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ค าน า 
 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ 
รวบรวมผลการปฏิบัติงานในโครงการยุทธศาสตร์และโครงการประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2562  
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เป็นโครงการยุทธศาสตร์  18 โครงการ โครงการประจ า 55 โครงการ               
รวมโครงการทั้งสิ้น 73 โครงการ  และในการด าเนินงานสรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้แยกตามพันธกิจ  
ซึ่งแบ่งเป็น 5 พันธกิจ ได้แก่ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 3) ด้าน
บริการวิชาการ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดย
บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รับฟังผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย    

คณะผู้จัดท าหวังว่า รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562    
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ สะท้อนการด าเนินงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ และร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุก
ระดับของวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี  2๕63  ของวิทยาลัยต่อไป  

 
คณะผู้จัดท า 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา                                                                             
            30 กันยายน 2562          
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บทสรุปผู้บริหาร 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราช-
ชนก  กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ 1) ผลิตก าลังคนด้านสาธารณสุข   
๒) พัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านสาธารณสุข ๓) วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับก าลังคนด้านสาธารณสุขและ
ด้านอ่ืนๆ 4) จัดบริการสาธารณสุขสาธิตที่เหมาะสม ๕) บริการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แก่สังคม และ 6) ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและ
ประชาธิปไตย วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเป็น
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีการด าเนินงานในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้นโยบาย
วิทยาลัย เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 9 ข้อ ดังนี้ 
            ๑. การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๒. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือการท างานและการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
 ๕. ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและบูรณาการการท างานร่วมกันทุกกลุ่ม/ งาน/ ทุกพันธกิจ 
 ๖. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการท างานที่มีคุณภาพ 
 ๗. พัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) มีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 ๘. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งที่มีความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรกันและ
สอดคล้องกับค่านิยมร่วม 
 ๙. พัฒนาความร่วมมือในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคม 
 ผลการด าเนินงาน 

  มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต    
2) ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ 5) ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยได้แปลงแผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ .ศ.2559 – 2563 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 
2562) มาสู่การท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 โดยมีโครงการกลยุทธ์ จ านวน 18 โครงการ 
โครงการประจ า 55 โครงการ รวมเป็น 73 โครงการ ด าเนินงานตามโครงการได้ จ านวน 71  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 97.26 มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ ทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 14 ตัวชี้วัด คิดเป็น   
ร้อยละ 87.50 มีตัวชี้วัดแผนงานทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ 19 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
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90.48 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2561 พบว่าวิทยาลัย
ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นเวลา 5  ปี (ปีการศึกษา 
2562 - 2566) 

ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ วิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจหลักของวิทยาลัย 
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2563 (ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ 2562) ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตมากเป็นล าดับแรก คิดเป็น
ร้อยละ 40.12 รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 39.50 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คิดเป็นร้อยละ  15.32  และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  0.65 

ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม (1 ตุลาคม - 19 กรกฎาคม 2562) พบว่า ใช้จ่าย
ไปร้อยละ 93.44  โดยงบประมาณที่ใช้จ่ายไปมากที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
และด้านการผลิตบัณฑิต ตามล าดับ เนื่องจากวิทยาลัยมีการด าเนินการพัฒนาสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

 1) การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
                 มีการเปิดการเรียนการสอน จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปรับปรุง 2555) : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓-4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 
2560) : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 มีนักศึกษาปีการศึกษา 2561 จ านวน ๕๒๐ คน ด าเนินการ
บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย ๔.07) พัฒนานักศึกษาโดยพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  อัตลักษณ์ และผล        
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 และสร้างเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อการท างานในชุมชน ผลการด าเนินงาน พบว่ามีผลการสอบขึ้นทะเบียน ใบประกอบ
วิชาชีพ ผ่านรอบแรก ปีการศึกษา 256๑ ร้อยละ 54 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ โดยประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับมากขึ้นไป มีผลงานนวตกรรม/วิชาการ ของนักศึกษา รวม 42 ผลงาน และ
ได้รับรางวัลนวัตกรรมในระดับชาติ 8 รางวัล ระดับนานาชาติ จ านวน 7 ผลงาน ซึ่งน าไปสู่แนวทางใน
การพัฒนาบัณฑิตในปีการศึกษาต่อไป 

 2)  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
       วิทยาลัยได้ด าเนินการภายใต้โครงการกลยุทธ์ จ านวน 3 โครงการ โครงการประจ า            
1 โครงการ ได้ด าเนินการครบทุกโครงการ และมีตัวชี้วัดกลยุทธ์  จ านวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผน           
1 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุทุกตัวชี้วัด โดยเร่งรัดพัฒนา การวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ เกิดผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ และมีการน าเสนอผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน          
37 เรื่อง ไม่มีผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะพัฒนาต่อไป 
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 3)  บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
     วิทยาลัยได้ด าเนินการได้ด าเนินการภายใต้โครงการกลยุทธ์ จ านวน 3 โครงการ โครงการ
ประจ า 9 โครงการ ได้ด าเนินการครบทุกโครงการ และ มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนงาน        
3 ตัวชี้วัดด าเนินการบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด นอกจากนี้ ยังเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
และการวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ 7 สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับ
องค์กรจากชุมชนและสังคมเพ่ิมมากขึ้น 

       4)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      วิทยาลัยได้ด าเนินการภายใต้โครงการกลยุทธ์จ านวน 2 โครงการ โครงการประจ า             

1 โครงการ ได้ด าเนินการครบทุกโครงการ  มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนงาน 2 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด และมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญและโดดเด่น ในการขับเคลื่อน
องค์กรสู่หน่วยงานด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการประสานความร่วมมือ กับกลุ่มอ่ืนๆ ในการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืนๆของวิทยาลัย 

 5) ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
     วิทยาลัยได้ด าเนินการได้ด าเนินการภายใต้โครงการกลยุทธ์ จ านวน 4 โครงการ โครงการ

ประจ า 11 โครงการ ได้ด าเนินการครบทุกโครงการ มีตัวชี้วัดกลยุทธ์และตัวชี้วัดแผนงาน โดยได้
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  

  จากการด าเนินงานของวิทยาลัยที่มุ่งมั่น ในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ ด าเนินงาน
ภายใต้ระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานใน  และเป็นหน่วยงานคุณธรรม บุคลากรมีความสุข ปฏิบัติ
บทบาท หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และวิชาการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นของบุคคลในชุมชน 
สร้างประโยชน์แก่สังคม อันจะน ามาสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างภาคภูมิต่อไป  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
พันธกิจของวิทยาลัยมีทั้งหมดทั้ง 5 ด้าน คือ  
1) ด้านการผลิตบัณฑิต     
2) ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  
3) ด้านบริการวิชาการ  
4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5) ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ซึ่ ง ในปี งบประมาณ 2562 วิทยาลัยได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาล                  

ศรีมหาสารคาม พ.ศ.2559 – 2563 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2562) มาสู่การท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 โดยมีโครงการกลยุทธ์ จ านวน 18 โครงการ โครงการประจ า 55 โครงการ รวมเป็น    
73 โครงการ  
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สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการยุทธศาสตร์ 
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ปีงบประมาณ 2562  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีสรุปผลการด าเนินงานโครงการ      
กลยุทธ์ทั้งหมด 18 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 5 พันธกิจ ดังนี้ 

 
 

 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 
                     กิจกรรม ๑     ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการสอนภาคปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเนาวรัตน์  สิงห์สนั่น     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๕.๑ ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในศตวรรษท่ี ๒๑ ในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๗๐  
ระยะเวลาด าเนินการ     ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562   
                      ระหว่างวันที่ 9, 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๑ และวันที่ 4 มกราคม 2562 

                     ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๑   เป็นวันที่ ๔-๕ มีนาคม  256๒ 
กลุ่มเป้าหมาย    - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๕ คน - ผู้ช่วยสอน ๒ คน 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๔๓ คน  - อาจารย์ผู้สอน ๖ คน 
- คณะด าเนินงาน จ านวน ๕ คน  รวมทั้งหมด ๖๑ คน 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๕.๑ ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในศตวรรษที่ ๒๑ ใน
ระดับดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
 

จากกิจกรรมการสะท้อนคิด เกี่ยวกับ ความ
คิดเห็นและความรู้สึกของครูผู้สอนต่อการสอน
ภาคปฏิบัติที่ผ่านมา และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็น “แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้เกิดคุณภาพของ
การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ”  รวมถึง การฟัง
บรรยายเกี่ ยวกับทักษะการจัดการเ รี ยนรู้
ภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒  พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของการประเมินความรู้ความเข้าใจใน
สาขาของตนเองของอาจารย์อยู่ในระดับดี  แต่มี
ความเครียดวิตกกังวล/ไม่มั่นใจกรณีสอนข้าม
สาขาฯ ถึงแม้วิธีการสอน จะเหมือนกัน และ
ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนมี
ความแตกต่างกันมาก  

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
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๒. ชื่อโครงการ   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
๔ รุ่นที่ ๓๓ 
ผู้รับผิดชอบ      ๑) นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ 

๒) นางสาวสาคร  อินโท่โล่ 
ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 
     ร้อยละผลสอบรวบยอดเครือข่าย และสอบรวบยอด สบช.ครั้งที่ ๒ ผ่านเกณฑอ์ย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย  

๑. นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๐ คน 
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยากร และบุคคลที่เก่ียวข้องจ านวน ๖๐ คน 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละผลสอบรวบยอดเครือข่าย 
และสอบรวบยอด สบช. ครั้งที่ ๒ 
ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
 

พัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลต่างๆระหว่างวันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ –  
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผูเ้ชี่ยวชาญภายใน และภายนอกกลุ่มวชิา 
ผลการสอบ มรีายละเอียดดังน้ี 
การสอบรวบยอดเครือข่าย 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๒ คน (ร้อยละ ๒)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๕๐ คน (ร้อยละ ๕๐)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๑๖ คน(ร้อยละ ๑๖)  
๔) วิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ ผ่าน ๒๘ คน (ร้อยละ ๒๘)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๔๘ คน(ร้อยละ ๔๘)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๓๐ คน (ร้อยละ ๓๐)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผา่น ๒๔ คน (ร้อยละ 
๒๔)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๘๖ คน (ร้อยละ ๘๖)  
ผลการสอบรวบยอด สบช.ครั้งท่ี ๑ ผ่านทุกวิชา ร้อยละ ๒ แตเ่มื่อแยกเป็น
รายวิชาแล้ว มรีายละเอียดดังนี ้
 
การสอบรวบยอด สบช. 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๑๗ คน (ร้อยละ ๑๗)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๕๘ คน (ร้อยละ ๕๘)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๑๔ คน(ร้อยละ ๑๔)  
๔) วิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ ผ่าน ๘ คน (ร้อยละ ๘)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๕๖ คน(ร้อยละ ๕๖)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๓๗ คน (ร้อยละ ๓๗)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผา่น ๓๐ คน  
(ร้อยละ ๓๐)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๗๙ คน (ร้อยละ ๗๙)  
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ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการด าเนินงาน 
การสอบรวบยอดเครือข่าย  
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๑๙ คน (ร้อยละ ๑๙)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๗๓ คน (ร้อยละ ๗๓)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๒๔ คน (ร้อยละ ๒๔)  
๔) วิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ ผ่าน ๓๕ คน (ร้อยละ  ๓๕)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๕๙ คน(ร้อยละ ๕๙)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๔๐ คน (ร้อยละ ๔๐)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผา่น ๓๔ คน  
(ร้อยละ ๓๔)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๓๑ คน (ร้อยละ ๓๑)  
 
การสอบรวบยอด สบช. 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๓๕ คน (ร้อยละ ๓๕)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๕๔ คน (ร้อยละ ๕๔)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๑๘ คน(ร้อยละ ๑๘)  
๔) วิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ ผ่าน ๒๖ คน (ร้อยละ ๒๖)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๔๔ คน(ร้อยละ ๔๔)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๖๑ คน (ร้อยละ ๖๑)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผา่น ๒๘ คน (ร้อยละ 
๒๘)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๖๗ คน (ร้อยละ ๖๗)  
 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การมีส่วนร่วมในการคิด การด าเนินการ และประเมินผลชองนักศึกษา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 ๒. ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นตั้งใจและความเสียสละของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. นักศึกษาได้รับผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับผลการพัฒนาความรู้อย่างทันท่วงที 
 ๔. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมีการปรับกระบวนการพัฒนาความรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษา 

๕. การบริหารจัดการโครงการและการก ากับติดตามของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. อาจารย์ทุกท่านตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในการสอบความรู้รวบ
ยอดทางการพยาบาล 
 ๒. การเสริมสร้างบรรยากาศพัฒนาความรู้แก่นักศึกษาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปีที่ ๑ 
          ๓. มีการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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๓. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการท างานในยุค ๔.๐ 
ผู้รับผิดชอบ    นายอนุชา ไทยวงษ์/ นางอักษราณัฐ สุทธิประภา 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖2 
กลุ่มเป้าหมาย  

1. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓6 จ านวน ๑50 คน 
2. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓5 จ านวน ๑34 คน 
3. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓4 จ านวน ๑34 คน 
4 คณะกรรมการอาจารย์งานพัฒนานักศึกษา 6 คน 

รวมทั้งสิ้น 424 คน 
 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของนักศึกษามีผลประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ 
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม มีความสามารถฝนการ
คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีภาวะ
ผู้น า และสามารภท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๓.ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 
๔. ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินด้าน
ความรู้และทักษะทางด้านปัญญา และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

๕. นักศึกษามีผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย ๕ 
ผลงาน  

๑. ร้อยละของนักศึกษามีผลประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตร้อยละ ๘๒ 

๒.  ร้อยละของนักศึกษามีผลการประ เมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ 
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม มีความสามารถฝนการ
คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีภาวะ
ผู้น า และสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๗ 

๓. ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ร้อยละ ๙๐ 
  
๔. ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินด้าน
ความรู้และทักษะทางด้านปัญญา และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ ๙๓ 
 

๕. นักศึกษามีผลงานนวัตกรรม ๑๒ ผลงาน 
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๔. ชื่อโครงการ   โครงการพฒันาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกันคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบ   อ.สัมฤทธิ์  ขวัญโพน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดที่  ๑  หลักสูตรมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ มคอ.๑ ของแต่ละสาขา 
ตัวชี้วัดที่  ๒  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองเผยแพร่  

ระยะเวลาด าเนินการ   ๙ - ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 77 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการวิทยาลัย จ านวน ๑ คน  
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน   56 
คน อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 21 คน  คณะด าเนินงาน จ านวน 
5 คน วิทยากรจ านวน ๒ คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ผู้ เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจใน       
การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ใน
ระดับดขีึ้นไป ร้อยละ 80  

 จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ในระดับดี  ขึ้นไป ร้อยละ๑๐๐ จากการ
ตอบแบบสอบถาม 

๒. มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 

จากผลการประชุมแลกเปลี่ยนและสรุปผลการ
แลกเปลี่ยนได้แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 
และการบริหารหลักสูตร  ๑ แนวทาง  

๓. มีแนวทางการเผยแพร่หลักสูตร ไม่ได้บรรลุตัวชี้วัด 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้   
 ๑.  ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะยิ่งขั้นตอน
ของการวิเคราะห์บริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของสังคม ที่ท าให้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้  ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และลักษณะรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๒. การก าหนดระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรที่ยึด Outcome based นั้นจะต้องมีการ
วิเคราะห์ในแต่ละระบบนั้นผลลัพธ์ที่แท้จริง คืออะไร และสามารถที่จะวัดได้ด้วยเครื่องมืออะไรบ้าง และ
ในการก าหนดผลลัพธ์ของระบบและกลไกนั้นควรมีความท้าทายให้เกิดผลที่ดีที่สุด 
  ๓. การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(เช่น ผู้ใช้บัณฑิต แหล่งฝึก หรือชุมชน) เพ่ือให้เห็นความส าคัญหรือความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันบริหาร
จัดการหลักสูตรของวิทยาลัย 
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๑. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการ และผลงานนวตกรรม 
ผู้รับผิดชอบ  ดร.อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ และ นางสาวศุภรดา  วงค์จ าปา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย  
 ๑. คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  จ านวน ๖ คน 
 ๒. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๕๐ คน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีจ านวนผลงานวิจัย ตามเป้าหมายที่
ก าหนดดังนี้  
 
 
   ๑.๑ จ านวนผลงานวิจัย อย่างน้อย     
25 เรื่อง    

 มี ผ ล ง านวิ จั ย ของอาจารย์  ทั้ ง หมด  14  เ รื่ อ ง โ ดย
คณะกรรมการมีขั้นตอนในการด าเนินงานและติดตามก ากับ
ในการสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ตามแผนที่ก าหนด  
1.1 จ านวนผลงานวิจัย   14 เรื่อง   

   ๑.2 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรราย บุคคล อย่างน้อย     
๑ เรื่อง/๕ ปี  

1.๒ จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รายบุคคล  ๑๔ เรื่อง 

   ๑.3 อาจารย์ที่ ไม่มีผลงานวิชาการ
มาแล้ว ๔ ปี ต้องมีผลงานในปี 2562    
ทุกคน 

๑.3 อาจารย์ที่ไม่มีผลงานวิชาการมาแล้ว  ๔ ปี ต้องมีผลงาน
ในปี 2562 ทุกคน  

  2. มีจ านวนบทความวิชาการอย่างน้อย 
2 เรื่อง 

๔. จ านวนผลงาน บทความวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ 
ตีพิมพ์ 4 คน  

3. มีจ านวน  หนังสือ ต าราอย่างน้อย      
2 เรื่อง 

๕. มีจ านวนร่างหนังสือ 1 เรื่อง  

4. มีจ านวนนวัตกรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

๖. มีนวัตกรรม จ านวน 2 ชิ้น 

5. มีจ านวน นวัตกรรมที่ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร อย่างน้อย 
๑ เรื่อง/ป ี

๗. มีการด าเนินการท าเรื่องขอจดลิขสิทธิ์ชิ้นงาน โดยได้ขอ
ค าปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 2 ชิ้น 

 

พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
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บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การบริหารจัดการของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์มีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม  
 ๒. วิทยากร/คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างมีศักยภาพ มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่าง
ดี 

๓.  การมอบหมายงานที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรายงานผลการด าเนินงาน และการการควบคุม 
ก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้ด้วยดี 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
 ๒. ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

๓. การมอบหมายงานที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรายงานผลการด าเนินงาน และการการควบคุม 
ก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้ด้วยดี 
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2. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ      ๑. นางนิสากร วิบูลชัย 
                     ๒. นางสาวควันเทียน  วงศ์จันทรา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
กลุ่มเป้าหมาย  
 ๑. คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จ านวน ๖ คน 

๒. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๕๐ คน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ อย่างน้อย   
๒๐ เรื่อง   

จ านวนผลงานวิจัย ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ          
11 เรื่อง  จ านวนบทความวิชาการ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 6 เรื่อง  ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง   

๒. จ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
ด้านผู้สูงอายุ ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 

๕.๒ จ านวนผลงานวิจัย ด้านผู้สูงอายุ ได้รับการเผยแพร่     
๑ เรื่อง 

๓. จ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
ขอ งอาจ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบหลั ก สู ต ร
รายบุคคล ได้รับการเผยแพร่   อย่างน้อย 
๑ เรื่อง  

๓. จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายบุคคล ได้รับการเผยแพร่  5 เรื่อง 

๔. จ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า ที่ไม่มีผลงานวิจัย/
บทความวิจัย ที่ผ่านมา ๔ ปี ภายในปี 
๒๕๖๒ ต้องมีผลงานวิ จั ย /บทความ
วิชาการ ทุกคน   

๔. จ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการของอาจารย์
ประจ า ที่ไม่มีผลงานวิจัย/บทความวิจัย ที่ผ่านมา ๔ ปี 
ภายในปี ๒๕๖๒ มีผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ตีพิมพ์  
4 คน  

๕. จ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
ด้านการเรียนการสอน อย่างน้อย ๒ เรื่อง  

๕. จ านวนผลงานวิจัย ด้านการเรียนการสอน ได้รับ       
การเผยแพร่ ๒ เรื่อง  

๖. จ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
ทางคลินิ ก/การพยาบาล อย่ างน้อย          
๒ เรื่อง 

๖. จ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ทางคลินิก/      
การพยาบาล ได้รับการเผยแพร่ 10 เรื่อง 

๗. จ านวนผลงานวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายที่ 
ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๗. จ านวนผลงานวิจัยที่ เกิดจากเครือข่ ายที่  ได้รับ          
การเผยแพร่ได้รับการเผยแพร่ 2 เรื่อง 

 
 



~ ๑๑ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การบริหารจัดการของงานวิจัยและวิ เทศสัมพันธ์มีการประชุมเตรียมความพร้อม                
การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม  
 ๒. วิทยากรจากภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพและมีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นอย่างด ี

๓.  การมอบหมายงานที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรายงานผลการด าเนินงาน และการการควบคุม 
ก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. หัวข้อในการบรรยายของวิทยากรเป็นที่น่าสนใจส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จึงก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
 2. ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

๓.  การมอบหมายงานที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรายงานผลการด าเนินงาน และการการควบคุม 
ก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้ด้วยดี 

๔. หัวข้อในการบรรยายของวิทยากรเป็นที่น่าสนใจส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จึงก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

3. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
 
ผู้รับผิดชอบ         ๑. นางมลฤดี   แสนจันทร์   

   ๒. นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ           
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ ถึงวันที่   ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย  

