการจัดท าโครงการมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวาง
แผนการท างานในครั้งต่อไป 
 
 



๓๑๘ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินอัต
ลักษณ์บัณฑิตในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 
๘0 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๘ 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ๖,๗,๙   ใน
ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘0 

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับดี
ขึ้นไป  ดังนี้    
ข้อ ๖ จ านวน ๙๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๐๖ 
ข้อ ๗ จ านวน ๙๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๒๐ 
ข้อ ๙ จ านวน ๙๓ คน  คิดเป็นร้อยละ   ๙๑.๑๘ 

๓.ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20,000 - 20,000     
2. ค่าจ้างเหมาชุด 20,000 - 20,000     
3 จากชุมชน - 9,000  9,000    

รวมทั้งหมด 49,000 49,000   
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
1 ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  

รวม  6,000  
 



๓๑๙ 
 

 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
      ๗.๑ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๗.๑.๑   การมีทีมด าเนินงานที่ดี  คอยช่วยเหลือและแก้ปัญหา   
๗.๑.๒  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน
งบประมาณ สถานที่และบุคลากร 

 ๗.๑.๓  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงการ 
 ๗.๑.๔  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนศรีมหาสารคามเป็นอย่างดี 
 ๗.๑.๕  ได้น าข้อเสนอแนะจากการท าโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาปรับปรุง ได้แก่ รูปแบบ
ขบวน รูปแบบกระทง และน าเอาอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาปรับใช้ท าให้หมด
งบประมาณในส่วนนี้น้อย 
 ๗.๑.๖ การด าเนินงานตามหลัก PDCA ที่มีประสิทธิภาพของทีมเริ่มจาก 
  Plan : คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาท าแผนงานสโมสรนักศึกษาและได้มีการประชุม
วางแผนร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคามในการจัดท าโครงการ ออกแบบกระทง รูปแบบขบวนแห่ การซ้อมร า
ในขบวนแห่ การคัดเลือกผู้เข้าประกวดนางนพมาศ การบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยน าจุดเด่นและจุด
ด้อยของกิจกรรมลอยกระทงปีที่แล้วมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชุมชนศรีมหาสารคามได้
รับทราบร่วมกัน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม 
  Do : ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมย่อยด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การท ากระทง 
การซ้อมการแสดง และก าหนดบทบาทตัวละครในขบวนแห่ การตกแต่งรถกระทง การคัดเลือกผู้เข้า
ประกวดนางนพมาศ และฝึกซ้อม จัดท าป้ายค าขวัญขบวนแห่ มีการก ากับติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆลุล่วงได้ด้วยดี 
  Check : ด าเนินการประเมินผลโครงการ ตามแบบประเมินและจากทะเบียนผู้เข้าร่วม 
  Action : น าผลการประเมินมาวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
 
 ๗.๒ ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 

๗.๒.๑ ด าเนินงานในวันหยุดราชการไม่สะดวกเพราะเบิกอุปกรณ์ทันทีไม่ได้ 
๗.๒.๒ อุปกรณ์ท่ีสั่งได้ไม่ตรงตามเวลาที่ต้องการ 
๗.๒.๓ เครื่องเสียงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 
 

 
 

๘. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๘.๑ ควรมีการประสานงานในส่วนของนักศึกษากับวิทยาลัยฝ่ายวัสดุอุปกรณ์ในวันหยุดราชการได้ 

  ๘.๒ ควรจะมีการจัดประกวดกระทงแยกกับขบวนออกจากกัน 
๘.๓ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ให้ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ  
๘.๔ ควรมีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเสียงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
     ลงชื่อ...สุธาทิพย์ อนันตกูล...ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวสุธาทิพย์ อนันตกูล) 
         นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

  
     ลงชื่อ...เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์...ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
      (นายเรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์) 
          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุฯ 
        วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   47  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ 
    ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  อ.อักษ์ศรา  กะการด ี /กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ ธันวาคม  2558  –  มีนาคม  2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
     4.1  นักศึกษาทุกชั้นปี รวม 533 คน 
     ๔.๒  อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
     4.3  อาจารย์วิทยาลัยและบุคลากรทุกท่าน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN)   ด าเนินการดังนี ้

    1. กลุ่มวิชาการร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษาประชุมวางแผนเพื่อก าหนดประเด็นในการบูรณา
การร่วมกัน ซึ่งประเด็นที่ได้จากการประชุมคือ ประเด็นการประยุกต์ใช้ภูมปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน 

     2. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารรายวิชาร่วมประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณารูปแบบการ 
บูรณาการที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดประเด็นย่อยและขอบเขตการบูรณาการร่วมกับรายวิชา 

     3. ผู้บริหารรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมวิเคราะห์สาระรายวิชาที่จะบูรณาการและออกแบบ 
การบูรณาการโดย 

    3.1 ก าหนดเนื้อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ภูมิ
ปัญญาอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น  ด้านภาษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรม ด้านหัตถกรรม  

    3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
   3.3 ก าหนดเนื้อหา 
    3.4 ร่วมวางแผนการสอนและออกแบบการสอนแบบบูรณาการในมคอ.4 ของรายวิชา

ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 
    3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการเพ่ือด าเนินงาน  
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          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
ด าเนินการตามกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับท านุบ ารุงและพัฒนานักศึกษาดังนี้ 
1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ประชาสัมพันธ์การด าเนินการ  และด าเนินการตามแผนการบูรณา

การใน รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนและกลุ่มงาน
พัฒนานักศึกษา ตามแผนการบูรณาการที่ระบุในโครงการและมคอ.4 กิจกรรมประกอบด้วย 
  ๑.1. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับ
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และชี้ประเด็นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสร้าง
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
  ๑.2. รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการฝึกปฏิบัติงานและ
ประเด็นการบูรณาการการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
          ๑.3. ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพดังนี้ 
   ๑.3.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล ในกลุ่มวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัย
สูงอายุ โดยเลือกกรณีศึกษาตามวัยที่รับผิดชอบคนละ ๑ Case  รวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหาหรือพฤติกรรมสุขภาพตามกรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ   จากนั้นวางแผนการสร้างเสริม
สุขภาพโดยเลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมี Evidence 
based อ้างอิงอย่างน้อย 2 เรื่อง หลังจากนั้นน าแผนไปปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและประเมินผลอย่าง
น้อย 2 ครั้ง 
   ๑.๓.๒. ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพรายกลุ่ม ในกลุ่มวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัย
สูงอายุ  โดยนักศึกษาท่ีรับผิดชอบวัยในแต่ละกลุ่มย่อย มาร่วมกันศึกษาประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพของ
กลุ่มวัย  ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีEvidence based อ้างอิง หลังจากนั้นสรุป
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่ม   และน าเสนอในกลุ่มเชิงวิชาการเลือกแนวทางการสร้างเสริมไปใช้
ในการวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพในกรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนโดยก าหนดประเด็นของการบูรณา
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพในด้านการละเล่นพื้นบ้าน  
ด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น  ภาษา (ผญา) ด้านโภชนาการและการแพทย์แผนไทย /นวด /
สมุนไพร 
   ๑.๓.๓. จัดเวทีน าเสนอแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย โดยกลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษาและนักศึกษากลุ่มจิตอาสาร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการในชุมชน  นอกจากนั้นกลุ่มกิจการ
นักศึกษาจัดเวทีน าเสนอผลงานผลงานและประกวดผลงานการจัดกิจกรรมโครงการและการบูรณาการใน
รายวิชาเพ่ือเผยแพร่ต่อนักศึกษาและบุคคลภายนอกภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน 

           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
      ๑. สรุปและประเมินผลโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมการถอดบทเรียนตามประเด็นที่ตั้งไว้ 

๒. ประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินการ 
๓. สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนา 
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๔. น าผลการด าเนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะและน าไปใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินการครั้งต่อไป 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1 ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้าน
ความรู้และทักษะการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นไปตามที่รายวิชาก าหนด 
 

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ทุกหัวข้ออยู่ในระดับ
มาก  โดยนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอย่างต่อเนื่อง แต่
ควรเพิ่มระยะเวลาในการท ากิจกรรมในชุมชน
เพ่ิมเติมอีก 

2. ผลการประเมินระดับความส าเร็จของการบูรณา
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย
ระดับ 4 

- 

3. ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต (SAP) และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ 85 

- 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์  24,300 - 24,300 0 0 0 0 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 13,800 - 13,800 0 0 0 0 
3. ค่าอาหารว่างผู้ร่วม

โครงการ 
12,940 - 12,940 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 51,040 51,040   
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
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2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  

รวม  7,000  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑๐.๑ เรียนรู้หลักการในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีความ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ  

๑๐.๒ ได้เกิดเรียนรู้การท างานในชุมชนและได้รับประสบการณ์การจัดโครงการ โดยเริ่มจากการ
วางแผนงาน จนถึงการจัดงานในวันจริงที่มีความประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี การมีความสามัคคีในหมู่
คณะ  ควรรักษาไว้  โดยการปรึกษากันให้ข้อดีข้อเสีย  ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกเสียง  เพราะถ้า
สามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ ทุกอย่างก็จะประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๑๐.๓ การท างานจิตอาสากับผู้สูงอายุแล้วท าให้ตนเองเกิดความตระหนักถึงอนาคตเกี่ยวกับวิชาชีพ
มากยิ่งขึ้น ตระหนักถึงการให้บริการมากยิ่งขึ้น การให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ 

๑๐.๔ ความสามัคคีในหมู่คณะ  ควรรักษาไว้  โดยการปรึกษากันให้ข้อดีข้อเสีย  ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของทุกเสียง  เพราะถ้าสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ ทุกอย่างก็จะประสบความส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชน  ส ารวจให้รู้ปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร และแก้ท่ีเหตุ
ถึงจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่เกิดผล    

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๑๑.๑  การประชุมวางแผนที่ดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๑๑.๒  ความร่วมมือที่ดีระหว่างกลุ่มวิชาการและกลุ่มพัฒนานักศึกษาในการวางแผน การ
ด าเนินการและการสรุปผล  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
   ๑๑.๓  การก าหนดประเด็นและขอบเขตในการบูรณาการที่ชัดเจนท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ๑๑.๔  ความร่วมมือที่ดีของพ้ืนที่  ทั้งชุมชน  แหล่งฝึกปฏิบัติงานท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  ๑๒.๑  เพ่ิมประเด็นในการบูรณาการให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
  ๑๓.๒  พัฒนารูปแบบการบูรณาการให้มีความต่อเนื่องและขยายพื้นท่ีในการบูรณาการให้มาก
ยิ่งขึ้น 



๓๒๕ 
 

 
 

  ๑๔.๓  พัฒนาโครงการสู่งานวิจัยเชิงปฏิบัติการให้สามารถน าไปใช้ต่อได้ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
 

 
ลงชื่อ      อักษ์ศรา กะการดี     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

    (นางอักษ์ศรา  กะการดี) 
            พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 
 

ลงชื่อ      ภรรวษา จันทศิลป์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
                                            (นางภรรวษา จันทศิลป์) 
        รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                  วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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พันธกิจด้านการบริหาร 

และพัฒนาบุคลากร 
 
 
 

โครงการประจ า 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   48 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
๒. ผู้รับผิดชอบ: นางภรรวษา จันทศิลป์ น.ส.ศุจินธร  วรานุสาสน์ และนายดิษฐพล  ใจซื่อ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างตุลาคม  2558  -  กันยายน  2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยทุกคน  รวม 95 คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  

๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในโครงการที่ผ่านมา 
๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

2.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.3. ด าเนินกิจกรรม Happy Workplace ดังนี้ 

2.3.1 กิจกรรม exercise for change โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
- รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม(เน้นผู้ที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน) 
- ประเมินรอบเอว/น้ าหนัก/ส่วนสูงถ่ายภาพก่อนและหลังเข้าร่วม

กิจกรรม มีผู้เข้าร่วม จ านวน 87 คน มีผู้อ้วนลงพุงจ านวน 37 คน ปกติ จ านวน 50 คน 
- ด าเนินการออกก าลังกาย 
- ประเมินผลกิจกรรม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม exercise for change 

2.3.2 กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนา วศม.(บูรณาการกับกิจกรรม 5 ส)บุคลากร
วิทยาลัยร่วมท ากิจกรรมทุกคน 

2.3.3 กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์ บุคลากรวิทยาลัยเข้าร่วมทุกคน 
2.3.4 กิจกรรมสนทนาธรรมน าชีวิตจิตแจ่มใสและกิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตด าเนินการวันที่ 29 มี.ค.2559 มีบุคลากรเข้าร่วม
จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.7 

