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ค าน า 
******************************************************************************************* 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ฉบับนี้    จัดท าขึ้นเพ่ือ 

รวบรวมผลการปฏิบัติงานในโครงการยุทธศาสตร์และโครงการประจ า   ประจ าปีงบประมาณ 2561  วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   ประจ าปีงบประมาณ 
2561  โดยเป็นโครงการยุทธศาสตร์จ านวน  19 โครงการ  โครงการประจ า จ านวน  55  โครงการ  รวม
โครงการทั้งสิ้น  74  โครงการ  แต่ในช่วงกลางปีงบประมาณมีการปรับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  เพิ่ม
โครงการประจ า จ านวน 4 โครงการ รวมโครงการประจ า 59 โครงการ ดังนั้นมีโครงการ รวมทั้งปีงบประมาณ  
78 โครงการ  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ จ านวน 15 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนงาน 
จ านวน 19  ตัวชี้วัด ซึ่งในการด าเนินงานสรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้   บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและรับฟังผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบรับรองผลการปฏิบัติงานในโครงการประจ าปีงบประมาณ   2561   
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย   

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และสรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ตวัชี้วัดแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561   ที่เกิดจากการด าเนินงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ และร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุก
ระดับ จะสามารถใช้ข้อมูลที่ได้นี้  เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 2๕๖2   เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง  

 

                                                                             
(นางนฤมล    เอนกวิทย์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
              กันยายน   2561           
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ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

1.  ชื่อสถาบันการศึกษาและองค์กรต้นสังกัด 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 

2.  เจ้าของ/ผู้ประกอบการ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

๓.  คณบดี/ผู้อ านวยการ/ต าแหน่งที่เทียบเท่า 
 ดร. นฤมล  เอนกวิทย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ระดับต้น (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550- 
ปัจจุบัน)  

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4511030794  ซึ่งออก

ให้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และบัตรหมดอายุวันที่ 23 ธันวาคม 2560 
 

4.  ประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ  “วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม”  เมื่อวันที่  15 
มีนาคม พ.ศ. 2558  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลา
ฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 และเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2526 
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีเนื้อท่ีทั้งหมด 59  ไร่ 98 ตารางวา แบ่งเป็น 2  แห่ง  คือ  
  แห่งที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 หรือเรียกว่า “วศม. 1”   มีเนื้อที่ 30 ไร่ ตั้งอยู่
เลขที่ 50  ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก  นางเหรียญ  
พุทธัสสะ  จ านวน 20 ไร่  และซื้อเพ่ิมอีก 10 ไร่ เริ่มด าเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 
และการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2526 เป็นวิทยาลัยอันดับที่ 21 สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็น
โครงการศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งด้านวิชาการและความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬารวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ  
   แห่งที่ 2  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 หรือเรียกว่า “วศม.2” มีเนื้อที่ 29 ไร่ 98 
ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัดได้
มอบที่ดินในปี พ.ศ. 2529 เพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ 
2 หลัง อาคารที่พักอาจารย์ 3 ชั้น 20 ห้อง 2 หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5  ชั้น 1 หลัง วิทยาลัย
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พยาบาลศรีมหาสารคาม 2  อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1  ประมาณ 2 กิโลเมตร  ทางไป
อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ที่เน้น
ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต และปีการศึกษา 2538 ปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี) 
 ปีการศึกษา 2528-2532 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล)   
 ปีการศึกษา 2533-2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) 
 ปีการศึกษา 2536-2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง 2 ปี)  
 ปีการศึกษา 2540 เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่า
ปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามพระราชกฤษฏีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข เข้าเป็นสถาบันสมทบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 
76 ก. วันที่ 26 ธันวาคม 2540 
 
๕. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์บัณฑิตและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย และมาตรการชี้ น าสังคม ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 
 ๕.1 ปรัชญา 
       วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพท่ีเน้นชุมชน ผลิตพยาบาล
ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางปัญญา มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ    สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอ่ืน เพ่ือบริการพยาบาล แบบองค์รวม
ได้อย่างมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเอ้ืออาทร   มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ๕.2 ปณิธาน 
       ปัญญาเลิศ  เทิดคุณธรรม น าคุณภาพ 
                  ปัญญาเลิศ    คือ  ความคิดดี คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ 
                                      เกิดจากใฝ่รู้ มีศีล สมาธิ ท าให้เกิดปัญญา 
                  เทิดคุณธรรม คือ การพูดดีและท าดี ยึดมั่นในคุณธรรม ดังนี้ 
                          - มีวินัยในตัวเอง ซื่อสัตย์ 
                          - เสียสละ ขยัน อดทน 
                          - เอ้ืออาทร รับผิดชอบ 
       น าคุณภาพ   คือ  เมื่อคิดดี ท าดี ท าแล้วมีคุณค่า ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
                       - มุ่งให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
                       - พัฒนาคุณภาพโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
                           - กิจกรรม 5 ส. และสถานที่ท างานน่าอยู ่
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 ๕.3 วิสัยทัศน์   
          เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล    มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน 
 ๕.4 พันธกิจ 
             1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
       2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
       3. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
       4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            5.5 ค่านิยมร่วม 
        ค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC 
                         S  :  Standard  and Service mind = ท างานให้ได้มาตรฐาน และมีจิตบริการที่ดี  
                         M : Mind  and  Moral = มีความตั้งใจและมีคุณธรรม  
                         N : Novelty = การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  
                         C : Cooperation = ความร่วมมือในการท างาน / การท างานเป็นทีม 
 ๕.6 นโยบาย 
        วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบาย 9 ข้อดังนี้ 
                      1. การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
           2. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
           3. พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
           4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือการท างานและการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
           5. ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและบูรณาการการท างานร่วมกันทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพันธกิจ 
           6. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
ละพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการท างานที่มีคุณภาพ 
           7. พัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) มีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
           8. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งที่มีความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรกันและ
สอดคล้องกับค่านิยมร่วม 
           9. พัฒนาความร่วมมือในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคม 
 
 ๕.7 ยุทธศาสตร์ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนด วิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ในการพัฒนาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
1. การผลิตบัณฑิตพยาบาล เพ่ือตอบสนอง
ระบบสุขภาพและความต้องการของชุมชน 
 
 
2. การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะ
สูง 
 
3. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่
ตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของ
ชุมชน โดยเน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ  
 
4. การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือ
ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
 

1. บัณฑิตของวิทยาลัยมี มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีอัตลักษณ์ในการให้บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์  สอดคล้องกับปณิธานของวิทยาลัยและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่
พ่ึงตนเองได้ 
3. มีองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือ
ตอบสนองระบบบริการสุขภาพและความต้องการของ
ชุมชน โดยเน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 
4. มีการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 
 

  
 ๕.8  อัตลักษณ์บัณฑิตและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
        วิทยาลัยได้น าอัตลักษณ์บัณฑิตซึ่งก าหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นหน่วยงานต้น
สังกัดมา ก าหนดเป็นอัตลักษณ์บัณฑิต  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558  วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ซึ่งหมายถึงการ
ให้บริการที่เป็นมิตร มีความรักความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ    
เป็นหลัก โดยก าหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ คือ SAP (Service mind, Analytical  
thinking, Participation) ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
     S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์  
     A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์)หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แจกแจง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพ่ือค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 
     P = Participation  (การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม)หมายถึงการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
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              เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
    เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  คือ “สร้างคนจากชุมชนเ พ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน 
(Community Health System)” ตามเอกลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมกรรมการบริหารวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1 /2558  วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมี
ความหมายดังนี้  
    สร้างคน  หมายถึง  การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 
    ระบบสุขภาพชุมชน  หมายถึง  ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมี
ความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางเกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้ง
ด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ 
 
6. การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.1 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
        วิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
   6.1.1 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐานระดับสากล 
   6.1.2 การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 
   6.1.3 มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   6.1.4 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย 
   6.1.5 มีการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
   6.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
    
 6.2  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
       วิทยาลัยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) โดยมีกระบวนการด าเนินการประกัน
คุณภาพและระบบการประกันคุณภาพในการด าเนินงานดังนี้ 
 6.2.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control) เป็นส่วนที่วิทยาลัยจัดให้มี
ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา
และต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งการมี
ระบบตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการภายในด้วย 
 6.2.2 การตรวจสอบคุณภาพ (quality auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการของ
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการตรวจสอบและข้ันตอนการด าเนินงานที่ท าให้เชื่อถือ
ได้ว่าการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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 6.2.3 การประเมินคุณภาพ (quality assessment) เป็นกระบวนการประเมินผลการ
ด าเนินการจัดการศึกษาโดยภาพรวมว่าเมื่อใช้ระบบการประกันคุณภาพหรือระบบควบคุมคุณภาพแล้ว  ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอย่างไร โดยทุกปีการศึกษาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report: SAR) ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานต้นสังกัด คือ สถาบันพระบรม
ราชชนก และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินจากสถาบันพระบรมราชชนก
หรือเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งได้รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในส่งสถาบันพระบรมราชชนกและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย
ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ทุก 5 ปี 
 
๗.  โครงสร้างการบริหารองค์กร 

7.1  โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
        วิทยาลัยมีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารประจ าปีการศึกษา 2559-2561  

ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 ต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ ๑  โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9-๒๕61  (เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 

      
    
      
              

                                     
                                                                                                   
 
                            
 
 
 
 
 
     
 
            

            
         
                
 
   

                        
        
 

 
 
 
 

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

รองผูอ้ านวยการ 
กลุ่มบรหิารและยทุธศาสตร์ 

รองผูอ้ านวยการ 
กลุ่มวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 

รองผูอ้ านวยการ 
กลุ่มวิชาการ 

รองผูอ้ านวยการ 
กลุ่มกิจการนกัศกึษา           

และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

๑. กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
   1) งานการเงินและบัญชี 
   2) งานสารบรรณฯ  
   3) งานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
   4) งานยานพาหนะ 
   5) งานอาคารสถานท่ี 
   6) งานรักษาความปลอดภัย 
   ๗) งานการเจ้าหน้าท่ีและ 
  ทรัพยากรบุคคล 
 
 

1. กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ ์
    ๑) งานวิจัย นวัตกรรมและจัดการความรู้   
    ๒) งานวิเทศสัมพันธ์ 

1. กลุ่มวิชา 
   ๑) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
   ๒) การพยาบาลผู้ใหญ่ 
   ๓) การพยาบาลผู้สูงอายุ 
   ๔) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
   ๕) การพยาบาลมารดาทารกและผดุง
ครรภ์ 
   ๖) การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
   ๗) บริหารและพื้นฐานการพยาบาล    
     

๑. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
    1) งานกิจการนักศึกษา  
    ๒) งานสโมสรนักศึกษา และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
    ๓) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 
   ๑) งานยุทธศาสตร์  
   ๒) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. กลุ่มงานบรกิารวิชาการทางสุขภาพ 
   ๑) งานพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ 
   2) งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการสุขภาพ 
    

๒. งานทะเบียน วดัและประมวลผล
การศกึษา 
 
 
 
       
๓. งานบริหารการศกึษาทั่วไป 
  
- 

๒. กลุ่มงานสวัสดิการนกัศกึษา  
   ๑) งานทุนและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
   ๒) งานสุขภาพและบริการนักศึกษา 
   ๓) งานอาจารย์ประจ าชั้น และส่งเสริม
วินัยนักศึกษา 
 

๓. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
   ๑) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๒) งานห้องสมุด 
   ๓) งานห้องปฏิบัติการ  



๙ 
 

๘. ข้อมูลนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2560 งบประมาณ 2561   วิทยาลัยมีนักศึกษาจ านวน 474 คน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  ชื่อหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 งบประมาณ 2561    
 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร จ านวนนักศึกษา (คน) 

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
- 136 100 103 339 

2 หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

135 - - - 135 

 รวมทั้งหมด 135 136 100 103 474 
ที่มา: กลุ่มวิชาการ ข้อมูล  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 
9. ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

๙.1 ข้อมูลอาจารย์ 
       ในปีการศึกษา 2560 งบประมาณ 2561     วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมดที่มี

คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จ านวน 54 คน ดังนี้ 
1. อาจารย์พยาบาลประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 49 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาโท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 87.76 และคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.24 

2. อาจารย์พยาบาลประจ าที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 5 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังหมด  

๙.2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
       ในปีการศึกษา 2560  งบประมาณ 2561   วิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 36 คน 

โดยแยกเป็นข้าราชการ จ านวน 6 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 15 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 
13 คน และพนักงานงานราชการ จ านวน 2 คน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2560 งบประมาณ 2561    
 

ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 6 
ลูกจ้างประจ า 15 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 
พนักงานงานราชการ 2 

รวม 36 
หมายเหตุ: กลุ่มงานบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 
 



๑๐ 
 

10. สรุปงบประมาณรายรับ–รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561 
ปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยมีแผนการจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายตามพันธกิจหลักของ

วิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่  4 และตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 4 แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยจ าแนกตามพันธกิจหลักของวิทยาลัย 
ล าดับ แผนงาน เงิน

งบประมาณ 
เงินรายได้ รวมแผนการใช้เงิน ร้อยละ 

1 การผลิตบัณฑิต 7,335,027 5,476,850 12,811,877.00 35.88 
2 การวิจัย 143,025 2,745,510 2,888,535.00 8.09 
3 การบริการวิชาการ 136,600 3,995,410 4,132,010.00 11.57 
4 ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
276,650 137,975 414,625.00 1.16 

5 การบริหารจัดการ 5,983,874 9,475,297 15,459,171.00 43.30 
รวม 13,875,176 21,831,042 35,706,218.00 100 

 
ตารางท่ี  5  สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงินตาม ประจ าปีงบประมาณ 2561  

พันธกิจ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละของค่าใช้จ่าย ร้อยละการ
เบิกจ่าย

เปรียบเทียบ
กับแผน 

เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

การผลิตบัณฑิต 7,332,482.65 5,301,912.23 12,634,394.88 38.82 

การวิจัย 68,370 677,414 745,784.00 2.29 

การบริการวิชาการ 6,700 3,508,054.40 3,514,754.40 10.80 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

145,435 47,276 192,711.00 0.59 

การบริหารจัดการ 5,983,613.47 9,474,710.51 15,458,323.98 47.50 
รวม 7,332,482.65 5,301,912.23 32,545,968.26   100 
รวมทั้งสิ้น 32,545,968.26 100 
 
หมายเหตุ  
          1.  แผนการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561  รวมทั้งสิ้น 35,706,218.00  บาท 
ประกอบด้วย แผนการจัดสรรเฉพาะในโครงการ รวม  22,223,548.85   บาท  และแผนการจัดสรรงาน
ประจ าของกลุ่มบริหารฯและกลุ่มวิชาการ รวม 13,482,669.15   บาท   
          2. การใช้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  32,545,968.26  บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณที่ใช้จ่ายเฉพาะ
ในโครงการ รวม  19,063,298.25 บาท  และการใช้จ่ายงบประมาณในงานประจ าของกลุ่มบริหารฯและ
กลุ่มวิชาการ รวม 13,482,670.01  บาท 
 

 



๑๑ 
 

11.  ข้อมูลสอดคล้องของ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ปีงบประมาณ  2561 
 
ตารางท่ี 6  แสดงความสอดคล้องของ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ปีงบประมาณ  2561 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑   การผลิต
บัณฑิตพยาบาล 
เพ่ือตอบสนอง
ระบบสุขภาพและ
ความต้องการของ
ชุมชน 

กลยุทธ์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารหลักสูตรให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 

แผนงานที่  1. การจัดการ
เรียนการสอน 
 

กลยุทธ์ที่ ๗   พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้
สมรรถนะและอัตลักษณ์ 

แผนงานที่ 2. การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่๔   การพัฒนา
บุคลากรด้าน
สุขภาพ เพื่อ
ตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนอง
ระบบบริการสุขภาพ 

แผนงานที่  3  การบริการ
วิชาการด้านสุขภาพและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง 

2.วิทยาลัยมีความ
เข้มแข็งในการ
บริหาร บริการ 
วิชาการ และเป็นที่
พ่ึงของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๒   การพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ  

แผนงานที่ 4. การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 

แผนงานที่ 5. เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และต้นแบบด้านคุณธรรม 

แผนงานที่ 6. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่๓ การสร้างองค์
ความรู้และนวตก
รรม ที่ตอบสนอง
ระบบสุขภาพและ
ความต้องการของ
ชุมชน โดยเน้นด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ 

กลยุทธ์ที่ ๘  เร่งรัดพัฒนา
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวตกรรมที่มีคุณภาพ 
 

แผนงานที่ ๗. การบริหารการ
วิจัยและผลงานวิชาการ 
 

 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ
การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท า



๑๒ 
 

แผนงานและโครงการประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกา รพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 
12.  การน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี สู่การปฏิบัติ  
 1. ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการตามแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามแบบฟอร์ม
ของวิทยาลัยเพ่ือเสนออนุมัติ ก่อนด าเนินการอย่างน้อย  1 เดือน (ผู้เสนอโครงการ คือหัวหน้ากลุ่มงาน) 
 2. เสนอรองผู้อ านวยการกลุ่ม /กลุ่มงาน  เพื่อตรวจสอบและลงนาม เป็นผู้เห็นชอบโครงการ 
 3. เสนอโครงการไปที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือลงทะเบียน และตรวจสอบโครงการให้ตรงกับ
แผนปฏิบัติงาน ภายใน 2 วัน (ตรวจสอบ หลักการและเหตุผล ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมาย  
ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ) 

3.1  กรณีถูกต้องตามแผนปฏิบัติการ : งานแผนฯ จะลงชื่อผ่านการตรวจสอบ และเสนอ 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เพื่อลงนาม 