๑. อาจารย์ ข้าราชการ ๔๘ คน  
           2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๘ คน 
           3. บุคลากรสายสนับสนุน ๓๕ คน 
 
สรุปผลการด าเนินงาน  
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑. มีการจัดการความรู้ครบทุกกลุ่ม  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม         

มีการจัดการความรู้ ๕ ประเด็น คือ 
๑. กลุ่มวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดและ 
๒. ประเมินผล : เครื่องมือวัดและประเมินผล 

   ๒. กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง กระบวนการ
coaching ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงาน 
   ๓. กลุ่มบริหาร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 
   ๔. กลุ่มกิจการนักศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
ระบบ และสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรม 
   ๕. กลุ่มงานบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  

๒. มีการสรุปบทเรียนจากเรื่องเล่า 
อย่างน้อยกลุ่มละ ๑ เรื่อง 

กลุ่มวิชาการมีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่
นความรู้เรื่อง เครื่องมือวัดประเมินผล  
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่นความรู้เรื่องกระบวนการcoaching ใน
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 
กลุ่มบริหาร มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่
นความรู้เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน  
กลุ่มกิจการนักศึกษา มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน       
๓ ครั้ง ได้แก่นความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 
และสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรม 
กลุ่มงานบริการวิชาการ มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน    
๓ ครั้ง ได้แก่นความรู้เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 



~ ๑๓ ~ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๓. มีองค์ความรู้/แก่นความรู้ อย่าง
น้อย ๒ เรื่อง (การเรียนการสอน, วิจัย) 
 

กลุ่มวิชาการ ได้แก่นความรู้เรื่อง เครื่องมือวัดประเมินผล  
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่นความรู้เรื่องกระบวนการ
coaching ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงาน 
กลุ่มบริหาร ได้แก่นความรู้เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน  
กลุ่มกิจการนักศึกษา ได้แก่นความรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะ   
การคิดเชิงระบบ และสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรม 
และกลุ่มงานบริการวิชาการ ได้แก่นความรู้ เรื่อง การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

๔. มีชุมชนนักวิจัย/นักปฏิบัติ อย่าง
น้อย ๒ เรื่อง 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม         
มีการจัดการความรู้ ๔ กลุ่ม คือ 
     1. กลุ่มวิชาการ 
     2. กลุ่มบริการวิชาการและวิจัย  ได้แก่  กลุ่มงานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ และกลุ่มงานบริการวิชาการ 
     3. กลุ่มบริหาร  
     ๔. กลุ่มกิจการนักศึกษา    

๕. มีหลักฐานการเผยแพร่ อย่างน้อย 
๒ กลุ่ม 

ทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาการมีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่นความรู้เรื่อง เครื่องมือวัดประเมินผล  
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่นความรู้เรื่องกระบวนการcoaching ใน
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 
กลุ่มบริหาร มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่
นความรู้เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน  
กลุ่มกิจการนักศึกษา มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน      
๓ ครั้ง ได้แก่นความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 
และสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรม 
กลุ่มงานบริการวิชาการ มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน   
๓ ครั้ง ได้แก่นความรู้เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การดูแลสุขภาพผู้สู งอายุ  มีการเผยแพร่ทาง web page 
วิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 
ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวแจ่มจันทร์  เทศสิงห์  
  ๒. นายผดุงศิษฏ์  ช านาญบริรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑   ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒    
กลุ่มเป้าหมาย  

1. คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง       จ านวน    ๑๒ คน 
2. ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๓ ภาคส่วน    จ านวน    ๒๐ คน 
3. ตัวแทนนักศึกษา        จ านวน    ๓๐ คน 
4.  ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน      จ านวน    ๒๐ คน 
๕.  คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม    จ านวน    ๑๐ คน 
๖.  ผู้สูงอายุในชุมชนสามัคคี      จ านวน   ๒๐๐ คน 

รวมทั้งหมด    จ านวน  ๒๙๒  คน 
  
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

      ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มารับบริการมีภาวะสุขภาพ
ดีขึ้นเมื่อเทียบจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

ผู้สูงอายุที่มารับบริการมีภาวะสุขภาพดีขึ้น
เมื่อเทียบจากเดิมร้อยละ ๑๐๐ 

๒. มีจ านวนองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 
๑ เรื่อง 

มีองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุจ านวน  
๑ เรื่อง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

๓. ร้อยละของอาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการผู้สูงอายุครบทุกกลุ่มวิชาและอย่างน้อย    
ร้อยละ ๘๕ 

อาจารย์มี ส่ วนร่ วมในการให้บริ ก าร
วิชาการผู้สูงอายุครบทุกกลุ่มวิชา คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ 

๔. มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เกิดจากความร่วมมือ
ของวิทยาลัยฯ และชุมชนอย่างน้อย ๑ รูปแบบ 

มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เกิดจากความ
ร่วมมือของวิทยาลัยฯ และชุมชน จ านวน 
๑ รูปแบบคือ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
 

พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
 



~ ๑๕ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ และ        
การประเมินผล เพ่ือส่งเสริมความเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกัน 
 ๒. การประสานงานกับชุมชน ต้องประสานงานกับผู้ที่มีอิทธิพลต่อชุมชน คือ เจ้าอาวาสวัด 
ประธานชุมชน และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที ่
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. นโยบายและการสนับสนุนของผู้บริหารวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน 
 ๒. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน 
 ๓. กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตั้งแต่ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการ การจัดหาทุนและ
การประเมินผล โดยเฉพาะการส่งเสริมความเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกัน 
 ๔. ความเชื่อมั่นศรัทธาของชุมชนที่มีต่อวิทยาลัยว่าจะสามารถน าพาองคาพยพให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปจนบรรลุผลส าเร็จได้ 
 ๕. ผู้ประสานงานของวิทยาลัยกับภาคีเครือข่ายมีความสามารถทักษะในการสื่อสาร และ
ประสานงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

2. ชื่อโครงการ     โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๔ 
ผู้รับผิดชอบ นางนิสากร  วิบูลชัย นางสาววรรวิษา  ส าราญเนตร  
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ านวน   ๒๑  สัปดาห์ 
กลุ่มเป้าหมาย  
 

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมจริง 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑. พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิ
สังกัดโรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน/ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๕๐  คน 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานในโครงการ 
จ านวน ๑๒ คน 

๕๐ 
 
 
 

๑๒ 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๒ คน รวมทั้งสิ้น ๖๒ คน ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 
             ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
๑ .  ผู้ เ ข้ า อบรมผ่ าน เ ก ณฑ์       
การประเมินผลตามที่หลักสูตร
ก าหนด  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑.  กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ข้ าร่ วมอบรมใน
โครงการฯ จ านวน ๕๐ คน ผ่านเกณฑ์   
การประเมินผลตามที่หลักสูตรก าหนด    
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการอบรมในระดับมากข้ึนไป  

รอ้ยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D.  = .๕๘)      
ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมอบรมในระดับมากขึ้น
ไปร้อยละ ๙๒ 

๓. มีผู้บังคับบัญชามีความพึง
พอใจต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จ
การอบรมในระดับมากข้ึนไป  

ร้อยละ ๘๐ 
 

๓. การติดตามสมรรถนะ ๖ เดือนหลังเข้า
รับการอบรม (จะมีการติดตามสมรรถนะใน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) 
 

 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่

ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับ
การยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างด ี

๓.  การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก เขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพ
สาธารณสุขเขต ๗ ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๔ และจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๒. การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกันเป็น
ระยะและมีการก ากับติดตามงานในผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน 

๓. มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ๖ เดือน และเพ่ิมเติมการ
ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย เฟสบุ๊ค และตั้งไลน์กลุ่มพยาบาลเวช
ปฏิบัติ รวมทั้งจดหมายเรียนเชิญเข้าประชุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๔. ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

3. ชื่อโครงการ    โครงการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓ 
ผู้รับผิดชอบ      ๑. นางสาวนิตยา  กออิสรานุภาพ        ๒. นายวสันต์  ศรีแดน   
                     ๓. นางสาวรัตติกร  พรดอนก่อ 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย  
 

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมจริง 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑.  ผู้ เ ข้ าศึกษาอบรมจ านวน จ านวน         
๖๐  คน 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานในโครงการ 
จ านวน ๓๗ คน 

๕๘ 
 

๓๗ 

๙๖.๖๗ 
 

๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๙๗ คน รวมทั้งสิ้น ๙๕ คน ร้อยละ ๙๗.๙๘ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
๑. ผู้เข้าศึกษาอบรมผ่านเกณฑ์
การวัดและประเมินผลตามที่
หลักสูตรก าหนด  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ผู้ เข้าศึกษาอบรมผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลตามที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 
58 คน ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผู้เข้าศึกษาอบรม
ผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 
57 คน ขยายระยะเวลาการจบการศึกษา    
1 คน เนื่องจาก มีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงาน
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ในรายวิชา ปฏิบัติ    
การช่วยเหลือดูแลบุคคลในสถานพยาบาล 
 

๒. มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการ ศึกษาอบรมระหว่าง
ห น่ ว ย ง า น อ ย่ า ง น้ อ ย                 
๒ เครือข่าย 

ร้อยละ ๑๐๐ มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
อบรมระหว่างวิทยาลัยกับ ๓ หน่วยงาน คือ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาล
ขอนแก่น และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
มหาสารคาม 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับ
การยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๒. การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกันเป็น
ระยะและมีการก ากับติดตามงานในผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน 

๓. มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนล่วงหน้าเป็นระยะ เวลา ๖ เดือน และเพ่ิมเติม                 
การประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย เฟสบุ๊ค และตั้งไลน์กลุ่มพยาบาลเวช
ปฏิบัติ รวมทั้งจดหมายเรียนเชิญเข้าประชุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๔. ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

4. ชื่อโครงการ   โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี 
 บ าบัด (หลักสูตร 1 เดือน) เขตสุขภาพท่ี 7 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิดชอบ  ดร.นิสากร วิบูลชัย  และ นางสาวพัชรี แวงวรรณ 
ระยะเวลาด าเนินการ   วันที่ 4 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 
กลุ่มเป้าหมาย   

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมจริง 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด จ านวน 
20 คน ในเขตบริการสุขภาพที่ ๗ 

18 
 

๙0 
 
 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
๑. ผู้เข้าศึกษาอบรมผ่านเกณฑ์
การวัดและประเมินผลตามที่
หลักสูตรก าหนด  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ผู้ เข้าศึกษาอบรมผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลตามที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 
18 คน ร้อยละ ๑๐๐ 

2. ความพึงพอใจต่อการจั ด
อบรมของผู้เข้าอบรม 

ระดับดีข้ึนไป คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
        ๑) การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการสุขภาพ มีการประชุมเตรียมความพร้อมการมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงาน มีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล      
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับการอบรม
พยาบาลในอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
        ๒) วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับ
การยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
         ๓) การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มกีารมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วาง
แผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีม
วิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
          ๑) การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
          ๒) การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
          ๓) การควบคุมก ากับติดตามงาน 
          ๔) ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
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๑. ชื่อโครงการ       โครงการ พัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมแบ่งปันความดี น าจิตอาสา สู่ความพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ       นางภรรวษา จันทศิลป์/ นางสาวนาฏอนงค์ โลเชียงสาย/ นางสุธารส ยอดเจริญ    
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม 2561 – 30 ตุลาคม ๒๕62 
กลุ่มเป้าหมาย  

๑. บุคลากรอาจารย์ สายวิชาการ  จ านวน 56 คน 
๒. บุคลากรเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุน  จ านวน 43  คน 

          รวม 99 คน   
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.  อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัย  ปฏิบั ติ ตาม
พฤติกรรมคุณธรรม ที่ก าหนด เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย     
ร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา 

1. พฤฒิกรรมคุณธรรม ด้านตรงต่อเวลาเพ่ิมข้ึน     
ร้อยละ ๖.๗ 
2. พฤฒิกรรมคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์  
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๑๑ 
3. พฤฒิกรรมคุณธรรม ด้านความประหยัด 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐.๑ 
4. พฤฒิกรรมคุณธรรม ด้านการมีส่วนร่วม
เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ ๑๐.๓  

2. บุคลากรมีการแบ่งปันความดีด้วยจิตอาสา อย่าง
น้อยร้อยละ ๕๐ 

บุคลากรมีการแบ่งปันความดีด้วยจิตอาสา      
คิดเป็น  ร้อยละ 65 

3. มีชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

มีการแลกเปลี่ยน กับหน่วยงานเขตสุขภาพที่ ๗  

4. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านคุณธรรมทั้งภาครัฐและ
เอกชน อย่างน้อย ๓ หน่วยงาน 

เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านคุณธรรมทั้งภาครัฐ
และเอกชน อย่างน้อย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 
1.วัดป่าธรรมอุทยาน 
2.สโมสรไลออน จังหวัดมหาสารคาม 
3.เขตสุขภาพท่ี๗ ร้อยแก่นสารสินธุ์ 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้ฝึกสติการรู้เท่าทันจิตใจตนเองฝึก
ตน เพ่ือให้เป็นผู้มีศีล สติ สมาธิ ปัญญา มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดี สามารถน ามาปรับใช้กับการท างาน และ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

พันธกิจด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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2. ชื่อโครงการ  บูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานักศึกษากับการจัด    
การเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ  นายดิษฐพล  ใจซื่อ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒    
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕ จ านวน ๑๕๐ คน 
๒. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕ จ านวน ๑๓๕ คน 
๓. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ จ านวน ๑๓๖ คน 
๔. อาจารย์ผู้บริหารรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  จ านวน ๑๐ คน 
๕. อาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษา จ านวน ๕ คน 
๖. พยาบาลพ่ีเลี้ยงประจ าแหล่งฝึก จ านวน ๙ คน  
๗. อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร จ านวน ๖๐  
รวม ๓๕๕ คน 

   
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. นักศึกษามีผลงานหรือแนวทางการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพทุกรายวิชา
ทีบู่รณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ผลงานนักศึกษาที่เกิดจากการบูรณาการ
ได้รับการน าเสนอในเวทีระดับชาติอย่างน้อย 
๑ ผลงาน 
 
 
 
 
 
 

๑. นักศึกษามีผลงานหรือแนวทางการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการดูแลสุขภาพทุกรายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่  

-รายวิชาบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ จ านวน 
๑๐ แนวทาง (แผนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) 

-รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน ๒ จ านวน ๑๖ แผนงานโครงการ 

- รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน ๑ จ านวน ๒๐ ผลงานนวัตกรรม 

 
๒.  ผลงานนักศึกษาที่เกิดจากการบูรณาการได้รับ   
การน าเสนอในเวทีระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

- เวทีระดับชาติ จัดโดยวิทยาลัยเครือข่าย
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข ภาค
กลาง ณ. วพบ.จังหวัดนนทบุรี น าเสนอผลงาน จ านวน 
๓  ผลงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ จ านวน 
๑ รางวัล และรางวัลชมเชย จ านวน ๒ รางวัล 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
๓. นักศึกษามีผลการประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิต ด้ านจิตบริการ ด้ านการคิด เชิ ง
วิเคราะห์ และด้านการให้ผู้รับบริการมีส่วน
ร่วม (SAP) อยู่ ในระดับดีขึ้นไปอย่ างน้อย    
ร้อยละ ๘๐ 
๔.  นักศึกษามีผลการ เรี ยนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ด้าน
ทักษะทางปัญญาและทักษะการด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๕. ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๖. ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ ๖๐ 

- เวทีระดับนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัย
พะเยาร่ วมกับเครื อข่ ายทั้ ง ในและต่างประเทศ  
น าเสนอผลงาน จ านวน ๓ ผลงาน ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ จ านวน ๑ รางวัล  

๓. นักศึกษามีผลการประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิต ด้านจิตบริการ ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ และ
ด้านการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (SAP)   อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไปร้อยละ ๘๘.๖๘ 

 
๔.  นักศึกษามีผลการ เรี ยนรู้ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ด้านทักษะ
ทางปัญญาและทักษะการด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยู่ในระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๙๑.๔๒ 

 
๕. ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 
๖. ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่าง

น้อยร้อยละ ๖๒.๕๖  โดยกิจกรรมท่ีเข้าร่วม ได้แก่  
-กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ

ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุในชุมชน  
-กิจกรรมการบูรณาการการจัดการสุขภาพใน

ชุมชน 
-กิจกรรมการบูรณาการการดูแลสุขภาพ

ครอบครัว 
- กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้                  

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ 
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๑. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 3.2 อบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

นางอรุณี  ศรีสุยิ่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

วันที่ 14-๑5 กุมภาพันธ์ 256๒ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน   
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 60 คน 
3. วิทยากรภายนอก 2 คน 
4. คณะท างาน 3 คน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
   1 . 1  มี แ ผ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ที่ มี                 
การวิเคราะหข์้อมูลเชิงประจักษ์ 
   1.2 มีการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 
   1.3 มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน 
   1.4 มีการประเมินความส าเร็จของแผน      
การพัฒนาบุคลากร 
   1.5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยมีการด าเนินงานตามข้อ 2 คือ มี    
การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนที่ก าหนดใน
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ อ า จ า ร ย์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรม 3.2 อบรมหลักสูตร 
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาวันที่  14-๑5 กุมภาพันธ์  
256๒  
 

2. ร้อยละของบุคลากรมีการน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนามาใช้ประโยชน์ใน

2. บุคลากรมีการน าความรู้และประสบการณ์ที่
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น                  

พันธกิจด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร 
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 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้ดีขึ้น อย่าง
น้อยร้อยละ 90 

การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ร้อยละ 100 โดยได้มี
การตรวจสอบ ปรับแก้ไขและจัดเตรียมเอกสาร
หลั กฐ านตามมาต รฐ านตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ก ณ ฑ์            
การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ก าหนดได้ถูกต้อง ครบถ้วนเพ่ิม
มากขึ้น 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          ๑.  การด าเนินประกันคุณภาพการศึกษานั้นมีความส าคัญต่อองค์กรต้องการความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกคน 
 ๒. การด าเนินประกันคุณภาพการศึกษานั้นต้องท าเป็นประจ าและต่อเนื่องจึงจะเป็นปัจจัยขับ
เคลื่อนที่ส าคัญของกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยให้ความส าคัญและความร่วมมือที่ เข้มแข็งของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  
 ๒. การน าบทเรียนข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา มาปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 
 

2. ชื่อโครงการ     โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในการใช้ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กรหรือการตัดสินใจ 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายวาที สีกมล และนางศรีจันทร์ ทองโรจน์     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ๒๕๖2 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. ๒๕62 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. อาจารย์   จ านวน ๑๔ คน 
๒. บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน ๑๒ คน 

 ๓. จ้างเหมาบริการ  จ านวน  ๒ คน 
๔. วิทยากรภายนอก     จ านวน  ๔ คน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้ใช้ฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ฐานข้อมลเพิ่มขึ้นหลังเข้าประชุม/อบรม 

ผู้ ใช้ฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นหลังเข้าประชุม/อบรม โดย    
การท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ หลัง      
การประชุม/อบรม มีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้นทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 100 

๒. ระดับความส า เร็จ  ในการก ากับติดตาม        
การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
   2.๑) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล 
การลงบันทึกข้อมูล และผู้ก ากับติดตาม 
    2.๒) ผู้รับผิดชอบมีการลงบันทึกที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
          2.3) มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารหรือการตัดสินใจของกลุ่มและองค์กร 
 

1 .  มี ก า รทบทวนและจั ดท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล การลงบันทึก และก ากับ
ติดตาม ตามคั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฐานข้อมูล
และก ากับติดตามการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2.ผู้รับผิดชอบมีการปฏิบัติการใช้เครื่องมือและ
การลงข้อมูลฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน ดังนี้ 
   2.1 ฐานข้อมูลวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 ฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา 
   2.3 ฐานข้อมูลระบบบุคลากรและระบบพัฒนา
บุคลากร 
   2.4.ฐานข้อมูลระบบพัสดุ 
   2.5 ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ(PIEIS/EIS) 



~ ๒๗ ~ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
โดยทุกฐานข้อมูลได้มีการลงบันทึกข้อมูลเป็น
ปัจจุบันแล้ว และมีการน าเสนอรายงานผลผ่าน
ระบบรายงานผู้บริหาร(EIS) 
3. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศคือระบบรายงาน
ผู้บริหาร(EIS)ที่ผู้บริหารสามารถน าสารสนเทศไป
ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ โดยก าหนดแผน
ในการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ในทุกเดือน  
 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรหรือการตัดสินใจจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล และ ผู้ใช้งานฐานข้อมูลที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน 
 ๒. ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรหรือการตัดสินใจเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อผู้บริหาร
และองค์กร  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ๒. ความมุ่งม่ันตั้งใจของทีมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

3. ชื่อโครงการ    โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรหรือ
การตัดสินใจ 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายวาที สีกมล และนางศรีจันทร์ ทองโรจน์     
ระยะเวลาด าเนินการ  :  ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖1 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. คณะกรรมการฐานข้อมูลและก ากับติดตามการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คณะท างาน จ านวน ๒๕ คน 

๒. ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการ จ านวน ๕ คน 
๓. วิทยากรภายนอก   ๔ คน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้ใช้ฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ฐานข้อมลเพิ่มขึ้นหลังเข้าประชุม/อบรม 

ผู้ ใช้ฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นหลังเข้าประชุม/อบรม โดย   
การท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ หลัง    
การประชุม/อบรม มีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้นทุก
คนคิดเป็นร้อยละ 100 