2.3.5 กิจกรรมครอบครัว วศม. ดี มีความสุข เช่นวันปีใหม่และวันสงกรานต์ เป็น
ต้นบุคลากรวิทยาลัยเข้าร่วมทุกคน 
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๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 
5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม
อย่างน้อย2 กิจกรรม 
 

บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  
2 กิจกรรม 

2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 
≥4.00) 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย4.02)  

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

6,000 - 2,400 - 3,600 - 60 

2. ค่าเหมารถและ
น้ ามันเชื้อเพลิง 

36,000 - 1,710 - 34,290 - 95.25 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 22,800 - 7,680 - 15120 - 66.31 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

7,500 - - - 7,500 - 100 

รวมทั้งหมด 72,300 11,790 60,510 83.7 
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

- - - - - 
 
 
 
 



๓๒๙ 
 

 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
บุคลากรสายของวิทยาลัยได้ตระหนัก เรียนรู้ และน้อมน าพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการและด าเนินชีวิต โดยเป็นมีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขในการด าเนินชีวิตมกขึ้น มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
   
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    1. ความร่วมมือในการเข้าร่วมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
    2. การท างานเป็นทีมของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
๙.  ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา(ACT) 

1. ห้องน้ าอาจารย์หญิงควรมีกระดาษช าระตลอดเวลา 
2. วิทยาลัยโดยรวมดี สวัสดิการดี 
3. ควรสนับสนุนในการออกก าลังกายโดยแท้จริงเช่น จัดกิจกรรมออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
4. มีการรับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตากรุณา 
5. ควรสนับสนุนให้รับการอบรมความช านาญในการปฏิบัติงาน 
6. ควรจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ เช่น การแข่งขันกีฬาส าหรับบุคลากร 
7. ควรมีการจัดให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ือเปิดโลกทัศน์ใหม่และน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียน

การสอน 
8. ควรจัดต้นไม้ ดอกไม้ สนามด้านหน้าให้ดูสดชื่นสวยงามทั้งวศม.1 และ 2 
9. ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนการนิเทศและหลังสิ้นสุดการนิเทศ 
10. ควรมีห้องออกก าลังกายท่ีอ านวยความสะดวกท้ังอาคารหอพักนักศึกษาและที่พักอาจารย์ 
11. ควรมีการบ ารุงอาคารที่พักบุคลากรให้สวยงามเสมอ 
12. ควรจัดกิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกปี 
13. บางกิจกรรมไม่สามารถวัดการเข้าร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
14. เนื่องจากในโครงการมีกิจกรรมย่อยมาก จึงท าให้บางกิจกรรมจัดได้ไม่ตรงตามเวลาและไม่สามารถ

บริหารจัดการได้ทัน 
 

 
ลงชื่อ    ศุจินธร  วรานุสาสน์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                    (นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน)์ 
            นักทรัพยากรบุคคล 
 

ลงชื่อ  พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2๕๕๙ 



๓๓๐ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   49 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
๒. ผู้รับผิดชอบ: นางภรรวษา จันทศิลป์  นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์  นายดิษฐพล  ใจซื่อ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างตุลาคม  2558 – กันยายน ๒๕๕๙ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
4.1. อาจารย์ของวิทยาลัย    จ านวน ๕4  คน 
4.๒. บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน41คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
 ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

วิเคราะห์ทิศทาง ในการพัฒนาคนและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- ประชุมเพ่ือวางแผนด ำเนินงำน 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
          -ด าเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อพัฒนาคน พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม(walk rally)หัวข้อ ทีมสร้างทีมรวมใจเป็นหนึ่งวันที่ 27-
30 ก.ค.2559 
 ๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 
 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแบบประเมินโครงการ 
 
5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 70 
 

มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 78 

2 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
โครงการระดับดีขึ้นไป (x>4.00) 
 

ความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.36 
 

 
 



๓๓๑ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

228,000 - 145,040 - 82,960 - 36.38 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

35,100 - 34,200 - 900 - 2.56 

3. ค่าเดินทาง
วิทยากร 

5,650 - 4,640 - 1,010 - 17.87 

4. ค่าท่ีพัก 174,000 - 84,400 - 89,600 - 51.49 
5. ค่าเหมารถ

พร้อมน้ ามัน 
136,000 - 136,000 - - - - 

6. ค่าสถานที่ 25,000 - 15,000 - 10,000 - 40 
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

5,850 - - - 5,850 - 100 

8. ค่าเบี้ยเลี้ยง 30,400  23,680 - 6,720 - 22.10 
รวมทั้งหมด 640,000 442,960 197,040 30.7

8 
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  300บ./3ชม. 900  
รวม  900  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

บุคลากรสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 
 
 



๓๓๒ 
 

 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.  ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 

           2. การท างานเป็นทีมของผู้รับผิดชอบโครงการ 
๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา(ACT) 
 1  ควรวางแผนการท า OD ของวิทยาลัยให้ชัดเจน 
 2. สอดแทรกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ เข้าถึงการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม
งาน เพื่อให้องค์กรมีคุณธรรมจริยธรรม 
 3. บุคลากรทุกคนมีความสุข 
 4. ห้องพักมีกลิ่นอับ 
 5. การเดินทางใช้เวลามาก เวลาค่อนข้างจ ากัด เวลาในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้อยไป 
 6. อยากให้ลูกจ้างเหมาบริการเข้าร่วมโครงการ เพราะเขาคือคนในองค์กร เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
  

ลงชื่อ    ศุจินธร  วรานุสาสน ์        (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                       (น.ส.ศุจินธร  วรานุสาสน)์ 
              นักทรัพยากรบุคคล 
 

ลงชื่อ      พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
          (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                    วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๓ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   5  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการห้องสมุดที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีชีวิต ชีวา 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวศรีจันทร์ ทองโรจน์ 

 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 
 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ๔.1  บุคลากรของวิทยาลัยทุกคน  จ านวน  93   คน 
    4.2  นักศึกษาทุกชั้นปี    จ านวน  533   คน 
    4.3  ผู้รับบริการห้องสมุดจากภายนอก   
  

๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

     วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  งานห้องสมุดได้มีการทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา  โดยน าผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปีการศึกษา 2558 (ค่าเฉลี่ยรวม 4.43) รายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ  จ านวนหนังสือท่ีให้บริการยืมระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ 1เล่ม/คน  (ค่าเฉลี่ย  3.61)  
และข้อเสนอแนะ คือ  1) อยากให้ยืมหนังสือไปฝึกงานได้ 2 เล่มหรือมากกว่านี้  ความถ่ี 26 ข้อ 2) ควรมี
มุมหนังสือเยอะกว่านี้ มีหนังสืออ่านคลายเครียดหลากหลายทันสมัยความถ่ี  6  มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาปีการศึกษา 2559  
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
     กิจกรรม  งานห้องสมุดด าเนินการเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ โดยด าเนินการจัดซื้อจัดหา
ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และจัดให้บริการตามตัวชี้วัดโครงการที่ก าหนดไว้ 
           ๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 
       การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส มีการคัด
แทงจ าหน่ายหนังสือเก่าออก  และด าเนินส ารวจความต้องการเพ่ือจัดซื้อหนังสือใหม่ วิเคราะห์เลขหมู่และ
ลงข้อมูลในฐานข้อมูล Ulib M เพ่ือให้สัดส่วนจ านวนหนังสือและการบริการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 



๓๓๔ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีต ารา/หนังสือทางการ
พยาบาลที่ตีพิมพ์ไม่เกิน 10 ปี
อย่างน้อยสาขาวิชาละ ๑๐ ชื่อ
เรื่อง         
 

๑. มีการจัดซื้อต าราหลักทางการพยาบาลที่พิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน  ๑๐ 
ปี  ท าให้มีหนังสือในฐานข้อมูล  30,000  ฉบับ (จากโปรแกรมน
วสาร 2000 จ านวน 8,481 ฉบับ ในฐานข้อมูล ULIBM – 
21,519  ฉบับ  งบประมาณท่ีใช้  293,294.20 บาท  มีหนังสือ
จ าแนกตาม   สาขา ๆ ละ ๑0-100  ชื่อเรื่อง 

๒. มีจ านวนต ารา/หนังสือทางการ
พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในอัตราส่วนนักศึกษา:จ านวน
หนังสือ ๑:๕๐ 

2. มีจ านวนต ารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในอัตราส่วน นักศึกษา: จ านวนหนังสือ  ๑ : 55.25  (นักศึกษาปี
การศึกษา 2558 จ านวน 543 คน)  

๓. จ านวนวารสารวิชาชีพการ
พยาบาลในประเทศ    ไม่น้อยกว่า 
๑๐ ชื่อเรื่อง  
 

3. มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ  ๕4  ชื่อเรื่อง          

๔. จ านวนวารสารวิชาชีพการ
พยาบาลต่างประเทศไม่น้อยกว่า  
๑๐ ชื่อเรื่อง 
 

4. มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลต่างประเทศ  ๑1  ชื่อเรื่อง 
 

5. มีระบบและเทคโนโลยีการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ   
 

5. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการท้ังภายในและ
ต่างประเทศ  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย ที่  URL 
http://www.smnc.ac.th  และระบบห้องสมุด 
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/ 

6. มีการบริการห้องสมุดผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
นักศึกษาได้รับการแนะน าการใช้
ห้องสมุด  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ทุก
ปีการศึกษา   

6. มีการบริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/ 
  -นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการปฐมนิเทศแนะน าการใช้ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นักศึกษา  ชั้นปีที่ 2- ชั้นปีที่ 
4  ได้รับการแนะน าการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559  

7. ร้อยละของผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

7. ผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.16) คิดเป็นร้อยละ 83.20 

8. มีฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศ 
(หนังสือ ต ารา) ทีม่ีการจัด
หมวดหมู่และลงรายการ
บรรณานุกรมที่เป็นมาตรฐาน 
สามารถสืบค้นและยืมคืน ผ่าน

มีระบบฐานข้อมูลวัสดุสารสนเทศซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งในโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM   ลงข้อมูลได้ 18,197 ชื่อเรื่อง  21,447 
ทะเบียน คิดเป็น    ร้อยละ 100 โดยจ าแนกเป็นหนังสือสาขาหลัก
ทางการพยาบาลตามเกณฑ์สภา   การพยาบาล  และหนังสือทั่วไป  
รายละเอียดใน 

http://www.smnc.ac.th/
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/


๓๓๕ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  
อย่างน้อยร้อยละ 80 

http://www.smnc.ac.th/ULIB6/library.book/DBbook.php?re
calfaucet=yes 

9. มีดัชนีวารสาร     (เฉพาะสาขา
พยาบาล) ที่สามารถสืบค้นและยืม
คืน ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้  อย่างน้อยร้อยละ 
70 

มีฐานข้อมูลระบบวารสารที่สามารถสืบค้นและยืมคืนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  โดยลงข้อมูลวารสารทั้งภาษาไทย  จ านวน  
251 ชื่อเรื่อง  และภาษาอังกฤษจ านวน  17 ชื่อเรื่อง  รวม  5204 
ทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 97  รายละเอียดใน  
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/library.serials/seriallist.php 

10. ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยที่
สามารถสืบค้นและยืมคืน ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  
อย่างน้อยร้อยละ 70 

มีดัชนีวารสารสาขาพยาบาล ที่สามารถสืบค้นและยืมคืน ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  จ านวน  5,156  คิดเป็นร้อยละ 99.08  
รายละเอียดใน
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/library.chainer/index.php?ch
ainid=journalindex 

11. หนังสือใหม่ได้รับการเข้าเล่ม/
หนังสือและหนังสือเก่าได้รับการ
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

11. หนังสือใหม่ได้รับการเข้าเล่ม/หนังสือและวารสารเก่า 
ได้รับการซ่อมแซม 900 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 95  

12. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง
ภายในและภายนอก และมีมุม/ที่
นั่งอ่านเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 
10 

12. มีการเพิ่มที่นั่งอ่านโดยการเพิ่มโซฟา 1 ตัว ที่ด้านหน้าห้องสมุด 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าหนังสือ/
ต ารา e-book  
e-journal /
ฐานข้อมูล 
Online     

700,๐๐๐ 
 

- 341,216.1
0 
 

270,000 

-   12.68 

2. ค่าจัดซื้อ
วารสาร
ภาษาไทย  

70,000  - 66,879 -   4.45 

http://www.smnc.ac.th/ULIB6/library.book/DBbook.php?recalfaucet=yes
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/library.book/DBbook.php?recalfaucet=yes
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/library.serials/seriallist.php
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/library.chainer/index.php?chainid=journalindex
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/library.chainer/index.php?chainid=journalindex