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

  3.3  กรณีกลุ่ม/กลุ่มงาน จะปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการ:  ให้แนบบันทึกข้อความขอปรับ 
         แผนปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย 

 4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา โดยงานแผนฯ  น าเสนอโครงการต่อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เพ่ือลงนาม  

   ๕.  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติ 
   6.  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ 
   7.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานการใช้งบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรับฟัง 
        ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา   
   8.  จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ พร้อม File ข้อมูล  ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 
   9.  สิ้นสุดการด าเนินโครงการ 

 
13.  การประเมินแผนงานและโครงการประจ าปีที่เป็นระบบ 

วิทยาลัยได้จัดท าระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ดังนี้ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
รายไตรมาส  

2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการทุก 
๖ เดือน  

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
 



๑๓ 
 

        ในปีงบประมาณ 2561   วทิยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2561  โดยด าเนินการในต้นปีงบประมาณ 74 โครงการ มีการ
ปรับแผนในช่วงกลางปีงบประมาณ มีเพ่ิมอีก 4 โครงการ รวมทัง้สิ้น ๗8 โครงการ เป็นโครงการเชิงกลยุทธ์
จ านวน  19   โครงการ  โครงการประจ า จ านวน 59  โครงการ  ประกอบด้วย  
 

1. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการผลิตบัณทิตให้มีคุณภาพ  จ านวน  35   โครงการ   
2. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการศึกษาพยาบาล 

  และสุขภาพ  จ านวน  6  โครงการ 
3. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการบริการวิชาการสุขภาพแก่สังคม จ านวน  11  โครงการ 
4. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  จ านวน 8  โครงการ 
5. โครงการที่ตอบสนองด้านการบริหารจัดการ จ านวน  18  โครงการ 

 
        วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น   75  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
96.15 มีการยกเลิกโครงการ จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 3.85   โดยแบ่งเป็นการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ครบทั้ง 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100   มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโครงการประจ า  จ านวน  56  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.92   มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ จ านวน 15  ตัวชี้วัด  
ด าเนินการบรรลุ  15 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100  ส่วนผลการด าเนินงานตามแผนงาน  มีตัวชี้วัดทั้งหมด 
19  ตัวชีว้ัด  ด าเนินการผ่าน  18  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 94.74   ไม่ผ่าน 1 ตัวชี้วัด  คือ ตัวชี้วัดที่  3. 
ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสอบรวบยอดมีผลการสอบความรู้รวบยอด ครั้งที่ 2 ผ่าน
เกณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก    ซึ่งในการด าเนินงานครั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 
ที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัย   และผ่านความเห็นชอบ
รับรองผลการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2561 จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
ดังรายละเอียดในแต่ละโครงการต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

 
 
 
 

ข้อมูลการด าเนินงานและสรุปผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

 
 



๑๕ 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๑ 

 (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖1) 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน ๒561) ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การ 
บริหาร
หลักสูตรให้ได้
คุณภาพ
มาตรฐาน 

1. ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร 

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

มีการด าเนินกิจกรรม ภาพรวมดังนี้ 
๑. มีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2560 และมีการก าหนด
เปูาหมาย ตัวชี้วัด และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และมีการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน ๒. มีการจัดท า
โครงการส่งเสริมการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไก ครบทุกตัวชี้วัด   
๓. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับและตามไตรมาส   
๔. มีการประเมินผลลัพธ์ของระบบและกลไก ทุกตัวชี้วัด  และ
ทบทวนและประเมินระบบและกลไก ในเดือน มกราคม 2561 
และน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
๕. มีผลการประเมินการด าเนินงานประกันคุณภาพ ภายในระดับ 
หลักสูตร จ านวน ๑๔ ตัวชี้วัด  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป จ านวน 1 ตัว คือ  องค์ประกอบ 4 ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ -๒  คิด
เป็นร้อยละ ๗.๑๔ จึงบรรลุเปูาหมายและมีการด าเนินการ ผ่าน
เกณฑ์ทั้ง ๕ ระดับ 

    อ.สัมฤทธิ์ 
ขวัญโพน 
และคณะ
กรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

๒. พัฒนา
ระบบบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ   

2. ระดับความส าเร็จ
ในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เกณฑ์ 
1. มีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
2. มีการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 
3. มีระบบการติดตาม
ให้บุคลากรน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย 

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยผู้รับผิดชอบมีการทบทวนแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง
ตุลาคม 2560) 
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
   2.1 ด้านการบริหาร ดังนี้ 
        2.1.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  โดยด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 1 คน คือ 
อาจารย์วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ และมีการด าเนินการสรรหา
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ได้แก่ น.ส. ธนาภรณ์ ดวงพรม และอยู่
ระหว่างด าเนินการสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ต าแหน่งวิทยาจารย์ 1 ต าแหน่ง (อ.เพชรลดา จันทร์ศรี) 
        2.1.๒  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๕ คน  การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ๑ คน เมื่อวันที่ 
๑๗,๒๔ พ.ย.๖๐ 
        2.1.๓  มีการปฐมนิเทศพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
จ านวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ 
        2.1.๔ ด้านการธ ารงรักษา 

    กลุ่มบริหาร
และ
ยุทธศาสตร์ 
 



๑๘ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

การบริการวิชาการ 
หรือการปฏิบัติงานอ่ืน 
ๆ 
4. มีการประเมินผล
ส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากร 
5. มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร 
หรือกิจกรรม/โครงการ
ในการบริหาร/การ
พัฒนาบุคลากร 
 
 

       - มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี  2561 ในวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 เหลือจ านวน ....คน ซึ่งติดภารกิจ ยังไม่ได้ตรวจ
สุขภาพ อยู่ระหว่างประสานโรงพยาบาล 
       - การจัดท าประกันภัยส าหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงใน
การเดินทาง จ านวน 46 คน โดยเป็นอาจารย์ 44 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 
       - การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ท าความดี/ปฏิบัติงานดีเด่น 
โดยวิทยาลัยเสนอชื่ออาจารย์และบุคลากรเพ่ือรับรางวัลต่าง ๆ 
ดังนี้     ก) รางวัลข้าราชการดีเด่นประจ าปี 2561 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ 
         ข) รางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอชื่อ  คุณพิศมัย รินทะรึก 
         ค) รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2561 สาขา
การศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล เสนอชื่อ อ.
เนาวรัตน์ สุขณะล้ า 
         ง) รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๓ 
คน ดังนี้ 
        - ประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านบริการวิชาการ ได้แก่ ดร.นิ
สากร วิบูลชัย 



๑๙ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

       - ประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ 
อาจารย์ดิษฐพล  ใจซื่อ 
       - ประเภทพนักงานทั่วไป ได้แก่ นางพิสมัย  รินทะลึก 
       จ) รางวลัคนดีศรีสาธารณสุข (ประเภทลูกจ้าง) ประจ าปี 
๒๕๖๑ เสนอชื่อ นางพิศมัย  รินทะลึก 
      ฉ) รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
      - ประเภทอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์
เนาวรัตน์  สิงห์สนั่น 
     - ประเภทอาจารย์ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ ดร. นิสากร  
วิบูลชัย 
      - ประเภทอาจารย์ด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์ดิษฐ
พล  ใจซื่อ 
      - ประเภททบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ นาง
ศรีจันทร์  ทองโรจน์ 
       - ประเภทพนักงานทั่วไป ได้แก่ นางพิสมัย  รินทะรึก 
   2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
        2.2.1 จัดโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพส าหรับอาจารย์  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
         - จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบวัดความรู้ด้าน



๒๐ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ภาษาอังกฤษของอาจารย์เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑ โดยมีอาจารย์เข้า
อบรม จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 
         - จัดอบรมหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เมื่อวันที่ 
31 พ.ค.61 โดยมีอาจารย์เข้าอบรม จ านวน 43 คน จาก 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.01 
         - ส่งอาจารย์อบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลหัวใจและ
หลอดเลือด จ านวน 1 คน คือ อาจารย์นิตยา  กออิสรานุภาพ 
ระหว่างวันที่ 2 เม.ย.-20 ก.ค.61 
         - ส่งอาจารย์เข้าอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรม
ราชชนก โดยส่งอาจารย์เข้าอบรม จ านวน 2 คน คือ อ.พัชรี 
แวงวรรณ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน –๒๙ ธันวาคม 2560 และ 
อ.วรัณธร โพธิ์ธารินทร์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๑ 
         - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
เริ่มใช้โปรแกรมเม่ือวันที่ 19 มิ.ย.61  
         - จัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ ให้เข้ามา
เรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 
         - ส่งอาจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ 



๒๑ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

จ านวน 7 คน ในหลักสูตรที่สถาบันพระบรมราชชนกก าหนด 
ดังนี้ 
       1)  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้น าด้านการบริหาร
การศึกษา คือ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ วันที่ 21 เม.ย.-2 พ.ค.
2561 
       2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการศึกษาและภาษา จ านวน 
2 คน คือ อาจารย์พัชรี  แวงวรรณ และ อาจารย์ชนิสรา  แสนย
บุตร วันที่ 28 เมษายน – 22 กรกฎาคม 2561 
       3)  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านจัดการเรียนการ
สอน : Humanistic Care คือ อาจารย์อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ 
วันที่ 3-29 มิถุนายน 2561 
       4) หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน SBL คือ 
อาจารย์สิวาพร  พานเมือง วันที่ 14 -29 กรกฎาคม 2561 
       5) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านโรค
การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ คือ อาจารย์มลฤดี  แสน
จันทร์ วันที่ 21 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 ณ University 
of Barcelona, Spain 
       6) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้าน
โรคมะเร็ง คือ อาจารย์กัญญาพัชร  เบ้าทอง ระหว่างวันที่ 15-
30 กันยายน  2561 ณ Amphia university Hospital, IST 



๒๒ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

university DÜsseld orf (Germany) DGNH-FAS BV, 
Indonesia Diaspora Global Health Foundation 
         - ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรมภายนอกวิทยาลัยตาม
แผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายของวิทยาลัย โดยใน 9 
เดือน (ต.ค.60-มิ.ย.61) มีอาจารย์ไปพัฒนาตนเองหรือตาม
นโยบายวิทยาลัย จ านวน 53 คน จากอาจารย์ 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
         - การศึกษาต่อ  จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) อาจารย์ชนิสรา 
แสนยบุตร ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล 2) อาจารย์พัชรี 
ภาระโข ได้รับทุนระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy in 
Care Sciences/Social Work/Working life studies, within 
Health and Welfare) ประเทศสวีเดน (รอผลสอบภาษาอังกฤษ) 
และ 3) อาจารย์พัชรี  แวงวรรณ รอการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
         - ส่งอาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับต้น จ านวน ๑ คน คือ ดร.สาคร อินโทโล่ และหลักสูตร
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จ านวน ๒ คน คือ อาจารย์
อรุณี ศรีสุยิ่ง และอาจารย์ธีรภัทร นวลแก้ว  
        2.2.2 จัดโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 



๒๓ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

         - จัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ ให้เข้ามา
เรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 
        - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
เริ่มใช้โปรแกรมเม่ือวันที่ 19 มิ.ย.61  
         - ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการประชุม/อบรม
ภายนอกตามแผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายของ
วิทยาลัย จ านวน 34 คน จากท้ังหมด ๓6 คน (นายสมพาน
เสียชีวิต 3 ก.พ. 61) คิดเป็นร้อยละ 94.44 ยังไม่มีชั่วโมงการ
ไปพัฒนาจ านวน 2 คน ได้แก่ นายวินิจ (ปุวยเรื้อรัง) และนายสุ
เทพ (อุบัติเหตุรถชน)         
         - บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พฤติกรรมบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์” จ านวน 37 คน จาก 39 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 94.87   
         - บุคลากรเข้าร่วมอบรม “การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน” จ านวน 26 คน จาก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.22 
         -ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น จ านวน ๑ คน คือ นางพวงเพ็ชร อุทาหงษ์ 
3. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่



๒๔ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ได้จากการพัฒนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ โดยใน
รอบ 9 เดือน (ต.ค.60-มิ.ย.61) มีอาจารย์น าความรู้จากการ
พัฒนาตนเองไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 48 คน จาก 53 คน คิดเป็นร้อยละ 90.56 
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้จากการพัฒนาตนเองไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน จ านวน 15 คน จาก 37 คน    คิดเป็นร้อยละ 
40.54 
4. มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร  โดยพบว่ามีการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 
๒ เรื่อง ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการอบรม
เฉพาะทาง (หลักสูตร ๓-๔ เดือน) โดยจ านวนผู้ลาศึกษาต่อและ
อบรมไม่เป็นไปตามแผน 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร หรือกิจกรรม/โครงการในการบริหาร/การพัฒนา
บุคลากร โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
   - การสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง และรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหารตามแผน   



๒๕ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

   - การส่งเสริมให้อาจารย์มีการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นตามที่
ก าหนด 
   - การจัดท าแผนการส่งอาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 
ร่วมกับกลุ่มวิชาการตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
   - จัดท าแผนการส่งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 
   - การก าหนดประเด็นการพัฒนาอาจารย์ในแต่ละ
ปีงบประมาณให้ชัดเจน แจ้งปฏิทินการอบรมที่อาจารย์ทุกคน
ต้องเข้าร่วมประชุม และจัดการประชุม/อบรมให้แล้วเสร็จในไตร
มาสที่ 1 ของปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้กระทบการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ 
   - การจัดท าแผนการติดตามการน าความรู้ไปใช้ในการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

3. พัฒนา
บุคลากรด้าน
สุขภาพเพ่ือ

3 : ระดับความส าเร็จ
ในการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรเขต

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อดังนี้ 
 1. วิทยาลัยมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล (CHRO): HRP/HRD และคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ 

    กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 



๒๖ 
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การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 
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ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ตอบสนอง
ระบบบริการ
สุขภาพ 

สุขภาพรองรับ 
Service plan 
 
 

(Learning center) ระดับเขต ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของเขตสุขภาพที่ 7 
2.  วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพท่ี 7 
ได้แก่ 1) เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน 
ระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) เป็นต้น  
     2) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสถานการณ์ก าลังคนด้าน
สุขภาพเขตสุขภาพที่ 7   
     3) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์การ
เรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากร เขตสุขภาพที่ 7   
3.วิทยาลัยมีการด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้แก่  
   3.1 หลักสูตรระยะยาว 1 ปี ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล  
   3.2 หลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน ได้แก่ หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขา 
การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  



๒๗ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

   3.3 หลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ หลักสูตรฟ้ืนฟูวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติ (5 วัน) หลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (care 
manager) (10 วัน) หลักสูตรมะเร็ง 
4.มีการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
    4.1 หลักสูตรระยะยาว 1 ปี ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล  
    4.2 หลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน ได้แก่ หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษา
โรคเบื้องต้น)  
5. มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ และน าผลการประเมิน
มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน/พัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ 
โดยในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนบุคลากรสุขภาพที่ได้รับ
การพัฒนา ดังนี้ 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 50  คน 
2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การ
รักษาโรคเบื้องต้น) จ านวน 50  คน 
3. อบรมฟ้ืนฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ จ านวน 211  คน 
4. อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุจ านวน 90 คน 
5. อบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุจ านวน  278 คน 



๒๘ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

4. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การบริหาร
จัดการ 

4. ระดับความส าเร็จ
ของคุณภาพการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. วิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายของวิทยาลัย (ICT Master Plan) ที่มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล สถาบันพระบรมราชชนก ปี 
พ.ศ. 2560-2564 
2. วิทยาลัยมีการจัดท ารายละเอียดของแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่าย (ICT Master Plan)  ระดับ
สถาบัน โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เห็นชอบส่งสถาบันพระบรมราช
ชนก  
3. มีการใช้งานระบบสารสนเทศของ 
สถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๓ ระบบ คือ ระบบบุคลากร 
ระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบฝึกอบรม (PIMTIS) 
4. วิทยาลัยมีระบบเครือข่าย Internet ที่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม สามารถเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก และกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่าน URL : http://www.smnc.ac.th/smncweb/  ปจัจบุัน
วิทยาลัยมีจ านวนจุดการให้บริการอินเทอร์เน็ต (WIFI) ทั้งหมด 
31 จุด ดังนี้ 
   - หอพัก  A1  จ านวน  5  จุด   เสริมด้วย  AP Cisco 1 ตัว 
   - หอพัก  A2  จ านวน  4  จุด  เสริมด้วย  AP Cisco 1 ตัว 

   
 

 

 กลุ่มบริหาร
และ
ยุทธศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาการ 
(ระบบ
ทะเบียน
นักศึกษา) 
เกณฑ์ข้อ 3 
 
กลุ่มวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
(ระบบ
ฝึกอบรม 
(PIMTIS)) 
เกณฑ์ข้อ 3 

http://www.smnc.ac.th/smncweb/%20%20ป


๒๙ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

   - หอพัก  B1  จ านวน  5  จุด   เสริมด้วย  AP Cisco 1 ตัว 
   - หอพัก  B2  จ านวน  4  จุด  เสริมด้วย  AP Cisco 1 ตัว 
   - อาคารเรียน  และ อาคารอ านวยการจ านวน   9  จุด  
   - หอประชุม จ านวน 2 จุด 
และในปีงบประมาณ 2561 วทิยาลัยมีการเพ่ิมความเร็ว
อินเตอร์เน็ตและขยายจุดกระจายสัญญาณ Wireless ในอาคาร
เรียน C1,C2 หอพักนักศึกษา อาคารเรียนและหอพัก 5 ชั้น 
จ านวน 13 จุด เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
วิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
5. วิทยาลัยมีระบบติดตามและประเมินผลพร้อม
หลักฐานที่ตรวจสอบได้  