๒. ระดับความส าเร็จ ในการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ  ประกอบด้วย 
   2 . ๑ )  มี ก า ร ก า ห น ด ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ฐานข้อมูล การลงบันทึกข้อมูล และผู้ก ากับ
ติดตาม 
    2.๒) ผู้ รับผิดชอบมีการลงบันทึกที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
          2.3) มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารหรือการตัดสินใจของกลุ่มและองค์กร 
 

1 .  มี ก า รทบทวนค า สั่ ง และมี ก า รแต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล การลงบันทึก และก ากับ
ติดตาม ตามคั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฐานข้อมูล
และก ากับติดตามการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2.มีการปฏิบัติการใช้เครื่องมือและการลงข้อมูล
ฐานข้อมูล ดังนี้ 
   2.1 ฐานข้อมูลวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 ฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา 
   2.3 ฐานข้อมูลระบบบุคลากรและระบบ
พัฒนาบุคลากร 
   2.4.ฐานข้อมูลระบบพัสดุ 
   2 .5 ฐานข้อมูลระบบก ากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 



~ ๒๙ ~ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
โดยทุกฐานข้อมูลได้มีการลงบันทึกข้อมูลเป็น
ปัจจุบันแล้ว และมีการน าเสนอรายงานผลผ่าน
ระบบรายงานผู้บริหาร(EIS) 
3. มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารหรือ
การตัดสินใจของกลุ่มและองค์กร โดยมีการน า
ข้อมูลสรุป report จากระบบรายงานผู้บริหาร
(EIS) เข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯทุกเดือนเพ่ือการพิจารณาน า
ข้อมูลมาใช้ในการบริหารหรือการตัดสินใจของ
กลุ่มและองค์กร  
 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรหรือการตัดสินใจจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล และ ผู้ใช้งานฐานข้อมูลที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน 
 ๒. ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรหรือการตัดสินใจเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อผู้บริหาร
และองค์กร  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ๒. ความมุ่งม่ันตั้งใจของทีมงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
โครงการประจ า 

 
 
 
 

 



~ ๓๑ ~ 
 

ปีงบประมาณ 2562  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า
ทั้งหมด 55 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 5 พันธกิจ ดังนี้ 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ    โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสาคร  อินโท่โล่ และ นางสาวปทิตตา  นะตะ 
ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
 ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของแหล่งฝึกมีข้อมูลความพร้อมตามเกณฑ์ของแหล่งฝึกและความพร้อมในการ
รับนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 
 ๒. มีแผนการฝึกภาคปฏิบัติที่ ได้จากการร่วมกันวางแผนระหว่างวิทยาลัย แหล่งฝึกและ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
ระยะเวลาด าเนินการ  

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ   

๑) ผู้บริหารหน่วยงาน / ผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล / หัวหน้าหอผู้ป่วย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  มหาสารคามร้อยเอ็ด ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และยโสธร
โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ และผู้รับผิดชอบด้านฝึกอบรมของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  

๒) ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาของกลุ่มวิชา 
 โดยแต่ละระยะของการด าเนินงานมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน ๑๓ คน  

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
 ๒.๑ การประสานแผนภาพรวมในระดับนโยบาย 
  ๒.๑.๑ โรพยาบาลกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๓๐ คน เข้าร่วม ๔๒ คน    

คิดเป็น ๑๔๐% 
  ๒.๑.๒ โรงพยาบาลมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๓๕ คน เข้าร่วม       

๓๐ คน คิดเป็น ๘๕.๗๑% 
  ๒.๑.๓ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๓๖ คน เข้าร่วม ๒๕ คน 

คิดเป็น ๖๙.๔๔% 
  ๒.๑.๔ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๐ คน เข้าร่วม ๖ คน   

คิดเป็น คิดเป็น ๖๐% 

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
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  ๒.๑.๕ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๑๐ คน 
เข้าร่วม ๑๖ คน คิดเป็น ๑๖๐% 

  ๒.๑.๖ โรงพยาบาลยโสธร กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๐ คน เข้าร่วม  ๑๐ คน   
คิดเป็น ๑๐๐% 

 ๒.๒ การประสานแผนภาพรวมในระดับรายวิชา 
รายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๒.๒.๑ โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลบรบือ และโรงพยาบาลวาปีปทุม  

กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๑๙ คน เข้าร่วม ๑๖  คน คิดเป็น ๑๑๘.๗๕% 
๒.๒.๒ โรงพยาบาลแกด าและโรงพยาบาลยางสีสุราช กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

๑๔ คน เข้าร่วม ๗  คน คิดเป็น คิดเป็น ๕๐% 
๒.๒.๓ โรงพยาบาลเชียงยืน กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๙ คน เข้าร่วม ๖ คน       

คิดเป็น ๖๖.๖๗ % 
ผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของแหล่งฝึกมีข้อมูล
ความพร้อมตามเกณฑ์ของแหล่งฝึกและ
คว ามพร้ อม ในกา ร รั บนั ก ศึ กษ า ฝึ ก
ภาคปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 

๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของแหล่งฝึกมีข้อมูลความพร้อมตามเกณฑ์
ของแหล่งฝึกและความพร้อมในการรับนักศึกษาฝึก
ภาคปฏิบัติ โดยแหล่งฝึกของแต่ละแห่งได้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแหล่งฝึกหลักของวิทยาลัย และมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารของ
แหล่งฝึกถือว่าการรับนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติเป็นพันธกิจ
อย่างหนึ่งของบุคลากรทางด้านสุขภาพของหน่วยงาน ที่จะ
ให้ความร่วมมือกับวิทยาลั ยในการผลิตบัณฑิตทาง          
การพยาบาลให้มีคุณภาพและส าเร็จการศึกษาออกไป
ให้บริการกับประชาชนในล าดับต่อไป  

๒. มีแผนการฝึกภาคปฏิบัติที่ ได้ จาก    
การร่วมกันวางแผนระหว่างวิทยาลัย 
แหล่งฝึกและสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 

๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแผนการฝึกภาคปฏิบัติ
ที่ได้จากการร่วมกันวางแผนระหว่างวิทยาลัย แหล่งฝึกและ
สถาบันการศึกษาอ่ืน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยจากการประสานแผนการฝึกภาคปฏิบัติ
พบว่า มีความซ้ าซ้อนของการฝึกในบางหอผู้ป่วย ที่ประชุม
มีการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเหมาะสมโดยให้ยึดที่
ลักษณะรายวิชาและวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติงานเป็น
ส าคัญ รายละเอียดแผนการฝึกภาคปฏิบัติที่ได้จากการ
ร่ ว มกั น ว า ง แผนร ะหว่ า ง วิ ท ย าลั ย  แหล่ ง ฝึ ก แ ล ะ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ดังเอกสารในภาคผนวก (รายงานสรุป
การจัดตารางการฝึกปฏิบัติงานร่วมกัน) 
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บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. ได้เรียนรู้การเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกในการจัดการเรียนการสอนการฝึกภาคปฏิบัติของ

นักศึกษาโดยได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบในแหล่งฝึกก่อนการไปประสานแผน  
๒. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องปัญหา อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนการฝึกภาคปฏิบัติ

ของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และวางแผนบริหารจัดการร่วมกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์   
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
         ๑. มีการวางแผนและก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
          ๒. มีการติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบของแหล่งฝึกก่อนล่วงหน้า 
          ๓. มีการท างานเป็นทีมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้ากลุ่มวิชา และผู้รับผิดชอบ
โครงการในการเตรียมคู่มือโครงการประสานแผน และผู้รับผิดชอบของแต่ละรายวิชาในการเตรียม
เอกสาร/คู่มือประสานแผนของรายวิชา 
          ๔. เกิดเครือข่ายความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและ
แหล่งฝึกต่างๆ 
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2. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรี  นุ่มแสง นายเรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ และนางสุจิมา ติลการยทรัพย์  
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ ๑๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น ๖๐ คน 

๑. อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติจากแหล่งฝึก  จ านวน ๕๐ คน  
สรุปมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวนทั้งสิ้น ๔๙ คน 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานฯ วิทยากร และบุคคลที่เก่ียวข้อง จ านวน ๑๐ คน  
 สรุปมีคณะกรรมการด าเนินงานฯ จ านวนทั้งสิ้น ๑๑ คน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการสอน
ภาคปฏิบัติเพ่ิมขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

ผู้เข้าอบรมทั้งหมด มีความรู้ด้านการสอนภาคปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.  ผู้เข้าอบรมมีผลการประเมินการฝึก
ปฏิบั ติ ก ารสอนผ่ านตาม เกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ 100 

ผู้เข้าอบรมทั้งหมด มีผลการประเมินการฝึกปฏิบัติการสอน
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
           พยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติได้รับการพัฒนาตนเอง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เช่น การศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 
๒๑ การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ หลักสูตรและการจัดการเรียนการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาภาคปฏิบัติ 
รวมทั้งการบริการด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ พยาบาลพ่ีเลี้ยงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา ทั้งด้าน
บุคลิกภาพกริยามารยาท การสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาและผู้อ่ืน ความเสมอภาคใน
การปฏิบัติต่อผู้ อ่ืน และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่   การที่พยาบาลพ่ีเลี้ยงมีโอกาสได้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา  ท าให้มีความมั่นใจในการสอนและช่วยให้เกิด
ความพร้อมในการปฏิบัติบทบาทอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อไป 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๑. ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากร
กลุ่มวิชาการ 
       ๒. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของแหล่งฝึกในการจัดสรรบุคลากรมารับการอบรม และ        
การบริหารจัดการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
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3. ชื่อโครงการ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
ผู้รับผิดชอบ  :  อ.สิวาพร พานเมือง และ อ. สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันที่ 30-31   พฤษภาคม ๒๕๖๒  
กลุ่มเป้าหมาย   :   
กิจกรรมที่ ๒    สถานทีห่้องประชุมของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๑. ผู้อ านวยการ 
๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร 10 คน 
๓. อาจารย์ประจ า ๔๕ คน 
๔. นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ ๔ คน 

           รวม 6๐ คน   
ผลการด าเนินงาน  
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท ามคอ.๓ และ มคอ.๔ ทีถูกต้องร้อยละ 
๑๐๐ 
          

     อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมโครงการ ร้อยละ  
๑๐๐    
     อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า 
มคอ. ๓ และ มคอ.๔  จากการตรวจสอบ   
การจัดท า  มคอ . ๓ ,๔  มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ร้อยละ  ๑๐๐ 

๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่เปิดสอนมีจัดท า
มคอ.๓ และ มคอ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑. รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา   ๒๕๖๒   
จ านวน ๒๙ รายวิชา มีการจัดท าท า มคอ. 
๓ และ มคอ.๔ ดังนี้  

ชั้นปีที่ ๔ 
๑. ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกฯ๒ 
๒. ปฏิบัติการพยาบาลรักษาเบื้องต้น 
๓. ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน๒ 
๔. ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
๕. การพยาบาลมารดาทารกฯ๒ 
๖. การพยาบาลรักษาเบื้องต้น 
๗. การพยาบาลครอบครัวและชุมชน๒ 
๘. การบริหารการพยาบาล 

ชั้นปีที่ ๓  
๑. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  ๑ 
๒. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  ๒ 
๓. การพยาบาลมารดาทารกและการ

ผดุงครรภ์  ๑ 
๔. ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ๒ 
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 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕. ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ๑ 
๙. การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  ๑ 
๑๐.  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก

และการผดุงครรภ์  ๑ 
๑๑.  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน  ๑ 
๑๒.   การพยาบาลสุขภาพจิต ฯ 
๑๓.   ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต ฯ 

ชั้นปีที่ ๒ 
๑. การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
๒. การพยาบาลผุ้สูงอายุ 
๓. การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
๔. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
๕. จริยศาสตร์และกฎหมาย ฯ 
๖. หลักการและเทคนิค ฯ 
๗. ปฏิบัติหลักการและเทคนิค ฯ 

ชั้นปีที่ ๑ 
     ๑.  ทฤษฎีการพยาบาล กระบวนการ
พยาบาล ฯ 

 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยภายใน  

๑. งบประมาณในการด าเนินงาน มีผลต่อการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่ เ อ้ือให้               
การด าเนินงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น  

๒. การบริหารโครงการ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ  ด าเนินงานและผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

๓. ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมมีผลต่อการความส าเร็จ   ต้องวางแผนและมี          
การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 

 ปัจจัยภายนอก 
๑. ผู้ด าเนินการ มีผลต่อความรู้ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

นั้นๆมากข้ึน 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลต่อการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการให้

ความสนใจและมีส่วนร่วมในการประชุม กระตือรือร้น จะท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  
๓. สถานที่ประชุม บรรยากาศมีผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนรู้ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 



~ ๓๗ ~ 
 

4. ชื่อโครงการ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้  (แผนการสอน)             
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ผู้รับผิดชอบ  นางสุจิมา ติลการยทรัพย์ และ นางสาวณฐพร  ค าศิริรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มด าเนินการ  วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  
     ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
    ๒. ตรวจแผนการสอนภาคทฤษฎี  ครั้งที่ ๑  วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
        ครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
        ครั้งที่ ๓  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
    ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะศตวรรษที่ ๒๑            
วันที่ ๑๔-๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น ๖๐ คน 
    ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและบุคลากรกลุ่มวิชาการ ๑๔  คน 
    ๒. อาจารย์ผู้สอน ๔๖ คน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.  อาจารย์มีความรู้ แผนการเรียนรู้ 
(แผนการสอน) ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 
๘๐  

        ผู้ ร่วมประชุม คืออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและบุคลากรกลุ่มวิชาการ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยอาจารย์ผู้สอน ที่ตอบแบบสอบถาม 
มีความเข้าใจในการเขียนแผนการเรียนรู้ (แผนการสอน)
เพ่ิมมากขึ้น ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ ๘๖.๒๔ และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ จากคะแนนเต็ม ๕   

๒.   แผนการสอนมีมาตรฐานน าสู่        
การปฏิบัติได้จริง ร้อยละ ๘๐ 

       อาจารย์ผู้สอนทุกคน  ส่งแผนการสอนที่ตนเอง
รับผิดชอบตามที่วิทยาลัยก าหนด ผ่านการรับรองจาก
หัวหน้ากลุ่มวิชา รับการตรวจประเมินคุณภาพแผนการสอน
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ เสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทุกแผน ทุก
รายวิชา 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
    ๑. ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ (แผนการสอน) ควรมีการจัดท าคู่มือการเขียนแผนการสอน โดยอธิบาย
แนวทางการเขียนให้ชัดเจน และร่วมกันวิเคราะห์ ท าความเข้าใจในประเด็นที่ไม่กระจ่างร่วมกัน 
    ๒. แผนการเรียนรู้ (แผนการสอน) ควรมีการตรวจสอบการเขียนอีกครั้ง หลังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง 
 



~ ๓๘ ~ 
 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    ๑. ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นถึงความส าคัญและสนับสนุนให้ตัวแทน
อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาเข้าร่วมกิจกรรมและด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
    ๒. ความมุ่งม่ัน ร่วมแรงร่วมใจและมีเป้าหมายสูงสุดเดียวกันของบุคลากรในวิทยาลัย 
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5. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน  
 คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณฐพร  ค าศิริรักษ์  นางสุจิมา ติลการยทรัพย์  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒  
       ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์เตรียมความพร้อมในการจัดสอบแบบทดสอบวัดทักษะทาง            
การพยาบาล  ปฏิบัติการจัดสอบแบบทดสอบวัดทักษะทางการพยาบาลแบบ OSCE นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๓๔ วันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑.  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 จ านวน  ๑๐ คน    
           ๒.  อาจารย์ จ านวน  ๔๔  คน     
           ๓. นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาการ  จ านวน ๒ คน 
           ๔.  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ๓ และ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยมีแบบประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิ
อุ ด มศึ กษ าแห่ ง ช าติ แ ล ะ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑  ดังนี้ 
๑.  มีแบบประเมินผลการ
เ รี ยนรู้ ต ามกรอบคุ ณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติที่ ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุง อย่าง
น้อย กลุ่มวิชาละ ๒ แบบ
ประเมิน 
๒.  มีแบบทดสอบวัดความรู้
รวบยอดทางการพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  ๒ 
และ ๓ 
 

วิทยาลัยมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  ดังนี้ 
๑.  มีแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง อย่างน้อย กลุ่มวิชาละ ๒ แบบประเมิน  
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ๑) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาฯ ด าเนินการปรับปรุงแบบ
ประเมิน    ๒ รายการ คือ แบบประเมินการให้บริการฝากครรภ์หญิง
ตั้งครรภ์ และ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือภาวะเสี่ยง 
     ๒) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ด าเนินการปรับปรุงแบบประเมิน     
๑ รายการ คือแบบประเมินผลการวางแผนการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และ พัฒนาขึ้นใหม่ ๒ รายการคือ แบบ
ประเมินการเรียนการสอนแบบการใช้วิจัยเป็นฐานและ พัฒนาขึ้น
ใหม่ คือแบบประเมินผลการเรียนรู้แบบSBL 
     ๓) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ด าเนินการ
ปรับปรุงแบบประเมิน ๒ รายการ คือ แบบประเมินการให้การปรึกษา



~ ๔๐ ~ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ทางสุขภาพ และแบบประเมินการสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการบ าบัด  
(Professional Relationship) 
     ๔)  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กฯ: ด าเนินการปรับปรุงแบบ
ประเมิน ๒ รายการ คือ แบบประเมินทักษะการเล่นในเด็ก และแบบ
ประเมินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) 

๓.  มีแบบทดสอบวัดทักษะ
ทา งกา รพยาบาล  แบบ
OSCE ส าหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๒ ๓ และ ๔ 

      ๕) กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนด าเนินการ
ปรับปรุงแบบประเมิน ๑ รายการ คือ แบบประเมินการให้บริการ
สุขภาพที่บ้าน (เยี่ยมบ้าน) และพัฒนาใหม่ ๑ รายการ คือแบบ
ประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ  
      ๖) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  ได้ด าเนินการทบทวน/
วิเคราะห์แบบประเมินทักษะการรักษาพยาบาลเบื้องต้นF1และF2
และแบบประเมินทักษะปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงเพื่อวางแผนใช้ในปีการศึกษา๒๕๖๒ 
       ๗) กลุ่มวิชาการพยาบาลบริหารฯ: ได้ด าเนินการทบทวน/
วิเคราะห์ แบบประเมินทักษะหัวหน้าเวรทักษะหัวหน้าทีมแบบ
ประเมินการนิเทศ และแบบประเมินบันทึกทางการพยาบาลอยู่
ระหว่างด าเนินการปรับปรุงเพ่ือวางแผนใช้ในปีการศึกษา๒๕๖๒ 
๓. มีแบบทดสอบวัดทักษะทางการพยาบาล แบบOSCE ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ๓ และ ๔ ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
      3.1 แบบทดสอบวัดทักษะทางการพยาบาล แบบOSCE ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่  2 รุ่นที่ 35 ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
            3.1.1 รายชื่อแบบวัดทักษะทางการพยาบาล จ านวน 4 
เรื่อง ประกอบด้วย  
            1) การตรวจร่างกาย 
            2) การฉีดยาชั้นกล้ามเนื้อ 
            3) การวินิจฉัยและวางแผนการพยาบาล: กรณีศึกษาทาง
อายุรกรรม  
            4) การวินิจฉัยและวางแผนการพยาบาล: กรณีศึกษาทาง
ศัลยกรรม 



~ ๔๑ ~ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

            3.1.2 สรุปผลการวัดทักษะฯ ด าเนินการสอบทักษะวันที่ 
11 มิ.ย. 62 สรุปผลการสอบ ดังนี้ 

 
ทักษะทางการ
พยาบาล 

จ านวน
ที่ เ ข้ า
สอบ 
(คน) 

สอบผ่าน 
(คน/%) 

ไม่ผ่าน 
(คน/%) 

ผ ล
ส อ บ
ซ่ อ ม
ผ่าน 

ส รุ ป
ภาพรวม 
น.ศ.สอบ
ผ่าน(%) 

ก า ร ต ร ว จ
ร่างกาย 

๑๓๔ ๘ ๔
(๖๒.๖๙) 

๑๖ 
(๓๗.๓๑) 

๑๖ ๑๐๐ 

การฉีดยา ๑๓๔ ๔๒ 
(๓๑.๓๔) 

๙๒ 
(๖๘.๖๖) 

๙๒ ๑๐๐ 

ก า ร วิ นิ จ ฉั ย
แ ล ะ ว า ง
แ ผ น ก า ร
พ ย า บ า ล  : 
กรณีศึกษาทาง           
อายุรกรรม 

๑๓๔ ๑ 
(๒.๙๔) 

๑๓๓ 
(๙๗.๐๖) 

๑๓๓ ๑๐๐ 

ก า ร วิ นิ จ ฉั ย
แ ล ะ ว า ง
แ ผ น ก า ร
พยาบาล: กรณี 
ศึ ก ษ า ท า ง
ศัลยกรรม 

๑๓๔ ๐ 
(๐) 

๑๓๔ 
(๑๐๐) 

๑๓๔ ๑๐๐ 

 
      3.2 แบบทดสอบวัดทักษะทางการพยาบาล แบบOSCE ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่  ๓ รุ่นที่ 34 ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
        3.2.1 รายชื่อแบบวัดทักษะทางการพยาบาล คือ 
        1) การประเมินสภาพจิต(วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตฯ)  
        2) การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การแปลผลABG และการ
วิเคราะห์ Guideline Sepsis  
        3) การท าคลอดศีรษะ          
        4) การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
        5) การทดสอบความสามารถในการมองเห็น3.2.2 สรุปผล
การวัดทักษะฯ ด าเนินการสอบทักษะวันที่ 2 ก.ค. 62 สรุปผล      
การสอบ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ทักษะ
ทางการ
พยาบาล 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