๓๓๖ 
 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

3. ค่าจัดซื้อ
วารสาร
ต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ 
สาขาการ
พยาบาล        

25๐,๐๐๐   
 

- 200,117    19.95 

4. ค่าเครื่องพิมพ์
บัตร       

30,000  - ไม่ได้จัดซื้อเนื่องจากงานทะเบียนเป็นผู้จัดซื้อ 
สามารถใช้ร่วมกันได้ 

5. ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ  

44,๐๐๐  
 

- 47,200 -   -7.27 

6. ค่าโซฟา  พร้อม
วัสดุอุปกรณ์
ตกแต่ง 

36,000  - ไม่ได้จัดซื้อ เนื่องจากงานพัสดุน าโซฟาเก่าที่เก็บใน
หอประชุมมาให้ 

รวมทั้งหมด 1,130,000 925,412.10  18.10 
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./3 ชม. 1,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./3 ชม. 300  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./3ชม. 300  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  2,600  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะท าให้สามารถฟันผ่าอุปสรรคได้ 
  
 
 



๓๓๗ 
 

 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.1  ความร่วมแรงรวมใจและความรับผิดชอบของทีมงาน 
 ๘.2  การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
 ๘.3  บุคลากรควรมีจ านวนที่เพียงพอและได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
 ๙. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  ควรปรับเพิ่มจ านวนหนังสือที่ให้ยืมฝึกงานต่างจังหวัด เป็น  2 เล่ม/คน 

 
ลงชื่อ         ศรีจันทร์  ทองโรจน์          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                            (นางสาวศรีจันทร์  ทองโรจน์) 
                                      บรรณารักษ์ช านาญการ 
 

ลงชื่อ         เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   50  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการ“พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผน 
    กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นางจีระวรรณ   ศรีจันทร์ไชย 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่าง  กรกฎาคม  -   กันยายน  2559   

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
      4.1  อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน  จ านวน 54 คน 
    4.2  ข้าราชการ  จ านวน  6  คน 
    4.๓.  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  จ านวน  ๓3 คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เสนอแนวทางด าเนินการในโครงการเข้าที่ประชุมกลุ่มงาน และ
ด าเนินการ ดังนี้  1 ) มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ๒)ทบทวนแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การให้มีประสิทธิภาพ   3) แสวงหาข้อมูลในการจัดท าแผนฯ และประสานงานกับกลุ่ม/กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานโครงการกลยุทธ์ โครงการ
ประจ าและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการที่รับผิดชอบ  4) จัดท าฟอร์มรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 5) จัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม 

          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
    ได้จัดท าโครงการขอเสนออนุมัติโครงการจาก ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม จัดท า 

ก าหนดการเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจาณา และได้ปรับแก้ไขตามสถานการณ์ โดยในการด าเนินกิจกรรม 
แบ่งเป็น 2 ช่วง มีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

      กิจกรรมช่วงท่ี 1  ในระหว่างวันที่  21-22  กรกฎาคม  2559  ที่หอประชุมวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 1 โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ก าหนดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมทุกคน มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 84 คน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เฉพาะคณะกรรมการฯ หรือตัวแทนฯ จ านวน 
44 คน  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 



๓๓๙ 
 

 
 

1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ : 
ซึ่งในครั้งนี้จะทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖0   ให้
นโยบายในการพัฒนาวิทยาลัย ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับจาก สบช.  นโยบายในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2560  และแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ   2560    โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าท้ังภายในและภายนอกให้ครอบคลุมทุกมิติ และน าผล
การประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาการจัดท าแผนฯในครั้งนี้ 
 2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจง Process   การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีประมาณ 
2560   เริ่มจากการน าเสนอผลการด าเนินงานของทุกกลุ่ม /กลุ่มงาน  ตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ   ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนา   น าไปวิเคราะห์  (SWOT  Analysis) ของแต่ละกลุ่ม ( 
21 ก.ค. 59)       พร้อมส่งข้อมูลให้งานแผน เพ่ือ จะรวบรวมสรุปและน าไปสู่การวิเคราะห์ (SWOT  
Analysis) ภาพรวมของวิทยาลัย  โดยมีข้อมูล INPUT  คือ  การประกันคุณภาพ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
จังหวัด สบช. และประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ  ตามเอกสารในเล่มเอกสารประกอบการประชุม   
ผลลัพธ์ คือ  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2559-2563   / ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  / แผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล / และแผนทรัพยากรการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดแผนไปสู่  KPI  รายกลุ่ม KPI  
รายบุคคล  น าไปสู่การจัดท า แผนปฏิบัติการกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการประจ า  และรวบรวมจัดท าเป็น
รูปเล่ม  และลงใน website ของวิทยาลัย  
        3. การน าเสนอสรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕9    วิเคราะห์ผลการด าเนินการตามโครงการ  วิเคราะห์การใช้งบประมาณตามพันธกิจ 
และระบุแนวทางในการน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดท าแผนฯ ในปีงบประมาณ 2560 ตามล าดับ ดังนี้ 
 3.1.   กลุ่มกิจการนักศึกษา 
                 ในปีงบประมาณ 2559  กลุ่มกิจการนักศึกษา มีโครงการที่รับผิดชอบ จ านวน  30   
โครงการ   เป็นโครงการกลยุทธ์ จ านวน   2 โครงการ    โครงการประจ า  28   โครงการ   ได้ด าเนินการ
เสนอโครงการ ขออนุมัติ จ านวน  29  โครงการ  และขอยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจาก ในปีนี้  ไม่มีงบ
กิจกรรม จาก สสส.  ดังนั้น ผลการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ  96.66  
 3.2.   กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                   ในปีงบประมาณ 2559  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  มีโครงการที่รับผิดชอบ  จ านวน  
19   โครงการ   แบ่งตามกลุ่มงาน คือ 
                 1. กลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม  มีโครงการกลยุทธ์ จ านวน  2  โครงการ  โครงการประจ า  
4   โครงการ  โดยได้ด าเนินการเสนอโครงการ ครบทุกโครงการ    
                2.  กลุ่มงานบริการวิชาการ   มีโครงการกลยุทธ์ 1 โครงการ  โครงการประจ า 6 โครงการ   
ขอเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 6 โครงการ ขาด 1 โครงการ    
                3. งานวิเทศสัมพันธ์  มีโครงการกลยุทธ์ 1 โครงการ  และโครงการประจ า 1 โครงการ    
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                4. งานศูนย์ผู้สูงอายุ ฯ  มีโครงการกลยุทธ์ 1 โครงการ  และโครงการประจ า 3 โครงการ    
                    ดังนั้น ผลการด าเนินโครงการ ที่เสนอขออนุมัติ  คิดเป็นร้อยละ  94.74  
           3.3.  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  

        ในปีงบประมาณ 2559  รับผิดชอบตัวชี้วัดกลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 7 ตัวชี้วัด 
 ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด คือ 4. อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full 
Time Equivalent Student : FTES )  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (1:7) แต่วิทยาลัยด าเนินการได้
เทียบเท่า เท่ากับ 1: 7.๓๖  จึงไม่บรรลุ ส่วนโครงการรับผิดชอบทั้งหมด จ านวน ๒๐ โครงการ โดยแบ่งเป็น
โครงการกลยุทธ์ จ านวน ๗ โครงการ และโครงการประจ า จ านวน ๑๓ โครงการ ดังนี้  มีการด าเนินการ 
และอยู่ในขั้นด าเนินการ คาดว่าบรรลุตามเป้าหมาย 19 โครงการ ยังไม่เสนอโครงการ 1 โครงการ  
           3.4. กลุ่มวิชาการ 
                  ในปีงบประมาณ 2559 กลุ่มวิชาการ   มีกลยุทธ์ที่รับผิดชอบหลัก  2 กลยุทธ์ มีโครงการ
กลยุทธ์ 4 โครงการ โครงการประจ า 4 โครงการ จัดท าโครงการขออนุมัติด าเนินการครบทุกโครงการ  แต่
การด าเนินการด าเนินการยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ 6 ตัวชี้วัด บรรลุ 5 
ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของผลการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในครั้งแรก ( ≥ร้อยละ 70) แต่ผลการด าเนินงาน การสอบข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในครั้งแรกได้ คิดเป็นร้อยละ 53.11  

4. สรุปงบประมาณรายรับ–รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 
    ปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยมีแผนการจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายตามพันธกิจหลัก

ของวิทยาลัย ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้ 
ตาราง  แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยจ าแนกตามพันธกิจหลักของวิทยาลัย 

ล าดับ แผนงาน เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมแผนการใช้เงิน ร้อยละ 

1 การผลิตบัณฑิต 3,334,175.00 1,034,860.00 4,369,035.00 12.43 

2 การวิจัย 105,000.00 2,018,920.00 2,123,920.00 6.05 

3 การบริการวิชาการ 719,175.00 2,865,000.00 3,584,175.00 10.20 

4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

434,790.00 58,200.00 492,990.00 1.40 

5 การบริหารจัดการ 18,508,558.00 6,060,000.00 24,568,558.00 69.92 

รวม 23,101,698.00 12,036,980.00 35,138,678.00 100.00 
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ตาราง สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ แผนงาน เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมแผนการใช้เงิน ร้อยละ 

1 การผลิตบัณฑิต 2,128,830.65 1,595,969.00 3,724,799.65 10.60 

2 การวิจัย 68,000.00 316,140.00 384,140.00 1.09 

3 การบริการวิชาการ 12,240.00 1,708,215.00 1,720,455.00 4.90 

4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

157,294.00 - 157,294.00 0.45 

5 การบริหารจัดการ 12,257,642.00 8,208,920.74 20,466,562.74 58.25 

รวม 14,624,006.65 11,829,244.74 26,453,251.39 75.29 

      การวิเคราะห ์พบว่าการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ละพันธกิจ ยังได้น้อย โดยเฉพาะด้าน
การวิจัย ส่วน ส่วนเงินรายได้ด าเนินการได้ใกล้เคียงกับแผน โดยภาพรวมด าเนินการเบิกจ่ายได้ร้อยละ  
75.29 ทั้งนี้วิทยาลัยมีการก่อสร้างตึก 5 ชั้น ที่เบิกจ่ายเพียง 1 ครั้ง จึงค้างเบิกอยู่ แปดล้านกว่าบาท 
ดังนั้นเมื่อมีการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามเป้าหมายได้   
       และในปีงบประมาณ 2560 ขอให้ทุกกลุ่มมีการวางแผนการใช้งบตามมาตรการประหยัด การเบิก
ค่าใช้จ่ายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  2555 
       
           5. การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
       5.1  แผนยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อมูลน าเข้า  

         5.2.  ทบทวนนโยบายท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
         ๕.3   การทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยการทบทวน  ปรัชญา  ปณิธานพันธกิจ  
วิสัยทัศน์   อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ ค่านิยมร่วม   คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 มติที่ประชุม: ใช้ข้อมูลเดิม 
 
        6.  การวิเคราะห์องค์กร   (SWOT   Analysis) 
    การด าเนินงาน โดยให้มีการแบ่งกลุ่มทบทวนผลการวิเคราะห์องค์กร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
กลุ่ม/กลุ่มงาน  และน าเสนอผลการวิเคราะห์  ด าเนินการรวบรวมข้อมูล โดยใช้   McKinney 7-S 
Framework แนวคิดปัจจัย 7   ประการในการประเมินองค์กร   และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร   
ใช้ PEST-MODEL   ได้ผลการวิเคราะห์องค์กร   ดังนี้ 
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7.)   การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์ล าดับความส าคัญ 

       7.1   การด าเนินงาน โดยการแบ่งกลุ่ม ทบทวนการจัดท ากลยุทธ์ ตามข้อมูลที่ได้จาก การ
วิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)  และน าเสนอ วิพากษ์ภายในกลุ่ม 

 7.2   ก าหนดการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญ  โดยวิเคราะห์จาก  ขนาดของปัญหา  
ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา และความสนใจ/ความตระหนักต่อปัญหา  โดยมี
การให้ค่าคะแนน  1-4  (ทิศทางง่าย-ยาก คะแนน 1-4 / ทิศทางยาก-ง่าย คะแนน 4-1 )  ซึ่งได้กลยุทธ์ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เดิม จ านวน 11 กลยุทธ์  ดังนี้ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
๒. เพ่ิมปริมาณอาจารย์และคุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   
๓. พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ  
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