 5. ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการก ากับติดตาม 
 

มีการ
ด าเนินการ 4 

ข้อ 
 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ คือ  
1. มีการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการก ากับ
ติดตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
2. มีการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลในการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงาน 1 เรื่อง คือ ฐานข้อมูลการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง  
3. ติดตั้งระบบและมีการใช้งานจริง 
4. มีการติดตามการน าเข้าข้อมูลผ่านระบบถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

    กลุ่มบริหาร
และ
ยุทธศาสตร์ 
 



๓๐ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

5. ส่งเสริม
ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มี
ความเข้มแข็ง 

6 : ระดับความส าเร็จ
ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการมีภาวะ
สุขภาพดีขึ้นเมื่อเทียบ
จากเดิม 

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

มีการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเปูาหมาย 
2 แผนงาน/โครงการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มารับ
บริการมีภาวะสุขภาพดีขึ้น ในโครงการบริการวิชาการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก : โครงการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะพ่ึงพิงโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
3 มีการด าเนินการและติดตามผลการด าเนินงานในโครงการเป็น
ระยะ 
4 มีการประเมินผลการด าเนินงานและมีแนวทางพัฒนาตามผล
การประเมิน 
5 ผู้สูงอายุที่มารับบริการในโครงการมีภาวะสุขภาพดีขึ้นเมื่อ
เทียบจากเดิม 

    กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 

 7 : ระดับความส าเร็จ
ในการสร้าง/พัฒนา
องค์ความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ 

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

มีการด าเนินงาน 5 ข้อ  ดังนี้ 
1. มีการก าหนดประเด็นในการสร้าง/พัฒนาองค์ความรู้ในการ
ดูแลผู้สูงอาย ุเรื่อง การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการฟ้ืนฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและอาจารย์ที่ให้บริการ
วิชาการแก่ผู้สูงอายุ 
2. มีแผนการรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3. มีการรวบรวมความรู้/แลกเปลี่ยน/ให้ข้อเสนอแนะความรู้ที่ได้

    กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 



๓๑ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ร่วมกันตามแผน 
4. ได้องค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง การใช้ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านในการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
5 ใมีการเผยแพร่และถ่ายทอดแก่บุคลากรในวิทยาลัย ผู้สูงอายุ 
และสาธารณะ 

 8 : ระดับความส าเร็จ
ในการสนับสนุนให้
อาจารย์มีส่วนร่วมใน
การให้บริการวิชาการ
ผู้สูงอายุ 
 

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

มีการด าเนินงาน 5 ข้อ  ดังนี้ 
1 มีแผนงาน/โครงการที่อาจารย์จากกลุ่มวิชามีส่วนร่วมก าหนด 
2 อาจารย์เข้าร่วมในการให้บริการวิชาการผู้สูงอายุตามแผนที่
ก าหนด 
3 มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
4 มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
5 อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการผู้สูงอายุครบทุก
กลุ่มวิชา และมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมร้อยละ 85 

    กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 

6. ยกระดับ
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้และ
ต้นแบบด้าน

9. ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการเป็น
หน่วยงานคุณธรรม 
  
 

มีการ
ด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

มีการด าเนินงาน 5 ข้อ  ดังนี้ 
๑. ผู้อ านวยการประกาศนโยบาย “หน่วยงานคุณธรรม”.และ
ประกาศเจตจ านงมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรม 
๒. วิทยาลัยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑ วิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายหน่วยงาน
คุณธรรมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจแนวทางการ

    กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 
 



๓๒ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

คุณธรรม ด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรมและร่วมกันทบทวนอัตลักษณ์ 
คุณธรรม โดยน าค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) 
และคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ 
ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาเป็นแนวทาง  
   ๒.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการ
ด าเนินการ “หน่วยงานคุณธรรม” ซึ่งมาจากทุกกลุ่ม และ
คณะกรรมการร่วมกันวางแผนติดตามการด าเนินการพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 
   ๒.๓ บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ์คุณธรรม คือ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ 
ประหยัด มีส่วนร่วม โดยมีแผนงาน/โครงการ จ านวน 9 
แผนงาน/โครงการ   
๓. มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หน่วยงาน
คุณธรรม” ที่แล้วเสร็จจ านวน ๘ โครงการ คือ  
   - โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงการสร้างความดีมีคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงการนักศึกษาพยาบาลจิตอาสา สร้างความดีเพ่ือสังคม  



๓๓ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

   - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   - โครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ  
   - โครงการเสริมสร้างวิทยาลัยสุขภาวะดีด้วยหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
   - โครงการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรตามรอยพ่อ 
   - โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม  
สู่ความสุข พอเพียงและยั่งยืน  
   และอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๑ โครงการ คือ  
   - โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม   
๔. คณะกรรมการมีการประชุมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หน่วยงาน
คุณธรรม” รอบ ๖ เดือน เมื่อวันที่ ๙ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จาก
ผลการประเมินได้มีการน ามาปรับกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรม 
๕. คณะกรรมการมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ



๓๔ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หน่วยงานคุณธรรม” รอบ 
12 เดือน ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีการ สรุปและวิเคราะห์
ผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” ในปีต่อไป 
และวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอการกล่าวสุนทรพจน์ 
และประกวดคนดีศรีสาธารณสุขประเภทลูกจ้าง ในวันที่ ๙-๑๐
เดือนกรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดความดี ในวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และร่วมประชุมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแห่งชาติ ในวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  10 : ระดับ
ความส าเร็จขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

มีการด าเนินงาน 5 ข้อ  ดังนี้ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยครอบคลุมทุก
พันธกิจ 
2. มีการก าหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรูที่ก าหนดใน ขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

    กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 



๓๕ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

กลมุเปาหมายที่ก าหนด 
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่ก าหนดในขอ 1 ทั้ง
ที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี มา
พัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) 
5. มีการน าความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุ
บันหรือปการศึกษาที่ผาน มาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge)ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

กลยุทธ์ ที่ 7
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
เพ่ือให้ได้
สมรรถนะ
และอัตลักษณ์   

11. ระดับความส าเร็จ
ของการประเมิน
บัณฑิตที่ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

มีการ
ด าเนินงาน 7 

ข้อ 

การด าเนินงานครบ  7 ข้อ  ดังนี้ 
๑. มีแผนการด าเนินงานการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต ใน
แผนการด าเนินงานของงานทะเบียน 
๒. งานทะเบียนทบทวน/ปรับปรุงแบบประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณารับรอง ในเดือน 
ธันวาคม  ๒๕๖๐ และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
๓. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับรองแบบประเมินผล
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ

    กลุ่มวิชาการ 
งานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

มอบหมายให้ไปด าเนินการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
๔. งานทะเบียนด าเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยจัดส่งแบบ
ประเมินผลคุณภาพบัณฑิตฯไปยังหน่วยบริการสุขภาพ/
หน่วยงานในเดือน เมษายน  
๕. งานทะเบียนประมวลข้อมูล ได้รับข้อมูลกลับ จ านวน ๙๒ ชุด 
จากทั้งหมด ๑๕๒ ชุดคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๒ ผลการประเมินผล
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจาก
ผู้ใช้บัณฑิต ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  
๖. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตฯตามแผน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
๗.ผลการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  บรรลุเกณฑ์ และมีการด าเนินการ ผ่านเกณฑ์ทั้ง ๕ ระดับ 

 
 
 
 
 
 

 12. ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต 

ระดับ ๕ 
 

มีการด าเนินงาน 5 ข้อ  ดังนี้ 
๑. มีแผนงาน/โครงการกลุ่มกิจการนักศึกษา ในการด าเนินงาน
พัฒนาอัตลักษณ์ และ มีแผนการจัดการเรียนการสอน ( มคอ 3 
4  )ของกลุ่มวิชาการ ในปีการศึกษา 2560  

    คณะกรรม 
การบิหาร
หลักสูตร
และกลุ่ม



๓๗ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

๒. กลุ่มกิจการนักศึกษา น าแผนไปมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไป
ประชาสัมพันธ์ และกลุ่มวิชาการน าแผนการจัดการเรียนการ
สอน เสนอต่ออาจารย์ในการจัดประชุมในโครงการสัมมนาการ
จัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 

๓. ทุกกลุ่มมีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ และมีการ
รายงานผลตามไตรมาสและภาคการศึกษา 

๔. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และ
ประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัด โดยมีการรายงานผลการด าเนิน
ตามไตรมาส และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
๕. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 
ในรอบ 6 เดือน  และ ๖เดือนหลั ง  มีค่า =   
อยู่ในระดับดี  จึงถือว่าบรรลุเปูาหมาย  และมีการด าเนินการ 
ผ่านเกณฑ์ทั้ง ๕ ระดับ 

กิจการ
นักศึกษา 

 13. ระดับความส าเร็จ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่มี ผลการสอบขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ผ่าน
ในครั้งแรก     

ระดับ ๕  มีการด าเนินงาน 5 ข้อ  ดังนี้ 
๑. กลุ่มวิชาการมีการออกแบบการท างานในการพัฒนาบัณฑิต
เพ่ือให้บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่าน ๘ วิชา โดยจัดท าเป็นโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 32   
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

    กลุ่มวิชาการ 



๓๘ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

๓. มีการด าเนินการพัฒนาตามแผนงานโครงการระหว่างวันที่ 
๑๓ พ.ย. ๖๐ –๑๓ พ.ค. ๖๑  และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามวาระการ
ประชุมประจ าเดือน  
๔. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงานการ
พัฒนาบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียน ฯ  
๕. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาบัณฑิตเพ่ือให้ 
บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียน ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และผู้ที่เก่ียวข้อง  และผลการสอบข้ึนทะเบียนของของ
บัณฑิตรุ่น ที่ 32  ผ่าน ร้อยละ ๗๗.๗๐  (เกณฑ์ก าหนด ร้อยละ 
๖๐ ) จึงถือว่าบรรลุเปูาหมาย  และมีการด าเนินงานบรรลุเกณฑ์
ทั้ง ๕ ระดับ 

8. เร่งรัด
พัฒนา การ
วิจัยผลงาน 
วิชาการและ
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพ 

14 : ระดับ
ความส าเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการที่แล้ว
เสร็จ  

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

มีการด าเนินงาน 5 ข้อ  ดังนี้ 
1 วิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
2 วิทยาลัยได้มีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ดังนี้ 1) โครงการการพัฒนา
ผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวัตกรรม  
3 วิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการดังนี้  
   1) ประชุมเพ่ือก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยรวมทั้ง

    กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 



๓๙ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ทบทวนข้อมูลผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ผ่านมา  
   2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ช่วยเหลือ
สนับสนุนการผลิต/เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน ติดตามก ากับ/และก าหนดให้
มีการรายงานผลความก้าวหน้าในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ทุก 1 เดือนและมีแนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน 
5. ผลงานวิจัยร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้งหมดต่อปีปฏิทิน และ/หรือ ผลงานวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 
5 ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดต่อปีปฏิทิน 

 15 : ระดับ
ความส าเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

มีการด าเนินงาน 5 ข้อ  ดังนี้ 
1 วิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
2 วิทยาลัยได้มีแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ โครงการพัฒนาการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
3 วิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการดังนี้  
   1) ประชุมเพ่ือก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยรวมทั้ง

    กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 



๔๐ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

 
 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ทบทวนข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ผ่านมา  
    2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ช่วยเหลือ
สนับสนุนการผลิต/เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด  
    3) ติดตามก ากับ/และก าหนดให้มีการรายงานผล
ความก้าวหน้าในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ทุก 1 เดือน  
    4.) จัดสรรงบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
จ านวน 100,000 บาท 
4. มีการประเมินผลและก ากับติดตามการด าเนินงาน และมี
แนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน เป็นระยะ 
๕. มีผลงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งหมดต่อปีปฏิทิน และ/หรือ ผลงานวิชาการ อย่าง
น้อยร้อยละ 5 ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดต่อปี
ปฏิทิน - เวทีระดับชาติ   2    เรื่อง  - เวทีระดับนานาชาติ  -  
เรื่อง   - วารสารระดับชาติ 23    เรื่อง  (TCI1= 13 เรื่อง 
TCI2= 10 เรื่อง) - วารสารระดับนานาชาติ  1  เรื่อง  
รวม 26 เรื่อง 

สรุป ในปีงบประมาณ 2561  วิทยาลัยมีตัวชี้วัดกลยุทธ์ จ านวน  15 ตัวชี้วัด  ด าเนินงานบรรลุทั้ง 15 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100 
หมายเหตุ   ข้อมูล วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 



๔๑ 
 

 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงาน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๑ 

 (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖1) 

 



๔๒ 
 

 

 

 รายงานตัวช้ีวัดแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
แผนงานที่ 1   
การจัดการเรยีน 
การสอน 
 

๑. ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพหลักสตูรภาพรวม 
โดยคณะกรรมการประเมิน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

ค่าเฉลี่ย 
3.15 

    กลุ่มวิชาการ มีการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการ
บริหารหลักสตูรมีการจดัท ารายงานตนเอง SAR .ในช่วงไตร
มาสที่  3 ผลการด าเนินอยู่ ค่าเฉลี่ย  3.๕ 

    กลุ่มวิชาการ 

 2. ระดับความส าเร็จของ
นักศึกษาท่ีมีผลการการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

อยู่ในระดับ 
5 

    กลุ่มวิชาการ มีการด าเนินงานโครงการในแผนงาน
โครงการผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 มผีลการ
วิเคราะหผ์ลการประเมิน TQF นักศึกษา ที่ได้จากการ
รวบรวมของงานจากงานพัฒนานักศึกษาผลการประเมิน
คุณภาพนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา ภาพรวม ทุกช้ันป ี อยู่ในระดับดี ขึ้นไป  

    กลุ่มวิชาการ 

 3. ระดับความส าเร็จของการ
เตรียมความพร้อมในการสอบ
รวบยอดมผีลการสอบความรู้
รวบยอด ครั้งท่ี 2 ผ่านเกณฑ์
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
 

อยู่ในระดับ 
5 

     กลุ่มวิชาการ มีการด าเนินงานจัดท าแผน  
และด าเนินการตามแผน   และผลการสอบสบช. นักศึกษา
ไม่ผา่นเกณฑ์  แนวโน้มไม่บรรลุ ๑ ตัวช้ีวัด 
 

   เนื่องจากเป็น
ช่วงหลัง
ฝึกงานของ
นักศึกษาการ
ทบทวน
เนื้อหายังน้อย 

กลุ่มวิชาการ 

 4. ระดับความส าเร็จของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป    

อยู่ในระดับ 
5 

  กลุ่มวิชาการ มีการด าเนินงาน มกีารด าเนินการตามแผน
ตัวช้ีวัด อยู่ในระดับ  ๕ 
  สอดคล้องกับการายงานผลระดบัความส าเร็จในการ
พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต 
 

    กลุ่มวิชาการ 



๔๓ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
 5. ระดับความส าเร็จในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ชุมชน  
 

อยู่ในระดับ 
5 

   การด าเนินกลุม่วิชา   ในภาคการศึกษาที่ ๑  
มีการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน ในรายวิชาท่ีมีบูรณาการกบั
บริการวิชาการ 
 ๑.๑ วิชาการประเมินสุขภาพ 
 ๑.๒ วิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล 
 ๑.๓ วิชาการพยาบาลครอบครัว ฯ๑ 
 ๑.๔ วิชาการพยาบาลมารดาฯ ๑  
 ๑.๕  วิชาการพยาบาลมารดาฯ ๒ 
 ๑.๖  วิชาการพยาบาลผูม้ีปัญหาสุขภาพ ๒ 
 ๑.๗  วิชาการพยาบาลผูม้ีปัญหาสุขภาพ ๓ 
 ๑.๘  วิชาการให้ค าปรึกษาและการสอน   
และในการฝึกปฏิบตัิทางการพยาบาล 1 
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒   
ซึ่งการด าเนินงานของตัวช้ีวัดนี้  มกีารสรุปผลการ
ด าเนินงานและจัดท า มคอ ๕ ๖ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ด าเนินการครบทุกข้อ 

    กลุ่มวิชาการ 

 6. ระดับความส าเร็จ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการ  และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
 
 

อย่างน้อย
พันธกิจ ละ 
๑ รายวิชา 

การด าเนินกลุ่มวิชา   ในภาคการศึกษาที่ ๑  
มีการเรียนการสอนที่มีบูรณาการ ดังนี้ 
๑. บริการวิชาการ  จ านวน ๘ รายวิชา 
๑.๑ วิชาการประเมินสุขภาพ 
 ๑.๒ วิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล 
 ๑.๓ วิชาการพยาบาลครอบครัว ฯ๑ 
 ๑.๔ วิชาการพยาบาลมารดาฯ ๑  

    กลุ่มวิชาการ 



๔๔ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
 
 
 
 

 ๑.๕  วิชาการพยาบาลมารดาฯ ๒ 
 ๑.๖  วิชาการพยาบาลผูม้ีปัญหาสุขภาพ ๑ 
 ๑.๗ วิชาการพยาบาลผู้มีปญัหาสขุภาพ ๒ 
 ๑.๘  วิชาการพยาบาลผูม้ีปัญหาสุขภาพ ๓ 
 ๑.๙ วิชาการให้ค าปรึกษาและการสอน   
 ๒. วิจัย  ๑ รายวิชา  
  ๒.๑ วิชาการพยาบาลบุคคลผูม้ปีัญหาสุขภาพ ๑   ในภาค
การศึกษาท่ี ๒ และได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
๓. ท านุศิลปวัฒนธรรม  จ านวน ๑ รายวิชาในภาคฤดูร้อน 
ยังไม่ด าเนินการ ๑ วิชา 