สอบผ่าน ไม่ผา่น ผล
สอบ
ซ่อม
ผ่าน 

สรุป
ภาพรวม 

น.ศ.
สอบผ่าน 

๑. การ
ประเมิน
สภาพจติ 

๑๓๗ ๓๕ 
(๓๓.๕๕%) 

๑๐๒ 
(๗๔.๔๕%) 
 

๑๐๒ ๑๐๐ 

๒.การแปล
ผล
EKG.ABG
และ 
Guideline 
Sepsis  

๑๓๗ ๙๒ 
(คน/%) 

๘ 
(%) 

๘ ๑๐๐ 

๓.การท า
คลอดศีรษะ 

๑๓๗ ๑๓๐ 
(๙๔.๘๙%) 

๗ 
(๕.๑๑%) 

๗ ๑๐๐ 

ทักษะ
ทางการ
พยาบาล 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

สอบผ่าน ไม่ผา่น ผล
สอบ
ซ่อม
ผ่าน 

สรุป
ภาพรวม 
น.ศ.
สอบผ่าน 

๔.การการ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ 

๑๓๗ ๑๐๘ 
(๘๘.๘๓) 

๒๙ 
(๒๑.๑๗%) 

๒๙ ๑๐๐ 

๕. การ
ตรวจ
สายตา 

๑๓๗ ๑๒๕ 
(๙๑.๒๔%) 

๑๒ 
(๘.๗๖%) 

๑๒ ๑๐๐ 

       
      3.3 แบบทดสอบวัดทักษะทางการพยาบาล แบบOSCE 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี  4 รุ่นที่ 33 ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
             3.3.1 รายชื่อแบบวัดทักษะทางการพยาบาล จ านวน 3 
เรื่อง ประกอบด้วย 1) การช่วยฟ้ืนคืนชีพCPR  2) การฉีดVaccine 
3) การท าคลอดศีรษะ 
            3.3.2 สรุปผลการวัดทักษะฯ ด าเนินการสอบทักษะวันที่         
8 พ.ค. 62 สรุปผลการสอบ ดังนี้   
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ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ทักษะทางการ
พยาบาล 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

ส อ บ
ผ่าน 

ไ ม่
ผ่าน 

ผลสอบ
ซ่ อ ม
ผ่าน 

ส รุ ป
ภาพรวม 
น . ศ . ส อ บ
ผ่าน 

ก า ร ช่ ว ย ฟื้ น
คืนชีพ 

๑๐๐ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

ก า ร ใ ห้
Vaccine 

๑๐๐ ๙๒ ๘ ๘ ๑๐๐ 

การคลอด ๑๐๐ ๙๘ ๒ ๒ ๑๐๐  
 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
     ๑. ประสบการณ์ในการวางแผน การเตรียมความพร้อม และด าเนินการจัดสอบวัดทักษะทาง         
การพยาบาลเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษา 
     ๒. การประสานงาน การเตรียมการ การบริหารการสอบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ  เป็นต้น 
    ๓.  การวางแผนและเตรียมการสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลและสอบวัดทักษะทาง         
การพยาบาล ในปีการศึกษา 2562  
    ๔.  การวางแผนด าเนินการจัดสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลและสอบวัดทักษะทาง         
การพยาบาล ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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 6. ชื่อโครงการ:    โครงการประเมินการจัดการเรียนการ สอน และพัฒนาการจัดท ารายละเอียดของ       
มคอ.๕ , มคอ.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผู้รับผิดชอบ  :  อ.สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ และ อ.สิวาพร พานเมือง     
ระยะเวลาด าเนินการ : ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๖๖๑  
กลุ่มเป้าหมาย   :   

ระยะที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า มคอ  ๕ และ มคอ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
อาจารย์ผู้สอน ๔๑ คน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๑ คน 
ลูกจ้างประจ า ๑ คน 
รวม ๔๓  คน     

สถานที่ด าเนินงาน   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และต่างจังหวัด 
ผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(๑) ร้อยละ๙๕ของอาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจในในการจัดท า มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ที่ถูกต้อง 

อาจารย์ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท า มคอ.  ๖ และ มคอ.๗ มากขึ้นโดยเฉพาะ      
การเขียนเชื่อมโยงเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 

(๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่เปิดสอนมี
จัดท ามคอ.๕ และ มคอ ๖ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ร าย วิ ช าที่ เ ปิ ด สอนภาคการศึ กษ าที่  ๑  จ า นวน               
๒๗ รายวิชา มีการจัดท าท า มคอ. ๕ และ มคอ.๖ ดังนี้  
ชั้นปีที่ ๔ 
๑. การพยาบาลมารดาทารก ฯ ๒ 
๒. การพยาบาลครอบครัวฯ ๒ 
๓. การบริหารการพยาบาล 
๔. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๕. ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 
๖. การนวดเพื่อการบ าบัด 
ชั้นปีที่ ๓ 
๗. การพยาบาลมารดาทารก ฯ ๑ 
๘. การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
๙. แนวโน้ม ฯ 
๑๐. การพยาบาลครอบครัวฯ ๑ 
๑๑. วิจัยทางการพยาบาล 
๑๒. การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาฯ ๒ 
๑๓. การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาฯ ๓ 
ชั้นปีที่ ๒ 
๑๔. การสื่อสาร  การสอน ฯ 
๑๕. หลักการและเทคนิคการพยาบาล 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑๖. จริยศาสตร์และกฎหมาย ฯ 
๑๗. ปฏิบัติหลักการและเทคนิค 
๑๘. เภสัชวิทยา 
๑๙. ภาอังกฤษเชิงวิชาการ 
ชั้นปีที่ ๑ 
๒๐. กายวิภาค ฯ ๑ 
๒๑. มนุษย์  สังคม  สิ่งแวดล้อมฯ 
๒๒. จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
๒๓. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
๒๔. คณิตศาสตร์และสถิติ 
๒๕. ทักษะชีวิตและการจัดการ 
๒๖. การออกก าลังกายและสันทนาการ 
๒๗. จิตวิทยาพัฒนาการฯ 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
การวางแผน 

๑. การศึกษาระเบียบขั้นตอนของระเบียบจะท าการด าเนินการจัดโครงการให้ถูกต้อง 
๒. การวางแผนต้องมีการประชุมท าความเข้าใจกับคณะท างาน 
๓. การประสานงานเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะให้โครงการส าเร็จ 

การด าเนินการ 
๑. การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้การสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกันในแต่ละ

การด าเนินการ 
๒. การตั้งเป้าหมายของการท างานแต่ละกิจกรรมจะให้ทุกคนเข้าใจจุดหมายที่จะท างานให้

ถึงเป้าหมาย 
๓. การสร้างบรรยากาศในการท างาน เช่นการออกนอกสถานที่ประจ าท าให้ทุกคนได้ผ่อน

คลาย เกิดความคิดใหม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพ  
๔. การควบคุมเวลาเป็นสิ่งส าคัญ หากบางครั้งกิจกรรมอาจจะใช้เวลามากเกินที่ก าหนดต้อง

ท าเป็นข้อตกลงร่วมกัน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       1. งบประมาณในการด าเนินงาน มีผลต่อการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่ เ อ้ือให้                
การด าเนินงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น  

2. การบริหารโครงการ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ  ด าเนินงานและผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

3. ระยะเวลาในการจัดประชุมมีผลต่อการ ต้องวางแผนและมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 
๔. วิทยากร มีผลต่อความรู้ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ  
๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลต่อการจัดกิจกรรมในการ ฝึกอบรม  
๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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ชื่อโครงการ โครงการประเมินการจัดการเรียนการ สอน และพัฒนาการจัดท ารายละเอียดของ มคอ.๕ , 
มคอ.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผู้รับผิดชอบ  :  อ.สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ และ อ.สิวาพร พานเมือง     
ระยะเวลาด าเนินการ : ครัง้ที่ ๒ ระหว่างวันที่๖- ๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
กลุ่มเป้าหมาย   :   

ระยะที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า มคอ  ๕ และ มคอ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
อาจารย์ผู้สอน ๔๐ คน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๑ คน 
ลูกจ้างประจ า ๑ คน 
รวม ๔๒  คน     

สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
ผลการด าเนินงาน   

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(๓) ร้อยละ๙๕ของอาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจในในการจัดท ามคอ .๕ และ 
มคอ.๖ ที่ถูกต้อง 

อาจารย์ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท า มคอ.  ๖ และ มคอ.๗ มากขึ้นโดยเฉพาะ      
การเขียนเชื่อมโยงเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 

(๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่เปิดสอนมี
จัดท ามคอ.๕ และ มคอ ๖ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ร าย วิ ช าที่ เ ปิ ด สอนภาคการศึ กษ าที่  ๒  จ า นวน               
๒๒ รายวิชา มีการจัดท าท า มคอ. ๕ และ มคอ.๖ ดังนี้  
ชั้นปีที่ ๔ 

๑๔. พย.๑๔๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกฯ๒ 
๑๕. พย.๑๔๒๘ ปฏิบัติการพยาบาลรักษาเบื้องต้น 
๑๖. พย.๑๔๒๖ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน๒ 
๑๗. พย.๑๔๓๐ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 

ชั้นปีที่ ๓  
๖. พย.๑๓๑๕ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา

สุขภาพ ๒ 
๗. พย.๑๓๑๕ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา

สุขภาพ ๓ 
ชั้นปีที่ ๒ 

๘. พ.๑๒๐๖การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
๙. ล.๑๐๐๕ นวัตกรรมทางการพยาบาล  
๑๐. พย.๑๒๐๘การพยาบาลผุ้สูงอายุ 
๑๑. พ.๑๒๑๐การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
๑๒. พย.๑๒๑๑ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
๑๓. พ.๑๒๑๐ระบาดวิทยาและชีวสถิติ 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ชั้นปีที่ ๑ 
๑. สม. ๑๑๐๓   พหุวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๒. พ.๑๑๐๘พยาธิวิทยา 
๓. วค.๑๑๐๑     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
๔. วค.๑๑๐๒     ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
๕. พ. ๑๑๐๓  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒    
๖. ล. ๑๐๐๓  การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะ

ทางอารมณ ์ 
๗. พ. ๑๑๐๗    โภชนศาสตร์  
๘. พ. ๑๑๐๔    ชีวเคมี 

 
ชื่อโครงการ    โครงการประเมินการจัดการเรียนการ สอน และพัฒนาการจัดท ารายละเอียดของมคอ.๕ , 
มคอ.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
กิจกรรม การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพ และวิชาเลือก 
ระยะที่ ๒ 
ผู้รับผิดชอบ   อ.สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ และ อ.สิวาพร พานเมือง     
ระยะเวลาด าเนินการ : ครั้งที ่๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
กลุ่มเป้าหมาย   :   

(๑) อาจารย์ผู้สอน ๕๐ คน 
(๒) บุคลากรสายสนับสนุน  ๔  คน 
(๓) อาจารย์พิเศษ/ อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ๓๐ คน 

สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
ผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(๕) ร้อยละ๙๕ของอาจารย์มีความรู้
ความเข้าใจในในการจัดท า มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ที่ถูกต้อง 

อาจารย์ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน     
การจัดท า มคอ. ๖ และ มคอ.๗ มากขึ้นโดยเฉพาะการเขียน
เชื่อมโยงเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ต่อไป โดยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดและสามารถตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้แบบ
ตรวจสอบ มคอ.๕  มคอ.๖ 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(๖) ร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่เปิด
สอนมีจัดท ามคอ.๕ และ มคอ ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๒ จ านวน ๒๒ รายวิชา           
มีการจัดท าท า มคอ. ๕ และ มคอ.๖ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
ดังนี้  
ชั้นปีที่ ๔ 

๑๘. พย.๑๔๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกฯ ๒ 
๑๙. พย.๑๔๒๘ ปฏิบัติการพยาบาลรักษาเบื้องต้น 
๒๐. พย.๑๔๒๖ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน๒ 
๒๑. พย.๑๔๓๐ ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 

ชั้นปีที่ ๓  
๘. พย.๑๓๑๕ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา

สุขภาพ ๒ 
๙. พย.๑๓๑๕ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา

สุขภาพ ๓ 
ชั้นปีที่ ๒ 

๑๔. พ.๑๒๐๖การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
๑๕. ล.๑๐๐๕ นวัตกรรมทางการพยาบาล  
๑๖. พย.๑๒๐๘การพยาบาลผุ้สูงอายุ 
๑๗. พ.๑๒๑๐การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
๑๘. พย.๑๒๑๑ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
๑๙. พ.๑๒๑๐ระบาดวิทยาและชีวสถิติ 

ชั้นปีที่ ๑ 
๙. สม. ๑๑๐๓   พหุวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๐. พ.๑๑๐๘      พยาธิวิทยา 
๑๑. วค .๑๑๐๑      วิทยาศาสตร์  เทคโน โลยี และ

สารสนเทศ 
๑๒. วค.๑๑๐๒     ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
๑๓. พ. ๑๑๐๓    กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒    
๑๔. ล. ๑๐๐๓  การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทาง

อารมณ ์ 
๑๕. พ. ๑๑๐๗    โภชนศาสตร์  
๑๖. พ. ๑๑๐๔    ชีวเคมี 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน ๘ รายวิชา           
มีการจัดท าท า มคอ. ๕ และ มคอ.๖ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ชั้นปีที่ ๓ 
๑. พย.๑๓๒๑ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ

การผดุงครรภ์ ๑ 
๒. พย.๑๓๑๗ ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 

๑ 
๓. พย.๑๓๑๙ ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทาง

จิต 
ชั้นปีที่ ๒ 

๑. พย.๑๒๐๙ ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 
๒. พย.๑๒๐๗ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 

ชั้นปีที่ ๑ 
๑. พ.๑๑๐๕ เศาษฐศาสตร์สุขภาพ 
๒. ภ.๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๓. พย.๑๑๐๑ มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล 
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7. ชื่อโครงการ  โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราช-
ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวสัมฤทธิ์    ขวัญโพน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
 นางสาวสุพัตรา  อันทรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 
 นางสมจิตร    น้อยอาษา พนักงานพิมพ์ดีด 
 นางสาวปทิตตา  นะตะ  นักวิชาการศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 1. รอบรับตรงจากพ้ืนที่   วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2561 
 2. การรับตรง   วันที่ 28 -31 มกราคม  2562  
 3. การรับแบบ Admissions  วันที่ 1 เมษายน – 14 มิถุนายน 2562 
          ๔. การรับตรงอิสระ   วันที่ ๒๑ - ๒4 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาทุกชุด จ านวน 7๐ คน 

๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัครการรับตรง 
1) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาทุกชุด จ านวน 4๐ คน 
๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร 

ผลการด าเนินงาน  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดของสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มี
จ านวนและคุณสมบัติตามเป้าหมายและ
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการคัดเลือก 
และสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามประกาศรับสมัครฯ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2  
รอบรับตรงจากพื้นที่  ได้นักศึกษาที่ผ่านการตรวจ
หลักฐาน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและช าระค่าบ ารุง
การศึกษา จ านวน 58 คน จากจ านวนโควตา 60 คน 
ดังนี้ 
   1) จังหวัดมหาสารคาม 
       - โควตาบุคคลทั่วไป จัดสรร 22 คน รับจริงได้ 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
      - โควตาสถาบันพระบรมราชชนก จัดสรร 2 คน 
รับจริงได้ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) จังหวัดร้อยเอ็ด โควตาบุคคลทั่ว ไป จัดสรร        
21 คน รับจริงได้ 20 คน ขาด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.24 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   3) จังหวัดร้อยกาฬสินธุ์  โควตาบุคคลทั่วไป จัดสรร 
7 คน รับจริงได้ 6 คน ขาด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.71 
   4) จังหวัดศรีสะเกษ  โควตาบุคคลทั่วไป จัดสรร       
8 คน รับจริงได้ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
รอบรับตรง  ได้นักศึกษาที่ผ่านการตรวจหลักฐาน 
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
จ านวน ๓๑ คน จากจ านวนโควตา ๓๓ คน ดังนี้ 
      1) จังหวัดมหาสารคาม 
           - โควตาบุคคลทั่วไป จัดสรร 7 คน รับจริงได้ 
7 คน 
          -  โควตาผู้ส าเร็จการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉิน 
จัดสรร 1 คน รับจริงได้ 1 คน 
          -  โควตาผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข 
จัดสรร 1 คน รับจริงได้ 1 คน 
          -  โควตาบุตรอสม. จัดสรร 2 คน รับจริงได้       
2 คน 
    2) จังหวัดร้อยเอ็ด  
           - โควตาบุคคลทั่วไป จัดสรร 8 คน รับจริงได้ 
๘ คน 
          -  โควตาผู้ส าเร็จการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉิน 
จัดสรร 1 คน รับจริงได้ 1 คน 
          -  โควตาผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข 
จัดสรร 1 คน รับจริงได้ - คน 
          -  โควตาบุตรอสม. จัดสรร 2 คน รับจริงได้      
2 คน 
    3) จังหวัดร้อยกาฬสินธุ์  
           - โควตาบุคคลทั่วไป จัดสรร 1 คน รับจริงได้ 
1 คน 
          -  โควตาผู้ส าเร็จการศึกษาด้านเวชกิจฉุกเฉิน 
จัดสรร 1 คน รับจริงได้ - คน 
          -  โควตาผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข 
จัดสรร 1 คน รับจริงได้ 1 คน 
          -  โควตาบุตร อสม. จัดสรร 3 คน รับจริงได้      
3 คน 
    4) จังหวัดศรีสะเกษ  โควตาบุคคลทั่วไป จัดสรร      
4 คน รับจริงได้ 4 คน 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
รอบรับแบบ Admission  ได้นักศึกษาที่ผ่านการตรวจ
หลักฐาน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและช าระค่าบ ารุง
การศึกษา ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป จ านวน ๙ คน 
ดังนี้ 
    1) จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๒ คน 
    2) จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๕ คน 
    3) จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๒ คน 
รอบรับตรงอิสระ ได้นักศึกษาที่ผ่านการตรวจหลักฐาน 
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
จ านวน ๑๕ คน  แบ่งประเภทโควตา ดังนี้ 
  ๑. โควตาบุคคลทั่วไป จ านวน ๑๔ คน ดังนี้ 
    1) จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๗ คน 
    2) จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๗ คน 
  ๒. โควตาสบช. จ านวน ๑ คน 

๒. มีการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่เป็นไป
ตามระบบและกลไกที่วิทยาลัยก าหนด 

วิทยาลัยมีการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ตามประกาศ
รับสมัครฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 รอบรับตรงจาก
พ้ืนที่ การรับตรง การรับแบบ Admissions และการรับ
แบบอิสระ เป็นไปตามระบบและกลไกท่ีวิทยาลัยก าหนด
ในคู่มือการบริหารหลักสูตร และด าเนินการสอดรับกับ
ปฏิทินการรับสมัครฯ  และแนวทางการปฏิบัติที่ สบช. 
ก าหนด 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายติดตามข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยมีการก าหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่เป็นชัดเจน เช่น 
ปฏิทินการรับสมัครฯ และการด าเนินการตามขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่
ส าคัญของกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะกรรมการ ทั้งภายในสถาบัน และคณะกรรมการจากหน่วยงาน
ภายนอก   
 ๒. การน าบทเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 
 ๓. ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพของระบบการรับสมัครและคัดเลือกฯนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ ของสถาบันพระบรมราชชนก (http://admission.pi.in.th)   
  ๔. การมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการท างาน และมีผู้รู้ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี       



~ ๕๓ ~ 
 

8. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ผู้รับผิดชอบ   นายศุภกฤต สุริโย    
ระยะเวลาด าเนินการ  
       กิจกรรมการจัดอบรมปฏิบัติการ/ประชุม เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
        ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าวังเลิง 
กลุ่มเป้าหมาย    
        ครั้ง ๑ วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าวังเลิง 
           - นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๐ คน 
           - อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล นักศึกษา ๑๐ คน 
               รวมทั้งหมด ๑๑๐ คน 
 ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  ๑ . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
       ๑.๑ ข้อ ๒ การมีทัศนคติที่ดี 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๙๕ 

นักศึกษามีผลการประเมินด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  
ข้อ ๒ การมีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
อยู่ในระดับดี มาก ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๖   
ดังนี้ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๓๓ อยู่
ในระดับดี มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๖ 

  ๒ .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
       ๑ .๒  ข้ อ  ๓  ตระหนั กและ
รั บผิ ดชอบต่ อตน เองและสั งคม 
ส าม า รถด า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุขอยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ ๙๕ 

นักศึกษามีผลการประเมินด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  
ข้อ ๓ ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ๙๕.๐๕  ดังนี้ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๓๓ อยู่
ในระดับดี มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๕ 

 ๓.  ร้อยละของนักศึกษามีความ
เคารพในคุณค่ า  ความเชื่ อและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีวินัยใน
ตนเองตามคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ 

 นักศึกษามีผลการประเมินด้านความเคารพในคุณค่า 
ค ว า ม เ ชื่ อ แ ล ะ ศั ก ดิ์ ศ รี ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์              
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเองตาม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๕ ดังนี้ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๓๓ อยู่
ในระดับดี มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๕ 