และต่างประเทศ   
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการก ากับ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖. ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
๗. ยกระดับสถาบันให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม 
๘. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
๙. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ 

๑๐. พัฒนากระบวนการจัดอบรมบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ 
๑๑ เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 

 
  8.   ทบทวนตัวชี้วัดกลยุทธ์  มีทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดกลยุทธ์ เพ่ือ

น าไปสู่การวางแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดกลุ่ม/กลุ่มงานที่ผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน จากตัวชี้วัด      
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10.00 

โอกำส 

(Opportunity) 

จดุอ่อน 

(Weakness) 

อปุสรรค (Threat) 

จดุแข็ง (Strength) 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
 โอกาส  (Opportunity)   =   9.50 
 จุดแข็ง  (Strength)        =   9.20 
 จุดอ่อน (Weakness)      =   6.50 
 อุปสรรค (Threat)          =   6.40 
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กลยุทธ์ 29  ตัวชี้วัด  ในปีงบประมาณ 2560 ไม่ก าหนดค่าเป้าหมายด าเนินการ 2 ตัวชี้วัด  ดังนั้นจะ
ด าเนินการ จ านวน 27 ตัวชี้วดั 

กิจกรรมช่วงที่ 2  ในระหว่างวันที่  22-24  สิงหาคม  2559  ทีห้องประชุมอินถวา  
 มีกิจกรรมดังนี้ 
          1. การน าเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์/โครงการประจ า ปีงบประมาณ 
2560      เนื่องจากในวันนี้คณะกรรมการจัดท าแผนฯ  เข้าร่วมประชุมน้อย จึงได้ให้รองผู้อ านวยการ หรือ 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ในแต่ละกลุ่มมาน าเสนอแผน ฯ เพื่อรับการวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการฯ  น าไปปรับปรุงแก้ไข และรวบรวมส่งงานแผนฯ   โดยมีการเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1. กลุ่มกิจการนักศึกษา   โดย อ.ภรรวษา   จันทศิลป์    รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
  ได้เสนอแผนปฏิบัติการและรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ ใน
โครงการกลยุทธ์ /โครงการประจ า  ดังนี้ 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก 
กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับ
สถาบันให้เป็นหน่วยงาน
ต้นแบบด้านคุณธรรม 

1.โครงการยกระดับ
สถาบันให้เป็นหน่วยงาน
ต้นแบบด้านคุณธรรม 

-สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมขององค์กร 
-พัฒนาวิทยาลัยสู่หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 8 ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และเน้นชุมชน 

2.โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ 
ที่โดดเด่น 

-พัฒนานักศึกษาในด้านอัตลักษณ์ การให้บริการ
ด้วยหัวใจ ,สร้างการมีส่วนร่วม จิตอาสา และได้รับ
การยอมรับจากผู้รับบริการ 

 โครงการประจ า  20  โครงการ แบ่งได้ดังนี้ 
1.  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา         มี  5   โครงการ   
2. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา     มี  3   โครงการ   
3. งานสโมสรนักศึกษา              มี  6   โครงการ   
4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   มี  6   โครงการ   

 
2. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

2.1 กลุ่มงานบริการวิชาการ  น าเสนอเฉพาะในส่วนของงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
โดย อ.พัชรี   แวงวรรณ    ไดเ้สนอแผนปฏิบัติการและรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้ง
งบประมาณท่ีจะใช้ ในโครงการกลยุทธ์ /โครงการประจ า  ดังนี้ 
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กลยุทธ์ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมศูนย์
ความเป็นเลิศให้มีความ
เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงทาง
วิชาการของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 โครงการพัฒนาเครือข่าย
และพ้ืนที่ต้นแบบในการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
 

-มีการประชุมจัดท าฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559  
-มีการเลือกและสร้างต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนให้สอดคล้องกับแหล่งฝึกงานของ
นักศึกษา 
 

 โครงการประจ า 2 โครงการ 
2.2  กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดย  ดร.อัจฉรา   มีนาสันติรักษ์    ได้เสนอ 

แผนปฏิบัติการและรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งงบประมาณท่ีจะใช้ ในโครงการ    
กลยุทธ์ /โครงการประจ า  ดังนี้ 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งในและต่างประเทศ 

 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับเครือข่าย
ในต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาสถาบันสู่ระดับ
นานาชาติ 

-มีการขยายเครือข่ายในการด าเนินงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ สปป.ลาว 
-มีความร่วมมือที่ต่อเนื่องกับญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย 
-มีแผนขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ครอบคลุม
พันธกิจทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 11  
เร่งรัดพัฒนาการบริหาร
การวิจัย/องค์ความรู้ 

โครงการพัฒนาการ
บริหารผลงานวิชาการ/
การวิจัย/องค์ความรู้ 

-เร่งรัดการพัฒนาบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ โดย
แสวงหาแนวทางการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 
 

  โครงการประจ า  5 โครงการ 
 

3. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
3.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ  น าเสนอเฉพาะในส่วนของงานแผนฯ โดย  

อ.จีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย  ได้เสนอแผนปฏิบัติการโครงการประจ า และรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในการจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 

-มีการน าเสนอผลการด าเนินงานในปี 2560 และแนวทางพัฒนาใน
การจัดท าแผนในปีงบประมาณ 2561 
-ทบทวนข้อมูลของแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ มาตรการ และ
ตัวชี้วัด 
-จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์/โครงการประจ า/และแผนการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 
-ถ่ายทอดตัวชี้วัด /แผนงาน/โครงการ ไปสู่รายบุคคล และก าหนด
เป็น KPI 



๓๔๕ 
 

 
 

-จัดท าระบบการก ากับ ติดตาม และรายงานผลด าเนินงานตามไตร
มาส 

2.โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การด าเนินงานของวิทยาลัย 

-จัดท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงสร้าง ปี 2559-2563 
-จัดท าคูม่ือก าหนดลักษณะงานและบทบาทการด าเนินงานรายบุคคล
ตามโครงสร้างปี 2559-2563 

3.โครงการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

-มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของวิทยาลัย และระบุความเสี่ยง 
-จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
-ก ากับติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามไตรมาส 
-วิเคราะห์/รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ สบช. 

3.2  กลุ่มงานศูนย์สารสนเทศและบริการ  น าเสนอ โดย คุณศรีจันทร์  ทองโรจน์  ได้เสนอ 
แผนปฏิบัติการโครงการประจ า และรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งงบประมาณท่ีจะใช้ 
ดังนี้ 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก 
กลยุทธ์ที่ 5. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการและ
การก ากับติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน โดยใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1.ทบทวนระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล การด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักของ
วิทยาลัย 
2.พัฒนาแนวทางการลงข้อมูลที่ถูกต้องและตามระยะเวลา 
3.พัฒนาผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
5.  มีการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม 
6.  พัฒนาระบบการเตือน เมื่อผู้รับผิดชอบ ไม่ด าเนินการลง
ข้อมูล ตามระบบที่ก าหนด 
7. บูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้ากับการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการประจ า  คือ 1)  โครงการพัฒนาทรัพยากรการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการการ
เรียนรู้ 

10.1 ห้องสมุด 
10.2 ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
10.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
10.4 แหล่งการเรียนรู้ในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

 
4 กลุ่มวิชาการ   

อาจารย์สัมฤทธิ์  ขวัญโพน ได้เข้าร่วมวิพากษ์ กับทุกกลุ่ม  ได้เสนอแผนปฏิบัติการโครงการ 
กลยุทธ์และโครงการประจ า และรายละเอียดการด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรม รวมทั้งงบประมาณทีจ่ะใช้ ดังนี้ 
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มีโครงการกลยุทธ์  6 โครงการ   ดังนี้ 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษาให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 

1.โครงการส่งเสริมการ
บริหารหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

๒.โครงการ น าหลักสูตรไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-เมื่อหลักสูตรได้ผ่านสภาการพยาบาลวิทยาลัย
ต้องน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลที่ดี 

3.โครงการพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.สร้างคู่มือการใช้เครื่องมือการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
2.พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 

4.โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ ของ
อาจารย์ 

-พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของ 
อาจารย์ 
 

กลยุทธ์ที่ 8 ผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และเน้น
ชุมชน 

5.โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เพ่ือ
ก้าวสู่วิชาชีพ  (ส าหรับ
นักศึกษา) 
 

1.พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ (สอบยอดรวบ)   
ของนักศึกษา  ชั้นปีที่ 1,2,3,4  
และสมรรถนะทางวิชาการ -ภาษาอังกฤษ  -IT 
พัฒนาทางวิชาชีพ 
2.พัฒนาความรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 4  เพ่ือการสอบ 
ประกอบใบวิชาชีพ 

6.โครงการพัฒนาการ 
เรียนการสอนที่เน้นชุมชน
เป็นฐานและพัฒนาการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ 
 
 

๑. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี๒๑ 

๒. พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน 
๓. การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการ

วิจัย หรือการบริการวิชา หรือ หรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

๔. พัฒนาองค์ความรู้จากการบูรณการการจัดการ
เรียนการสอนกับพันธกิจของวิทยาลัย 

๕. เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาผู้เรียนให้มี  
สมรรถนะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและขยาย

-ก าลังศึกษาข้อมูล  จะวางแผนร่วมกับกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 



๓๔๗ 
 

 
 

กลยุทธ์ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก 
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

โครงการประจ า 5 โครงการ  

2. แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560   
 วิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ทั้งจากงบประมาณแผนดิน เงิน

รายได้สถานศึกษา และเงินจากกิจกรรม/งานวิจัย และสมทบอ่ืนๆ โดยมีการก าหนดเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ค านึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสด ยึดตาม
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.  งบบุคลากร  จัดสรร 100% 
2.  งบด าเนินการ (หมวดด าเนินการ / หมวดอุดหนุน) 

      2.1 จัดสรรตามพันธกิจ  ดังนี้ 
   2.1.1  ด้านการผลิตบัณฑิต   จัดสรรจากหมวดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับ
จัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก ที่สนับสนุนการด าเนินงานผลิตพยาบาล 

1.1.2 ด้านการบริการวิชาการ  จัดสรรงบประมาณตามโครงการบริการวิชาการ ใน
แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี  โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
1.1.3 ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

จัดสรรงบประมาณตามโครงการของกลุ่มงานวิจัยและนวตกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  

โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ส่วนการผลิตผลงานด้านการวิจัย  การ
เผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ใช้เงินรายได้ของวิทยาลัย 

1.1.4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดสรรงบประมาณตามโครงการของกลุ่มกิจการ
นักศึกษา ใน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
1.1.5 สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ /การจัดการเรียนการสอน 

  2.2   การพัฒนาบุคลากร : จัดสรรจากหมวดงบเงินอุดหนุน ดังนี้ 
   2.2.1 การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล แบ่งเป็น อาจารย์ คนละ 10,000 
บาทต่อปี บุคลากรสายสนับสนุน คนละ 7,000 บาทต่อปี 
   2.2.2 การพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือการพัฒนางาน จัดสรร 
100%ตามท่ีได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนกที่สนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาอาจารย์ และ
ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของแต่ละงาน กลุ่มงาน 
  2.3  จัดสรรตามโครงการ /กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย 
  2.4  ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่  :  จัดสรร100% ตามท่ีได้รับจัดสรรจากสถาบันพระ
บรมราชชนก 
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3. ค่าสาธารณูปโภค  :  จัดสรร 100% ตามท่ีได้รับจัดสรรจาก สบช. 
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าเช่าบ้าน  :  จัดสรร 100% ตามท่ีได้รับจัดสรรจาก สบช. 