แผนงานที่ 2  
การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 

7. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ของแตล่ะ 
ช้ันป ี  
 

อยู่ในระดับ 
5 

  กลุ่มกิจการนักศึกษาได้มีการด าเนินงานครบ 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้
ขั้นตอน ๑ 
๑.มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการด าเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของแต่ละชั้นปีตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
2.มีโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบในการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของแต่ละชั้นปีตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จ านวน 20 โครงการ  
ขั้นตอน ๒ มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการการส่งเสรมิ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของแตล่ะชั้นปีตามคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ตามแผนท่ีก าหนด จ านวน 20 โครงการ  
ขั้นตอน ๓ มีการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/

    กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 



๔๕ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
โครงการตามแผน รวมทั้งปัญหาอปุสรรค และแนวทาง
แก้ไข ในรอบ ๖ เดือน ในวันที่ ๙เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และ
รอบ ๑๒ เดือน ในวันท่ี ๙  เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ขั้นตอน ๔ มีการน าผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรก
มาพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข กิจกรรม/โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ให้ดีขึ้นในรอบ ๖ เดือน
หลัง และรอบ ๑๒ เดือนมีแผนในการพัฒนาปรับปรุงในปี
ต่อไป 
ขั้นตอน ๕ มีผลการประเมินร้อยละคุณลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไปของนักศกึษาแต่ละชั้นปี ในรอบ ๖ 
เดือนแรก อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ และรอบ ๑๒ เดือน อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๕ 
ดังนี้ ช้ันปีท่ี ๑ ร้อยละ ๖๕ 
ช้ันปีท่ี๒ ร้อยละ ๖๖ 
ช้ันปีท่ี๓ ร้อยละ ๖๗ 
ช้ันปีท่ี ๔ ร้อยละ ๖๙ 
และรอบ ๑๒ เดือน อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
ดังนี้ ช้ันปีท่ี ๑ ร้อยละ ๘๖.๒๕ 
ช้ันปีท่ี๒ ร้อยละ๘๗.๔๕ 
ช้ันปีท่ี๓ ร้อยละ๘๘.๗๖ 
ช้ันปีท่ี ๔ ร้อยละ๙๐.๔๕ 

 8. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์บณัฑติ

อยู่ในระดับ 
5 

  กลุ่มกิจการนักศึกษาได้มีการด าเนินงานครบ 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้
 

    กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 



๔๖ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
ของแต่ละชั้นป ี  
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
๑.มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการด าเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของแต่ละชั้นปีตามอัตลักษณ์บัณฑิต 
2.มีโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบในการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของแต่ละชั้นปีตามอัตลักษณ์บัณฑิต 
จ านวน 4 โครงการ  
ขั้นตอนที่ ๒ 
๓.มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการการส่งเสริมกจิกรรม
พัฒนานักศึกษาของแต่ละชั้นปีตามอัตลักษณ์บัณฑิตตาม
แผนที่ก าหนด จ านวน 4 โครงการ  
ขั้นตอนที ่๓ 
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตาม
แผน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในรอบ ๖ 
เดือน ในวันที่ ๙เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และรอบ ๑๒ เดือน 
ในวันท่ี ๙  เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ขั้นตอนที่ ๔ 
๕.มีการน าผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรกมาพัฒนา/
ปรับปรุงแก้ไข กิจกรรม/โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต
ให้ดีขึ้นในรอบ ๖ เดือนหลัง และรอบ ๑๒ เดือนมีแผนใน
การพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 
ขั้นตอนที่ ๕ 
๖.มผีลการประเมินร้อยละการพัฒนาอัตลักษณ์บณัฑติใน
ระดับดีขึ้นไปของนักศึกษาแตล่ะชัน้ปี ในรอบ ๖ เดือนแรก 
อย่างน้อยร้อยละ ๖๐  
ดังนี้ ช้ันปีท่ี ๑ ร้อยละ ๖๑ 



๔๗ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
ช้ันปีท่ี๒ ร้อยละ ๖๓ 
ช้ันปีท่ี๓ ร้อยละ ๖๖ 
ช้ันปีท่ี ๔ ร้อยละ๖๗ 
และรอบ ๑๒ เดือน อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
ดังนี้ ช้ันปีท่ี ๑ ร้อยละ ๘๕.๗๒ 
ช้ันปีท่ี๒ ร้อยละ๘๖.๕๖ 
ช้ันปีท่ี๓ ร้อยละ๘๘.๓๑ 
ช้ันปีท่ี ๔ ร้อยละ๙๐.๑๒ 

 9. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพื่อให้เกิดความคดิ
สร้างสรรค์และนวตักรรม  
 
 

อยู่ในระดับ 
5 

กลุ่มกิจการนักศึกษาได้มีการด าเนนิงานครบ 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้
ขั้นตอน ๑ 
๑. มีการน าผลจากการประเมินของปีท่ีผ่านมา มาวางแผน
พัฒนาการสรา้งกิจกรรมที่สร้างนกัศึกษาให้เกิดความคดิ
สร้างสรรค์และนวตักรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ไดเ้ข้าร่วมการน าเสนอ
ผลงานในเวทีระดับนานาชาตมิากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารและน าเสนอด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจน
เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และทักษะการน าเสนอ  
๒. มีโครงการ/กจิกรรมที่รับผิดชอบในการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทีส่ร้างนักศึกษาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม โดยจดัท าโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต
และทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑    
ขั้นตอน ๒  มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกดิความคิดสรา้งสรรค์และ

    กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 



๔๘ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
นวัตกรรม โดยจดัท าโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑติและ
ทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมช่ออินถวาเรียนรูเ้ท่า
ทันสื่อ ในยุคสังคมออนไลน์ ช่วยสง่เสริมและพัฒนาทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อในยคุสังคมออนไลน์ ช่วยให้
นักศึกษาตระหนักถึงความน่าเชื่อถือของสื่อมากยิ่งขึ้น 
กิจกรรมรู้สื่อ รู้ search ก่อเกิดปัญญา ช่วยพัฒนาทักษะ
การสืบค้นและการตัดสินใจน าความรู้จากสื่อต่างๆมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ กิจกรรม Work shop “การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล” โดย
วิทยากรภายในและภายนอก วิทยากรไดบ้รรยายและท า
กิจกรรมกลุ่มเกีย่วกับ ความหมายทั่วไปของนวัตกรรม 
ประเภท และประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในรายวิชาต่างๆ และนักศึกษา
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพ 
ในประเด็นท่ีสนใจ และสอดคล้องกับการจัดการเรยีนการ
สอน  
ขั้นตอน ๓  มีการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการตามแผน รวมทั้งปัญหาอปุสรรค และแนวทาง
แก้ไข ในรอบ ๖ เดือนแรก และรอบ ๑๒ เดือน 
ขั้นตอน ๔  การน าผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรก
มาพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข กิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมใน
รอบ ๖ เดือนหลัง และรอบ ๑๒ เดือนและมีแผนในการ



๔๙ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
น าไปพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 
ขั้นตอน ๕ 
มีผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 8 ผลงาน ได้รับ
รางวัลจ านวน 3 ผลงาน ดังนี ้
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BCNSP National 
and International Conference 2018 "Global 
Health: Trends and Innovation in Healthcare  
1. Using Evidence Based Practice for Colostomy 
Care ไดร้างวัล The best poster presentation 
2. Using evidence based practice to create 
innovative nursing: P-T-B-D Care ได้รับรางวัล The 
best oral presentation 
3. Using Evidence Based Practice for Pain 
Assessment Innovation ได้ร่วมน าเสนอแบบโปสเตอร ์
4. Evidence Based of Promotes Knowledge for 
Self-Care to Prevent Febrile Neutropenia in 
Chemotherapy Patients ได้ร่วมการน าเสนอแบบปาก
เปล่า 
   งานประชุมวิชาการระดบันานาชาติ The Third Health, 
Research, & Innovation Student Forum: Today’s 
Students, Tomorrow’s Health Professionals 
1. Applying Local Wisdom for Strengthening Leg 
and Quadriceps Muscles in the Elderly ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ 



๕๐ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
2. Applying Local wisdom for streghtening back 
and arm muscle in rice farmer group ไดร้่วมการ
น าเสนอนวัตกรรม 
3. Using Evidence-Based Practice to Create 
Nursing Innovations for Promoting and Educating 
Self-Care for Patients Receiving Radiotherapy ได้
ร่วมการน าเสนอนวัตกรรม 
4. Developing local wisdom-based Assistive 
device to strengthening muscles in Bed ridden 
patients ได้ร่วมการน าเสนอนวัตกรรม 

แผนงานที่ 3   
การบริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพ 
 

 10 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาการบริการวิชาการ 
*ดังรายละเอียดของ
Template 
 
 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยกลุ่มงานบริการ
วิชาการ ได้ด าเนินการบริการวิชาการด้านสุขภาพ ครบทั้ง 
5 ข้อ ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และก าหนด 
ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการและเสนอ
พิจารณาอนมุัติ 
ขั้นตอนท่ี 2. มีการจดัท าแผนการใช้ประโยชน์การบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการเรยีนการสอน 
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ขั้นตอนท่ี 3. มีการด าเนินการและติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และมี
แนวทางพัฒนาตามผลการประเมนิ 

    กลุ่มวิจัย 
แ ละบริการ

วิชาการ 



๕๑ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
ขั้นตอนท่ี 5. - คุณภาพการให้บริการ หรือคุณภาพกิจกรรม 
หรือคุณภาพผลงานในการพัฒนาบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจาก
ฐานเดิมอย่างน้อย 5% ซึ่งจากการติดตามประเมินผลผู้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 
(ผบต.)  รุ่นท่ี    ๒๘  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งผลการประเมิน ผบต.)  รุ่นท่ี    ๒๗ 
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๘๖.๒ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๓.๘ 
- มีการใช้ประโยชน์การบริการวิชาการ ในการจัดการเรียน
การสอน ท้ังในด้านความรู้และการบริหารจัดการกิจกรรม
ในชุมชน ท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 

 11 ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ของผู้สูงอายุในชุมชนที่พัฒนา
ต่อเนื่องจากการด าเนินการ
ให้บริการวิชาการของวิทยาลยั 
*ดังรายละเอียดของ
Template 
 
 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยกลุ่มงานบริการ
วิชาการ ได้ด าเนินการบริการวิชาการด้านสุขภาพ ครบทั้ง 
5 ข้อ ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1. มีการวางแผนการด าเนินงาน โดยอาจารย์มี
ส่วนร่วมในการวางแผนประชุมที่ชัดเจน 
ขั้นตอนท่ี 2. มีส่วนร่วมในการเปน็วิทยากร/สนับสนุน
สถานท่ีจัดอบรม/สนับสนุนวิชาการ (งานวิจัย/เป็นท่ี
ปรึกษา) หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมของ
ผู้สูงอายุในชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่อง เป็นต้น 
ขั้นตอนท่ี 3. มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของ
ผู้สูงอายุในชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่องและรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
ขั้นตอนท่ี 4. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/

    กลุ่มวิจัย 
แ ละบริการ

วิชาการ 
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กิจกรรมของผูสู้งอายุในชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่อง 
ขั้นตอนท่ี 5. 
- มีการประเมินผลการด าเนินงาน  
- คุณภาพการด าเนินงาน หรือคณุภาพกิจกรรม หรือ
คุณภาพผลงานในการสนับสนุนการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของผูสู้งอายุในชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจาก
ฐานเดิม อย่างน้อย 5% 
 

 12 ระดับความส าเร็จใน
การบูรณาการการให้บริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และหรือการวิจัย 
 
 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

วิทยาลัยพยาบาลศรมีหาสารคาม โดยกลุม่งานบริการ
วิชาการ ได้ด าเนินการบริการวิชาการด้านสุขภาพ ครบทั้ง 
5 ข้อ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  
- วิเคราะห์ผลการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและหรือการวิจัย ปทีี่ผ่านมา 
- ประชุมร่วมกับกลุ่มวิชาการ/กลุ่มวิจัยฯ/อาจารย์ เพื่อ
ก าหนดแนวทางการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและหรือการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 2. จัดท าแผนปฏิบัติการบูรณาการการให้บริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและหรือการวิจัย โดยอาจารย์
มีส่วนร่วม 
ขั้นตอนท่ี 3. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการการบูร
ณาการการให้บริการวิชาการกับการเรยีนการสอนและหรือ
การวิจัย และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
ขั้นตอนท่ี 4.มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบูรณา

    กลุ่มวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 
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การการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรือการ
วิจัย ได้แล้วเสร็จ 
ขั้นตอนท่ี 5. 
- มีการประเมินผลการด าเนินงาน  
- มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนครบทั้ง ๕ กลุ่มวิชา  
- คุณภาพการบรูณาการการให้บรกิารวิชาการกับการเรียน
การสอน เพิ่มขึ้นจาก ๕ รายวิชาเป็น  
๘ วิชา คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ 

แผนงานที่ 4 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรใน
องค์กร 

13. ระดบัความส าเร็จในการ
พัฒนาอาจารย์ตามแผนการ
พัฒนาตนเองหรือตามนโยบาย
วิทยาลัย 

มีการ
ด าเนินการ  

๕ ข้อ 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ โดยมีการด าเนินการ 5 ข้อ ดังนี ้
1. มีแผนในการติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์ตาม
แผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายวิทยาลยั  โดยกลุ่ม
บริหารและยุทธศาสตร์มีการก าหนดวาระในการติดตามเพื่อ
รายงานในคณะกรรมการบริหารวทิยาลัยทุกไตรมาส 
2. มีการรายงานผลการติดตามการไปพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ตามแผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบาย
วิทยาลัย ตามแผนของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั ทุก 
3 เดือน 
๓. มีการประเมินผลการติดตามการไปพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ตามแผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบาย
วิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรบัปรุง โดยจาก
การตดิตามการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ฯ พบว่า  
   - อาจารยส์่วนใหญ่จะไปพัฒนาตามนโยบายของวิทยาลัย 

    กลุ่มบรหิาร
และ

ยุทธศาสตร ์
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มีจ านวน 10 คน จากท้ังหมด 53 คน ท่ีไปพัฒนาตนเอง
ตามความต้องการ  
   - การระบุประเด็นความตอ้งการในการพัฒนาตนเองในแผน
จะระบุกว้าง ๆ   
   ส าหรบัข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา ดังนี ้
   1. วิเคราะห์และสรปุประเด็นการพัฒนาทางวิชาชีพและ
วิชาการที่จ าเป็นที่อาจารย์ทุกคนต้องไดร้ับการพัฒนา และ
วิทยาลัยจดัประชุมเอง 
   2. ทบทวนการจดัท าแผนความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
โดยใหร้ะบุประเด็นความต้องการในการพัฒนาตนเองให้ชัดเจน 
สอดคล้องกับสาขา/ความเช่ียวชาญทีไ่ดร้ะบุไว ้
4. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
เช่น การทบทวนแผนพัฒนาบคุลากร  
5. ร้อยละของอาจารยไ์ดร้ับการพฒันาตามแผนการพัฒนา
ตนเองหรือตามนโยบายวิทยาลัย โดยใน 9 เดือน (ต.ค.60-
มิ.ย.61) มีอาจารย์ไปพัฒนาตนเองหรือตามนโยบาย
วิทยาลัย จ านวน 53 คน จากอาจารย์ 53 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

 14. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาคุณวุฒิอาจารย ์

 มีการด าเนินการ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการจัดท าแผนในการพัฒนาคณุวุฒิอาจารย์ โดย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีแผนส่งอาจารยล์าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๔ คน  
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารยส์ามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น ได้แก่  

     