~ ๕๔ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนแผน รูปแบบการจัด

กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท และผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการตามสถานการณ์ท าให้งาน
ประสบความส าเร็จ  
 ๒. เรียนรู้การประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
แต่ละฝ่าย  
          ๓. เรียนรู้หลักการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทราบก าหนดการอบรม
โครงการผ่านช่องทางที่หลากหลาย และจ าเป็นต้องสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการด้วยจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ               
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การท างานเป็นทีมการประสานงานทั้งในโดยการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงาน 
 ๒. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานและความร่วมมือร่วมใจ
ของทีมงานรวมทั้งการติดตามก ากับของผู้บริหาร 
          ๓. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  

๔. พระวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายธรรมและเป็นแนวสาระธรรมที่ตรงกับ   
ความต้องการของนักศึกษา  ท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี        

     

      

       
 



~ ๕๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ผู้รับผิดชอบ   นายศุภกฤต สุริโย    
ระยะเวลาด าเนินการ  
       กิจกรรมการจัดอบรมปฏิบัติการ/ประชุม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
       ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
กลุ่มเป้าหมาย    
        ครั้ง ๒ วันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                      - นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๔ จ านวน ๑๓๖ คน 
                      - อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล นักศึกษา ๑๐ คน 
                                                    รวมทั้งหมด ๑๔๖ คน 
ผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  ๑ . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          ๑.๑ ข้อ ๒ การมีทัศนคติที่
ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม อยู่
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 
๙๕ 

นักศึกษามีผลการประเมินด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์  
ข้อ ๒ การมีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม อยู่ใน
ระดบัดี มาก ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๕  ดังนี้ 
     - นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๓๔ อยู่ในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๕ 

  ๒ .  ร้ อยละของนั กศึ กษ าที่ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
       ๑ .๒ ข้อ ๓ ตระหนักและ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถด า เนินชี วิ ต ได้ อย่ า งมี
ความสุขอยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ ๙๕ 

นักศึกษามีผลการประเมินด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์  
ข้อ ๓ ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ๙๕.๒๒  ดังนี้ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๓๔ อยู่ใน
ระดับดี มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๒ 

 ๓. ร้อยละของนักศึกษามีความ
เคารพในคุณค่า ความเชื่อและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีวินัยใน
ตนเองตามคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐ าน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

 นักศึกษามีผลการประเมินด้านความเคารพในคุณค่า      
ความเชื่อและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเองตามคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๖ ดังนี้ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๓๔ อยู่ใน
ระดับดี มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๖ 
 



~ ๕๖ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนแผน รูปแบบการจัด

กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท และผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการตามสถานการณ์ท าให้งาน
ประสบความส าเร็จ  
 ๒. เรียนรู้การประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
แต่ละฝ่าย  
          ๓. เรียนรู้หลักการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทราบก าหนดการอบรม
โครงการผ่านช่องทางที่หลากหลาย และจ าเป็นต้องสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการด้วยจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ               
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การท างานเป็นทีมการประสานงานทั้งในโดยการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงาน 
 ๒. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานและความร่วมมือร่วมใจ
ของทีมงานรวมทั้งการติดตามก ากับของผู้บริหาร 
          ๓. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  

๔. พระวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายธรรมและเป็นแนวสาระธรรมที่ตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษา  ท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี        

 

                  

          

      
 



~ ๕๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ผู้รับผิดชอบ   นายศภุกฤต สุริโย    
ระยะเวลาด าเนินการ  
       กิจกรรมการจัดอบรมปฏิบัติการ/ประชุม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
       ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
กลุ่มเป้าหมาย    
        ครั้ง ๓ วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                      - นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๕ จ านวน ๑๓๕ คน 
                      - อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล นักศึกษา ๑๐ คน 
                                                    รวมทั้งหมด ๑๔๕ คน 
   ผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
  ๑ . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          ๑.๑ ข้อ ๒ การมีทัศนคติที่ดี 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๙๕ 

นักศึกษามีผลการประเมินด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์  
ข้อ ๒ การมีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม อยู่ใน
ระดับดี มาก ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๖  ดังนี้ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๓๕ อยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๖ 

  ๒ .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
       ๑ .๒  ข้ อ  ๓  ตระหนั กและ
รั บผิ ดชอบต่ อตน เองและสั งคม 
ส าม า รถด า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุขอยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ ๙๕ 

นักศึกษามีผลการประเมินด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์  
ข้อ ๓ ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ๙๗.๕๒  ดังนี้ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  ๒ รุ่น ๓๕ อยู่ใน
ระดับดี มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๒ 

 ๓.  ร้อยละของนักศึกษามีความ
เคารพในคุณค่ า  ความเชื่ อและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีวินัยใน
ตนเองตามคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ 

 นักศึกษามีผลการประเมินด้านความเคารพในคุณค่า     
ความเชื่อและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเองตามคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๔    
ดังนี้ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  ๒ รุ่น ๓๕ อยู่ใน
ระดับดี มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๔ 

 



~ ๕๘ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนแผน รูปแบบการจัด

กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท และผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการตามสถานการณ์ท าให้งาน
ประสบความส าเร็จ  
 ๒. เรียนรู้การประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
แต่ละฝ่าย  
          ๓. เรียนรู้หลักการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทราบก าหนดการอบรม
โครงการผ่านช่องทางที่หลากหลาย และจ าเป็นต้องสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการด้วยจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ               
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การท างานเป็นทีมการประสานงานทั้งในโดยการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงาน 
 ๒. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานและความร่วมมือร่วมใจ
ของทีมงานรวมทั้งการติดตามก ากับของผู้บริหาร 
          ๓. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  

 

     
 

     
 

     
 

 



~ ๕๙ ~ 
 

9. ชื่อโครงการ   โครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือเข้าสู่วิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว และคณะ   
ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ   1 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย   นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓3 จ านวน ๑00 คน 

   
ผลการด าเนินงาน  

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละของนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ให้นักศึกษาเกิด  
(1).ความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล  
 
(2).มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล  
 
(3).ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและ
มีความสุข  
(7). มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม 
อยู่ในระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
  
(1).ความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล 
ร้อยละ 93.21 
 (2).มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล  ร้อยละ 
96.35 
(3).ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสุข  ร้อยละ 98.03 
(7). มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม    
คิดเป็นร้อยละ 92.51 

2.ร้อยละของนักศึกษามีทักษะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
การมีทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษามีทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  ในการมีทักษะ 
ค ว ามสั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า ง  บุ ค คลและคว าม
รับผิดชอบ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 91.36 
 

3.ร้อยละของนักศึกษามีการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและการท างานอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษามีการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ด้าน
ทักษะชีวิตและการท างานอยู่ในระดับดีคิดเป็น 
ร้อยละ 93.45 
     

     



~ ๖๐ ~ 
 

๑0. ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 
ผู้รับผิดชอบ  นางนงลักษณ์   ค าสวาสดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  
   ๑. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
          ๒. ประชุมเตรียมงานกับกลุ่มวิชาการ กลุ่มบริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒    
   ๓. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย  
  ๑. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๗ จ านวน ๑๕๐ คน  
  ๒. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒,๓,๔ รุ่นที่ ๓๕, ๓๔,๓๓ จ านวน ๓๗๑ คน  
  ๓. คณาจารย์/บุคลากร/แขกผู้มีเกียรติ จ านวน ๔๕ คน 
  ๔. ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ จ านวน ๑๕๐ คน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๒ มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล และ
ข้อ ๓ ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๑. รอประเมินระหว่างกลางภาคการศึกษา 
(เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๒) 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิต อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

๒. รอประเมินระหว่างกลางภาคการศึกษา 
(เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๒) 

๓. ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะชีวิต มีความยืดหยุ่น 
รู้จักปรับตัว อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

๓. รอประเมินระหว่างกลางภาคการศึกษา 
(เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๒) 

๔. ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินทักษะการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

๔. รอประเมินระหว่างกลางภาคการศึกษา 
(เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๒) 

 
 
 
 



~ ๖๑ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
ความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มต่างๆของวิทยาลัยฯ ได้แก่ 
๑. กลุ่มบริหารฯ ที่อ านวยความสะดวกในการให้ใช้สถานที่และอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการ

จัดเตรียมสถานที่  
๒. รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและทีม ในการทุ่มเทและสละเวลาในการเข้าร่วมจัดเตรียมการ

เรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจนการจัดเตรียมข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ที่ช่วยประสานงานก าหนดวันเวลาในการจัดโครงการ 

ร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่จัดเตรียมไว้  
๔. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มกิจการนักศึกษา ที่ช่วยเหลือการด าเนินงาน การวางแผนการ

ท างานและงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการท างาน 
๕. สโมสรนักศึกษา ช่วยจัดเตรียมทีมนักศึกษามาช่วยต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ และ

การประสานงานกับทีมอาจารย์ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯให้ความส าคัญและสนับสนุนอนุมัติการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
เพ่ือก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 

๒. ความร่วมมือระหว่างกลุ่มกิจการนักศึกษา กลุ่มบริหารและกลุ่มวิชาการ  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตามและประสานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
๔. เมื่อได้รับการมอบหมายงานแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของ

ตนเองเป็นอย่างด ี
๕. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการท างานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั้ง

การติดตามก ากับของผู้บริหาร  
๖. ในปัจจุบันช่องทางติดต่อระหว่างทีมมีความทันสมัยและสะดวกและทั่วถึงมาก จึงท าให้        

การประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและยังท าให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที 
 

                   

                 



~ ๖๒ ~ 
 

๑1. ชื่อโครงการ  โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า เพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพของพยาบาล
วิชาชีพในยุค ๔.๐ 
ผู้รับผิดชอบ  นางนงลักษณ์   ค าสวาสดิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  
   ๑. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ ๑-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
          ๒. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ ๑-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒   
  ๓. จัดโครงการบริการวิชาการศิษย์เก่า วันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่ ๑๗-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย 
  ๑. ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามรุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๐ คน  
  ๒. วิทยากรภายในและคณะกรรมการด าเนินการ จ านวน ๒๐ คน 
ผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัดโครงการและ
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของศิษย์เก่า
ได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านวิชาการโดย
การทบทวนความรู้ครบ
ทั้ง ๘ สาระวิชา อย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐ 
 

๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ๑.๑ ศิษย์เก่า รุ่นที่ ๓๓ จ านวนทั้งหมด ๑๐๐ คน 
เหตุผลของการไม่เข้าร่วม คือ ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
    ๑.๒ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก ๘ กลุ่มวิชา  
    ๑.๓ เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการนักศึกษา จ านวน ๑ คน 
    ๑.๔ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่โสตอุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ คน 
อาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  

๑. อ. ภรรวษา จันทศิลป์ รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการ 
๒. อ.สุจิมา ติลการยทรัพย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาลเด็ก 
๓. อ.จีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาลเด็ก 
๔. อ.วสันต์ ศรีแดน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาลเด็ก 
๕. อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาลมารดา

ทารก 
๖. อ. กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาลอนามัย

ชุมชน 
๗. อ. เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาล

อนามัยชุมชน 
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ตัวช้ีวัดโครงการและ
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๘. อ. วีระชัย อ๋ิมน้ าขาว อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

๙. อ. ดร.ผดุงศิษฏ์  ช านาญบริรักษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการ
รักษาการพยาบาลเบื้องต้น 

๑๐. อ. ดร.สาคร อินโท่โล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
๑๑. อ.อนุชา ไทยวงษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
๑๒.อ.พัชรี นุ่มแสง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

     ๑๓.อ. เนาวรัตน์ สิงห์สนั่น อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
     ๑๔.อ.อรุณี ศรีสุยิ่ง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการผดุงครรภ์ 

๑๕. อ. กัญยา ทูลธรรม อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการผดุงครรภ์ 
     ๑๖. อ.สุพัตรา อันทรินทร์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการผดุงครรภ์ 
     ๑๗. อ.สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาชพีการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒.ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับดี
ขึ้นไปอย่างน้อย      
ร้อยละ ๘๕ 

๒. ความพึงพอใจของโครงการภาพรวม ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ ๖๕.๒๒ 
ระดับมาก ร้อยละ ๓๔.๗๘ 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

ความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มต่างๆของวิทยาลัยฯ ได้แก่ 
๑. กลุ่มบริหารฯ ที่อ านวยความสะดวกในการให้ใช้สถานที่และอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับที่พัก

และรถรับส่งศิษย์เก่า  
๒. รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและหัวหน้ากลุ่มวิชา ๘ กลุ่มวิชาที่ได้มอบหมายให้อาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๗ คน ในการทุ่มเทและสละเวลาในการเข้าร่วมทบทวนตามวันเวลาที่ก าหนดของ
โครงการบริการวิชาการศิษย์เก่า  

๓. รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ที่ช่วยประสานงานก าหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนช่วยประสานงานให้การท างานลุล่วงไปด้วยดี  

๔. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มกิจการนักศึกษา ที่ช่วยเหลือการด าเนินงาน การวางแผน     
การท างานและงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการท างาน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการศิษย์เก่า 
๒. ความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่า อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนหน่วยงานต้น

สังกัดที่อนุญาตให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตามและประสานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
๔. เมื่อได้รับการมอบหมายงานแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของ

ตนเองเป็นอย่างด ี
๕. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการท างานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั้ง

การติดตามก ากับของผู้บริหาร  
๖. ในปัจจุบันช่องทางติดต่อระหว่างทีมมีความทันสมัยและสะดวกและทั่วถึงมาก จึงท าให้        

การประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและยังท าให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที 
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๑2. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ และนายดิษฐพล ใจซื่อ  
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ 1๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕6๑   
กลุ่มเป้าหมาย 
     ๑. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ปี ๒๕๖๑  จ านวน ๕๕ คน 
     ๒. อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม   จ านวน 10  คน 

รวม ๖๕ คน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๖,๗ ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๕  

จากการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โดยใช้แบบประเมิน ผลการประเมินพบว่า  
ข้อที่ ๖ อยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น ร้อยละ ๘๗.๔ 
ข้อที่ ๗ อยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๖ 

๒. ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผล   
การประเมินตาม TQF ด้านความสัม พันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในระดับดี
ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

จากการประเมินตาม TQF ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยใช้แบบ
ประเมิน ผลการประเมินพบว่า ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๘.๖ 

๓.  ร้ อยละของแผนงานโครงการสโมสร
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ช ม ร ม มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา อย่าง
น้อยร้อยละ ๑๐๐ 

จากการประชุมวางแผนงานและการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับสโมสรนักศึกษาและชมรม ได้
แผนงานโครงการที่ เ ขี ยนตามหลั กการ ใช้
กระบวนการคุณภาพของสโมสรนักศึกษาทั้งหมด 
3 โครงการ และ ชมรมทั้ง ๗ ชมรม ชมรมละ    
๑ แผนงาน รวม 10 แผนงานโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

4. ร้อยละของผู้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

ผู้น านักศึกษาทั้งหมด ๕๕ คน เข้าร่วมโครงการ 
๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑.  การจัดท าโครงการ ควรมีการประชุมวางแผนกับอาจารย์ที่ร่วมรับผิดชอบหรืออาจารย์ที่อยู่ใน
กลุ่มงาน เพ่ือช่วยในการวางแผนการด าเนินโครงการ 

๒.  การจัดท าโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ใน                  
การด าเนินงานเพื่อที่จะให้งานเป็นระบบมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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3.  การพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลง (transformative 
learning) เป็นการพัฒนาคน และการพัฒนางานแนวคิดใหม่ที่สามารถเรียนรู้ และน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

4.  มีความสนุกสนานในการท างานร่วมกัน เก็บเก่ียวประสบการณ์แก้ไขส่วนที่บกพร่อง 
5.  การมีความรับผิดชอบ สร้างความเป็นผู้น าให้นักศึกษา กล้าคิดกล้าท าในสิ่งที่สร้างสรรค์ และ

เกิดประโยชน์ต่อสวนรวมสูงสุด 
6.  การแลกเปลี่ยนการท างานของผู้ที่มีประสบการณ์ ท าให้เกิดการพูดคุยสร้างความร่วมมือ 

เครือข่ายและความเสียสละของคนในองค์กร ท าให้เกิดการร่วมมือในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
โดยให้ความส าคัญในการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา  

๒. มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงานโดยอาจารย์ใน
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

๓. ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา ตัวแทนชมรม และอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาที่ให้
ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการ 

๔. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี          
๕. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการอบรมผู้น านักศึกษา ซึ่งท าให้ผู้น าทุกคนมีความรู้และความมั่นใน

การท างานเพ่ิมมากข้ึน 
๖. ความทุ่มเทของผู้บริหารทุกระดับในการร่วมเป็นวิทยากรและให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นการให้

ความส าคัญแก่ผู้น านักศึกษา  
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13. ชื่อโครงการ  “พอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 
ผู้รับผิดชอบ         นายพงศ์ศิริ พรมจารี     ประธานชมรมจริยธรรมและคณะ  
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ  นายศุภกฤต  สุริโย 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่  15 – 16 มิถุนายน  2562 
กลุ่มเป้าหมาย   นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชมรมจริยธรรม จ านวนทั้งสิ้น ๖๐ คน 
ผลการด าเนินงาน  

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
      ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความสุข จากการท าสมาธิ การฝึกจิตตนเอง 
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันการศึกษาและวิชาชีพพยาบาล 
 ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การเจริญสติจากอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจ าวัน  

๔. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงการ เกิดสัมพันธภาพอันดีงามระหว่าง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
๕.   ทีมงานทุกคน ช่วยกันท างานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มีความรักสามัคคี 
๖.  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน 

 งบประมาณ สถานที่และบุคลากร 
 

 

        

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละนักศึกษามีทัศนคติที่ ดี  ยึดมั่น ใน
คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พยาบาล อย่างน้อยร้อยละ ๙๕ 

นักศึกษามีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พยาบาล  คิดเป็นร้อยละ 98.56 

๒ . ร้ อยละนั กศึ กษามี ค ว ามตร ะหนั ก แล ะ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม อย่างน้อยร้อยละ ๙๕ 

นักศึกษามีความตระหนักและรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๙7.23 



~ ๖๘ ~ 
 

๑4. ชื่อโครงการ  นักศึกษาพยาบาลสร้างความดีด้วยหัวใจจิตอาสา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนิภาพร วงศ์จ าปา และสโมสรนักศึกษา 
                                นายศุภกฤต  สุริโย  อาจารย์ที่ปรึกษา        
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย    
        สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสาทุกชั้นปี จ านวน ๕๒๐ คน /อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา ๑๐ คน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของนักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
     ข้อ ๒ ด้านการมีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
     ข้อ ๓ ด้านตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมนักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

๑. ผลการประเมินตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ คิดเป็นร้อยละดังนี้ 
     ข้อ ๒ ด้านการมีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
ร้อยละ ๙๒.๒๐ 
     ข้อ ๓ ด้านตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมนักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ร้อยละ ๙๓.๑๐ 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินอัต
ลักษณ์บัณฑิต อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

๑. ผลการประเมินตามประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ 

๓. ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินทักษะ
ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ   ( TQF) ด้ า น                  
๑) คุณธรรมจริยธรรม (๔)  ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

๓. ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
ด้าน ๑) คุณธรรมจริยธรรม (๔)  ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๕๖ 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
   ๑. สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสาเกิดความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
   ๒. สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสามีความตระหนักถึงส่วนรวมมากยิ่งขึ้น 
   ๓. สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกคน   
   ๔.  สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
   ๑. ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในชมรม 
   ๒. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์บุคลากรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัยที่ให้ค าชี้แนะ ค าแนะน าในการท า
โครงการ 
   ๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 



~ ๖๙ ~ 
 

 

        
 

     
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๐ ~ 
 

๑5. ชื่อโครงการ  รบัน้องสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างสุข 
ผู้รับผิดชอบ  นายภูมิพัฒน์ เอมโอช  นางสาวเบญจวรรณ ขันติ์ถม  และคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา  โดยมีนายศุภกฤต  สุริโย  อาจารย์ที่ปรึกษา        
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย           นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๗ จ านวน ๑๐๐ คน  และนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี ๒ - ๔            
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของนักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีและภูมิใจ
ในวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ปลูกฝังเจตคติที่ดีและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และสถาบันนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๗ 
จ านวน ๑๐๐ คน  
       ร้อยละของนักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีและภูมิใจใน
วิชาชีพ อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละร้อยละ ๘๖.๔๒ 

ร้อยละของนักศึกษาใหม่มีทักษะชีวิตและ
เรียนรู้ในการปรับตัว  ร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ปลูกฝังเจตคติที่ดีและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และสถาบันนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๗ 
จ านวน ๑๐๐ คน  
      ร้อยละของนักศึกษาใหม่มีทักษะชีวิตและเรียนรู้ใน
การปรับตัว อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๔ 

ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่ตระหนักถึงการ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพและ
ห่างไกลยาเสพตดิ อย่างน้อยร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ปลูกฝังเจตคติที่ดีและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และสถาบันนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๗ 
จ านวน ๑๐๐ คน  
      ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่ตระหนักถึงการเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด อยู่
ในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๘ 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินอัต
ลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในข้อ (2) มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพพยาบาล (6) มีความสามารถในการ
คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และข้อ 

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ปลูกฝังเจตคติที่ดีและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และสถาบันนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๗ 
จ านวน ๑๐๐ คน 
       ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในข้อ (2) มี



~ ๗๑ ~ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(7) มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไปอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

ทั ศนคติ ที่ ดี  ยึ ด มั่ น ใ นคุณธร รม  จ ริ ย ธ ร รมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล (6) มีความสามารถใน
การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และข้อ (7)          
มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๕ 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
   ๑. ได้เรียนรู้การเขียนโครงการ และการเขียนแผนงานโครงการ 
   ๒. การเรียนรู้การติดต่อประสานงานกับอาจารย์ รุ่นพี่และการมอบหมายงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
   ๓. บางกิจกรรมต้องมีการประสานกับทางสโมสรนักศึกษาและชมรมอ่ืน จึงต้องวางแผนในการท างานว่า
จะติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    ๑. ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในชมรม 
    ๒. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์บุคลากรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัยที่ให้ค าชี้แนะ ค าแนะน าใน    
การท าโครงการ 
     ๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

        

     

 



~ ๗๒ ~ 
 

 
 
 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการบริหารการวิจัย และ ผลงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ       ๑.  นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์ 
                      ๒.  นางสาวควันเทียน  วงศ์จันทรา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
กลุ่มเป้าหมาย  

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมจริง (คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑. คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและวิเทศ
สมัพันธ์จ านวน 5 คน 
๒. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
จ านวน ๕๖ คน 

๖ 
 

๓๐ 

10๐ 
 

50.00 
 

รวมทั้งสิ้น ๖๑ คน รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ร้อยละ 58.33 
 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ผ ล 
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดของ สกอ. 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการครบตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดของ 
สกอ. 