 (รายละเอียด  ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2563) 

๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 
     ผู้รับผิดชอบ ได้มีการการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดท าแผนในทุกขั้นตอน ทั้งจาก 

การสังเกต สอบถาม และการรายงานผลลัพธ์ของการด าเนินการ พบว่า   
1. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ  ทุกกลุ่มจะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตั้งแต่การร่วมประชุม  

สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ   การร่วมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์  การวิเคราะห์องค์กร  รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ที่มีการน าผลการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา มาใช้ปรับปรุงการจัดท าแผนในปีงบประมาณ 2560 ด้วย 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าแผนฯ และแผนปฏิบัติงานใน 
กลุ่มของตนเองมากยิ่งข้ึน มีการเสนอความคิดเห็นที่น าไปสู่การพัฒนางานให้ได้ดีขึ้น 

3. เกิดผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  โดยมีการน าเสนอแผนปฏิบัติการ ในโครงการกลยุทธ์ / 
โครงการประจ า ครบทั้ง 4 กลุ่ม   ดังรายงานการประชุมจัดท าแผนฯ ทั้ง 2 ครั้ง 
            
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. 1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2560อยู่ในระดับ 5 
เกณฑ์ 
๑  มีแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ และ
แผนการใช้งบประมาณ ประจ าปี ๒๕60
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
๒.มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕60 
3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
งานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่กลุ่ม/กลุ่ม
งาน/รายบุคคล  
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์และตัวชี้วัดปฏบิัติการ
ประจ า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
๕. มีการวิเคราะห์ ประเมินผลการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณ
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

  ในการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2560  มีการด าเนินงาน 2 ช่วงตามแผนที่ก าหนด และได้
ผลลัพธ์การด าเนินงานอยู่ในระดับ 5  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
     ๑  มีแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้
งบประมาณ ประจ าปี ๒๕60 ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
    ๒.มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕60  ซ่ึงด าเนินการในสว่นของ HRD 
   3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายไปสู่กลุ่ม/กลุ่มงาน/รายบุคคล  โดยงานแผนฯได้
ชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดจาก 29 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 
2560 ไม่มีค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คงต้องด าเนินการ 27 
ตัวชี้วัด 
   ๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดปฏิบัติการประจ า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   
    เนื่องจากเป็นการเริ่มท าแผนปีงบ 2560 ดังนั้นการ
รายงานผลจะเป็นในส่วนที่ด าเนินการผ่านมาในปี 2559 ได้มี
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2 ครั้งต่อ
คณะกรรมการบริหาร คือครั้งที่ 1  ในวันที่ 18 มีนาคม 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2559 และครั้งที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ผลการ
ด าเนินงานพบว่า ตัวชี้วัด 29 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 
2559 ด าเนินการ 26 ตัวชี้วดั บรรลุ 22 ตัวชี้วัด คิดเป็น 
คิดเป็นร้อยละ 84.62ที ่ไม่บรรลุ  คือ  4  ตัว คือ 
1.) อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES )  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ด าเนินการได้  1:7.36  
(ไม่เกิน 1:7) 
2.) ร้อยละของผลการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในครั้งแรก  ด าเนินการได้  
53.11   (≥ร้อยละ 70) 
3). มีผลงานวิจัย/องค์ความรู้     
    3.1 จ านวนผลงานวิจัย  (อย่างน้อยร้อยละ 20ของ
จ านวนอาจารย์/ปี) ท าได้ร้อยละ 14.48 
    3.2  จ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) (อย่างน้อย
ร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์/ปี)  ในปี 2559ไม่มีผลงาน
4.)  มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ได้รับการเผยแพร่ 
     1 ในระดับชาติ  ) (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวน
อาจารย์/ปี) ท าได้ 5 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 10.41 
   ๕. มีการวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานและการใช้
งบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยมีการวิเคราะห์การใช้
งบประมาณทุกไตรมาสเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและเพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหารว่าง
และอาหาร
กลางวัน                          

57,000 - 52,000    - 5,000 - 8.77 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

15,000 - 11,964   - 3,036 - 20.24 

3. ค่าวิทยากร 27,200 - - - 27,200 - 100 
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ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

4. ค่าเดินทาง 10,000 - - - 10,000 - 100 
รวมทั้งหมด 109,200 63,964   45,236 41.42 

         
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./35 ชม. 17,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./35 ชม. 3,500  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./35 ชม. 3,500  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./50 ชม. 2,500  

รวม  27,000  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          7.1   การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ    เมื่อได้รับมอบหมาย   ผู้รับผิดชอบได้รีบด าเนินการ  โดย
ร่างโครงการ  รับค าชี้แนะจากผู้บริหาร และท่ีส าคัญคือ ผู้อ านวยการวิทยาลัย ได้ชี้แนะแนวทางในการ
ด าเนินการและมีการปรับแผนให้ปรับวันเป็น 2 ช่วง เพื่อให้ทุกกลุ่มได้มีเวลาในการพิจารณาผลการน าเนิน
งานเพ่ือน ามาสู่การพัฒนา  ท าให้โครงการผ่านความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติโครงการจากนายแพทย์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่างรวดเร็ว   
 7.2   การท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ   ได้มีการประสาน เพ่ือขอรายชื่อ
คณะกรรมการ เพื่อการแต่งตั้ง จากรองผู้อ านวยการเป็นหลัก   และผ่านความเห็นชอบของผู้อ านวยการ
วิทยาลัย ประสานรองผู้อ านวยการในการแจ้งในกลุ่มท าให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูล 
 7.3 การวางแผนด าเนินงานและการเตรียมการ ต้องมีความรู้และเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน 
และมีทีมงานในการด าเนินงานที่ดี จึงจะช่วยให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้  ซึ่งในการนี้ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ได้มีการศึกษาและสอบถาม จากผู้ที่มีประสบการณ์ และเรียนรู้จากเอกสาร /คู่มือ และ
ประสบการณ์   น าไปสู่การวางแผนเตรียมทั้งด้านเอกสารประกอบ อุปกรณ์ สถานที่ประชุม และสวัสดิการ
ที่ดี รวมทั้งกระบวนการด าเนินการ มีการปรับและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้ดี 
  7.4   การรวบรวมผลงานในโครงการจากกลุ่มต่างๆ   เป็นเรื่องที่ยาก ในการที่จะให้ทุกกลุ่มงาน
สามารถส่งงานที่ต้องการได้ตามเวลาที่ก าหนด ถึงแม้ว่าจะเป็นร่างของการน าเสนอ หรือสรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา เนื่องจากขาดมาตรการด าเนินงาน และการก าหนดกติกาที่ชัดเจน 
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           7.5   การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานที่ดี   ต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
วิทยาลัยฯ  ในขณะนั้นๆ  และมีการพัฒนาการด าเนินงานภายใต้ตังชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 
 7.6   การปรับเปลี่ยนแผนงาน /โครงการ ตั้งมีการด าเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด เพ่ือป้องกันการรายงานผลการด าเนินงานที่ผิดพลาด   และกระทบต่อการด าเนินงานใน
พันธกิจอ่ืนๆ 
  
๘.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 8.1    การประสานงานที่ดี   ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานและ
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ   ท าให้เกิดผลลัพธ์การน าเสนองานและการ
วางแผนในแต่ละกลุ่มงานที่ดี 
  8.2.    ความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่อง การ
เข้าร่วมประชุมที่ไม่ต่อเนื่อง จากการที่อาจารย์ยังมีภารกิจ แต่ทุกคนได้แสดงศักยภาพและเกิดผลงานได้
มีการน าเสนองานได้ตามท่ีมอบหมายในก าหนดการ 
  8.3   การก ากับ   ติดตาม และการรายงานผล   เป็นสิ่งส าคัญ   เพราะหลังจากการประชุม 
ข้อมูลมักจะรวบรวมได้ยาก ดังนั้น ผู้รับผิดชอบจึงรวบรวมงานเป็นระยะมีลายลักษณ์อักษร ผ่านรอง
ผู้อ านวยการทุกกลุ่ม ฯ 
   

๙.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 9.1.   การศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานด้านแผนฯ   เนื่องจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ที่รับผิดชอบ
ด้านแผน มีความรู้ความเข้าใจงานแผน ไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอน และต้องยึดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  ที่
ก าหนดไว้แล้ว จึงไม่แน่ใจในการปรับแก้ไขกลยุทธ์ ที่เป็นจุดยืนเบื้องต้นได้ ท าให้มีความรู้สึกขัดแย้งในแต่ละ
กลุ่ม แต่ทุกคนได้มีการท าความเข้าใจร่วมกัน และวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)  ใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น และวางแผนในการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มอย่างดีที่สุด รวมทั้ง
ขั้นตอนการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้น 
                ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1. ต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อการรับทราบปัญหาและหา
แนวทางแก้ไขที่ดีข้ึน 

2. ในกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ทุกคนต้องท าความเข้าใจ ร่วมกันในขั้นตอน และแผนการ
ด าเนินงาน ตลอดทั้ง ผลลัพธ์ที่ต้องการ  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. การถ่ายทอดตัวชี้วัด /โครงการ  ต้องมีการแจ้งให้ชัดเจนในที่ประชุม เนื่องจากการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด /แผนงานโครงการ บางกลุ่มไม่ถึงรายบุคคล  ดังนั้นงานแผนฯ ปรับ
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วิธีการแจ้งเป็นลักษณะของค าสั่งฯ  และให้รองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม ได้มีการถ่ายทอด
ภายในกลุ่ม เป็น KPI รายบุคคลต่อไป 

 9.2   การเข้าร่วมประชุมไม่สม่ าเสมอ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  ได้มีการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานอย่างทั่วถึงชัดเจน แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่ก าลังมีการเรียนการสอน และมีการเตรียมโครงการ
ต่างๆ ดังนั้นจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จึงมีจ านวนไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลา  
             ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1. มอบหมายให้รองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม ร่วมก ากับติดตาม อาจารย์ในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือในการด าเนินงานที่ดี 

2. มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน มีโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบเป็นหลัก เพื่อให้ 
ความส าคัญและอยู่ร่วมในการด าเนินการ 
 9.3   การวิพากษ์แผนงาน / โครงการ   
            ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา : ควรมีคณะกรรมการกลางในการวิพากษ์ จากทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน  
และต้องเข้าร่วมวิพากษ์ อย่างจริงจัง เพื่อให้การรับรองแผนงาน /โครงการมีประสิทธิภาพ เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย และเป็นการน าเสนอตามข้ันตอนที่ได้รับการยอมรับที่ถูกต้อง 

๙.4  การแก้ไขและรวบรวมโครงการ เพ่ือจัดท ารูปเล่ม เนื่องจากแต่ละกลุ่มต้องมีการน าแผนงาน/
โครงการมาปรับแก้ไขอีกครั้ง  ดังนั้นจึงไม่สามารถรวบรวมได้ตามแผนที่ควรจะเป็น  มีการปรับเลื่อนเวลา
ออกไปบ้างแต่ต้องด าเนินการให้เรียบร้อย ก่อนปีงบประมาณ 2560  
                ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ให้ทุกกลุ่มไปประชุม และจัดท าแผนฯที่ผ่านการปรับ และวิพากษ์ ในกลุ่มมาแล้ว  มาเสนอ
คณะกรรมการกลาง  

2. โดยหลังการวิพากษ์ต้องมีการปรับแก้ไขทันที และให้แต่ละกลุ่มจัดเลขานุการของกลุ่มมาร่วม
จัดท าแผนฯ จัดหาวัน เวลา ที่เลขานุการฯ จะมานั่งท าแผนให้แล้วเสร็จพร้อมเข้าเล่ม 

 
   

ลงชื่อ                                   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางจีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย) 
              พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ     พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
         (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                                           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                    วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   51 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการ “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร” 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวสุทธิดี ฝอยทองร่วง /นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่าง ตุลาคม  2558 – กันยายน ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1. อาจารย์ของวิทยาลัย    จ านวน ๕4  คน 
    4.๒. บุคลากรสายสนับสนนุ  จ านวน 66   คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทบทวนและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2559 โดยผ่านความเห็นชอบ
ของผู้บริหาร คือ ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามที่45 /2558  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

    มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทบทวนขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงฯ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และวางแผนการด าเนินงานในโครงการ      
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

     เนื่องจากการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีความต่อเนื่องในการ 
ด าเนินการจากปีที่ผ่านมา ดังนั้นในช่วงเดือน  สิงหาคม  2558  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน จึงได้มีการประชุมและระบุประเด็นความเสี่ยง ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารของ
วิทยาลัย ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่8/2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 
วาระพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 
              ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการในโครงการ .ประชาสัมพันธ์โครงการและแผนด าเนินงาน โดยมี
กิจกรรม คือ  ๑ ทบทวนและจัดท าคู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย 
ประเมินผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จัดท ารายงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕9   
            โดยการด าเนินการจัดท าความเสี่ยงใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
     1. การศึกษาท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับวิทยาลัย  กลุ่มและกลุ่มงาน 