๕๕ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
   - จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรยีมสอบวัดความรูด้้าน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์เมื่อวันที ่๑๕ ธ.ค.๖๑ มีอาจารย์
เข้าร่วมจ านวน 35 คน จาก 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.81 
   - ส่งอาจารย์ที่มีแผนในการสอบและลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกเข้าอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราช
ชนก จ านวน 2 คน คือ      อ.พัชรี แวงวรรณ เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน –๒๙ ธันวาคม 2560 และ อ.วรณัธร โพธิ์ธา
รินทร์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และส่ง
อบรมระยะสั้นต่างประเทศหลักสตูรการพัฒนาทักษะ
การศึกษาและภาษา จ านวน 2 คน ได้แก่ อ.พัชรี แวงวรรณ  
และ อ.ชนิสรา แสนยะบตุร อบรมวันท่ี 28 เม.ย. 61 - 22 
ก.ค. 61 ณ ประเทศนิวซีแลนด ์
   - การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารย์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูประบบออนไลน ์
3. มีการติดตามและรายงานผลการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น และ/หรือความก้าวหน้าในการศึกษาต่อใน
ระดับบณัฑติศึกษาของอาจารย์ทีก่ าลังอยู่ในระหว่าง
การศึกษาต่อ  ดังนี ้
   3.1 การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1) อาจารย์ชนิสรา แสนยบุตร ระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2) อาจารย์พัชรี ภาระโข ได้รับทุนระดับ
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ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy in Care 
Sciences/Social Work/Working life studies, within 
Health and Welfare) ประเทศสวีเดน (รอผลสอบ
ภาษาอังกฤษ) และ 3) อาจารย์พัชรี  แวงวรรณ รอการตอบรับ
จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
   3.2 จากการติดตามอาจารย์ทีอ่ยู่ระหว่างการศึกษาต่อ
ในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกท้ังหมด จ านวน 22 
คน พบว่า  
      3.4.1 ระดับปรญิญาโท จ านวน 10 คน พบว่า  
         - ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 3 คน ได้แก่ 
อาจารย์วสันต์ และอาจารยภ์ัทรินทร์ สีนอ ส าเร็จการศึกษา
วันท่ี 23 ก.พ. 2561 และอาจารย์ศุภรดา ส าเร็จ
การศึกษา วันท่ี 7 มิถุนายน 2561   
         - อยู่ระหว่างเรยีนและท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 7 คน 
ทุกคนมีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี ้
   - อ.สุพัตรา อยูร่ะหว่างการเก็บข้อมูลที่ รพ.สมเด็จศรี
ราชา ซึ่งตอนนี้มีปัญหาจ านวน case น้อย ยังเหลืออีก
ประมาณ 70 ราย  
   - อ.พิมลดา สอบโครงรา่งฯ และอยู่ระหว่างการขอ IRB 
   - อ.ปาริชาติ ก าหนดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์วันท่ี 23 
ก.ค.61 
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   - อ.พัชรีรัตน์ อยู่ระหว่างการเกบ็ข้อมูล  
   - อ.ศิริพร อยู่ระหว่างการเรียนวิชาปฏิบัติ  
   - อ.วิไลลักษณ์ สอบโครงร่างและอยู่ระหว่างจดัท า
เครื่องมือเก็บข้อมลู  
   - อ.สุธิด ียังไม่มีข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในการเรียน 
      3.4.2 อาจารย์ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน คน 11 คน       ดังนี้ 
   - อ.ศิราณี ก าลังสอบ QE ส่ง QE วันท่ี 12 ก.ค.61 แล้ว
รอสอบปากเปล่าวันท่ี 24 ก.ค.61 ตอนนี้ดุษฎีนิพนธผ์่าน 
5 หน่วย เสนอบทที่ 1 แล้ว  
   - อ.ศิวพล ได้ปญัหาและหัวข้อการวิจัยแล้ว และอยู่
ระหว่างเตรียมสอบ QE เดือนสิงหาคม 2561  
   - อ.นงลักษณ์ เตรียมสอบโครงรา่งเดือนกรกฎาคม 
2561  
   - อ.ภรรวษา อยู่ระหว่างการอภปิรายผลการวจิัย และ
วางแผนที่จะลาศึกษาต่อ 3 เดือน (ส.ค.-ต.ค.61) 
   - อ.ณัฐวุฒิ เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมตัว
สอบรายงานความก้าวหน้าเดือนกรกฎาคม 2561 และ
วางแผนการตีพิมพ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา  
   - อ.จารุณ ีอยู่ระหว่างการเก็บขอ้มูล 
   - อ.อักษ์ศรา  ยังไม่ได้รับรายงาน 
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   - อ.สัมฤทธิ์ ยังไมไ่ด้รับรายงาน 
   - อ.นุชนาถ เตรียมสอบโครงร่างเดือนกรกฎาคม 2561 
   - อ.สุปิยา อยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ ์
   - อสุวคนธ์ ทองดอนบม อยู่ในระหว่างการปรับแกไ้ขบท
ที่ 1-3 และเตรยีมสอบโครงร่างเดอืนกันยายน 2561 
๔. มีการประเมินผลหรือความส าเร็จในการด าเนินงาน โดย
พบว่า 
     4.1 จ านวนอาจารย์ทีล่าศึกษาตอ่ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่
ก าหนด เนื่องจากมีข้อจ ากดัดา้นภาษาอังกฤษ 
     4.2 อาจารย์ที่ลาศึกษาตอ่ยังไมส่ าเรจ็การศกึษาภายในเวลา
ที่ก าหนด 
     4.3 การตดิตามความกา้วหน้าไม่สม่ าเสมอ บางครั้งไม่ได้รบั
ข้อมูลรายงานผลการติดตามความกา้วหนา้ในการเรียน  
   ส าหรบัข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาปรบัปรุง 
   1. ประชุมเพื่อสอบถามปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ของ
อาจารย์ที่กลับมาปฏิบตัิงาน และสรุปปญัหาจากการ
ติดตามความก้าวหน้า และร่วมกับกลุ่มวิชาการในการ
วางแผนช่วยเหลืออาจารย์ในการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยพิจารณา เช่น การสนับสนุน
ด้านเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับอาจารย์ที่กลับจากลา
ศึกษาต่อมาปฏิบตัิงาน  การลดภาระงาน เป็นต้น 
   2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การประชุมอบรม การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ติดตามผลการพัฒนาและรายงานผล
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การพัฒนาต่อผู้บริหารตามแผน   
   3. ก าหนดแผนในการติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
ให้ชัดเจน  พร้อมแจ้งแผนการติดตามและใช้หลายช่องทาง
ในการประสานงานกับอาจารย ์
5. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

 15. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตามแผนการพัฒนาตนเอง
หรือตามนโยบายวิทยาลัย 

มีการ
ด าเนินการ  

๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนในการติดตามการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุนตามแผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบาย
วิทยาลัย  โดยกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์มีการก าหนด
วาระในการตดิตามเพื่อรายงานในคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 
2. มีการรายงานผลการติดตามการไปพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุนตามแผนการพัฒนาตนเองหรือตาม
นโยบายวิทยาลัย ทุก 3 เดือน 
๓. มีการประเมินผลการติดตามการไปพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุนตามแผนการพัฒนาตนเองหรือตาม
นโยบายวิทยาลัย โดยที่พบประเดน็ท่ีควรน าสู่การพัฒนาคือ 
การระบุประเด็นความตอ้งการในการพัฒนาตนเองในแผนจะ
ระบุกว้าง ๆ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี ้
   3.1. วเิคราะหแ์ละสรุปประเด็นการพัฒนาที่จ าเปน็ที่ส าหรบั
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนต้องไดร้ับการพัฒนา และวิทยาลยั

    กลุ่มบรหิาร
และ

ยุทธศาสตร ์
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จัดประชุมเอง 
   3.2. ทบทวนการจดัท าแผนความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง โดยใหร้ะบุประเด็นความต้องการในการพฒันาตนเองให้
ชัดเจนมากขึน้ 
4. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
เช่น การทบทวนแผนพัฒนาบคุลากร 
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายวิทยาลยั โดยใน 9 
เดือนแรก (ต.ค.60-มิ.ย.61) มีบคุลากรสายสนับสนุนไป
พัฒนาตนเองหรือตามนโยบายวิทยาลัย จ านวน 34 คน 
จากท้ังหมด ๓6 คน (นายสมพานเสียชีวิต 3 ก.พ. 61)  
คิดเป็นร้อยละ 94.44 ยังไมม่ีชั่วโมงการไปพัฒนาจ านวน 
2 คน ได้แก่ นายวินจิ และนายสุเทพ 
 

 16. ระดับความส าเร็จของ
การประเมินความพึงพอใจ/
ดัชนีความสุขของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

 มีการด าเนินการตามแผน ดังนี้ 
1. มีการจัดสวสัดิการส าหรับบุคลากร รวมทั้งกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและการสรา้งจิตส านึกรักองค์กร 
เช่น    - กิจกรรมอวยพรวันเกิดในวันประชุมประจ าเดือน
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ และผ่าน social 
media โดยใน 9 เดือนแรก (ต.ต. 60 – มิ.ย.61) มีการ
อวยพรวันเกิดบุคลากร จ านวน 79 คน 
   - การจัดท าประกันภัยส าหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง
ในการเดินทาง จ านวน 46 คน โดยเป็นอาจารย์ 44 คน 

    กลุ่มบรหิาร
และ

ยุทธศาสตร ์
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และบุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 
   - การจัดสวัสดิการบ้านพักส าหรับอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 32 คน โดยเป็นอาจารย์ 17 คน 
และบุคลากรสายสนับสนุน 15 คน 
   - จัดอบรมกิจกรรม“พฤติกรรมบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย”์ โดยมีการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือ
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ระหวา่งวันท่ี 28-29 มี.ค. 61  
2. มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ/ดัชนีความสุข
ของบุคลากรในการปฏบิัติงาน 
3. ผลการประเมินความความพึงพอใจ/ดัชนีความสุขของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 4.03 
 

แผนงานที่ 5 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
การบริหาร 

17. ระดับความส าเร็จในการ
ลงบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลและมีการใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากฐานข้อมลูใน
การบริหารจัดการหรือการ
ตัดสินใจ 
 

มีการ
ด าเนินการ  
๔ ข้อ 
๑. มีการ
ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ
ฐานข้อมูลที่
ชัดเจนของ
ทุกกลุ่ม 
๒. มีการลง

อยู่ระหว่างด าเนินการ ๔ ข้อ 
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลที่ชัดเจนของทุกกลุ่ม 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฐานข้อมูลตามค าสั่ง
วิทยาลัยพยาบาลศรมีหาสารคาม ที่ 4/2561 ลงวันท่ี 30 
มกราคม 2561 
2. มีการลงบันทึกข้อมูลทุกฐานขอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปจัจุบัน จ านวน 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ 
   2.1 ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และ Che-
QA online 
   2.2 ฐานข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

    กลุ่มบรหิาร
และ

ยุทธศาสตร ์
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บันทึกข้อมูล
ทุกฐานข้อมูล
ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
และเป็น
ปัจจุบัน 
๓. ทุกกลุ่มมี
การใช้ข้อมูล
สารสนเทศ
จาก
ฐานข้อมูลใน
การบริหาร
จัดการหรือ
การตัดสินใจ 
๔. มีการ
ติดตามและ
ประเมินผล
พร้อม
หลักฐานที่
ตรวจสอบได ้

อิเล็กทรอนิกส์(Government Fiscal Management 
Information) 
   2.3 ฐานข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai 
Government gprocurement) 
   2.4 ฐานข้อมูลระบบแผนงานและก ากับงบประมาณ 
(สป.) 
   2.5 ฐานห้องสมุด(Ulibm) 
   2.6 ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร (Back office) 
   2.7 ฐานข้อมูลบุคลากร (โปรแกรม HROPS)  
   2.8 ฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
   2.9 ฐานข้อมูลบุคลากร และการลา (สบช.) 
   2.10 ฐานข้อมูลวิจัย 
   2.11 ฐานข้อมลูบริการวิชาการ 
   2.12 ฐานข้อมลูระบบฝึกอบรม(PIMTIS) 
   2.13 ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
   2.14 ฐานข้อมลูท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
หมายเหตุ  
1. ฐานข้อมูลที่อยูร่ะหว่างการติดตามการด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน 2 ฐานข้อมูล ได้แก่  
   1.1 ฐานข้อมูลระบบก ากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
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   1.2 ฐานข้อมูลการจัดการครภุณัฑ์ (Access) 
3. มีการติดตามทุกกลุม่ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลในการบริหารจดัการหรอืการตัดสินใจ 
4. อยู่ระหว่างการตดิตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบฐานข้อมูล  
 

แผนงานที่ 6 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

18.1  ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 
 

  วิทยาลัยโดยกลุ่มกิจการนักศึกษามีการด าเนินงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และมีผลด าเนินการ ดังน้ี 
๑.น าผลจากการประเมินของปีท่ีผา่นมาวางแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๒.มีแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
3.มีกิจกรรม/โครงการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี ้
  1.โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ (กลุ่มกิจกรรม) 
  2.โครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมมอบหมวกแถบหมวก
เข็มชั้นปีฯ 
  3.โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทงร่วมกับชุมชนศรี
มหาสารคาม ประจ าปี ๒๕๖๐ 
  4.โครงการบูรณาการ  ศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และพัฒนานักศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 
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  5.โครงการสดดุีพระคุณคร ู
  6.โครงการ  สืบสานประเพณีศลิปวัฒนธรรมและการ
แสดงเอกลักษณ์ประจ าสถาบัน 
  7.โครงการอ าลาน้องพี่ราตรีอินถวา 
  4.มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ครบทุกโครงการ 
  5.มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมรายงานในประชุม
ประจ าเดือนของกลุ่มกิจการนักศกึษา 
 6.มีการประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในรอบ ๖ เดือนมนีาคม2561 และรอบ 
๑๒ เดือน กรกฎาคม 2561 
 7.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบ ๖ เดือนแรกมา
พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข กิจกรรม/โครงการการให้บริการแก่
นักศึกษาในรอบ ๖ เดือนหลัง และรอบ ๑๒ เดือนและมี
แผนในการน าไปพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 
 8.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 90 ในรอบ ๖ 
เดือนแรก และร้อยละ 95 ในรอบ ๑๒ เดือน 
 9.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนท่ีก าหนด  ร้อยละ 90 ในรอบ ๖ 
เดือนแรก และร้อยละ 98 ในรอบ ๑๒ เดือน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๕ 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่

บรรล ุ

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ แนวโน้
มบรรล ุ

 
 18.2 ระดับความส าเร็จของ

การด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิ
นักศึกษาให้มีการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการดูแลสุขภาพ 

 วิทยาลัยโดยกลุม่กิจการนักศึกษามีการด าเนินงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และมีผลด าเนินการ ดังน้ี  
๑. มีการน าผลจากการประเมินของปีท่ีผ่านมา มาวางแผน
พัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกิดการน าความรู้มาบรูณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ  
๒. มีกิจกรรม/โครงการด้านการน าความรู้มาบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ โดยจดักิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดย
ประยุกต์ใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น และการพัฒนานักศึกษา
กับการจัดการเรยีนการสอน 
๓. มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการการส่งเสริมกจิกรรม
พัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกิดการน าความรู้มาบรูณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพในโครงการบรูณาการ
ศิลปวัฒนธรรทมภูมิปญัญาท้องถิน่ และการพัฒนานักศึกษา
กับการจัดการเรยีนการสอน 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตาม
แผน รวมทั้งปญัหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในรอบ ๖ 
เดือนแรก และรอบ ๑๒ เดือน  ในการประชุมประจ าเดิน
กลุ่มกิจการนักศึกษา เดือน มีนาคม 2561 และเดือน 
กรกฎาคม 2561 
๕. มีการน าผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรกมา
พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้เกิดการน าความรูม้าบูรณาการภูมิปญัญาท้องถิ่นใน
การดูแลสุขภาพในรอบ๖ เดือนหลัง และรอบ ๑๒ เดือน

    กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 



๖๖ 
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และมีแผนในการน าไปพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 
๖. มีผลงานนวัตกรรมจากการบรูณาการภูมิปญัญาท้องถิ่น
ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา จ านวน 24 ผลงาน และ
ได้รับการน าเสนอในเวทีระดับชาตแิละนานาชาติ  จ านวน 
6 ผลงาน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการ
น าเสนอผลงานนวัตกรรมในเวทีระดับนานนาชาติ จ านวน 
๑ ผลงาน 
 

แผนงานที่ ๗  
การบริหารการ
วิจัยและผลงาน
วิชาการ 
 

ตัวชี้วัดที ่19 ระดับ
ความส าเร็จของการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

วิทยาลัยพยาบาลศรมีหาสารคาม โดยกลุม่งานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการบริการวิชาการด้านสุขภาพ 
ครบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 
ขั้นตอนท่ี 2.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อ
เป็นทุนการผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ และ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ 
ขั้นตอนท่ี 3.  มีการด าเนินการสรา้งเครือข่ายการวิจยัและ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการท าผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการ  
ขั้นตอนท่ี 4.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

    กลุ่มวิจัย 
แ ละบริการ

วิชาการ 



๖๗ 
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ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรล ุ  
เหตุผลที่ไม่
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ขั้นตอนท่ี 5. การเผยแพรผ่ลงานวจิัย/วิชาการ ปี พ.ศ. 
2561 
- เวทีระดับชาติ   2    เรื่อง 
- เวทีระดับนานาชาติ  -  เรื่อง 
- วารสารระดับชาติ 23   เรื่อง  
(TCI1= 13 เรื่อง TCI2= 10 เรื่อง) 
- วารสารระดับนานาชาติ  1  เรื่อง รวม 26 เรื่อง 
 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานปีงบประมาณ 2561  จ านวน 19  ตัวชี้วัด  ด าเนินงานบรรลุแล้ว 18  ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 94.74 

และไม่บรรลุ  1  ตัวช้ีวัด  คือ ตัวชี้วัดที่  3. ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสอบรวบยอดมีผลการสอบความรู้รวบยอด ครั้งท่ี 2  
ผ่านเกณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก 
 
หมายเหตุ   ข้อมลูวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์  

ตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 
 

 
 
 

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
ให้มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 1 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการส่งเสริมการบริหารหลักสตูรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสัมฤทธ์ิ  ขวัญโพน   และคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  1 การผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่  1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๕.๑ ร้อยละของตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ผลการประเมินมีระดับดีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 
๕.๒ ร้อยละของการรายงานผลการด าเนินการบริหารหลักสูตรตามไตรมาส อย่างน้อย ร้อยละ 80  

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 
           ๗.๑  ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม      
                  จ านวน 10 คน  
           7.2  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม      จ านวน 3 คน   
           ๗.3  นักวิชาการศึกษา                                            จ านวน 2 คน  
 
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวน /วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

(ระบุระบบและกลไกท่ีเป็นจุดอ่อนในการด าเนินงาน)ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร   
๑.๒ ประชุมวางแผนร่างแผนงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการของ 

วิทยาลัย ฯ ในวันที่  
๑.๓ จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติ 

ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
๒.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมประจ าเดือนของวิทยาลัย  
๒.๒ ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้องในการด าเนินการตามระบบและกลไก  
๒.๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและปรับระบบและกลไกตามผลการประเมิน                

ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑  ดังนี้  
    ๒.๓.๑ ปรับระบบและกลไกตามผลการประเมิน 
     ๒.๓.๒ ก าหนดตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพหลักสูตรภาพรวมและระดับกลุ่มวิชา  
     ๒.๓.๓  ทบทวนเป้าหมายการพัฒนานักศึกษาร่วมกับงานกิจการนักศึกษา 



๗๑ 
 

 
 

     ๒.๓.๔  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทบทวนถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
ผู้รับผิดชอบระดับกลุ่มวิชา ในการประชุมประจ าเดือน ส่วนในระดับผู้สอนยังไม่มีกิจกรรมชัดเจน 