1. มี ระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน    
การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยในประเด็น 
- ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์  

พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
 



~ ๗๓ ~ 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ปีการศึกษา  
256๑  
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตี พิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตี พิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การวางแผนเป็นขั้นตอนสิ่งที่ส าคัญยิ่ง และควรมีตารางของงานแผนที่ชัดเจน ไม่ควรมีการปรับ
เลื่อนไปมา จึงจะท าให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
 2.  การท างานเป็นทีมของกลุ่มงาน มีการสื่อสารและประสานงานที่ดี 

 
 
 
 
 



~ ๗๔ ~ 
 

 
 
 

๑. ชื่อโครงการ     โครงการบริการวิชาการสุขภาพสูงอายุ 
ผู้รับผิดชอบ    นางแจ่มจันทร์     รีละชาติ      นางกานต์รวี    โบราณมูล  นางอักษ์ศรา  กะการดี      
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ ถึงวันที่   ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย   
          ๑. คณะกรรมการศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๐ คน 
          ๒. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์จ านวน ๑๐ คน/วัน 
          ๓. ผู้สูงอายุ จ านวน ๔๐ คน / วัน 
          ๔. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปี ๒  จ านวน ๑๓๕ คน 
          ๕. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลฯ จ านวน  ๔๐  คน  
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑. มีองค์ความรู้ จากการพัฒนาผู้ สู งอายุ ใน
ศูนย์บริการวิชาการสุขภาพผู้สู งอายุภายใน
วิทยาลัย อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

มีองค์ความรู้จากการพัฒนาผู้สูงอายุในศูนย์บริการ
วิชาการสุขภาพผู้สูงอายุภายในวิทยาลัย  ๒ เรื่อง  
โดยเป็นการต่อยอดและพัฒนาปรับปรุงสูตรและ
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาคือ  
๑. ยาสีฟันสมุนไพรสูตรส าหรับผู้สูงอายุ 
๒. ลูกประคบส าหรับผู้สูงอายุ 

๒. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
อย่างน้อย ๒ เครือข่าย 

มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก    
๓  เครือข่ ายคือ ชมรมผู้ สู งอายุอ า เภอเมือง
มหาสารคาม  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี   
แ ล ะ วั ด ธั ญ ญ า ว า ส   ต . ต ล า ด  อ . เ มื อ ง                       
จ.มหาสารคาม 

๓. มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการผู้สูงอายุ
กับการเรียนการสอน อย่างน้อย          ๑ 
รายวิชา/การวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 

๑. มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการผู้สูงอายุ
กับการเรียนการสอน   ๑ รายวิชา คือ รายวิชา
การพยาบาลผู้สูงอายุ  ๑ 
๒. มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการผู้สูงอายุ
กับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒ เรื่อง คือ  
ร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ   และร่วมพิธีรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุไทย 

๔. การมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุของอาจารย์ อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของ
อาจารย์ทั้งหมด 

อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ จ านวน  ๒๗ คน คิดเป็น ร้อยละ  ๕๐ 
ของอาจารย์ทั้งหมด 

พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
 



~ ๗๕ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑.  ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการด าเนินงาน และต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และวิชาการ
ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีควรให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการด าเนินงานมีส่วนร่วมตั้งแต่
ในระยะแรก เพ่ือความเข้าใจและการวางแผนด าเนินงานที่ต่อเนื่องและตรงกับค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ความตระหนักถึงความส าคัญของการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือ ร่วมใจ
ของบุคลากรของวิทยาลัย  
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2. ชื่อโครงการ     โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม 
ผู้รับผิดชอบ        นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย   

๑. ประชาชนผู้มารับบริการ  ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน/ครั้ง 
๒. อาจารย์พยาบาล  จ านวน ๕๐ คน 
๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี  

ผลการด าเนินงาน 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
ขึน้ไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๒. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนอย่างน้อย ๕ รายวิชา 

มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน    
การสอน จ านวน ๖ รายวิชา 

๓. อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ จ านวน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. อาจารย์มีการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

อาจารย์มีการบูรณาการบริการวิชาการกับ     
การเรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐ 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. เข้ามามีส่วนร่วมใน             
การประสานงานกับผู้รับบริการ ช่วยให้เกิดความไว้วางใจในการด าเนินการเยี่ยมบ้าน 
 ๒. การให้บริการสุขภาพช่วยท าให้เกิดทัศนคติที่ดีของผู้รับบริการต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล 
 ๓. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนการพยาบาลได้สอดคล้องกับ
ความต้องการและบริบทชีวิตของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๗ ~ 
 

3. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ ๒๙ 
ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางขนิษฐา  ธนสมบัติ ๒. นางสาวสุภาพร ประนัดทา  ๓. นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย    ๑. ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  ๖๑  คน 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงานในโครงการ จ านวน ๑๕ คน 
         รวม  ๗๖ คน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ความรู้และสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด
อย่างน้อยร้อยละ๘๐ 

หลังเสร็จสิ้นการอบรม  ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ความรู้และสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 
๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มากขึ้นไป  อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๓ 

๓. ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากร
ภายหลังเข้ารับการพัฒนาในระดับมากขึ้น
ไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

เสร็จสิ้นการจัดอบรมโครงการ ผ.บ.ต.รุ่นที่  ๒๙ 
ระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่  ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ – ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามแผนด าเนินการ
ติดตามบุคลากรภายหลังการเข้ารับการพัฒนาในเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การบริหารจัดการของกลุ่มงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงานกลุ่มงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม 
มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานมีความมุ่งมั่น และใส่ใจ  

๒. วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย  

๓. การมอบหมายงานที่ชัดเจน และ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมาย    
การด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มี      
การรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบ 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้มีแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจนท าให้การด าเนินการส าเร็จได้ตามแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๒. การมอบหมายงานที่ชัดเจน   มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

๓. การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๔. ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ๕. ความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมท าให้การอบรมเป็นไปด้วยดี 



~ ๗๘ ~ 
 

4. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
ผู้รับผิดชอบ  ดร. ผดุงศิษฏ์  ช านาญบริรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของอาจารย์มีสมรรถนะ
ในการท างานเป็นทีมร่วมกับสห-
สาขาวิชาชีพและชุมชน อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐  
 

1. อาจารย์ของวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ
วิทยากรขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนา ประเด็นส าคัญ ได้แก่  จิตอาสาประชารัฐ 
ดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม เด็กเมืองเก่งดีมีสุข เมือง ๕ ดี 
ลดโรคเรื้อรัง และอาจารย์ได้เป็นวิทยากรและมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุIภาพชีวิตระดับอ าเภอใน
พ้ืนที่ตังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 15-
16 สิ งหาคม 2562 ณ โรงแรม เอสตะวั น  จั งหวั ด
มหาสารคาม โดยได้งบสนับสนุนจากสถาบันพระบรมราช
ชนก จ านวน 30,0000 บาท 
 

๒. มีองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

2. องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้กับชุมชน เรื่อง การสร้าง
ภาวะผู้น าร่วมของเครือข่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๙ ~ 
 

5. ชื่อโครงการ     บริการวิชาการสุขภาพในโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก: โครงการฝึกอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Care giver) 
ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสาวพัชรี แวงวรรณ ๒. นางสาวพนิดา โยวะผุย  ๓.นางสาวพิมลดา ลัดดางาม 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ –๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. ผู้เข้าศึกษาอบรมจ านวน จ านวน  ๑๐๐  คน 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานในโครงการ จ านวน ๑๐ คน 
              รวม 110 คน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม กิจกรรมใน
ระดับมาก ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ ผู้เข้าอบรมศึกษาอบรมมี ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม กิจกรรมในระดับมาก     
คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 

๒. ร้อยละของอาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
ในการให้บริการวิชาการตามสาขาอย่าง
น้อยร้อยละ๑๐ 

มีอาจารย์จากกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาล
ผู้สูงอายุ และการพยาบาลพ้ืนฐานและบริหารทาง      
การพยาบาล ให้บริการวิชาการในโครงการ  

๓. มีจ านวนองค์ความรู้และเผยแพร่สู่
สาธารณชน อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

ได้องค์ความรู้เป็นหนังสือ  

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับ
การยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การมีประสบการณ์ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามกับหน่วยงานภายนอก 
(โรงพยาบาลมหาสารคาม) ในการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ครั้งที่ 1 และ 2 
ท าให้เกิดความเชี่ยวชาญ จนสามารถด าเนินงานจัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 
ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ได้ส าเร็จตามแผน 
 
 
 



~ ๘๐ ~ 
 

6. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ : การรับแลกเปลี่ยนของอาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate School of 
Health Sciences, Okayama University, Japan ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ผู้รับผิดชอบ อ.ศุภรดา วงค์จ าปา, อ.ดร. อัจฉรา มีนาสันติรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๙- ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย  

๑. อาจารย์ ๒ คน และนักศึกษา ๖ คนจาก Graduate School of Health Sciences, Okayama 
University, Japan  
๒. อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๑๐ คน  

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศอย่างน้อย ๑ เครือข่าย  

๑. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับ Graduate School 
of Health Sciences, Okayama University, Japan 

๒. ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษามี
สมรรถนะด้านการใช้ภาษา  และความรู้ 
ด้านการศึกษาการพยาบาลในบริบทของ
ประเทศญี่ปุ่น เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๒. อาจารย์และนักศึกษามีสมรรถนะด้านการใช้ภาษา  
และความรู้ ด้านการศึกษาการพยาบาลในบริบทของ
ประเทศญี่ปุ่น เพ่ิมข้ึน 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. การบริหารของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ที่เหมาะสม ได้แก่ การประชุมเตรียมความพร้อม 

การมอบหมายงานที่ชัดเจน การท างานเป็นทีม ท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
๒. ความเชี่ยวชาญในด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของทีมงานงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ท า

ให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. การประสานกับงานอ่ืนๆท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานเป็นทีม ท าให้งานส าเร็จลุล่วง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่กาหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 

และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
๒. เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งของหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ โรงพยาบาลชุมชน 
๓. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการสื่อสารในระดับดี ท าให้

สามารถประสานงานและสื่อสารกับอาจารย์และนักศึกษาจากญี่ปุ่นได้ 
๔. การมอบหมายงานที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรายงานผลการดาเนินงาน และการการควบคุม 

ก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องทาให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้ด้วยดี 



~ ๘๑ ~ 
 

7. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ : การรับแลกเปลี่ยนของอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health 
Science Hang Tuah, Surabaya, Indonesia  ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ผู้รับผิดชอบ อ.ดร. อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, อ.สุปิยา วิริไฟ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๒๕ มีนาคม- ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย  ๑. อาจารย์ ๒ คน และนักศึกษา ๖ คนจาก Institute of Health Science Hang Tuah, 
Surabaya, Indonesia  

         ๒. อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๑๐ คน  
ผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีจ านวนเครือข่ ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศอย่างน้อย ๑ เครือข่าย  

๑. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับ Institute of 
Health Science Hang Tuah, Surabaya, 
Indonesia  

๒.  ร้ อยละของอาจารย์ และนักศึกษามี
สมรรถนะด้านการใช้ภาษา  และความรู้ ด้าน
การศึกษาการพยาบาลในบริบทของประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๒. อาจารย์และนักศึกษามีสมรรถนะด้านการใช้ภาษา  
และความรู้ ด้านการศึกษาการพยาบาลในบริบทของ
ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ิมข้ึน 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. การบริหารของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ที่เหมาะสม ได้แก่ การประชุมเตรียมความพร้อม 

การมอบหมายงานที่ชัดเจน การท างานเป็นทีม ท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
     ๒. ความเชี่ยวชาญในด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของทีมงานงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ท า

ให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. การประสานกับงานอ่ืนๆท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานเป็นทีม ท าให้งานส าเร็จลุล่วง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. การวางแผนดาเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 

และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
๒. เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งของหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ โรงพยาบาลชุมชน 
๓. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการสื่อสารในระดับดี ท าให้

สามารถประสานงานและสื่อสารกับอาจารย์และนักศึกษาจากอินโดนีเชียได้ 
          ๔. การมอบหมายงานที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรายงานผลการดาเนินงาน และการการควบคุม 
ก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องทาให้การดาเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้ด้วยดี 



~ ๘๒ ~ 
 

 
 
 
๑. ชื่อโครงการ     โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล 
ผู้รับผิดชอบ  นายดิษฐพล  ใจซื่อ / นายอนุชา  ไทยวงษ์ /นางสาววิไลลักษณ์ เผือกพันธ์/        
นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย / สโมสรนักศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาทุกชั้นปี และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามทุกคน  
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่ วม
กิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย    
ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ ๘๓.๓ 

๓.ร้อยละของกลุ่ ม เป้ าหมายเห็นคุณค่า 
ความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลใน
ระดับดีอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๓. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า ความส าคัญ
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพการพยาบาลในระดับดีอย่างน้อยร้อยละ 
๘๖.๘๔ 

๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข้ อ 
๒,๓,๖,๗,๙ ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

๔ . ร้ อ ยล ะขอ งนั กศึ กษ าที่ มี ผ ล ก า รป ระ เ มิ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๒,๓,๖,๗,๙ ใน
ระดับดีข้ึน ร้อยละ ๘๒.๓๒  ๘๖.๖๔ ๘๒.๕๖ ๘๘.๔๓  
๘๔.๓๓  ตามล าดับ 

5. เกิดผลงานสร้างสรรค์จาการประดิษฐ์
กระทงในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน อย่างน้อย 
๑ ผลงาน 

5. เกิดผลงานสร้างสรรค์จาการประดิษฐ์กระทงใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและได้รับการเผยแพร่
ต่อสาธารณชนจ านวน ๑ ผลงาน คือ ผลงานการ
ประดิษฐ์กระทงใหญ่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
๑๐ โดยผลงานในครั้งนี้ในรับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๓๐ 
ผลงานในการประกวดครั้งนี้ 

 
 
 

พันธกิจด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 



~ ๘๓ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. เรียนรู้การด าเนินการตามหลัก PDCA เช่น กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุ
รักษ์สิ่งแวดล้อมในประเพณีลอยกระทง ได้เรียนรู้ ดังนี้ 
  Plan : คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาท าแผนงานสโมสรนักศึกษาและได้มีการประชุม
วางแผนร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคามในการจัดท าโครงการ ออกแบบกระทง รูปแบบขบวนแห่ การซ้อมร า
ในขบวนแห่ การคัดเลือกผู้เข้าประกวดนางนพมาศ การบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยน าจุดเด่นและจุด
ด้อยของกิจกรรมปีที่แล้วมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชุมชนรับทราบ 
  Do : ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมย่อยด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การท า
กระทง การซ้อมการแสดง และก าหนดบทบาทตัวละครในขบวนแห่ การตกแต่งรถกระทง การคัดเลือกผู้
เข้าประกวดนางนพมาศ และฝึกซ้อม จัดท าป้ายค าขวัญขบวนแห่ มีการก ากับติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆลุล่วงได้ด้วยดี 
  Check : ด าเนินการประเมินผลโครงการ ตามแบบประเมินและจากทะเบียนผู้เข้าร่วม 
  Action : น าผลการประเมินมาวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
 ๒. เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเห็น
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีความดีงามของชาติไทย 
 ๓. เรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่ต้องร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมลงมือ
ปฏิบัติให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ๔. นักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนงานและการด าเนินกิจกรรม การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
 ๒. นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการด าเนินการและเกิดการเรียนรู้การแก้ไข
ปัญหาในเรื่องต่าง ๆในการด าเนินการ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑.บุคลากรและนักศึกษาให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
๒. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนโดยให้     

การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างดียิ่ง  และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
 ๓. อาจารย์ในกลุ่มงานกิจการนักศึกษาดูแลนักศึกษา และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด จึงท าให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จนโครงการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 4. อาจารย์ และอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ความส าคัญกับการกิจกรรมตลอดมา จากการเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนหลายท่านทุกๆ จึงท าให้นักศึกษาก าลังใจในการจัดท าโครงการ 
 5. ชุมชนศรีมหาสารคาม ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนโดยให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ 



~ ๘๔ ~ 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาทรัพยากรการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด  
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1. บุคลากรห้องสมุด      จ านวน      3  คน 
 ๒. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔    จ านวน  521  คน 
 ๓. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน    87  คน 
ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   ๑. วิทยาลัยมีหนังสือ ต ารา วารสาร
วิชาชีพ และระบบสืบค้นเป็นไปตาม
เกณฑ์สภาการพยาบาลครบ ๕ ข้อ 
   2. มีคู่มือการใช้ห้องสมุดและคู่มือ
การใช้ฐานข้อมูล 
  3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การจัดบริการด้านห้องสมุด อยู่ ใน
ระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) 
   4. ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่ได้รับ
การอบรม  ในการสืบค้น การใช้งาน 
Google App และการใช้ฐานข้อมูลใน
การสืบค้น อย่างน้อยร้อยละ 9๐ 
 

๑. วิทยาลัยมีหนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น
เป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาลครบ ๕ ข้อ 
    1.1 มีหนั งสือหรือต าราหลักทางการพยาบาล ใน            
5 สาขาวิชาหลัก ที่ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละ
รายวิชา  
รวมทั้งสิ้น 78 ชื่อเรื่อง     
    1.2 มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 26,537  เล่ม มี
นักศึกษา 520 คน คิดเป็นอัตราส่วนจ านวนหนังสือต่อ
นักศึกษา 1 คน เท่ากับ 51.03 เล่ม 
    1.3 มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศ จ านวน 
30  ชื่อเรื่อง 
     1.4 มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศ 
10 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 5 สาขาหลักทางการพยาบาล     
     1.5 มีระบบสืบค้นห้องสมุดผ่านอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ และระบบ 
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/   
2. มีห้องปฏิบัติการพยาบาล  ที่มีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล  สาขาในจ านวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย 
(รายละเอียดตามเอกสารปัจจัยเกื้อหนุน วิทยาลัยพยาบาล  
ศรีมหาสารคาม) 

พันธกิจด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

http://www.smnc.ac.th/ULIB6/


~ ๘๖ ~ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3. วิทยาลัยมีเครื่องทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพียงพอต่อความต้องการ ทันสมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
      Projector            จ านวน  28 เครื่อง 
      Visualization        จ านวน  32 เครื่อง 
      Printer laser color จ านวน   2 เครื่อง 
      Printer laser         จ านวน  14 เครื่อง 
      Scanner               จ านวน   6 เครื่อง 
      Computer            จ านวน  153 เครื่อง 

ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อ โดยใช้ใยแก้วน าแสง การ
เชื่อมต่อแบบ Leadline เชื่อมต่อที่ความเร็ว 150/40 
Mbps และ ระบบส ารอง  all net 50/10 Mbps  ระบบ
เครือข่ายไร้สาย (SNC-Wifi-Aruba) ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่
วิทยาลัย จ านวน 35 จุด 
๔. มีคู่มือการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (อยู่ระหว่าง
แก้ไข/ปรับปรุง) 
5. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถใช้ งาน
โปรแกรม Google App และฐานข้อมูลที่วิทยาลัยก าหนด
อย่างน้อย ๔ ฐานข้อมูล ได้แก่  ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูล
พัฒนาบุคลากร ฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
ฐานข้อมูลระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(วศม.) ร้อยละ ๘๐ 
6. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อ
คุณภาพการจัดบริการในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  - ห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 4.11 
  - ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ค่าเฉลี่ย 4.12 
  - ห้องปฏิบัติ การคอมพิว เตอร์ และระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ย 3.94 
 

 
 
 
 



~ ๘๗ ~ 
 

2. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เอ้ือต่อ     
การเรียนรู้                
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ     จ านวน  3 คน 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
 3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4      จ านวน 521 คน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 1. ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล
ครบ ๔ ข้อ 
 2. ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์สภา
การพยาบาล       
 3.  มีคู่มือการจัดบริการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 
 
 
 4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่ อ คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด บ ริ ก า ร
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล  แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕) 
 