        2.  การระบุความเสี่ยง 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/FileStore/2556/91900/0/Files/7/7_4/7.4-1-1.PDF
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/FileStore/2556/91900/0/Files/7/7_4/7.4-1-1.PDF
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        3. การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ โดยจัดล าดับความเสี่ยง แผนบริหารความ  
เสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙   
         4. ระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ตามประเด็นที่ก าหนด 
        และเสนอผลการประชุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย  ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัย ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2559 พบ
ความเสี่ยง ดังนี้ 
  1.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
   1.1  การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ซึ่งอาจมี
ผลกระทบที่เกิดข้ึนได้ เนื่องจากคณะกรรมการยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ 
มีผลต่อการด าเนินการตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนด  การจัดการศึกษาอบรมใช้วันศุกร์  และวันหยุด
เสาร์ - อาทิตย์  อาจมีผลต่อการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  และการฝึกภาคปฏิบัติต้องบริหารจัดการ
ร่วมกับแหล่งฝึกหลายแห่งอาจมีปัญหาในการประสานงาน การเบิกจ่ายงบประมาณมีโอกาสเกิดปัญหา
เกี่ยวกับระเบียบและความทันเวลา 
   1.2  การสอบขึ้นทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ในครั้งที่ 1 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านไม่ครบทุกคนและมีแนวโน้มลดลง ซึ่งคุณภาพบัณฑิตไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน บัณฑิตไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ และไม่ได้ถูกจ้างงานตามคุณวุฒิ รวมทั้งมีความ
เสี่ยงในการให้การพยาบาลผู้รับบริการส าหรับบัณฑิตที่สอบไม่ผ่าน 
   1.3 การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ยังขาดการดึง
ศักยภาพของนักศึกษา ในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพ่ือการดูแลสุขภาพ และการวัดผลกระทบ 
ประโยชน์ และคุณค่าท่ีเกิดจากการบูณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยังไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความตระหนักในความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ    
มีระเบียบพัสดุใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 คือ การก่อสร้างอาคารเรียนและหอพัก 5 ชั้น 
ที่ได้รับงบลงทุนต้องใช้ระบบ e-market และ e-bidding ซึ่งส่งผลให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       ไม่
ถูกต้องตามขั้นตอน ไม่เป็นไปตามแผน และการลงข้อมูลในฐานข้อมูลถูกต้อง และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
  3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรการเงินและงบประมาณ  ได้แก่ 
         3.1   อัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า > 1:6 ไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาและคุณภาพการศึกษา   
อาจารย์มีภาระการสอนมาก ไม่มีเวลา พัฒนาผลงานวิชาการ รวมทั้งเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการจ้างอาจารย์พิเศษ
สอนภาคปฏิบัติเพื่อให้ได้อัตราส่วน 1 : 8 
         3.2   การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ไม่ทันสมัย บุคลากรปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังเป็นช่วงของการ
พัฒนาฐานข้อมูล ที่ส าคัญคือ ฐานข้อมูลระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ฐานข้อมูลระบบการก ากับงบประมาณ ของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาลัย
เป็นวิทยาลัยอัจฉริยะ และส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดทั้งการน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการตัดสินใจ
ในการบริหารองค์กรได้ไม่ครอบคลุม  



๓๕๕ 
 

 
 

           ๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 
     ผู้รับผิดชอบได้มีการด าเนินงานในการการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนการบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 
                3.1 รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามไตรมาส 
               3.2  รายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน 

ทุก 6 เดือน โดยได้น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๓/255๙ วันที่ ๑๘ มีนาคม 255๙  
ถึงผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย  โดยจัดท าแบบฟอร์มรายงาน มี 3 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 
คือ กลุ่มวิชาการ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ผลการด าเนินการ ทุกกลุ่มได้
ด าเนินกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยง ตามแผนที่ก าหนด และมีรายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งผลการด าเนินงาน จากระดับความเสี่ยงสูง  หลังด าเนินการ มีแนวโน้มลดลงอยู่ในระดับปานกลางถึง
ระดับต่ า   
               3.3. รายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน 

ในรอบ 12 เดือน   พบว่าแต่ละด้านของความเสี่ยงมีแนวโน้ม ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูง ไประดับ
ปานกลาง  กลยุทธ์ที่ใช้คือการควบคุม  
                3.4  วิทยาลัยได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ(ราย
ตัวชี้วัด) ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน  ในรอบ 12  เดือน ตามแบบฟอร์ม ส่ง สบช. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
               3.5  ได้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงกับผู้ที่รับผิดชอบในปีต่อไปเพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ระดับความส าเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย 
อยู่ในระดับ 5 
เกณฑ ์
๑. มีระบบกลไกการด าเนินงาน การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
องค์กร 
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่
ส าคัญของวิทยาลัยและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงตามบริบทของวิทยาลัย 
3. มีแผนการบริหารความเสี่ยงและการ 
ควบคุมภายในองค์กรที่ครอบคลุมและเป็น
รูปธรรม 
 

   ในปีงบประมาณ 2559  วทิยาลัยได้มีผลการด าเนินงาน
ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของวิทยาลัย อยู่ในระดับ 5  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยมี
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นประธาน
และรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการ  

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ 
ก่อให้เกิดความเสี่ยง จ านวน 3 ด้าน  ดังนี้ 
       1.) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  1  
เนื่องจาก คณะกรรมการยังไม่มีประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ มีผลต่อการด าเนินการตามแผน
และเป้าหมายที่ก าหนด   การจัดการศึกษาอบรมใช้วันหยุด



๓๕๖ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
4. มีรายงานผลการประเมินการบริหาร 
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕5๙ที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ต่อคณะกรรมการบริหาร ทุกไตรมาส  
5. มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการบริหารในปีงบประมาณ 
๒๕๕9 
 

เสาร์ อาทิตย์ อาจมีผลต่อการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง การ
ฝึกภาคปฏิบัติต้องบริหารจัดการร่วมกับแหล่งฝึกหลายแห่ง
อาจมีปัญหาในการประสานงาน  และ การเบิกจ่าย
งบประมาณมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบและความ
ทันเวลา เป็นต้น 
      2.) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ  เนื่องจากมีระเบียบพัสดุใหม่ในการจัดซื้อ
จัดจ้างปีงบประมาณ 2559 : การก่อสร้างอาคารเรียนและ
หอพัก 5 ชั้น ที่ได้รับงบลงทุนต้องใช้ระบบ  e-market และ 
e-bidding 
      3.) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรการเงิน และงบประมาณ
คือ อัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่ามากกว่า 1:6 ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีผล
ต่อการจัดการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษา และคุณภาพ
การศึกษา 
   3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง มี
การจัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงที่มี
ระดับสูง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558   
  4.  ผู้รับผิดชอบด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่
ก าหนด มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานทุกไตรมาส และ
รายงานต่อผู้บริหาร รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย  2  ครั้งต่อปี    ผลการด าเนินงาน
พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงเป็นระดับปานกลาง
ทุกด้าน        
  ๕. ในการด าเนินงานมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหาร
ในปีงบประมาณ ๒๕๕9 และจะได้น าไปสู่การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕๗ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

9,000 - 0 - 9,000 - 100 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

3,600 - 0 - 3,600 - 100 

3. ค่าเดินทาง
วิทยากร 

1,000 - 0 - 1,000 - 100 

4. ค่าวัสดุ 3,400 - 0 - 3,400 - 100 
7. ค่าจัดท ารูปเล่ม 3,000 - 0 - 3,000 - 100 

รวมทั้งหมด 20,000 0 20,000 100 

         
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./10 ชม. 5,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./10 ชม. 1,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./20 ชม. 1,000  

รวม  8,000  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
      7.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร  บุคลากรต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน ว่า
สิ่งไหนเป็นประเด็นที่จะน ามาสู่ความเสี่ยง อย่างแท้จริง  
      7.2  การประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ และการความตระหนักในความส าคัญของการจัดท าแผนบนริ
หารความเสี่ยง จะท าให้เกิดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
      7.3  การายงานความเสี่ยง เป็นฟอร์มที่มีข้อมูลสอดคล้อง ส่งผลกระทบต่อกัน ดังนั้นควรท าความ
เข้าใจและตกลงแบบฟอร์มในการด าเนินการให้ชัดเจนทั้งในระดับวิทยาลัยและสบช. 



๓๕๘ 
 

 
 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    8.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรที่ชัดเจน และเกิดจากความเข้าใจร่วมกัน เห็นพ้องต้องกัน จะ
น าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยง 
    8.2  ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและการด าเนินการ จะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    8.3  ความตระหนักในการด าเนินการและผลกระทบ ของความเสี่ยง จะน ามาสู่การแสวงหาวิธีการใน
การแก้ไขความเสี่ยงได้ดีขึ้น 
 
9. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
    9.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บุคลากรของวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้แบบฟอร์มการ
บริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    9.2  ก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในแต่ละด้าน เป็นรายบุคคล จะได้ง่ายต่อการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง การ PA ของ สบช.ด้วย 
    9.3  การด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
ประเมินได้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
 

 
ลงชื่อ                                   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                           (นางจีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย) 
             พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ         พวงแก้ว  สาระโภค    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕๙ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   52  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย  /นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์/ นายวาท ีสีกมล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่าง  ตุลาคม 2558  -   กันยายน  2559   

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
      4.1  อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน  จ านวน 54 คน 
    4.2  ข้าราชการ  จ านวน  6  คน 
    4.๓.  เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน งานธุรการ  จ านวน  15 คน 
    4.4  นักศึกษาทุกชั้นปี  จ านวน 533 คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

     1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
๑.1 ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากร 
1.2 ประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

      ๒) ขั้นด าเนนิการ  (DO) 
  ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  ๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

   ๓.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
 - การใช้ Google App 
 - การใช้และการดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 - การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

      ๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 
3.1 ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุม/อบรมของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
3.2 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการโดยใช้แบบประเมิน เพ่ือน าผลไปใช้ใน

การพัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป 
3.3 เสนอผลรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

ต่อไป 
 



๓๖๐ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ บุคลกรและนักศึกษาได้รับการ
อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 
๘๐ 

1. กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาจารย์และ
๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสายสนับสนุน ถูกเลื่อนออกไป
จึงไม่ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม 
2. ได้มีการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาชั้น
ปีที่  1  จ านวน 138 คน คิด เป็น ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมมีค่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๒4) 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหารว่าง
และอาหาร
กลางวัน                          

35,200 - 0 - 35,200 - 100 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

2,000 - 0 - 2,000 - 100 

3. ค่าวิทยากร 15,600 -  -  -  
รวมทั้งหมด 52,800  52,800  

         
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./ ชม. 700  
2. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./ ชม. 700  

รวม  1,400  
 
 
 



๓๖๑ 
 

 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 ความรู้และทักษะในการใช้งานระบบเครือข่าย และ Google App รวมทั้ง การใช้งานและการ
ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในองค์กร 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8.2 นักศึกษามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม/อบรม  
 8.3 การท างานเป็นทีมของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
9. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 9.1 อยากให้มีการจัดอบรมในเรื่องการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ผ่าน e-learning แก่
นักศึกษาเพ่ิมเติม 
  9.2 สถานที่ในการจัดอบรมควรมีความพร้อมมากกว่านี้ในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต 
  9.3 อยากให้มีวิทยากรโดยตรงจากทีมงาน google มาเป็นวิทยากรเพ่ือให้ได้รับความรู้ที่ครบถ้วน
กว่านี้ 

 
ลงชื่อ       วาที   สีกมล         (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                            (นายวาที   สีกมล) 
                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ลงชื่อ      พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
         (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   53 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการพัฒนาระบบการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ผู้รับผิดชอบ :  นายวาที  สีกมล/ นายวีระพงษ์ เทพพร/นายธีระยุทธ บัวนิติสกุล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่าง ตุลาคม  2558 – กันยายน ๒๕๕๙ 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    4.1. อาจารย์ของวิทยาลัย    จ านวน ๕4  คน 
    4.๒. บุคลากรสายสนับสนนุ  จ านวน 66   คน 
    4.3  นักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 533  คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

     ๑.๑ ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๒ ประชุมวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๒ ประชุมวางแผน มอบหมายงานผู้รับผิดชอบ 
๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

2.1 พัฒนากระบวนการการให้บริการ แบบฟอร์มการให้บริการและการขอรับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

2.2 จัดท าคู่มือการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 จัดท าคู่มือการให้บริการงานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 จัดท าคู่มือการให้บริการระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 พัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยฯให้ได้มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน            

๓) ขั้นประเมินผล (CHECK) 
3.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดใช้แบบประเมิน 
3.2 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการมี
ค่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

ผลการประเมินความพึงพอในของผู้รับบริการมีค่าอยู่ในระดับ 
ดี (ค่าเฉลี่ย 4.06)  