๒.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนขั้นตอนการขอ TQR  และด าเนินการ 
จัดท าแผนการด าเนินการเสนอ คณะกรรมการบริหาร และมีมติให้ด าเนินการร่วมกับเครือข่าย ซึ่งได้มีการ
วางแผนด าเนินต่อในปีงบประมาณ 2562 

๒.๕ ประชาสัมพันธ์และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม  และมีการ
รายงานผลในการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

๒.๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มวิชา  
     ๒.๖.1  ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   และจัดท าร่าง SAR  

รอบท่ี ๑  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และน าเสนอให้มีการวิพากษ์จากผู้บริหารและได้รับการตรวจ
ประเมิน ฯ ในวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2561  ผลตรวจประเมิน ภาพรวม  3.74 

๒.๗  จัดท าร่างรายงานการด าเนินงาน  (มคอ ๗)  จัดท า มคอ ๗ โดยใช้ข้อมูลที่ 
ได้รับการตรวจประเมินแล้ว เพ่ือส่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๓.๑. จัดท าแบบฟอร์มการประเมินผล 
๓.๒  ประเมินผล 

       ๓.๒.๑ การบริหารหลักสูตร จากผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยใช้แบบประเมิน
ออนไลน์ที่สร้างขึ้น 
      ๓.๒.๒ ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของการบริหารหลักสูตร โดยใช้แบบรายงาน
ตนเองของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ๒ ครั้ง 
       ๓.๒.๓ ประเมินจ านวนการรายงานตนเอง ทุก ๖ เดือน  โดยการตรวจสอบ
จากรายงานการประชุมประจ าเดือน 

๓.๓ สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และระบบและกลไกการ 
บริหารหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินและถอดบทเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

๓.๔ น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร เพื่อรับ 
ข้อเสนอแนะ น าไปพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
 
     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ผลการ
ประเมินมีระดับดีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  
ร้อยละ 5 

จากผลการตรวจประเมินตนเอง SAR มีผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนดีขึ้น 2 ตัวบ่งชี้  คือตัวบ่งชี้ที่ 4.๒ 
และ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ จึงบรรลุ
เป้าหมาย และมีคะแนนภาพรวม ดีขึ้น จาก 3.46  
เป็น 3.74  

๒. ร้อยละของการรายงานผลการด าเนินการ
บริหารหลักสูตรตามไตรมาส อย่างน้อย ร้อยละ 
80  

มีการรายงานการด าเนิน งานประกันคุณภาพตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และ
รายงานผลการด าเนินงานประกัน ฯ ๒ ครั้งในที่ประชุม
บริหารและท าเป็น SAR ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
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๙. งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ในวันท่ี 30 ม.ค.61
กิจกรรม ๒.๓  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทบทวนและ
ปรับระบบและกลไกตาม
ผลการประเมิน ปี
การศึกษา 2560            

3,444 - 1,300 - 2,144  62.25 

 รวมท้ังหมด 3,444 - 1,300 - 2,144  62.25 

 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 1. การพัฒนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งจ าเป็น ในเรื่อง
การประกันคุณภาพ การบริหารความส าเร็จในการท างาน   การพัฒนาทีมงาน   
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. การสร้างความเข้าใจในเนื้อหางานหรือสาระ และความตั้งใจของทีมงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
           ๑. ในการด าเนินการยังขาดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องเวลาและบุคลากร 
                ข้อเสนอแนะ  จัดประชุมเตรียมแผนร่วมกันก าหนดเวลาให้ชัดเจน 
  ๒.  มีการจัดสรรเวลาไม่ได้ตรงตามที่ก าหนด ท าให้การตรวจประเมินระหว่างกลุ่มไม่สามารถท าได้  
แต่มีการรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มวิชา  
           ข้อเสนอแนะ  ให้ก าหนดเวลาและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือให้มีการวางแผนกิจกรรมที่ต้องท า
ร่วมกัน 
                          

 
ลงชื่อ       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                      วันที ่ ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ 25๖๐ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 2   
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ   
2. ผู้รับผิดชอบ  :  อ.สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ และอ.สิวาพร พานเมือง     
3. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
4. กลยุทธ์ที่ 1    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
     5.1 ร้อยละของอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
ปรับปรุง 2560) ในระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ 80  
    5.2 ร้อยละของอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในในการจัดท ามคอ.3 และ มคอ.4 ทีถูกต้องร้อยละ 90 
    5.3 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีจัดท า มคอ.3 และ มคอ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2560 – 29 กันยายน 2561 
7. กลุ่มเป้าหมาย   :   

กิจกรรมที ่1-3  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ในการใช้หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง 2560  สถานที่ห้องประชุมของวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม   กรรมการบริหารหลักสูตรจ านวน 10 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนกลุ่มวิชาการจ านวน 3 คน 

รวม 13 คน 
 
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบรายวิชาและการจัดท าร่าง 

มคอ.3 และ มคอ.4   สถานที่ห้องประชุมของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ผู้อ านวยการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร 10 คน   อาจารย์ประจ า 
41 คน   นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ 4 คน 
รวม 56 คน  

กิจกรรมที่ 2.2-2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการวางแผนรายวิชาที่เปิดการจัดการ
เรียนปีการศึกษา 2561    ผูอ้ านวยการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร 10 คน 

อาจารย์ประจ า 41 คน  นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ 4 คน  วิทยากร  1 คน    
  รวม 57 คน  
กิจกรรมระยะท่ี 3 สถานที่ห้องประชุมของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

กรรมการกรรมการบริหารหลักสูตรจ านวน 10 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนกลุ่มวิชาการ 3 คน 
รวม 13 คน 
 

8. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) มีผลการด าเนินการดังนี ้
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ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวน /วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และประชุม 
วางแผนร่างแผนงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนงานโครงการของวิทยาลัย ฯ พร้อม จัดท า
โครงการ  เสนอขออนุมัติ 

2) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
 กิจกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ใน
การใช้หลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง 2560) ผลการประชุมท าให้อาจารย์
เข้าใจในเนื้อหาส่วนประกอบของ มคอ.2 หลักสูตรพยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง.2560) 
ในเรื่องความเป็นมาของการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งโครงสร้างของหลักสูตร 

กิจกรรม 2.1 วันที่  23 มีนาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและการจัดท าร่าง มคอ.3 และ มคอ.4 เป็นการประชุมเพื่อให้อาจารย์มีความรู้ 
ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบรายวิชา และมอบหมายงานการจัดท ามอค. 3 มคอ.4 ให้กับกลุ่มวิชา 

กิจกรรมที่ 2.2-2.3  วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และ
การวางแผนรายวิชาที่เปิดการจัดการเรียนปีการศึกษา 2561 (นอกสถานที่)  โดยเป็นการประชุมของอาจารย์
เพ่ือน าเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งแผนการบูรณาการกับพันธกิจหลัก
ของวิทยาลัย และภาระงานสอนของอาจารย์  

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 เป็นการประชุมเพ่ือตรวจสอบ มคอ.3 มคอ.4 
ของปีการศึกษา 2561 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือเสนอรับรองจาก รองฯวิชาร ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สรุปแผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม 
 หมายเหตุ มีการปรับแก้ไขโครงการใหม่ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 2.2   
วันที่ 30 เมษายน ถึง2 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการ

วางแผนรายวิชาที่เปิดการจัดการเรียนปีการศึกษา 2561 (นอกสถานที่) 
กิจกรรมที่ 2.3   
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 

           3) ขั้นด าเนินการ  (CHECK) 
1. สอบถามโดยใช้แบบประเมิน  
2. การตรวจสอบ มคอ.3   และ มคอ.4  
3. การตรวจสอบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6)  
4. น าเสนอผลการด าเนินงานโดยจัดท ารายงาน  
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      8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของอาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้หลักสูตรหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
ปรับปรุง 2560) ในระดับดีข้ึนไป
อย่างน้อยร้อยละ 80  

๑. ร้อยละของอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง 2560) 
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ100 จากการตอบแบบสอบถาม 

๒. ร้อยละของอาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจในในการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 ทีถูกต้องร้อยละ 90 

 

๓. ร้อยละของอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในในการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 ที่ถูกต้อร้อยละ100 จากการตอบแบบสอบถาม 

 

๔. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิด
สอนมีจัดท า มคอ.3 และ มคอ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

๕. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีจัดท า มคอ.3 และ มคอ 
4 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย ปีการศึกษา 2561 มี
รายวิชาที่เปิดสอน 1 หลักสูตร มีรายละเอียด ของมคอ.2 
จ านวน 2 เล่ม คือ  

5.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ใช้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3รุ่น 34 และนักศึกษาพยาบาล ชั้น
ปีที่ 4รุ่น33 มี มคอ. 3 จ านวน 13 รายวิชา และมคอ.4 จ านวน9 
รายวิชา 
5.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ใช้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1รุ่น 36 และนักศึกษาพยาบาล ชั้น
ปีที่ 2 รุ่น35 มี มคอ. 3 จ านวน 30 รายวชิา และมคอ.4 จ านวน3 
รายวิชา 

 
9. งบประมาณ 
  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าใช้จ่ายหมวด
อุดหนุน 

222,600  222,600  0  0 

รวมงบประมาณ 222,600 
 

222,600 0 0 
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10.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
1. การวางแผน 

 การศึกษาระเบียบขั้นตอนของระเบียบจะท าการด าเนินการจัดโครงการให้ถูกต้อง 
 การวางแผนต้องมีการประชุมท าความเข้าใจกับคณะท างาน 
 การประสานงานเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะให้ 

 
2. การด าเนินการ 

1. การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกันในแต่ละการ
ด าเนินการ 

2. การตั้งเป้าหมายของการท างานแต่ละกิจกรรมจะให้ทุกคนเข้าใจจุดหมายที่จะท างานให้ถึง
เป้าหมาย 

3. การสร้างบรรยากาศในการท างาน เช่นการออกนอกสถานที่ประจ าท าให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย 
เกิดความคิดใหม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพ  

4. การควบคุมเวลาเป็นสิ่งส าคัญ หากบางครั้งกิจกรรมอาจจะใช้เวลามากเกินที่ก าหนดต้องท า
เป็นข้อตกลงร่วมกัน 

 
11.  ปัญหาและอุปสรรค 

1. จ านวนคนไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะติดราชการ 
 

12.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. งบประมาณในการด าเนินงาน มีผลต่อการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่เอื้อให้การด าเนินงานมีความ

คล่องตัวยิ่งขึ้น  
2. สถานที่และอุปกรณ์ในการด าเนินงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการประชุมและการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. การบริหารโครงการ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ ด าเนินงานและผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ  
         ปัจจัยภายนอก 

1. วิทยากร มีผลต่อความรู้ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลต่อการจัดกิจกรรมในการ ฝึกอบรม  
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
 

   13. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
1. การวางแผนที่ต้องมีระยะในการด าเนินงานเพราะต้องมีเวลาในการประสานงาน 
2. ผลของการประประเมินของที่เกี่ยวข้องต้องมีการแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
3. การจัดการเรียนการสอนที่มีการน าเสนอผลงานเด่นของกลุ่มวิชา ท าให้เกิดการต่อยอดในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน 
   

                                      (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
      (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์)  
 
 

                           (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

วันที่  6 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2561 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม. 

      โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางเนาวรัตน์ สิงห์สนั่น และนางสาวพัชรี นุ่มแสง 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ 

(  /  )  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 11. ระดับความส าเร็จของการประเมินบัณฑิตท่ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา   
 ( /   )  ศตวรรษท่ี 21 เรื่อง  กลุ่มที่ 1 ทักษะการเรี่ยนรู้และนวัตกรรม    1.1 นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์  และ 1.3 การสื่อสารและความร่วมมือกัน 

กลุ่มท่ี 2 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 2.2 การรู้สื่อ 
กลุ่มท่ี 3 ทักษะชีวิตและอาชีพ 3.2 ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ตนเอง และ 3.5 ความเป็นผู้น าและ

รับผิดชอบต่อสังคม 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๕.๑ จ านวนวธิีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีอย่างน้อยกลุ่มวิชาละ ๑ วิธ ี
 ๕.๒มีแบบประเมินผลการเรียนรู้  ในศตวรรษที่ ๒๑ มีอย่างน้อยวิธีละ ๑ เครื่องมือ 
 ๕.๓ แต่ละชั้นปีมีผลการประเมินทักษะตามที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ ๖ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 

๗.๑  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   จ านวน   ๑๓  คน 
๗.๒  อาจารย์ผู้สอน                                                          จ านวน   ๕๑  คน 
๗.๓  วิทยากร                                                                 จ านวน    ๑  คน     
๗.๔  คณะกรรมการด าเนินงานการอบรม                                 จ านวน    ๕  คน 
   รวมจ านวนทั้งสิ้น   ๕๖  คน   
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๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
       ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ 
๑.๑ ทบทวน /วิเคราะห์ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดท าโครงการ 
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานในโครงการจัดท าโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ
ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
๒.๑. ทบทวนทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และจัดท าระดับทักษะแต่ละชั้นปี 
๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จ านวน ๒ ครั้ง  
ครั้งที๑่  วิเคราะห์วิธีสอนและเครื่องมือที่ใช้ 

   ครั้งที่ ๒  น าเสนอผลการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
๒.๒  จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการอสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ของปีการศึกษา 2561  
๒.๒. สรุปรายงานวิธีการจัดการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ในการประชุมประเดือน   
๒.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษาในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ระยะที่ ๓  ขั้นประเมินผล 
๑  ประเมินทักษะตามที่ก าหนดแต่ละชั้นปี โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น   
๒ นับจ านวนวิธีสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้แบบรายงานผลการจัดการเรียนการ

สอนของกลุ่มวิชาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินผล 
  ๓ นับจ านวนแบบประเมินผลการเรียนรู้  ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔ ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและระบบกลไก โดยด้วยวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และแบบ
ประเมินการด าเนินงานจากผู้ร่วมโครงการ 

๕ น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะ น าไป
พัฒนาการ 

 
     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕.๑  จ านวนวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีอย่างน้อยกลุ่ม
วิชาละ ๑ วิธ ี  

กลุ่มวิชาทั้ง ๖กลุ่มวิชามีวิธีจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะศตวรรษ ที่๒๑รวมจ านวน ๘วิธ ี

๕.๒  มีแบบประเมินผลการเรียนรู้  ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีอย่างน้อยวิธีละ ๑ เครื่องมือ 

มีแบบประเมินมีแบบประเมินผลการเรียนรู้  ในศตวรรษท่ี 
๒๑ จ านวน  ๖ เครื่องมือและมีแบบประเมินบางแบบ
ประเมินที่ซ้ าซ้อน กับ แบบประเมิน TQF จึงให้รวมกับ
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 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
แบบประเมินในโครงการโครงการพัฒนาแบบประเมิน
สมรรถนะรวบยอดแต่ละชั้นปี 

๕.๓ แต่ละชั้นปีมีผลการประเมินทักษะตามที่
ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ ๖. 

ยังไม่ได้ ท าการประเมิน เนื่องจาก วางแผนจัดการเรียน
การสอนตามวิธีที่ก าหนด ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
๙. งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งท่ี 
๑ วันท่ี วันท่ี ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๑  

๑,๖๙๐  ๑,๖๙๐  0  0 

๒. ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งท่ี๒ 
22  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

6,740  6,740  0  0 

๓. ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งท่ี๓ 
วันท่ีวันท่ี 15 มีนาคม 
๒๕๖1  

๑๑,๒๐๐  ๑๑,๒๐๐  0  0 

๔ ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างส าหรับผู้เข้า 
ร่วมประชมุครั้งท่ี ๓ 
16 มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๑,๒๐๐  ๑๑,๒๐๐  0  0 

5 ค่าสมมนาคุณวิทยากร  
7 ชม.ละๆ 600 บาท 

(7ชม.x600บ.) 