           1. ห้องปฏิบัติการพยาบาลเป็นไปตามเกณฑ์สภา
การพยาบาลครบ ๔ ข้อ  
  
            2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์
สภาการพยาบาล       
  
            3. มีคู่มือการจัดบริการห้องปฏิบัติการพยาบาล  
คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ และมีก าหนดการใช้ห้อง ก าหนด
ระเบียบแนวปฏิบัติ การขอใช้ห้องนอกเวลาราชการ การยืม
คืนอุปกรณ์ และการสื่อสารกับผู้รับบริการ อาจารย์และ
นักศึกษา โดยจัดท าตารางการใช้ห้องติดไว้บริเวณหน้าห้อง 
 4 .  มี ก า รประ เมิ นคว าม พึ งพอใจต่ อก า ร ใ ช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาและอาจารย์ พบว่าผล
การประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.10)  และ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่าผล
การประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล
ของนักศึกษาและอาจารย์เพ่ิมขึ้น (ค่าเฉลี่ยจาก 4.09 เป็น 
4.11) 
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3. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
ผู้รับผิดชอบ  นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย  นางอรุณี  ศรีสุยิ่ง  นางสาวเฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์  
นางสาวกัญยา  ทูลธรรม  
ระยะเวลาด าเนินการ    ๑ ตุลาคม ๒๕6๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
1. กิจกรรมที่ 3.๕ จ านวน ๕๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจ านวน ๕๐ คน 
๒. กิจกรรมที่ ๓.๖ จ านวน ๕๕ คน ประกอบด้วย 
        ๒.๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่

เกี่ยวข้องจ านวน ๕๐ คน 
        ๒.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการและฐานข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

การศึกษาจ านวน ๕ คน 
๓. กิจกรรมที่ ๓.๗ จ านวน ๑๐๐ คนประกอบด้วย 

                   ๑) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ๖๐ คน 
                   2) วิทยากรจ านวน ๖  คน 
                   3) คณะท างาน 5 คน 
                   4) ผู้แทนแหล่งฝึก/ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า/ชุมชน/ผู้สูงอายุ/หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
๑๕ คน 
                   5) ผู้แทนนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม/ชั้นปี ๑๔ คน 
 ๔. กิจกรรมที่ ๓.๙ จ านวน ๓๐ คน ประกอบด้วย 
                   ๑) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน ๒๕ คน 
                   ๒) คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ๕ คน  
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
     มี ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นไปตามมาตรฐานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและมีการด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนดครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

     มี ร ะบบและกล ไกกา รประกั น คุ ณภ าพ
การศึกษาภายในเป็น ไปตามมาตรฐานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและมีการด าเนินการตามระบบ
ที่ ก า ห น ด ค ร อบ ค ลุ ม ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ            
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ๔.๔1    
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5) 

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.๖๑ จาก
คะแนนเต็ม 5) 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
     มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภ าย ในปี ที่ ผ่ า นม าและข้ อ เ สนอแนะจ าก
คณะกรรมการ  บริหารวิทยาลัยมาพัฒนา/
ปรับปรุง การด าเนินงานของหลักสูตรและสถาบัน
ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

     มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 25๖๐ และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ
สถาบัน ส่งผลให้การด าเนินงานของหลักสูตรและ
สถาบันมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันมีค่าเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนจาก 4.56 เป็น 4.๖๑ จากคะแนนเต็ม 5 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้  
 ๑. เรียนรู้จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  
          ๒. เรียนรู้แนวทางการปรับปรุงการรับการตรวจประเมินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ผู้เกี่ยวข้องมีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบ เกณฑ์ ตัวชี้วัด การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
 ๒. ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 ๓. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
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4. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา       
การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

นางอรุณี  ศรีสุยิ่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้าน         
การประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาลตามเกณฑ์การรับรองสถาบัน การศึกษาการพยาบาลและการผดุง-
ครรภ์ วันที่ 7 – ๑0 มกราคม 256๒ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ 3.1 - 3.3  

๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้างเหมาบริการ วิทยากร และคณะท างาน ๓๐ คน 
ผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.  การด า เนินงานประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร รั บ ร อ ง
สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์บรรลุค่าเป้าหมายที่วิทยาลัย
ก าหนด จ านวน 22 ตัวชี้วัด 

1. การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
บรรลุค่าเป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนด จ านวน 22 ตัวชี้วัด 
 

2. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องสามารถเขียนรายงานตนเอง
ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ถูกต้อง 
   

2. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องสามารถ
เขียนรายงานตนเองตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ถูกต้อง    
 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
AAR การเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มกิจการนักศึกษา 

1. การเตรียมหลักฐานการดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษา ปี 60 นักศึกษามีสมุดบันทึกการเข้าพบ
นักศึกษาให้อาจารย์ลงนามและมีตารางการเข้าพบนักศึกษษที่หน้า  Webวศม. โดยทางงานวินัยจะส่ง
ตารางการเข้าพบ ตัวอย่างการเขียน ผลการเรียน ปัญหาสุขภาพของนักศึกษาและส่งกลับคืนที่งานทาง 
mail อ.นุชนาถ  เพ่ือสรุปในภาพรวมสังเคราะห์  เป็น ACT 
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2. ภาคการศึกษาที่ 2 อ.พฤติศักดิ์ท าแบบฟอร์มการพบอาจารย์นักศึกษาข้อมูลตามหน้าเวปของ
วิทยาลัย 

3. ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 60 ให้สมบูรณ์ และควรพัฒนาให้ใช้ได้จริงในปี 61  
4. ความเสี่ยงของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน ให้งานวินัยท าร่วมกันระหว่างกิจการและงานวินัย 

 
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

1. การสรุปเล่มโครงการ ของปี 2560 และ 2561 ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. การด าเนินโครงการ จะมีการบันทึกลายเซ็นทุกครั้ง ทุกโครงการ 
3. การมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ ขาดหลักฐานลายมือชื่อผู้ เข้าร่วม และการสรุป การ

ด าเนินงาน และให้งานให้วิเคราะห์สังเคราะห์งานโครงการทั้งหมด เพ่ือน าไปเป็น act ในครั้ง
ถัดไป และในปีถัดไป และในระดับวิทยาลัยควรมีการสรุปภาพรวมของทั้งวิทยาลัย  และมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และการน าผลการบริการวิชาการไปใช้ ในการเรียนการสอน      การวิจัย 
และการบริการวิชาการ โดยงานบริการวิชาการ จะน าส่งแบบฟอร์มเพ่ือให้อาจารย์ที่ไปบริการ
วิชาการ น ามาสรุป หรือมีการถอดบทเรียนร่วมกันหลังกิจกรรม (ปกศ.2561) 

4. การลงข้อมูลการท าวิจัยส่วนบุคคลและการลงฐานข้อมูลวิจัย เพ่ือยืนยันการท าวิจัยของอาจารย์
ทุกท่าน ตรวจสอบให้สอดคล้องกับรายงานของทางวิทยาลัย เนื่องจากฐานข้อมูลวิจัยในปัจจุบัน
ไม่เชื่อมโยงไปยังอาจารย์ทุกท่าน (ให้อาจารย์ตรวจสอบและลงข้อมูลตนเอง) และงานวิจัย
ตรวจสอบอีกครั้ง โดยงานวิจัยท าหลักฐานแฟ้มรายงานการท าวิจับของอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์
ตรวจสอบความถูกต้องและให้อาจารย์ทุกท่านไปลงชื่อรับทราบ (ห้องวิจัย) และน ามาลงใน
ฐานข้อมูลตนเอง เพ่ือความถูกต้องและได้ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน 

 
กลุ่มวิชาการ 

1. การด าเนินการตรวจสอบ แฟ้มรายวิชา ปกศ.2560-2561 ในรายวิชาภาคปฏิบัติของ ปกศ.
2560 มคอ.ต้องเชื่อมโยงระหว่าง 2560-2561 โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการบูรณาการ หลังจาก
ตรวจสอบเรียบร้อย ท่าน ผอ. จะตรวจสอบความเชื่อมโยงอีกครั้ง โดยมีงานวิชาการช่วยสรุป เพ่ือ
ส่งคืนผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ปรับให้เห็นหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะวิชาที่มีการเชื่อมโยง
การดูแลระดับปฐมภูมิ รายงานประเมินผลการฝึกปฏิบัติของแต่ละรายวิชาให้รวบรวมและ
วิเคราะห์เพ่ือน าส่งวิชาการ โดยแนบรายชื่อพยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติ หัวหน้าตึก (อาจจะไม่
มีลายเชนต์ก็ได้) โดยรวบรวมจากกลุ่มวิชา (ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชา ส่ง มคอ.3-4 และ 5-6 ปก
ศ.2560-2561  ให้ อ.ผอ. เพ่ือตรวจสอบ ก าหนดส่งภายในวัน 15 มกราคม 2562 โดย
หัวหน้ากลุ่มวิชารวบรวม) 

2. มคอ.3-4 และ 5-6 ปกศ.2560-2561 ให้ตรวจสอบต าราหลักให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้
ถูกต้องสอดคล้องไปถึงแผนการสอน ก าหนดให้วิชาการสร้าง “แบบฟอร์มตรวจสอบต าราหลักใน 
มคอ. และในแผนการสอน” โดยให้ต าราหลักและเอกสารที่ระบุใน มคอ. ต้องปรากฏในแผนการ
สอนในแต่ละวิชาอย่างครบถ้วน (ไม่ใช่ทุกแผนการสอน แต่ทุกวิชาต้องครบที่ปรากฏใน มคอ.) 
โดย ต้องเป็นต าราทางการพยาบาลเท่านั้น มคอ.4 ไม่มีหมวดที่อ้างอิงต าราหลัก ให้ใช้อ้างอิงต ารา
หลักและเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก มคอ.3 ในรายวิชาภาคทฤษฎี 
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3. Rotation block จะมีการปรับเปลี่ยนตามสภาการพยาบาล ในรายวิชา ป.การพยาบาลมารดา
ทารกฯ 1 ซึ่งจะมีการปรับตั้งแต่ ปกศ.2560 – 2561 ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาปรับ มคอ.
4 และ 6 ให้ตรงกับ Rotation block ที่ อาจารย์สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ จะปรับ ให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่นับเป็นอาจารย์ประจ าได้ (กรุณาตรวจสอบ ห้ามมีรายชื่ออาจารย์ที่
คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์อย่างเด็ดขาด) 

 
กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

1. การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากร และความเชี่ยวชาญ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ให้อาจารย์แต่ละท่านลง
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน ภายในวันจันทร์ที่ 14 ก.ค. 62 โดย อ.
พวงแก้ว สาระโภค จะแจ้งวิธีการเข้าฐานข้อมูล โดยแจ้งข้อมูลในไลน์อีกครั้ง ในขณะที่ใช้งาน พบ
ปัญหาใดๆ ให้แจ้งที่งานบริหาร 
         ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล วิจัยและบริการวิชา ดร.อัจฉรา (วิจัย) ดร.นิสากร และ อ.กิตติศักดิ์
(บริการวิชาการ) 
         ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล กิจการนักศึกษา อ.นุชนาถ อ.พฤฒิศักดิ์ อ.วรันณ์ธร (ทุนการศึกษา
งานวินัย อาจารย์ที่ปรึกษาและสุขภาพ) อ.วีระชัยและคุณนาฏอนงค์ (กิจการนักศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา) อ.ภรรวษา (ท านุบ ารุง) อ.นงลักษณ์ (ฐานข้อมูลศิษย์เก่า) 
         ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล วิชาการ อ.สกาวรัตน์ คุณภัณฑิรา อ.สุพัตรา (งานทะเบียน) 
         ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล คุณสุชาติ (ฐานข้อมูลบุคลากร) อ.พัชรรีรัตน์ คุณกลรัตน์ 
(ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร) คุณสุรีพร คุณพวงเพ็ชร คุณวราภรณ์ อ.พวงแก้ว (ฐานครุภัณฑ์)      
อ.ชาลี อ.จีระวรรณ คุณศิริรัตนะ คุณสุภาพร คุณหนูไกร คุณวชิราภรณ์ (การเงินและงบประมาณ) 
การบันทึกทุกงานให้แล้วเสร็จ ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 

2. การบันทึกฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร อาจารย์ที่ไปพัฒนาตนเอง ขอให้ลงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ ปกศ. 2560 เนื่องจากปัจจุบันในส่วนของวิชาชีพ มีอาจารย์ที่ยังไม่ลง
ข้อมูลจ านวนมาก ขอให้บุคลากรทุกท่าน บันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้น ภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 
2562 

3. โครงการที่ด าเนินการใน ปี 2560 ที่ยังไม่ลงในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขอให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการลงข้อมูลให้ครบถ้วน โดยบริหารจะตรวจสอบโครงการที่ยังไม่ลงอีกครั้ง 

4. การประเมินความพึงพอใจ ขอให้อาจารย์ทุกท่านประเมินความพึงพอใจให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
5. โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ มีบุคลากรเข้าใช้งานค่อนข้างน้อย ขอให้อาจารย์เข้าเรียน

ภาษาอังกฤษ งานบริหารจะตรวจสอบและรายงานการเข้าใช้ทุกเดือน  
6. ส่ง SAR ที่ปริ้นท์แล้วพร้อมแฟ้มหลักฐาน ภายในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ภายใน เวลา 

09.00 น. ที่คุณวชิราภรณ์ แสงตะวัน 
7. การเตรียมนักศึกษาเพ่ือรับการประเมินฯ ชั้นปีละ ๓ คนเพ่ือตอบด้านวิชาการ และอีก ๑ คน 

ตอบค าถามด้านพัฒนานักศึกษา นักศึกษาทั้งหมดต้องสามารถตอบค าถามได้ทั้งด้านวิชาการและ
ด้านการพัฒนานักศึกษา โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมีทัศนคติที่
ดีต่อวิทยาลัย 
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8. การเตรียมอาจารย์เพ่ือรับการประเมินฯ จ านวน ๓ กลุ่ม  
1. กลุ่มอาจารย์ประสบการณ์การท างานที่สามารถนับได้ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 5 ปี   
อ.ดิษฐพล  อ.อนุชา  
2. กลุ่มอาจารย์ประสบการณ์การท างานที่สามารถนับได้ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลระหว่าง     
5-10 ปี  
 3. กลุ่มอาจารย์ประสบการณ์การท างานที่สามารถนับได้ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลมากกว่า   
11 ปีขึ้นไป อ.จีระวรรณ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาละ ๑ คน จ านวน 5 ท่าน 
รวมทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

9. การไปประชุมและไปราชการของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ฐานข้อมูล  ให้งดจนกว่าจะแก้ไขเอกสาร
หลักฐานเสร็จเรียบร้อยของกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะกรรมการ ทั้งภายในสถาบัน และคณะกรรมการจากหน่วยงาน
ภายนอก   
 ๒. การน าบทเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 
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5. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา       
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

นางอรุณี  ศรีสุยิ่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจรับรองสถาบัน การศึกษาการพยาบาลและ        
การผดุงครรภ์ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล” วันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน 256๒ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ ๔ จ านวน 8๓ คน ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๖๐ คน 
๒. ตัวแทนแหล่งฝึก/ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า/ชุมชน/ผู้สูงอายุ/หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 

๑๐ คน 
3. ผู้แทนนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม/ชั้นปี จ านวน ๑๐ คน 
4. คณะกรรมการ ตรวจประเมินจากสภาการพยาบาล จ านวน ๓ คน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์บรรลุค่า
เป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนด จ านวน 22 
ตัวชี้วัด 

วิทยาลัยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ และได้ประเมินตนเองพบว่าบรรลุค่าเป้าหมายที่
ก าหนด จ านวน 21 ตัวชี้ วัด ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย             
1 ตัวชี้วัด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 4 คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจ า 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องสามารถเขียนรายงานตนเอง
ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ถูกต้อง 
   

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องสามารถ
เขียนรายงานตนเองตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ถูกต้อง 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 1. การด าเนินประกันคุณภาพการศึกษานั้นมีความส าคัญต่อองค์กร จึงต้องการความร่วมมือจาก
คณาจารย์ทุกท่าน และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

2. การด าเนินประกันคุณภาพการศึกษานั้นต้องท าเป็นประจ าและต่อเนื่อง จึงจะเป็นปัจจัยขับ
เคลื่อนทีส่ าคัญของกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
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6. ชื่อโครงการ    โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง  นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย  นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ่มเป้าหมาย   จ านวน  ๓๕  คน ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  ๓๐ คน 
๒. คณะท างาน จ านวน ๕ คน 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ระดับความส าเร็จของการบริหารความ
เสี่ยง  
    ๑.๑ มีระบบกลไกการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง 
    ๑ . ๒  มี แ ผนบริ ห า รคว าม เ สี่ ย งที่
ครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 
    ๑.๓ มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
ตามแผนที่ก าหนด 
    ๑.๔ มีการรายงานผลการด าเนินงาน
บริ ห า รคว าม เสี่ ย งต่ อผู้ บ ริ ห า รและ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตามแผนที่
ก าหนด 
 
    ๑.๕ ระดับความเสี่ยงของการบริหาร
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 
๒. ระดับความส าเร็จของการควบคุม
ภายในของวิทยาลัย  
    ๒.๑ มีระบบกลไกการด าเนินงานการ
ควบคุมภายในองค์กร 
    ๒.๒ มีแผนการควบคุมภายในองค์กรที่
ครอบคลุมและเป็นรปูธรรม 
    ๒.๓ มีการด าเนินงานควบคุมภายใน
ตามแผนที่ก าหนด 
    ๒.๔ มีการรายงานผลการด าเนินงาน
การควบคุมภาย ในต่ อผู้ บ ริห ารและ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตามแผนที่
ก าหนด 

   ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง มี
การด าเนินการ ๕ ข้อ ดังนี้ 
๑. มีระบบกลไกการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยง 
๒. มีแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมและเป็น
รูปธรรม 
๓. มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามแผนที่
ก าหนด 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานบริหารความ
เสี่ ยงต่อผู้ บริหารและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยตามแผนที่ก าหนด ปีละ ๒ ครั้ง  
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๕. ระดับความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยงลดลง
จากเดิมทุกด้าน 
 
   ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในของ
วิทยาลัย มีการด าเนินการ ๔ ข้อ ดังนี้ 
๑. มีระบบกลไกการด าเนินงานการควบคุมภายใน
องค์กร 
๒. มีแผนการควบคุมภายในองค์กรที่ครอบคลุม
และเป็นรูปธรรม 
๓. มีการด าเนินงานควบคุมภายในตามแผนที่
ก าหนด 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานการควบคุม
ภายในต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยตามแผนที่ก าหนด 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



~ ๙๗ ~ 
 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การจัดโครงการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร เป็นการส่งเสริมการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงให้ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด จึงเป็น
โครงการที่ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและลดความเสี่ยงใน
องค์กร 
 ๒. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กรมีส่วนที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย จ าเป็นที่
บุคลากรในองค์กรต้องด าเนินการให้ถูกต้อง รัดกุม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 ๓. ก่อนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการในกิจการใดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับเฉพาะของทางราชการ ควรมีการส ารวจความรู้ความสามารถ และความต้องการพัฒนา
ในเรื่องนั้นๆ ก่อน เพ่ือวางแผนการจัดการพัฒนาให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและร่วมกิจกรรมการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะใน        
การด าเนินงาน 
 ๒. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ที่มีความเข้าใจหลักการและมีประสบการณ์
ในบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๘ ~ 
 

7. ชื่อโครงการ   โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง  นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย  นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กลุ่มเป้าหมาย  
 จ านวน  ๓๐  คน ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน จ านวน ๑๐ คน 
๒. บุคลากรกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง จ านวน ๑๖ คน 
๓. คณะท างาน จ านวน ๓ คน 
๔. วิทยากรภายนอก ๑ คน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในได้ตามมาตรฐานและ
รายงานผลการตรวจสอบภายในได้
ถูกต้อง 
๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิม
มากขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติ งาน ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานลงได้  
 

๑. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ตามมาตรฐานและรายงานผลการตรวจสอบภายในได้
ถูกต้อง 
 
๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดใน    
การปฏิบัติงานลงได้  
 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การจัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบภายใน เป็น        
การส่งเสริมการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนด จึงเป็นโครงการที่ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานภายในองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและลดความ
เสี่ยงในองค์กร 
 ๒. การประสานวิทยากร ของส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ควรมีการประสานก่อนเริ่มจัดท าแผนงานประจ าปี เพ่ือให้สามารถก าหนดวันล่วงได้ 
 ๓. หากไม่สามารถประสานวิทยากรได้ ต้องมีการด าเนินงานของการตรวจสอบภายใน โดยผู้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการศึกษาระเบียบต่างๆ จากคู่มือที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ หากมีข้อสงสัย สามารถประสานงานไปยังส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และขอค าแนะน าได้ 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและร่วมกิจกรรมการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะใน            
การด าเนินงาน 
 



~ ๙๙ ~ 
 

8. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
ผู้รับผิดชอบ    นางจีระวรรณ         ศรีจันทร์ไชย  

นางสาวกัญญาพัชร   เบ้าทอง 
นายชาลี                ศิริพิทักษ์ชัย 

ระยะเวลาด าเนินการ  
       1) การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ช่วงเดือน                                               
ตุลาคม  2561 – กันยายน 2562 
       2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ    
                 ครั้งที่  1  วันที่   3 – 5    กรกฎาคม   2562 
        ครั้งที่ 2  วันที่   22- 23  กรกฎาคม   2562 
                 ครั้งที่ 3  วันที่      1 - 2   กรกฎาคม   2562   
กลุ่มเป้าหมาย  
 1. คณะกรรมการปรับปรุง/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ  
              ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕63                        จ านวน   45   คน 
 2. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัย   จ านวน   44   คน 
 3. วิทยากรภายใน                                         จ านวน     1   คน 
                                          รวมทั้งสิ้น  90 คน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1) มีการด าเนินงานตามกระบวนการ 
พัฒนาแผน ครบ 8 ข้อ 
 เกณฑ์ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของวิทยาลัย โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
วิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2561 ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้  