๓๖๓ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๒. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อ
ความต้องการและเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการและเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
1. จ านวนจุดให้บริการเครือข่ายแบบสายและแบบไร้สาย
ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯและมีระบบการตรวจสอบพร้อมทั้ง
คู่มือการใช้งานระบบ 
2. มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการเป็นไปตามเกณฑ์ 
มีระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานและมีการคู่มือ
การใช้งาน 
3. มีระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้
ขอรับบริการและมีการจัดท าเอกสารแบบฟอร์มการขอรับ
บริการและคู่มืออย่างชัดเจน 
4. มีการพัฒนาเว็บไซด์อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันคบทุก
หน่วยงานย่อยภายในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มการ
ขอรับบริการประสัมพันธ์บนเว็บไซด์ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ไม่มีงบ - - - - - - - 
รวมทั้งหมด     

         
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บาทต่อชั่วโมง 1,000  
รวม  1,000  

 
 
 
 
 



๓๖๔ 
 

 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 กระบวนการการให้บริการที่ดีควรจากการมีจิตบริการที่ดีจึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ให้บริการและท าให้ผู้ขอรับบริการเกิดความพึงพอใจได้ 
 7.2 ในการให้บริการต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการและเป็นข้ันเป็นตอนเผื่อให้
เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ 
 7.3 ความชัดเจนและถูกต้องส าคัญมากในการให้บริการ 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8.2 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ  
 
9. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  9.1 การให้บริการต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของการให้บริการเป็นไปตามรับดับไม่เลือกปฏิบัติ 
  9.2 ควรมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  9.3 ควรมีการเตรียมความพร้อมและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนให้เรียบร้อยก่อน
นักศึกษาเปิดภาคการศึกษา 

 
ลงชื่อ            วาที   สีกมล          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                                (นายวาที   สีกมล) 
                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ลงชื่อ         พวงแก้ว  สาระโภค    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                    วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๕ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   54 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  :  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ    

ภายใน 
2. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวพวงแก้ว สาระโภค และ นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ :  ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน  จ านวน 54 คน 
     4.2 ข้าราชการ  จ านวน  6  คน 
     4.๓ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน งานธุรการ  จ านวน  15 คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

     ๑. ประชุมกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางแผนด าเนินงานโครงการ 
     ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
๒) ขั้นด าเนินการ (DO) 
     ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
     3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน” 
๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 
     สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ด าเนินงานโครงการต่อไป  
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด า เ นิ น ง านการประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายในเพ่ิมขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 
80 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพภายใน มีผู้ เข้าอบรม 
จ านวน 30 คน พบว่า ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพ่ิมข้ึนจ านวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.33  
 



๓๖๖ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) 

ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๒4) 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน” 
1. ค่าอาหารและอาหาร

ว่างของกลุ่มเป้าหมาย  
12,00๐  - 11,600 

 
- 400 

 
- 3.33 

 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,๐๐๐  - 4,185  - 815  - 16.30 

 รวมทั้งหมด 17,00๐  - 15,785 - 1,215 - 7.15 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน 16 ชม.  3๐๐ บาท/ชม. 4,8๐๐ บาท  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 ชม. ๑๐๐ บาท/ชม. 1,6๐๐ บาท  
3. ค่าเครื่องเสียง จ านวน 16 ชม. ๑๐๐ บาท/ชม. 1,6๐๐ บาท  
 รวมทั้งหมด  8,0๐๐ บาท  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7.2 กระบวนการกลุ่ม 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 8.2 บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม/อบรม การประชุม
กลุ่มย่อย 
 8.3 การท างานเป็นทีมของคณะกรรมการด าเนินงาน 



๓๖๗ 
 

 
 

 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 

1. ควรมีการจัดอบรมนอกสถานที่/นอกเขตจังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าอบรมจะได้มีความเข้าใจ
มากกว่านี้ เพราะไม่ต้องพะวงเรื่องงาน 

2. ควรจะให้บุคลากรมีความพร้อมเพรียงกันให้มากท่ีสุด 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

1. ท าให้ได้ทราบถึงแนวทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ดีมากๆ 
3. ท าให้มีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

 
 

ลงชื่อ         สุพัตรา  อันทรินทร์    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
           (นางสาวสุพัตรา  อันทรินทร์) 

         พยาบาลวิชาชีพ 
 
 

ลงชื่อ         พวงแก้ว สาระโภค    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว สาระโภค) 

            หวัหน้ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 
              วันที่  19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๓๖๘ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   55  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  ๕๕.  โครงการสรรหาพัสดุและการจัดจ้าง ประจ าปี (ระบบบริหารงาน
ภายในของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพคล่องตัว เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาสู่อุดมศึกษาชั้นน า) 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ ์/นางสุรีย์พร  ทาทอง 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2558  -  30 กันยายน 2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

      4.1  อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน  จ านวน 54 คน 
    4.2  ข้าราชการ  จ านวน  6  คน 
    4.๓.  เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน จ านวน 30  คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  

๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
  1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1.1 ส ารวจและรวบรวมความต้องการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์จากทุกหน่วยงานย่อยใน
วิทยาลัย 

1.2 วิเคราะห์ความต้องการและจัดท าแผนการจัดซื้อโดยค านึงถึงความพอเพียง ราย
ไตรมาส ประหยัดและคุ้มค่า 

1.3 เสนอคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย และผู้มีอ านาจอนุมัติแผนการจัดซื้อ
ของวิทยาลัย 

๒) ขั้นด าเนินการ  (DO)     
2.1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ 
2.2 ควบคุมก ากับให้ด าเนินการจัดซื้อตามแผนและระเบียบที่ก าหนด ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) ด าเนินการจัดซื้อ
ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือ ว.299 และด าเนินการจัดซื้อตามไตรมาส 

กิจกรรมที่ 2 วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ได้
ด าเนินการจัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมท าแบบรายงานขอซื้อตามแบบฟอร์มของ ICT 
และด าเนินการจัดท าหนังสือหนังสือส่ง สบช.เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการ เพื่อ
สบข.จะด าเนินการส่งข้อมูลไปถึง ICT อีกครั้ง 

กิจกรรมที่ 3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา 
ตามหนังสือ ว.299 และด าเนินการจัดซื้อตามไตรมาส 



๓๖๙ 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ด าเนินการจัดท าคุณลักษณะและ
ติดต่อผู้รับจ้าง จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือ ว. 299 

กิจกรรมที่ 5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคาตาม
หนังสือ ว.299  และด าเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว 

กิจกรรมที่ 6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา
โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา จัดซื้อได้ในราคาต่ ากว่าราคากลาง จ านวนเงิน 100,000 บาท  

          ๓) ขั้นประเมินผล (CHECK) 
              การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  ก าหนดรายงานผลการด าเนินการต่อคณะ

กรรมการบริหารทุก 6 เดือน และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ก าหนดในระบบ 
 

   5.2 ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้างวัสดุหรือ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติตามแผน 

ระดับ 5 โดยมีการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. กระดาษเอ4 345,000 - 282,000 - 63,000 - 18.26 

2. วัสดุคอมพิวเตอร์  814,000 - 876,000 174,908 0 - 0 

3. ครุภัณฑ์
เผยแพร่และ
โฆษณา   

480,000 - 540,800 59,000 0 - 0 

4. ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ 

500,000 - 440,000 - 60,000  0 

5. ครุภัณฑ์งาน
บ้าน  

263,000 - 138,000 - - - 0 

6. ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขอส่ง 

- 1,300,000 - 1,290,000 - 100,000 อยู่
ระหว่างส่ง

มอบ 

7. หมวดลงทุน : 
อาคารเรียนและ
หอพัก 5 ชั้น 

9,523,400 1,300,000 1,180,000 - 123,000   



๓๗๐ 
 

 
 

ล า 
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

รวมทั้งหมด 14,525,400 4,980,708 346,000  

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง 1,000  
รวม  1,000  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้
เพียงพอและคล่องตัวต่อการให้บริการที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ และเป้าหมายที่ก าหนด
เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 8.2  ความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -  

ลงชื่อ         พวงเพ็ชร  อุทาหงษ์        (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                             (นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ์) 

                       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

ลงชื่อ      เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 

                                                        หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 



๓๗๑ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   56 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการวิทยาลัยสีเขียว (5ส.) 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์/ นางสุภาภรณ์  จันทรสอน /นางสุรีย์พร  ทาทอง  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2558  -  30 กันยายน 2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

      4.1  อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน  จ านวน 54 คน 
    4.2  ข้าราชการ  จ านวน  6  คน 
    4.๓.  เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน จ านวน 30  คน 
    4.4  นักศึกษา  จ านวน  533  คน 
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1.1 ทบทวนผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ของปี 2558 

1.2 วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ 
1.3 วางแผนการด าเนินงานตามผลการวิเคราะห์ 

          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
2.1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ 
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.3 มีการด าเนินการกิจกรรมด้านความสะอาด จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ 
  ครั้งที่ 1 ด าเนินกิจกรรม 5ส โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 5ส การจัด

กิจกรรม 5ส. ตามแผนที่ก าหนด  โดยครั้งที่ 1 จัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น 
และประเมินผลการด าเนินการของแต่ละกลุ่มพร้อมสรุปผลการประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส.ตามพ้ืนที่
จ านวน 21 กลุ่ม ผลการประเมินกลุ่มท่ีผ่านตามเกณฑ์จ านวน 21 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 60 และค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะวัฒนะธรรม
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในระดับมากข้ึนไปค่าเฉลี่ย  4.07 

ครั้งที่ 2  จัดกิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ผลการประเมินพบว่ามี
พ้ืนที่ผ่านเกณฑ์ 5ส เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 78.95 
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  2.4 กิจกรรมด้านความปลอดภัย โดยมีการจัดอบรมและซ้อมป้องกันอัคคีภัยให้กับ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 
  2.5 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ โดยมีการด าเนินการจัดซื้อซุ้มศาลาพักผ่อน  จ านวน 5 หลัง 
เพ่ือวางตามจุดใต้ร่มไม้ และจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพ่ือจัดสวนและสิ่งแวดล้อมให้สวยงามอยู่เสมอ เช่น ต้นไม้ 
ไม้ดอก ไม้ประดับ  ปุ๋ย เป็นต้น  
           ๓) ขั้นประเมินผล (CHECK) 

     3.1 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
     3.2 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะวัฒนะธรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบประเมิน 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.สถานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ๕ ส. 
อย่างน้อยร้อยละ 60 ของพ้ืนที่  

1.สถานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 5ส คิด
เป็นร้อยละ 78.95 ของพ้ืนที่ 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาในเรื่องการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ผลประเมินมากกว่า 
3.51 เต็ม 5 

2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะวัฒนะ
ธรรมสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในระดับมากขึ้นไปค่าเฉลี่ย  
4.07 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. วัสดุอุปกรณ์  
5 ส 

20,000 - 12,000 - 8,000 - 40 

2. อุปกรณ์
ดับเพลิง  

14,500 - 18,500 - 0 - 0 

3. ค่าวิทยากร
ดับเพลิง 

4,000 - 0 - 4,000 - 100 

4. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

100,000 - 80,000 - 20,000 - 20 

5. ชุ้มไม้ 125,000 - 125,000 - 0 - 0 
รวมทั้งหมด 263,500 235,500 32,000  

         



๓๗๓ 
 

 
 

   6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง 700  
2. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง 700  
3. ห้องบรรยาย 300 บาทต่อชั่วโมง 2,100   

รวม  3,500  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยพยาบาลเพ่ือเผยแพร่ต่อบุคล
กรนักศึกษาในวิทยาลัยฯ 
 7.2 สร้างจิตส านึกและความร่วมมือต่อบุคลากรและนักศึกษาน าไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไข
บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน 
 7.3 สร้างสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณวิทยาลัยฯ ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 8.2  ความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา 
 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  ควรมีการด าเนินการปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  สวยงาม  อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ลงชื่อ          สุภาภรณ์  จันทรสอน         (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                             (นางสุภาภรณ์  จันทรสอน) 

                       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      
                

ลงชื่อ           เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
               (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 

                                                        หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   57 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :  โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน 
๒. ผู้รับผิดชอบ :นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์ / นางสุภาภรณ์ จันทรสอน /นางพวงเพ็ชร อุทาหงษ์   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2558  -  30 กันยายน 2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

      4.1  อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน  จ านวน 54 คน 
    4.2  ข้าราชการ  จ านวน  6  คน 
    4.๓.  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จ านวน 30  คน 
    4.4  นักศึกษา  จ านวน  533  คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1.1 ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
 1.2 น าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการ

ใช้วิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายค่าน้ าประปา ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
เปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ2557 เทียบกับปีงบประมาณ 2558) เพ่ือน าไปสู่การวางแผน
ปีงบประมาณ2559  
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

          2.1 ก าหนดวิธีลดการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ โดยก าหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ 2 
ของปีที่ผ่านมา 

2.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล  
2.4 ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรวิทยาลัยทราบแผนปฏิบัติการลดการใช้

พลังงาน และจัดท าสื่อมาตรฐานวิธีการใช้พลังงานต่างๆ ก าชับให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนอย่าง
จริงจัง  
           ๓) ขั้นประเมินผล  (CHECK) 

                               3.1 คณะท างานติดตามผลและรายงานครั้งที่ 1 และบันทึกเลขการใช้ เมื่อครบ 6 เดือน 
   3.2 คณะท างาน ติดตามผลและรายงานครั้งที่ 2 เมื่อครบ 12 เดือน 
   3.3 บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไปจริงใน

หน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครบ 12 เดือน 
   3.4 สรุปผลการใช้ ถ้าการใช้พลังงานสูงหรือต่ าผิดปกติ วิเคราะห์หาเหตุผล  
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   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ า ประปา และ
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลอดลงร้อยละ 
2 เทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.04     
ปริมาณการใช้น้ าประปา ลดลงร้อยละ 0.14  
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 0.10  

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์  

1,500  - 0 - 1,500 - 100 

รวมทั้งหมด 1,500 -  100 
         

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./5 ชม. 2,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./5 ชม. 500  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./5 ชม. 500  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./10 ชม. 500  

รวม  4,000  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

แนวทางการวิเคราะห์ผลการใช้พลังงาน  และการก าหนดมาตรการ การให้ความร่วมมือถือปฏิบัติ
ต้องจริงจัง และให้ถือเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคนจึงจะบรรลุเป้าหมาย 

 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
     การได้รับสนับสนุน และความร่วมมือจากทุกส่วน 
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9. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
1. ควรมีการทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานที่ใช้  
2. ควรมีการส ารวจพฤติกรรมการใช้พลังงานของบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือน าสู่การวางมาตรการ

ในการประหยัดพลังงาน 
 

ลงชื่อ          สุภาภรณ์  จันทรสอน        (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                             (นางสุภาภรณ์  จันทรสอน) 

                       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                     
 
ลงชื่อ           เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
               (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 

                                                        หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   58 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒. ผู้รับผิดชอบ :นางศิริรัตนะ โพธิ์ศรี / นางหนูไกร  ภูผาริช่อ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2558  -  30 กันยายน 2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

      4.1  อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน  จ านวน 54 คน 
    4.2  ข้าราชการ  จ านวน  6  คน 
    4.๓.  เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน จ านวน 30  คน 
    4.4  นักศึกษา  จ านวน  533  คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1.1 ทบทวนและแต่งตังคณะกรรมการ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนด าเนินงาน 
1.3 จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา 
1.4 จัดท าแผนการติดตามการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส 

๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
2.1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ 
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวนหลักเกณฑ์และการจัดสรรงบประมาณตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละไตรมาสตามผลการปฏิบัติงาน 
โดยไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52, ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 73, ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 96 

2.4 ประชุมชี้แจงในกลุ่มงานเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
2.5 รายงานการเบิกจ่ายเงินและการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินทุกไตรมาสและน าเสนอ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
๓) ขั้นประเมินผล (CHECK) 
     การก ากับ ติดตาม และประเมินผล ก าหนดรายงานผลการด าเนินการ และรายงานการเบิก

จ่ายเงินต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 



๓๗๘ 
 

 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

1. ร้อยละของการใช้จ่ ายงบประมาณงบประจ า  (งบ
ด าเนินงาน และงบเงินอุดหนุน ) เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด แต่งบลงทุนผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด เนื่องจากเบิกจ่ายค่างวดก่อสร้างได้เพียงงวดที่ 1 คิด
เป็นร้อยละ 12.39 จึงท าให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ  68.87 และเมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส สรุป
ได้ ดังนี้ 
   - ไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 37.07  
   - ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 54.56 
   - ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 65.40  
   - ไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 68.87 

2. มีการรายงานทางการเงินต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส 

2. มีรายงานการเบิกจ่ายเงินและการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน
ทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส 

3.มีการรายงานผลการวิเคราะห์เงินเหลือ
สุทธิทุก 6 เดือน ความคุ้มค่าวิเคราะห์ตาม
กลยุทธ์ พันธกิจ เทียบกับปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 

3. มีรายงานผลการวิเคราะห์เงินเหลือจ่ายสุทธิทุก 6 เดือน 
ต่อผู้บริหารและในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ไม่มีงบ        
รวมทั้งหมด ไม่มีงบ    

         
         6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย (บาท) จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง 500  
รวม  500  

 



๓๗๙ 
 

 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 วิทยาลัยมีการเบิกจ่ายเงินงบด าเนินงาน และงบเงินอุดหนุนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่
ละไตรมาส ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงิน   และเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบ ส่วนงบลงทุนการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจากมีการด า เนินการจัดท า
สัญญาว่าจ้างล่าช้า เบิกจ่ายเงินได้เพียง 1 งวด  
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 8.2  ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย 
 
9. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT)  
  ควรจัดท าแผนการใช้เงินทุกประเภทโดยแยกตามพันธกิจที่จัดเจน และมีมาตรการในการก ากับ
ติดตามการใช้งบประมาณในระบบก ากับให้ได้ตามเป้าหมายก าหนด 
 

ลงชื่อ         ศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                             (นางศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี)     
      

ลงชื่อ       เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
            (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 

                                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๐ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   59 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการประชาสัมพันธ์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นางสาววิมลมาศ   แก้วสีขาว  / นางสาวสุภิตกาญดา  บุตรสาธรรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2558  -  30 กันยายน 2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

      4.1  อาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน  จ านวน 54 คน 
    4.2  ข้าราชการ  จ านวน  6  คน 
    4.๓.  เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน จ านวน 30  คน 
    4.4  นักศึกษา  จ านวน  533  คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
1.3 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ 

๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
2.1 จัดท าสื่อกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ และเอกสาร 
2.2 จัดท าสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

๓) ขั้นประเมินผล (CHECK) 
สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การผลิตสื่อ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสาร หรือข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย ให้แก่บุคลากร
ภายในและบุคลภายนอกได้รบทราบความ
เคลื่อนไหวไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากร
ภายในของวิทยาลัยและนักศึกษา แตไ่ม่ได้ด าเนินการการผลิต
สื่อ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร  

 
 
 



๓๘๑ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ป้ายประชา 
สัมพันธ์ 

30,000 - 0 - 30,000 - 100 

รวมทั้งหมด 30,000    
 
        6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

 ไม่มี    
รวม    

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 ลักษณะการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาของวิทยาลัยเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานศึกษา บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย  
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เห็นความส าคัญต่อโครงการ 
 8.2  ความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา 
9.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา(ACT) 
  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และควรเน้นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาลัย 
 
    ลงชื่อ          วิมลมาศ   แก้วสีขาว         (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                             (นางสาววิมลมาศ   แก้วสีขาว) 

                               เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ลงชื่อ         เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์        (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
              (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 

              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      
                วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2559 



๓๘๒ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก   
                          
  ๑.  แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยจ าแนกตามพันธกิจ

หลักของวิทยาลัย 
  2.  สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
                    3.  ข้อสังเกต/แนวทางที่จะด าเนินการต่อ 
                    4.  ภาพประกอบการด าเนินงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๓ 
 

ปีงบประมาณ 2559  วิทยาลัยมีแผนการจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายตามพันธกิจหลักของ
วิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1   แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยจ าแนกตามพันธกิจ   หลักของ

วิทยาลัย 
 
ล าดับ แผนงาน เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมแผนการใช้เงิน ร้อยละ 

1 การผลิตบัณฑิต 
 

3,334,175.00 1,034,860.00 4,369,035.00 12.43 

2 การวิจัย 
 

105,000.00 2,018,920.00 2,123,920.00 6.05 

3 การบริการวิชาการ 
 

719,175.00 2,865,000.00 3,584,175.00 10.20 

4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

434,790.00 58,200.00 492,990.00 1.40 

5 การบริหารจัดการ 
 

18,508,558.00 6,060,000.00 24,568,558.00 69.92 

รวม 
 

23,101,698.00 12,036,980.00 35,138,678.00 100.00 

 
ตารางท่ี ๒  สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
ล าดับ แผนงาน เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมแผนการใช้เงิน ร้อยละ 

1 การผลิตบัณฑิต 
 

2,128,830.65 1,595,969.00 3,724,799.65 10.60 

2 การวิจัย 
 

68,000.00 316,140.00 384,140.00 1.09 

3 การบริการ
วิชาการ 

12,240.00 1,708,215.00 1,720,455.00 4.90 

4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

157,294.00 - 157,294.00 0.45 

5 การบริหาร
จัดการ 

12,257,642.00 8,208,920.74 20,466,562.74 58.25 

รวม 
 

14,624,006.65 11,829,244.74 26,453,251.39 75.29 

 
 



๓๘๔ 
 

ข้อสังเกต/แนวทางท่ีจะด าเนินการต่อ 
 

 1. ความต้องการในการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมข้ึน ท าให้อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ า
ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES )  ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ คือ 1:6   ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 4๓ 
คน และนักศึกษา  5๓๓ คน ค่า FTES เท่ากับ 3๑๖.๔๗ คิดเป็นอัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 1: 7.๓๖ 

     แนวทางด าเนินการ  : กระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบการจ้างบุคลากร เป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัย   ปัจจุบันอาจารย์บางส่วนจึงเป็น ลูกจ้างพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข แต่ยังมีความรู้สึกไม่มั่นคง ในการปฏิบัติงาน 

 
 2. จ านวนผลงานวิจัย /ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ยังน้อย  ซึ่งวิทยาลัยได้มีการก าหนดภาระกิจด้าน
การวิจัย/ผลงานวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แต่ยังพบว่า  ผลการด าเนินงาน
ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก การด าเนินการวิจัยต้องใช้เวลานานอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังบางงานวิจัยต้องมีส่วน
ร่วมจากหลายหน่วยงาน และการด าเนินงานต้องเป็นไปตามข้ันตอนของการวิจัย ถูกต้องในหลักจริยธรรมการ
วิจัย  ส่วนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) ยังไม่มีผลงาน 
          แนวทางด าเนินการ : วิทยาลัยโดยกลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม พัฒนาระบบและกลไกการการ
ด าเนินงาน เพ่ือการขับเคลื่อนผลงานภายในองค์กร และมีการจัดท าข้อตกลงในการด าเนินผลงานวิจัย โดยท า 
PA รายบุคคล อีกทั้งก าหนดให้ทุกกลุ่มวิชา จัดท าผลงานวิจัย /ผลงานวิชาการ ของแต่ละกลุ่ม 
 
        3. ผลการสอบข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในครั้งแรก ไม่บรรลุ
เป้าหมาย   โดยวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายไว้ ร้อยละ 70   แต่ผลการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในครั้งแรก ได้ร้อยละ 53.11  
      แนวทางด าเนินการ  : วิทยาลัยโดยกลุ่มวิชาการ และงานอาจารย์ประจ าชั้น กลุ่มกิจการนักศึกษา 
ได้วางแผนด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อม เพ่ิมความรู้ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 จะมีการด าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวน
ความรู้ เตรียมการสอบ และสร้างความมั่นใจในการสอบของนักศึกษา 
 
 

************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๕ 
 
 

 
 
 

 

 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 
     

 
 

 ภาพประกอบกิจ : โครงการโครงการเทคนิคการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
************************************************************** 

ภาพประกอบการด าเนินงาน 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 



๓๘๖ 
 
  ด้านการวิจัย 
  
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบการด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย 
 
 

************************************************************* 
 
 
 
 
 
 



๓๘๗ 
 
 ด้านบริการวิชาการ 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบการด าเนินโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
 

************************************************************** 
 
 
 



๓๘๘ 
 

 

 

 
 

 
ภาพประกอบการด าเนินโครงการฝึกอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2     

 

************************************************************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๙ 
 

 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        

 

 

 
 

ภาพประกอบ. โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ  
                               ปฏบิัติการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
************************************************************** 

 
 

 