4,200  4,200  0  0 

 รวมทั้งหมด ๓0,030  ๓0,030  0  0 
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๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑๐.๑  ได้ความรู้และได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะสตวรรษที่๒๑ของนักศึกษา  

๑๐.๒  ไดแ้นวทางในการพัฒนาเครื่องมือสมรรถนะสตวรรษท่ี๒๑ของนักศึกษา 
 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ นโยบายของผู้บริหารในการให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 

๑๑.๒ ความร่วมมือของคณะกรรมการที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 

๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ๑๒.๑ ไม่สามารถจัดประชุมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจในการ
นิเทศและวันที่จัดประชุมซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืน 

 

  ลงชื่อ           (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

     (นางเนาวรัตน์ สิงห์สนั่น) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 

                                              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                      วันที่  ๓๐ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๔ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ รุ่นที่ ๓๒ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑) นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ 

 ๒) นางสุจิมา ติลการยทรัพย์ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่  ๗  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ 

                ที่ก าหนด 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 

ร้อยละผลสอบรวบยอดเครือข่าย และสอบรวบยอด สบช. ครั้งที่ ๒ ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึง ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  

๗.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒   จ านวน ๑๐๒ คน 
๗.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยากร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  จ านวน     ๖๐ คน                 

๘. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 
๘.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

   ขั้นเตรียมการ 
๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ที่เก่ียวข้องประชุมวางแผนด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการเพื่อน าเสนอขออนุมัติ 
๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ 

 ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลต่างๆ 
ระยะที่ ๑ พัฒนาความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญใน แต่ละกลุ่มวิชา 

๑. แจ้งก าหนดการตารางการพัฒนาความรู้ในกิจกรรม  
๒.ทดสอบ pre-test จากการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
๓.จัดกลุ่มนักศึกษาท่ีมีผลการสอบผ่านร้อยละ ๖๕   กลุ่มสีเขียว  

    ร้อยละ ๖๐ – ๖๕      กลุม่สีเหลือง 
    ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐      กลุม่สีแดง 

๔. ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มวิชาอธิบายแนวคิดและหลักการส าคัญในแต่ละหัวข้อหรือ 
ประเด็นนั้นๆ ตาม blue print ของสภาการพยาบาล 

 



๘๓ 
 

 
 

ระยะที่ ๒ พัฒนาความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มวิชา 
๑.ประชุมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มวิชาปรึกษาหารือถึงผลการสอบรวบยอด และแนวทางการ 

พัฒนาความรู้ในระยะ ๒ 
๒.ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มวิชาเตรียมสื่อ เอกสารประกอบการบรรยายที่จะน ามาประกอบการ 

พัฒนาความรู้นักศึกษา  
๓. พัฒนาความรู้การใช้แนวคิดและหลักการส าคัญในการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การ 

พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผดุงครรภ์ การ
พยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น กฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หัวข้อตามประเด็นที่ระบุใน
blue print ของสภาการพยาบาล โดยผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก 

  กิจกรรมที ่๒ ทดสอบความรู้ 
๒.๑ ทดสอบความรู้รวบยอด ๘ สาระรายวิชาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ก่อน-หลังการทบทวน 
๑) ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกข้อสอบรวบยอดท้ัง ๘ รายวิชาให้กับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

และฐานข้อมูล เข้าระบบสอบออนไลน์ เวลา และสถานที่สอบ 
๒) แจ้งผลการสอบท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
๓) ร่วมวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข

ส าหรับนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ๒.๒ ทดสอบของเครือข่าย NECnet  

๑) ผู้รับผิดชอบโครงการประสานกับงานทะเบียน ก าหนดและแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 
๒) ประสานกับกลุ่มวิชาการรับข้อสอบ และจัดการสอบ 
๓) แจ้งผลการสอบ  
๔) ร่วมวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข

ส าหรับนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
๕) สอบซ่อมเสริมนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ๒.๓ ทดสอบของ สบช. 
๑) ผู้รับผิดชอบโครงการประสานกับงานทะเบียน ก าหนดและแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 
๒) ประสานกับกลุ่มวิชาการรับข้อสอบ และจัดการสอบ 
๓) แจ้งผลการสอบ  
๔) ร่วมวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข

ส าหรับนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
๕) สอบซ่อมเสริมนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

 กิจกรรมที่ ๓ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญภายใน/ภายนอก 
 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเสริมแรง 

๑) วิทยากรจัดกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับสมาธิภาวนา 
๒) แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น ๓ กลุ่มๆ ละ ๓๑ คน บรรยาย  

เกี่ยวกับ การปรับทัศนคติ วิเคราะห์รู้ตน และเสริมแรงเชิงบวก วางแผนการทบทวนความรู้ตนเอง และจัดท า
กราฟเปรียบเทียบความรู้ในการสอบแต่ละครั้งของตนเอง 



๘๔ 
 

 
 

 ขั้นประเมินผล 
๑ ประเมินผลการสอบรวบยอดของนักศึกษาก่อน-หลังการจัดท าโครงการ 
๒ ประเมินผลการสอบรวบยอดเครือข่ายโดยใช้แบบทดสอบเครือข่าย 
๓. ประเมินผลการสอบรวบยอด สบช.โดยใช้แบบทดสอบ สบช. 
๔ ประเมินความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ โดยนักศึกษาและหรือผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมิน 
๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินโครงการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง  
 

๘.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละผลสอบรวบยอด
เครือข่าย และสอบรวบยอด 
สบช. ครั้งที่ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
 

    พัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลต่างๆระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผู้เชี่ยวชาญภายใน และภายนอกกลุ่มวิชา 
ผลการสอบรวบยอดเครือข่าย และ สบช.ครั้งท่ี ๑ ผ่านทุกวิชา ร้อยละ ๐  
แต่เมื่อแยกเป็นรายวิชาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้   
การสอบรวบยอดเครือข่าย 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๑๓ คน (ร้อยละ ๑๒.๖๒)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๔๙ คน (ร้อยละ ๔๗.๕๗)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๓๓ คน(ร้อยละ ๓๒.๐๔)  
๔) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่าน ๔ คน (ร้อยละ ๓.๘๘)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๕๒ คน (ร้อยละ ๕๐.๔๙)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๕๑ คน (ร้อยละ ๔๙.๕๑)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผ่าน ๘๓ คน (ร้อยละ 
๕๔.๙๗)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๕๐ คน (รอ้ยละ ๔๘.๕๔)  
 
การสอบรวบยอด สบช. 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๒๗ คน (ร้อยละ ๒๖.๒๑)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๖๔ คน (ร้อยละ ๖๒.๑๔)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๗ คน(ร้อยละ ๖.๘๐)  
๔) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่าน ๓๗ คน (ร้อยละ ๓๕.๙๒)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๔๘ คน (ร้อยละ ๔๖.๖๐)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๓๓ คน (ร้อยละ ๓๒.๐๔)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผ่าน ๘๕ คน (ร้อยละ 



๘๕ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๘๒.๕๒)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๒๘ คน (รอ้ยละ ๒๗.๑๘)  
 
ผลการสอบรวบยอดเครือข่ายครั้งที่ ๒ ผ่านทุกวิชา ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๘  
แต่เมื่อแยกเป็นรายวิชาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้   
 
การสอบรวบยอดเครือข่าย  
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๘ คน (ร้อยละ ๗.๗๗)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๖๙ คน (ร้อยละ ๖๖.๙๙)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๓๖ คน (ร้อยละ ๓๔.๙๕)  
๔) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่าน ๑๗ คน (ร้อยละ ๑๖.๕๙)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๓๙ คน (ร้อยละ ๓๗.๘๖)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๒๓ คน (ร้อยละ ๒๒.๓๓)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผ่าน ๗๑ คน (ร้อยละ 
๖๘.๙๓)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๒๔ คน (รอ้ยละ ๒๓.๓๐)  
 
การสอบรวบยอด สบช. 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๓๑ คน (ร้อยละ ๓๐.๑๐)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๖๙ คน (ร้อยละ ๖๖.๙๙)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๑๑ คน(ร้อยละ ๑๐.๖๘)  
๔) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่าน ๕๕ คน (ร้อยละ ๕๓.๔๐)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๔๔ คน (ร้อยละ ๔๒.๗๒)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๓๕ คน (ร้อยละ ๓๓.๙๘)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผ่าน ๑๐๓ คน (ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๘๕ คน (รอัยละ ๘๒.๕๒)  
 
ผลกระทบที่มีคุณค่า 
ผลการสอบความรู้เพ่ือขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจ าปี๒๕๖๑ (อย่างไม่เป็นทางการ จากการสอบถาม
บัณฑิต) พบว่า 



๘๖ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลสอบรวบยอดของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๖.๗๐ แยกเป็นรายวิชาดังนี้ 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๙๕ คน (ร้อยละ ๙๒.๒๓)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๑๐๒ คน (ร้อยละ 
๙๙.๐๓)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๙๖ คน(ร้อยละ ๙๓.๒๐)  
๔) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่าน ๙๙ คน (ร้อยละ ๙๖.๑๒)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๙๘ คน (ร้อยละ ๙๕.๑๕)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๑๐๒ คน (ร้อยละ ๙๙.๐๓)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผ่าน ๑๐๓ คน (ร้อยละ
๑๐๐)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๙๙ คน (รอ้ยละ ๙๖.๑๒) 

 
๙. งบประมาณ 
  สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. กิจกรรมระยะที่ ๑ - - - - ๐ ๐ ๐ 
๒. กิจกรรมระยะที่ ๒ 

เงินรายได้ 
๘๗,๗๕๐ - ๔๒,๑๙๕ - ๐ ๐ ๐ 

 รวมทั้งหมด ๘๗,๗๕๐ - ๔๒,๑๙๕ - ๐ ๐ ๐ 
 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑๐.๑ ท าให้ทราบแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ การมีส่วนร่วมในการคิด การด าเนินการ และประเมินผลชองนักศึกษา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ๑๑.๒ ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ันตั้งใจและความเสียสละของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๑.๓ นักศึกษาได้รับผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับผลการพัฒนาความรู้อย่างทันท่วงที 
 ๑๑.๔ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมีการปรับกระบวนการพัฒนาความรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษา 

๑๑.๕ การบริหารจัดการโครงการและการก ากับติดตามของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 



๘๗ 
 

 
 

๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑๒.๑ อาจารย์ทุกท่านตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในการสอบความรู้รวบ
ยอดทางการพยาบาล 
 ๑๒.๒ การเสริมสร้างบรรยากาศพัฒนาความรู้แกนักศึกษาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปีที่ ๑ 

๑๒.๒ มีการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ลงชื่อ                          (ผูร้ับผิดชอบ) 
( นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ ) 
 

ลงชื่อ              (ผู้รับผิดชอบ) 
( นางสุจิมา ติลการยทรัพย์ ) 
 

ลงชื่อ                                    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
 วันที่  ๒๐  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๕ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน และนางสาวปทิตตา  นะตะ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่  ๗  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ 

                ที่ก าหนด 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
 ๕.๑ ร้อยละของนักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ สบช.ในภาพรวมเพ่ิมข้ึนจากเดิม           
อย่างน้อย ร้อยละ 5       

๕.๒ ร้อยละของนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ในระดับมากข้ึนไป อย่างร้อยละ               
ร้อยละ 7๐ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 

๗.๑  นักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 474 คน (ชั้นปีที่ 1 จ านวน 134 คน ชั้นปีที่ 2 จ านวน 136 คน 
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 101 คน ชัน้ปีที่ 4 จ านวน 103 คน) 

๗.๒  อาจารย์ผู้สอน จ านวน 54 คน 
 
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑.๑ ประขุมทบทวน /วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
๑.๒ จัดท าโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการด าเนินงาน  
๒.๒ คณะกรรมการประชุมร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดย 

๒.๒.๑  เตรียมแผนท ากิจกรรมเตรียมความพร้อม ของนักศึกษาที่เข้าเรียนในปี 
การศึกษา ๒๕๖๑            
         ๒.๒.๑.๑ ทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่  ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ
จัดอบรมพัฒนาความรู้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลการทดสอบและพัฒนา มีผู้ผ่านเกณฑ์ รวมจ านวน ๘๗ คน คิดเป็น



๘๙ 
 

 
 

ร้อยละ  ๖๖.๙๒  และในกลุ่มรับรอบอิสระ จ านวน ๑๙ คน และนักศึกษาที่ป่วยในรอบแรกจ านวน ๑ คนผ่าน 
๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕  

๒.๒.๑.๒ ประชุมอบรมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ โดยวิทยากร 
ภายนอก  วันที่  ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
           -จัดกิจกรรมอบรมฝึกทักษะ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (การพูด การอ่าน การ
ฟัง การเขียน) 

๒.๒.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษ ในรายวิชา 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑)  รายวิชาสื่อสารฯ และรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา สุขภาพ ๑   

๒) รายวิชาปฏิบัติให้นักศึกษาเขียนภาษาอังกฤษในการรายงานผลงานอย่างน้อย 
คนละ ๑ ครั้ง   
       ๓) นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ด าเนินงานในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านภาษาอังกฤษ โดย
งานพัฒนานักศึกษา 
                 ผลลัพธ์คือ ในรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริม มีกิจกรรมให้นักศึกษาเขียนบันทึกการเรียนรู้เป็น
ภาษาอังกฤษ  ส่วนวิชาอ่ืนที่ระบุไม่ได้ท ากิจกรรมเนื่องจากภาะงานของนักศึกามีจ านวนมาก 
   2.2.3 จัดอบรมทบทวนและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
        1) อบรมทบทวนและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ในตาราง
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 

2) อบรมทบทวนและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ในเสาร์ที่  
๑๗ ก.พ. ๖๑                 

3) จัดสอบทักษะภาษาอังกฤษ  ของ สบช. วันที่ ๒๔ ก.พ.๖๑  (นอกเวลาราชการ) 
๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนใน ด้านการเขียนรายงานและการอ่าน

ภาษาอังกฤษ โดยวิทยาภายนอก  
๒.๔  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าแผนติดตามก ากับ 
ระยะที่ ๓  ขั้นประเมินผล 

๓.๑. จัดท าแบบฟอร์มการประเมินผลกิจกรรมและด าเนินการประเมินผล โครงการที่ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด  โดย 
        ๓.๑.๑ ประเมินทักษะภาษาอังกฤษทุกชั้นปี โดยใช้แบบทดสอบ สบช. ครั้งที่ ๒  

    ๓.๑.๒ ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฯ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

๓.๒ ประเมินระบบกลไกการเตรียมความพร้อมและกระบวนด าเนินงานภาพรวม โดยการ 
ถอดบทเรียน  

๓.๓. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะ  
น าไปพัฒนาการ 

๓.4 น าเสนอผลการด าเนินงาน 
 
 



๙๐ 
 

 
 

     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละของนักศึกษามีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของ สบช.ในภาพรวมเพ่ิมข้ึนจากเดิม           
อย่างน้อย ร้อยละ ๕      

 

อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมส าหรับ นศใหม่  
ผลลัพธ์  : นักศึกษามีผลการสอบครั้งที่ ๒ เพ่ิมข้ึนจาก 
ร้อยละ 13.9 เป็น ร้อยละ 39.11  คิดเป็นร้อยละ 
25.21 

๒. ร้อยละของนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม ในระดับมากข้ึนไป อย่างร้อยละ               
ร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละของนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม ในระดับมากข้ึนไป อย่างร้อยละ               
ร้อยละ 100 

 
๙. งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. วันที่ 5,12 ก.พ.61 
ค่าวิทยากร 

 
4,8๐๐ 

-  
4,80๐ 

-  
0 

-  
0 

๒. วันที่ 17 ก.พ.61 
ค่าวิทยากร 

 
4,8๐๐ 

-  
3,๖๐๐ 

-  
1,200 

-  
25 

๓. วันที่ 24 ก.พ.61 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

 
2,400 

-  
2,400 

-  
๐ 

-  
0 

4. วันที่ 24-26 ก.ค.61 
ค่าวิทยากร 

 
65,๙00 

-  
24,000 

-  
41,900 

-  
๖๓.๕๘ 

 รวมทั้งหมด 77,900 - 34,800 - 43,100 - 55.33 
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑๐.๑  การสร้างกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องและมีความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันท าให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 

๑๐.๒  การให้ข้อมูลและการสะท้อนข้อมูลให้ผู้เรียนรับทราบเป็นระยะๆและมีการเสริมแรง ท าให้
ผู้เรียนมีเป้าหมายมากข้ึน 

 
 
 



๙๑ 
 

 
 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑  การรับรู้และสร้างเป้าหมายร่วมกัน 

๑๑.๒  มีเครือข่ายกัลยาณมิตรในสถาบันการศึกษาอ่ืน ที่ท าให้ได้บุคลากรในการร่วมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ๑๒.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการไม่ต่อเนื่อง เพราะ ภาระงานในกิจกรรมอ่ืนๆเช่นในปี 
การศึกษา 2559 อยู่กับงานกิจการ และในปีการศึกษา 2560 อยู่กับงานวิชาการ  
                  ข้อเสนอแนะจึงควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อการมอบหมายงานที่เหมาะสม 

12.2 กิจกรรมไม่มีความหลากหลายในการพัฒนาระหว่างเรียน 
        ข้อเสนอแนะ  เพ่ิมกิจกรรมในส่วนงานพัฒนานักศึกษา 
12.3 งดกิจกรรมอบรมครู(ซ้ือโปรแกรมแล้ว แต่ไม่ได้ขอปรับโครงการ)  
12.4  ควรมีการวางแผนท ากิจกรรมร่วมกันกับงานครูประจ าชั้น และนักศึกษา และให้มี

คณะกรรมการร่วมด าเนนงาน 
๑๒.๕ ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลผลการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  

 
 
 

  ลงชื่อ                                    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                 วนัที่  ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ ์

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๖ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน  
                                คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ๒. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวณฐพร  ค าศิริรักษ์  นางสุวคนธ์ กุรัตน์  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ 
ที่ก าหนด 
๖. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย   

  วิทยาลัยมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย       
           ๗.๑  ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                  จ านวน  ๑๐ คน    
           ๗.๒  อาจารย์ จ านวน  ๔๔  คน 
           ๗.๓  นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาการ  จ านวน ๒ คน 
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ    
PLAN 

๑) ทบทวน /วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
๒) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือวางแผนและจัดท าโครงการ 
๓) จัดท าโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
๔) ประชาสัมพันธ์โครงการในประชุมประจ าเดือนอาจารย์  โดยหัวหน้ากลุ่มวิชาในการประชุม 

ประจ าเดือนของกลุ่มวิชา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเช่น กลุ่มไลน์ทางการของวศม.ทางเวปไซด์ของวิทยาลัย  
๕) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และตัวแทนอาจารย์จากทุกกลุ่มวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

DO 
๑) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ 
 



๙๓ 
 

 
 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ  ครั้งที่ ๑  วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑  
กิจกรรมประกอบด้วย  

๑.๑ อ.สัมฤทธิ์ ขวัญโพน รองผอก.กลุ่มวิชาการ กล่าวเปิดการประชุม และให้นโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานฯอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งจะควบคูไป
กับการพัฒนาแบบประเมินผลสมรรถนะชั้นปี ในโครงการประเมินสมรรถนะนักศึกษารายชั้นปี  

๑.๒ อ.สุวคนธ์ และอ.ณฐพร ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑  น าเสนอสรุปข้อมูลดังนี้ 

๑) ข้อมูลค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการฯ เป็นต้น 

๒) ชี้แจงแผนภาพรวมของการด าเนินงานปรับปรุงแบบประเมินผลการเรียนรู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ตามโครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ ภาพรวม 

๓) ทบทวนข้อมูลแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่พัฒนา/ปรับปรุงช่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
๔) ข้อมูลแผนการใช้แบบประเมินผลฯ ของกลุ่มวิชาฯต่างๆในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๕) ข้อมูลผลการใช้แบบประเมินผลตามแผน ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในช่วงภาคเรียนที่ ๑-๒ ที่ผ่าน