  1.  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 เสนอผ่านการอนุมัติ
จากผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  
   การด าเนินการ  ได้ด าเนินการ ดังนี้  
    1.1 ด าเนินการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล  
    1.2.จัดท าก าหนดการและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
รวม 42 คน   
    1.3.ได้เตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ  คู่มือลักษณะ
บทบาทหน้าที่รายบุคคล  แผนยุทธศาสตร์ 2559 – 2563  
(ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2561)  แผนกลยุทธ์การเงิน
2559 – 2563 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2562) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  



~ ๑๐๐ ~ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  
อย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง และ รายงานผล
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยไปปรับปรุง
แผนงาน/โครงการประจ าปี    
  

   1.4  ประสานงานเรื่อง ขอใช้สถานที่   ใช้บริการโสตฯ  
และผู้ดูแลอาหารว่าง สวัสดิการของวิทยาลัย และประสาน
ร้านอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
    1.5 มอบหมายผู้รับผิดชอบงานภายในกลุ่มงาน  ดังนี้ 
          อ.ชาลี  รับผิดชอบ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ และเอ้ืออ านวยให้การประชุมเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 
          อ .กัญญาพัชร   รับผิดชอบ การลงทะเบียน 
สวัสดิการ การรวบรวมข้อมูล และประสานงานทั่วไป 
          นางสาววชิราภรณ์  รับผิดชอบ บันทึกรายงาน
และประสานงานทั่วไป 
2. การด าเนินงาน 
    จากการท าโครงการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการ
วางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัย ประจ าปี  
งบประมาณ 2562 มีการด าเนินการดังนี้ 
    2.1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ
ปีงบประมาณ 2562  และจัดท าสรุปรายงานโครงการที่
ส าคัญของวิทยาลัย  
     2.2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
2559-2563 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2563) โดยมี
การด าเนินการจัดท าร่างรูปเล่ม ครั้งที่ 1  และมีการปรับแก้
ไข ตามข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท ารูปเล่มที่สมบูรณ์ให้ผู้บริหาร
ทุกระดับ และน าไปเผยแพร่ใน website ของวิทยาลัย  
    2.3. จั ดท า แผนกลยุทธ์ ทา งการ เ งิ น  ประจ าปี
งบประมาณ 2559-2563 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
2563 ) โดยมีการด าเนินการจัดท าร่างรูปเล่ม ครั้งที่ 1  
และมีการปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท ารูปเล่มที่
สมบูรณ์ให้ผู้บริหารทุกระดับ และน าไปเผยแพร่ใน website 
ของวิทยาลัย 
   2.4. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โดยมีการ
ด าเนินการท าร่างรูปเล่ม ครั้งที่ 1  และมีการปรับแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท ารูปเล่มที่สมบูรณ์ให้ผู้บริหารทุก
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระดับ และน าไปเผยแพร่ใน website ของวิทยาลัย โดย
พบว่าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563  
ตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 ยังไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์    ดังนั้น  จึงได้
มีการ ประชุมเพ่ือปรับแผนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือให้สอดคล้องสัมพันธ์กันมากขึ้น บัดนี้ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยและน าไปเผยแพร่ใน website ของวิทยาลัย 
 3.  มีแผนการติดตามผลการด าเนินงาน ในช่วงไตรมาสที่ 1 
ไตรมาศที่ 2  ไตรมาศที่ 3   และไตรมาส 4  ผ่านรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์   
4.  น าข้อมูลที่ได้ไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563  ได้ผลลัพธ์ ดังนี้ 
   1.)  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2559–2563   โดยคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์แผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปี งบประมาณ 2559 และมี การจั ดท า แผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559–2563 (ฉบับ
ทบทวน ปีงบประมาณ 2563) โดยคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปีงบประมาณ2563  ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุก
กลุ่ ม    มี การประชุ มบุ คลากร เ พ่ือ ให้ มี ส่ ว นร่ วม ใน             
การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) และวิพากษ์แผนฯ และ
น าเสนอ แผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559–
2563 (ฉ บั บ ท บ ท ว น  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2563) ต่ อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองและ
อนุมัติแผน  โดยวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน 4 ประเด็น 8 กลยุทธ์  ตัวชี้วัดกลยุทธ์และค่า
เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ จ านวน 16 ตัวชี้วัด  
  2) มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกกลุ่ม/
กลุ่มงาน  
  ๓)  มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการครบ 4 
พันธกิ จ   เ พ่ื อน า ไปจั ดท าแผนปฏิบั ติ ก ารปร ะจ าปี
งบประมาณ 2563 
  4)  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  โดยตัวชี้วัดกลยุทธ์        
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มีจ านวน  16 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ มีจ านวน     
21 ตัวชี้วัด 
    และมีแผนการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2   ครั้ง และ 
รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา และน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการประจ าปี    

2) มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 
 

   วิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี
งบประมาณ2559–2563    (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
2563)  ที่ ส อดคล้ อ ง กั บ แผนยุ ท ธ ศ าสตร์ ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2559–2563 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
2563) ของวิทยาลัย โดยมีการวิ เคราะห์ทางการเงิน 
(SWOT) และก าหนดกลยุทธ์ทางการเงิน แนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  และน า เสนอ แผนกลยุทธ์ทางการ เงินประจ าปี
งบประมาณ 2559–2563 (ฉบับบทบทวนปีงบประมาณ 
2563 ) ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
รับรองและอนุมัติแผน  

3) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย  

   มีรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รายงานต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในทุกรอบไตรมาส 

 
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          1. การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ เมื่อได้รับมอบหมายผู้รับผิดชอบได้รีบด าเนินการ  โดยร่าง
โครงการรับค าชี้แนะจากผู้บริหาร และที่ส าคัญคือ ผู้อ านวยการวิทยาลัย ได้ชี้แนะแนวทางใน               
การด าเนินการและมีการปรับแผนให้ปรับวันเป็น 2 ช่วง เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้มีเวลาในการพิจารณาผล       
การด าเนินงานเพื่อน ามาสู่การพัฒนา  ท าให้โครงการผ่านความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติโครงการ 
 2. การท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน ฯ ได้มีการประสาน เพ่ือขอรายชื่อคณะกรรมการ 
เพ่ือการแต่งตั้ง จากรองผู้อ านวยการเป็นหลัก และผ่านความเห็นชอบของผู้อ านวยการวิทยาลัย ประสาน
รองผู้อ านวยการในการแจ้งในกลุ่มท าให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูล 
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 3. การวางแผนด าเนินงานและการเตรียมการ ต้องมีความรู้และเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน
และมีทีมงานในการด าเนินงานที่ดี จึงจะช่วยให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้  ซึ่งในการนี้ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ได้มีการศึกษาและสอบถาม จากผู้ที่มีประสบการณ์ และเรียนรู้จากเอกสาร /คู่มือ และ
ประสบการณ์ น าไปสู่การวางแผนเตรียมทั้งด้านเอกสารประกอบ อุปกรณ์ สถานที่ประชุม และสวัสดิการที่
ดี รวมทั้งกระบวนการด าเนินการ มีการปรับและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้ดี 
  4. การรวบรวมผลงานในโครงการจากกลุ่มต่างๆ   เป็นเรื่องที่ยาก ในการที่จะให้ทุกกลุ่มงาน
สามารถส่งงานที่ต้องการได้ตามเวลาที่ก าหนด ถึงแม้ว่าจะเป็นร่างของการน าเสนอ หรือสรุปผล           
การด าเนินงานที่ผ่านมา เนื่องจากขาดมาตรการด าเนินงาน และการก าหนดกติกาที่ชัดเจน 
           5. การจัดท าแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติงานที่ดี  ต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
วิทยาลัยฯ  ในขณะนั้นๆ  และมีการพัฒนาการด าเนินงานภายใต้ตังชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 
 6. การปรับเปลี่ยนแผนงาน /โครงการ ตั้งมีการด าเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด เพ่ือป้องกันการรายงานผลการด าเนินงานที่ผิดพลาด และกระทบต่อการด าเนินงานใน 
พันธกิจอ่ืนๆ 
  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การประสานงานที่ดี   ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานและประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ   ท าให้เกิดผลลัพธ์การน าเสนองาน และการวางแผนในแต่ละกลุ่ม
งานที่ด ี

2. ความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่อง การเข้าร่วม
ประชุมที่ไม่ต่อเนื่อง จากการที่อาจารย์ยังมีภารกิจ แต่ทุกคนได้แสดงศักยภาพและเกิดผลงานได้มี         
การน าเสนองานได้ตามท่ีมอบหมายในก าหนดการ 

3. การก ากับติดตาม และการรายงานผลเป็นสิ่งส าคัญเพราะหลังจากการประชุม ข้อมูลมักจะรวบรวม
ได้ยาก ดังนั้น ผู้รับผิดชอบจึงรวบรวมงานเป็นระยะมีลายลักษณ์อักษร ผ่านรองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม ฯ 
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สรุปการใช้งบประมาณในโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒                           

1. สรุปภาพรวมโครงการกลยุทธ์และการใช้งบประมาณโครงการกลยุทธ์ แยกตามพันธกิจ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕62 
1.1 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
1.2 พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
1.3 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
1.4 พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.5 พันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

2. สรุปภาพรวมโครงการประจ าและการใช้งบประมาณโครงการประจ า แยกตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
2.1 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
2.2 พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
2.3 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
2.4 พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.5 พันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

3. สรุปภาพรวมการจัดสรรงบประมาณโครงการกลยุทธ์และโครงการประจ า แยกตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
3.1 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
3.2 พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
3.3 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
3.4 พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.5 พันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
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 ๑. สรุปภาพรวมโครงการกลยุทธ์และการใช้งบประมาณโครงการกลยุทธ์ แยกตามพันธกจิ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 

ล าดับที่ โครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(%) 

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

๑. 
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
30,920 - 30,920 

100 

๒. 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 
 

๒4,440 13,260 11,180 
45.74 

๓. 
 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่
วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 33 

๕๓,๘๕๐ ๓๔,๕๘๘ 19,262 
 

4. 
โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกัน
คุณภาพ 

เครือข่ายฯ 
325,000 

159,908 165,092 
35.77 

5. 
 

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างาน
ในยุค ๔.๐ 

25,000 
 

๒๐,๐๐๐ 5,000 
50.80 

 รวมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  ( 5 โครงการ) 459,210 ๒๒๗,๗๕๖ 231,454  

พันธกิจด้านการวิจัยฯ   

6. โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและ 
ผลงานนวตกรรม หนังสือ ต ารา 

1,181,484 235,400 946,084 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 



~ ๑๐๖ ~ 
 

ล าดับที่ โครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(%) 

7. โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงาน วิจัย/ผลงานวิชาการ 
 

41๖,๐๐๐ 57,890 358,110 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

8. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
 

๔๒,๐๐๐ 0 42,000 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 
รวมพันธกิจด้านการวิจัยฯ  (3 โครงการ)  1,639,484 293,290 1,346,194 กลุ่มวิจัยและบริการ

วิชาการ 
 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ   

9. โครงการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 

38,450 21,7๕๐ 16,700 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

10. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25 

1,283,350 564,160 719,190 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

11. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาลรุ่นที่ 3 

2,712,060 739,923 1,972,137 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

12. โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด (หลักสูตร 1 เดือน) เขตสุขภาพที่ 
7 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

400,000 353,906.10 

 
46,094 กลุ่มวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 
 

รวมพันธกิจด้านการบริการวิชาการ  (4 โครงการ) 
 

4,433,860 
 

๑,๖๗๙,๗๓๙ 
 

2,754,121 
 



~ ๑๐๗ ~ 
 

ล าดับที่ โครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(%) 

พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
13. 

 
โครงการ พัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมแบ่งปันความดี น าจิตอาสา    
สู่ความพอเพียง 

๓๐,๓๗๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๓๗๐ กลุ่มกิจการนักศึกษา 

14. 
โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
พัฒนานักศึกษากับการจัดการเรียนการสอน 

๕๒,๓๐๐ ๔๑,๐๐๐ 
 

๑๑,๓๐๐ กลุ่มกิจการนักศึกษา 

 รวมพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(2 โครงการ) 

82,670 56,000 ๒๖,๖๗๐ - 

พันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

15. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

47,๙๙๐ - ๔๗,๙๙๐ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ 934,550 31,664 ๙๐๒,๘๘๖ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพ 

387,800 14,800 
 

๓๗๓,๐๐๐ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙๗,๔๗๐ ๑๖๗,๐๘๐ -๖๙,๖๑๐ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

 
รวมพันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

(4 โครงการ) 
1,467,810 213,544 ๑,๒๕๔,๒๖๖ กลุ่มบริหารและ

ยุทธศาสตร์ 



~ ๑๐๘ ~ 
 

ล าดับที่ โครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(%) 

 
รวมงบประมาณโครงการกลยุทธ์ 18   โครงการ 8,083,034 ๒,๔๗๐,๓๒๙ 

 
5,612,705  

 

  2.    สรุปภาพรวมโครงการประจ าและการใช้งบประมาณโครงการประจ า แยกตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

๑. โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ   
 

30,625 ๔,๒๐๐ 26,425 กลุ่มวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับอาจารย์พิเศษ
สอนภาคปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา 2561 

๘2,120 ๗๑,๗๕๒ 10,368 กลุ่มวิชาการ 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดท ารายละเอียด
รายของรายวิชา  (มคอ๓) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ๔) 

28,200 ๑๓,๓๙๐ 14,810 กลุ่มวิชาการ 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561-๒๕๖๒ 
 

10,850 
 

๔๑,๘๘๐ -31,030 กลุ่มวิชาการ 



~ ๑๐๙ ~ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5. โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

62,750 
 

12,700 50,050 กลุ่มวิชาการ 

6. โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
จัดท ารายละเอียดของ   มคอ.5 มคอ.6 ปีการศึกษา 2561 

๔๗,๒2๐ 5,590 41,630 กลุ่มวิชาการ 

7. โครงการพัฒนาการบริหารงานทะเบียนและประมวลผล 5,250 - 5,250 กลุ่มวิชาการ 
8. โครงการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าหลักสูตรต่างๆ ของ

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒    

51,๐๐๐   ๔๓,๑๐๐ 7,900 กลุ่มวิชาการ 

 รวมโครงการประจ ากลุ่มวิชาการ  8  โครงการ 318,015 ๑๙๒,๖๑๒ 125,403 
 

 

9. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

349,300 ๒๓๖,๑๕๕ 113,145 กลุ่มกิจการนักศึกษา 

10. โครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือเข้าสู่วิชาชีพ 16,400 ๒๓,400 -7,000 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
11. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 13,000 11,125 1,875 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
12. โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า เพ่ือพัฒนาการบริการ

สุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในยุค 4.0 
3,000 480 

 
2,520 กลุ่มกิจการนักศึกษา 

13. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) 

52,400 28,550 23,850 กลุ่มกิจการนักศึกษา 



~ ๑๑๐ ~ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14. โครงการกีฬาสี สุขภาพดีถ้วนหน้า 30,000 - 30,000 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
15. โครงการ วศม. ร่วมใจ  ลดละเลิกบุหรี่ในชุมชน 10,000 - 10,000 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
16. โครงการพอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 27,000 12,000 15,000 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
17. โครงการนักศึกษาพยาบาล สร้างความดี ด้วยหัวใจ 

จิตอาสา 
15,000 0 15,000 กลุ่มกิจการนักศึกษา 

18. โครงการรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างสุข ๓๓,๘๐๐ ๘,๒๐๐ 25,600 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
19. โครงการ My Happiness’s Exercises  for Health 15,000 11,705 3,295 กลุ่มกิจการนักศึกษา 

20. โครงการ เปิดประตูความรู้สู่วิชาชีพพยาบาล 5,000 - 5,000 กลุ่มกิจการนักศึกษา 

21. โครงการ วศม.ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 5,000 0 5,000 กลุ่มกิจการนักศึกษา 

22 โครงการ  IT  Genius club 6,900 4,000 2,900 กลุ่มกิจการนักศึกษา 

23. โครงการ วศม.ร่วมใจ  สัญจรปลอดภัย รักษาวินัยจราจร 5,000 0 5,000 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
24. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี 12,200 0 12,200 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
25. โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 1,000 0 1,000 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
26. โครงการบริการนักศึกษา 364,440 - 364,440 กลุ่มกิจการนักศึกษา 

27. โครงการรวมพลังวิชาการก้าวผ่านไปด้วยกัน 14,600 - 14,600 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
28. โครงการงามอย่างไทย วินัยดี ชีวีมีสุข 4,920 - 4,920 กลุ่มกิจการนักศึกษา 



~ ๑๑๑ ~ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

29. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 10,000 - 10,000 กลุ่มกิจการนักศึกษา 
30 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสืบสาน

ประเพณีวิชาชีพพยาบาล  

181,950 54,050 
 

127,900 
 

กลุ่มกิจการนักศึกษา 

รวมโครงการประจ ากลุ่มกิจการนักศึกษา  22  โครงการ 
 

1,175,910 ๓๘๙,๖๖๕ 
 

786,245 
 

 

31. โครงการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้
ห้องสมุด 

1,163,200 536,830.50 626,369.5 กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

32. โครงการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔,240,872 371,407 
 

3,869,465.0 กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

33. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3,140,100 792,000 2,348,100.0 กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ 

รวมโครงการประจ ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 3  โครงการ 8,544,172 1,700,237.50 6,843,934.5  

 รวมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  ( 33 โครงการ) 10,038,097 ๒,๒๘๒,๕๑๕ 7,755,582.0  
 
พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

    

34. โครงการพัฒนาการบริหารผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  
 

๔8,๖๐๐ ๑๘,๖๐0 ๓๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 
 

รวมพันธกิจด้านการวิจัยฯ  ( 1 โครงการ) 
 

๔8,๖๐๐ ๑๘,๖๐0 ๓๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 



~ ๑๑๒ ~ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 

35. โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

24,684 ๑๔,๗๙๐ 9,894 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

36. โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม 
 

25,250 ๘,๗๕๗ 
 

16,493 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

37. โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) รุ่น
ที่   ๒9 

๑,366,2๐0 
 

844,174 
 

522,026 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

38. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ)  

4,200 30,000 -25,800 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3๙. โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก (caregiver) 

- - - กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

40. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ : 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่างประเทศร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NecNet) 
 
 

41,980   - 41,980 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 



~ ๑๑๓ ~ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๔1. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ :  
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ Capital University, 
Ohio, USA 
 

๒๙๕,๕๒๐ 269,958 25,562 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

42. โครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ : การ
รับแลกเปลี่ยนของอาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate 
school of health science, Okayama University, 
Japan 
 

31,600 12,000 19,600 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

43. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ : การ
รับแลกเปลี่ยนของอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of 
Health Science Hang Tuah, Surabaya, Indonesia  ณ 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
 

๔๙,๐๐๐ 138,445 -89,445 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 รวมพันธกิจด้านการบริการวิชาการ ( ๙  โครงการ) 1,838,434 ๑,๓๑๘,๑๒๔ 520,310 กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 



~ ๑๑๔ ~ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

44. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

165,๘๐๐ 10,610 155,190 กลุ่มกิจการนักศึกษา 

 รวมพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(1 โครงการ) 

165,๘๐๐ 10,610 155,190 กลุ่มกิจการนักศึกษา 

 
พันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

45. โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

๑๔๘,๔๘๕ 11๙,๔27 ๒๙,๐๕๘ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 

46. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

222,13๐ ๑๖๙,๖๖๒.๗๕ ๕๒,๔๖๗ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 

47. โครงการ “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
องค์กร” 

๗๕๐ 0 ๗๕๐ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 

48. โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน 
 
 

๓๐,๑00 0 ๓๐,๑00 กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 



~ ๑๑๕ ~ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

49. โครงการ “พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓”  

6๗,๒๕๐ 42,000 ๒๕,๒๕๐ 
 

กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 

50. โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน  
 

10,๐๐๐ - 10,๐๐๐ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 

51. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - - กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 

52. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  
 

๑๐,๐๐๐ 6,820 ๓,๑๘๐ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 

53. โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy 
workplace)  

796,950 47,500 ๗๔๙,๔๕๐ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 

54. 
 

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2  
 

8,835,780 1,815,865.31 
 

๗,๐๑๙,๙๑๕ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 

55. โครงการ พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
พระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก 

35,000 136,876 -๑๐๑,๘๗๖ 
 

กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ฯ 

รวมโครงการประจ ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
(11 โครงการ) 

6,637,965 ๒,๓๓๘,๑๕๑ 4,299,814 
 

 

รวมพันธกิจด้านการบริหารจัดการ  (๑1 โครงการ) 
 

6,637,965 ๒,๓๓๘,๑๕๑ 4,299,814 
 

 



~ ๑๑๖ ~ 
 

 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ เงินตามแผน 
(บาท) 

เงินสรุปจริง 
(บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

รวมโครงการประจ าทุกพันธกิจ (5๕  โครงการ) 
 

5,897,986 ๙,๔๕๙,๗๖๙ -3,561,783 
 

 

รวมงบประมาณโครงการกลยุทธ์ (1๘   โครงการ) 3,652,940 ๒,๔๗๐,๓๒๙ 
 

1,182,611 
 

 

รวมโครงการกลยุทธ์/โครงการประจ าทุกพันธกิจ 
( 73  โครงการ) 

9,550,926 
 

๑๑,๙๓๐,๐๙๘ -2,379,172 
 

 