มาทบทวน/วิเคราะห์/วางแผนการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้   
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ ครั้งท่ี ๒  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
กิจกรรมประกอบด้วย 

๑) ทบทวนแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ  ของปีงบประมาณ 
๒๕๖๑  

 ๒) ทบทวนชนิด/รายการแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่จะพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 ทบทวน
ข้อมูลผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผล  จากผลการประชุมวันที่ 29 มี.ค.61 ที่ผ่านมา 

๓) ชี้แจงแผนการประชุมอาจารย์ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย.2561 
วิทยากร คือผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) การบรรยายความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
อาจารย์เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบTQF 2) การน าเสนอผลการปรับปรุงแบบประเมิน 11 
รายการ และรับการวิพากษ์จากวิทยากร 3) อภิปราย/แลกเปลี่ยน/ให้ข้อเสนอแนะ  ดังนั้น จึงต้องด าเนินการ
เร่งปรับปรุงแบบประเมินผลและส่งให้ท่านวิทยากรได้อ่าน/ให้ข้อเสนอแนะ 

๔) คณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผลฯ รายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ   
CHECK  
     สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

วางแผนพัฒนาปรับปรุงแบบประเมินผล  ในประเด็นชนิด/รายการแบบประเมินที่จะปรับปรุง   
หัวข้อ/ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา และการวางแผนการด าเนินงาน/ระบุผู้รับผิดชอบ 



๙๔ 
 

 
 

มตทิี่ประชุม  
๑) ชนิด/รายการแบบประเมินที่จะปรับปรุงในปีงบประมาณ 2561และการวางแผนการด าเนินงาน/

ระบุผู้รับผิดชอบ :  ให้พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ทุกกลุ่มวิชา ที่มีรายวิชาที่ใช้ตั้งแต่ ๑๕ รายวิชาขึ้นไป 
ซึ่งรวมจ านวน ๑๑ แบบประเมินและก าหนดผู้รับผิดชอบ ตามข้อมูลในตารางสรุปแนบท้ายนี้ 

๒) แนวทาง/หัวข้อ/ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา :  ให้พิจารณาการทบทวน/ปรับปรุงแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้แนวคิดหรือแนวทาง/แบบฟอร์มต่างๆ ตามแนวทางการสร้าง/พัฒนาแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ในปีงบประมาณ๒๕๖๐ ซึ่งเคยได้รับจากท่านวิทยากร: ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย  เช่น 
องค์ประกอบหรือรายละเอียดการจัดท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย ชื่อแบบประเมินผล นิยาม
ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ค าอธิบาย 

๓) รองผอก.กลุ่มวิชาการ เสนอว่า เนื่องจากผลการวิเคราะห์ภาพรวมในการจัดท ามคอ.๓และมคอ.๔ 
ทุกรายวิชาพบว่าระบุวิธีการสอนแบบPre-Post conference จึงเสนอให้มีการใช้แบบประเมินผลPre-Post 
conference ในรายวิชาภาคปฏิบัติทุกรายวิชา และประเด็นปรับปรุง ควรเป็นเนื้อหา/รายการประเมินกลางๆ 
ที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ทุกรายวิชาภาคปฏิบัติ 

๔) สรุปรายการแบบประเมินผลและผู้รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบโครงการฯ จะด าเนินการสรุปผลการ
ประชุม ปรับปรุงแบบฟอร์มฉบับปรับปรุง  สรุปผลการใช้แบบประเมินจากกลุ่มวิชาต่างๆที่สามารถรวบรวมได้ 
และเอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง ส่งให้คณะกรรมการทุกท่านทางMail smnc.ac.th 

 
   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ  ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑. แนวทาง/การเตรียมการส่งข้อมูล/ก าหนดวันจัดส่งแบบประเมินผลฯ  
   ที่ประชุมอภิปรายและมติ  ดังนี้ 

๑) แบบฟอร์ม ใช้แบบฟอร์มเดิมของปีที่ผ่านมา โดยผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดส่งไฟล์แบบฟอร์มการ
จัดท าแบบประเมินผล (ฉบับปรับปรุง ส่วนการสรุปผลคะแนน) 

๒) ก าหนดวันส่ง แบบประเมินผลฯ วันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ส่งเป็นไฟล์ข้อมูลทางเมลล์ อ.ณฐพร 
natapon@smnc.ac.th /อ.สุวคนธ์ เพ่ือรวบรวมส่งวิทยากร และส่งอาจารย์ที่จะเข้าร่วมประชุม 

๓) แนวทางการน าเสนอผลแบบประเมินฯ ในการประชุมอาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑  นี้ ผู้รับผิดชอบน าเสนอ สรุปสาระส าคัญหลักของแบบประเมิน ประมาณ ๕-๗  นาที ทุกแบบประเมิน
ใน ช่วงบ่ายของวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๑  

๔) ช่วงวิทยากรวิพากษ์ ขอให้ผู้รับผิดชอบ ช่วยบันทึกผลฯ บันทึกVDO/บันทึกเสียงเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการแก้ไข/ปรับปรุง 

๕) แผนด าเนินการหลังวันที่ ๑๔  มิ.ย.๖๑ ดังนี้ 
              - คณะกรรมการฯผู้รับผิดชอบด าเนินการ ปรับปรุง/แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๕ 
มิ.ย. ๖๑ และส่งไฟล์ข้อมูลทางเมลล์ฯ อีกครั้ง เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 



๙๕ 
 

 
 

              - ผู้รับผิดชอบโครงการฯ รวบรวมและเสนอแบบประเมินผลฯ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือพิจารณา/กลั่นกรองอีกครั้ง และประสานจัดทีมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรอง/
ให้ขอ้เสนอแนะ 
              - คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ ด าเนินการปรับปรุง/แก้ไขแบบ
ประเมินฯตามข้อเสนอแนะอีกครั้ง และจัดท าฉบับสมบูรณ์     
              -  เสนอแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรับรอง/ประชาสัมพันธ์/
ประกาศใช้ในปีการศึกษา๒๕๖๑ 
๒. แนวทางเกณฑ์การตัดสินผลคะแนน ในแต่ละแบบประเมินผลการเรียนรู้   
    ที่ประชุมอภิปรายและมีมติ   

1) กรณีใช้ในรายวิชาทฤษฎี เกณฑ์ผ่าน เท่ากับ ร้อยละ ๖๐  
2) กรณีใช้ในรายวิชาปฏิบัติ เกณฑ์ผ่าน เท่ากับ ร้อยละ ๗๐ 
3) แนวทางการสรุปผลการประเมินฯ  ดังนี้ 
รายวิชาภาคทฤษฎี 
เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ  ๖๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
  (   )  ผ่าน         (     )  ดีเยีย่ม     ( ≥ ร้อยละ ๘๐ )  
                                          (     )  ดีมาก      ( ร้อยละ ๗๕–๗๙ ) 
              (     )  ดี           ( ร้อยละ ๗๐ –๗๔ ) 
                                          (     )  ค่อนข้างดี ( ร้อยละ ๖๕ – ๖๙) 
                       (     )  พอใช้       ( ร้อยละ ๖๐ –๖๔ ) 
                     (   )  ไม่ผ่าน       (˂ ร้อยละ  ๖๐ )  
รายวิชาภาคปฏิบัติ 
เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ  ๗๐   ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
  (   )  ผ่าน (    )  ดีเยี่ยม  ( ≥ ร้อยละ ๙๐ )  
                                  (     )  ดีมาก  ( ร้อยละ ๘๕ – ๘๙)  
      (     )  ดี       ( ร้อยละ ๘๐ – ๘๔) 
                                  (     )  ค่อนข้างดี ( ร้อยละ๗๕ –๗๙ ) 
                                  (     )  พอใช้      ( ร้อยละ๗๐ – ๗๔) 
                     (   )  ไม่ผ่าน  (˂ ร้อยละ ๗๐ ) 
และผู้รับผิดชอบโครงการฯ จะด าเนินการสรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ พร้อมไฟล์

เอกสาร แบบฟอร์มจัดท าแบบประเมินผลฯ ฉบับปรับปรุง  สรุปแผนการปรับปรุงแบบประเมินผลฯ/
ผู้รับผิดชอบ  ผลการใช้แบบประเมินจากกลุ่มวิชาต่างๆที่สามารถรวบรวมได้ และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ส่งให้
คณะกรรมการทุกท่านทางMail smnc.ac.th 
 



๙๖ 
 

 
 

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์เพื่อพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ   
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๕๐ คน พิธีเปิดโครงการฯ โดยท่านดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ วิทยากรบรรยายและวิพากษ์ผลงาน คือ ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย รองผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า บรรยายสรุปผลการด าเนินการพัฒนาแบบประเมินผลฯ ระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑  โดยผู้รับผิดชอบโครงการ และการบรรยายเพ่ือทบทวน/ฟ้ืนฟูความรู้เรื่องการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานฯโดยวิทยากร ภาคบ่าย กิจกรรมการน าเสนอผลงานการพัฒนา/
ปรับปรุงแบบประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนฯ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแบบประเมินผลฯ และรับการ
วิพากษ์โดยวิทยากร และอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/สอบถาม
ปัญหาข้อสงสัย แต่สามารถน าเสนอผลงานได้เพียง ๓ แบบประเมิน เนื่องจากมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
สอบถาม/ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง ประกอบกับเวลาจ ากัด  

หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 
๑) ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ของอาจารย์ โดยใช้แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิฯ สรุปผล
พบว่า อาจารย์มีความรู้ฯ อยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๗  

๒) ผลการประเมินความคิดเห็นในการจัดประชุมฯ สรุปภาพรวมอยู่ในระดับดี (X= ๔.๔๕) และรายด้าน
พบว่าด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร อยู่ในระดับดีมาก (X=๔.๗๑) รองลงมาคือด้านการจัด
ประชุม อยู่ในระดับดี (X=๔.๓๔) ส่วนด้านความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และระดับ
ความรู้ที่ประเมินโดยตนเอง อยู่ในระดับดี (X=๓.๙๖) โดยพบว่า ส่วนใหญ่มีด้านความรู้เพิ่มข้ึน คิด
เป็นร้อยละ ๙๐ และระบุว่าเท่าเดิมร้อยละ ๓๐ 
 

๘.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

๕.๑  วิทยาลัยมีแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

   คณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ ที่มาจากการมีส่วน
ร่วมของทุกกลุ่มวิชาร่วมกันด าเนินการวางแผน/ด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงแบบประเมินผลการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะของวิทยากร และ 
เสนอแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ ทั้ง ๑๑ ฉบับ ต่อผู้เชี่ยวชาญ/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาพร้อมให้ข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงแบบประเมินผลเรียนรู้ฯ ตามข้อเสนอแนะอีกครั้ง  
    เสนอเข้ารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ ในปีการศึกษา๒๕๖๑ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.



๙๗ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๒๕๖๑  สรุปผลการด าเนินงานภาพรวม คือ  
    ๑. มีแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่ได้รับการปรับปรุงจ านวน ๑๑ ชนิด คิดเป็น ร้อยละ๖๑.๑๑ (ของแบบ
ประเมิน ๑๘ รายการ/ชนิด ที่พัฒนา/ปรับปรุง ในช่วงปีงบประมาณ 
๒๕๕๙-๒๕๖๐)หรือ จ านวน ๑๑ ชนิด คิดเป็น ร้อยละ ๑๗.๗๔  (ของ
แบบประเมินฯที่วางแผนใช้ในมคอ.๓-มคอ.๔ ของปกศ.๒๕๖๐ รวม ๖๒ 
ชนิด/รายการ) 
   ๒. สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวม ๑๑ ชนิด   
   ๑) แบบประเมินประชุมปรึกษาทางการพยาบาล(Nursing care 
conference) 
   ๒)  แบบประเมินแผนผังความคิด 
   ๓) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
   ๔) แบบประเมิน Care Map 
   ๕) แบบประเมินความสามารถในการจัดท ารายงาน 
   ๖) แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอ 
   ๗) แบบประเมินการวางแผนการพยาบาล(Nursing  care plan) 
   ๘) แบบประเมินการประชุมปรึกษาก่อน-หลังการปฏิบัติงาน(pre-
post conference) 
   ๙) แบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
  ๑๐) แบบประเมินบันทึกผลการเรียนรู้ 
  ๑๑) แบบประเมินผลการให้ความรู้ค าปรึกษาทางด้านสุขภาพ 

๕.๒  อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติอยู่
ในระดับดี   

ร้อยละ ๘๗ ของอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
๙. งบประมาณที่ใช้ใน 

ล า 
ดับ 
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใชจ้ริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

๑ ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน 

๑๓,๒๕๐ - ๑๓,๒๕๐ - 0 - 0 

๒ ค่าสมนาคุณวิทยากร ๔,๒๐๐ - ๔,๒๐๐ - 0 - 0 
 รวมทั้งหมด ๑๗,๔๕๐ - ๑๗,๔๕๐ - 0 - 0 



๙๘ 
 

 
 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  การทบทวนความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ 
๒. ได้เรียนรู้ ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงแบบประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานTQFอย่าง

ต่อเนื่องระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดยน าผลจากการใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ของอาจารย์
ผู้สอนจากกลุ่มวิชาต่างๆ ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มาทบทวน/วิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญในการ
พัฒนา/ปรับปรุงแบบประเมินผลการเรียนรู้ในปีงบประมาณ๒๕๖๑  

๓. ได้เรียนรู้กระบวนการดด าเนินงานตามโครงการฯ ทั้งในประเด็นการวางแผนงาน การประสานงาน 
การท างานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสรุปและวิเคราะห์เนื้อหางาน การวิเคราะห์และการ
วางแผนพัฒนา/ปรับปรุงงานอ่ืนๆที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องให้ดีขึ้น เป็นต้น 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานของคณะท างาน  ความตระหนักถึงความส าคัญใน
การพัฒนา/ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จและมีคุณภาพยิ่งขึ้น  ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจและการมีส่วน
ร่วมของคณะท างาน คณะกรรมการพัฒนาแบบผลประเมินผลการเรียนรู้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตลอดจนกลุ่มวิชาต่างๆ ที่ให้ค าปรึกษา ค าชี้แนะและให้การสนับสนุนการด าเนินงานจากผู้บริหารทุกระดับ 
 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา(ACT) 
ปัญหา/อุปสรรค 
       ๑. กิจกรรมในโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากต้องเลื่อนไปจากภารกิจเร่งด่วน/ส าคัญส าคัญอ่ืน 
       ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้บางส่วนเนื่องจากติดภารกิจด้านการสอนภาคปฏิบัติ/
ราชการอ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนะ 
          ๑. วางแผนด าเนินการโดยเฉพะการจัดประชุมอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาที่อาจารย์ส่วน
ใหญ่ไม่ติดภารกิจการสอนภาคปฏิบัติ 

๒. ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแบบประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรายการ/แบบ
ประเมินที่ยังไม่พัฒนาในปีงบประมาณ๒๕๖๑ และวิเคราะห์ความสอดคล้องเรื่องการประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานTQF กับทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี๒๑ จากแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่มีเดิม และอาจวาง
แผนการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านการส่งเสริม/พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี๒๑ โดย
เน้นการน าข้อมูลผลการใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปวางแผนพัฒนาแบบประเมินผล
ฯ ในปีต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๓. อาจพัฒนา/ปรับปรุงด้านอ่ืนๆบางประเด็นที่เก่ียวข้อง/เป็นผลจากการเรียนรู้ระหว่างปรับปรุงแบบ
ประเมินผล เช่น องค์ประกอบ/แนวปฏิบัติในการจัดท าCare map ,Mind Map ส าหรับนักศึกษา เป็นต้น 



๙๙ 
 

 
 

 
 
ลงชื่อ      ณฐพร ค าศิริรักษ์       (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางสาวณฐพร ค าศิริรักษ์) 
                                            ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
 

  ลงชื่อ                                    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                               วันที ่ ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
  

 
 
 

 
 
 



๑๐๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๗ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
     โครงการ พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นายอนุชา ไทยวงษ์/ นายดิษฐพล ใจซื่อ/นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่  ๗  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ 

                ที่ก าหนด 
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผลการประเมินทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, 
Information, and Media Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของผลการประเมินทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของผลการประเมิน ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของผลการประเมินทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า
(Collaboration, Teamwork and Leadership) อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 80 

5. ร้อยละของผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้านการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

6. เกิดผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 5 ผลงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม พ.ศ.2560 –  กันยายน พ.ศ.2561 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ ๓5 จ านวน ๑35 คน 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ ๓4 จ านวน ๑36 คน 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๑ คน 

           นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑๐2 คน 
             รวมทั้งสิ้น  474 คน 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
๘.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 –  กันยายน พ.ศ.2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมจ านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 
๘.1.1 กิจกรรมช่ออินถวาเรียนรู้เท่าทันสื่อ ในยุคสังคมออนไลน์ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ

รู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อในยุคสังคมออนไลน์ ช่วยให้นักศึกษาตระหนักถึงความน่าเชื่อถือของสื่อมากยิ่งขึ้น 
๘.1.2 กิจกรรมรู้สื่อ รู้ search ก่อเกิดปัญญา ช่วยพัฒนาทักษะการสืบค้นและการตัดสินใจน าความรู้

จากสื่อต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
๘.1.3 กิจกรรม Work shop “การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล” 

โดยวิทยากรภายในและภายนอก วิทยากรได้บรรยายและท ากิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับ ความหมายทั่วไปของ
นวัตกรรม ประเภท และประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในรายวิชาต่างๆ 
 ๘.1.4 นักศึกษาประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพ ในประเด็นที่สนใจ และ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้น าไปใช้ในรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 24 ผลงาน และ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 14 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 38 ผลงาน 

๘.1.5 จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในการสร้างเสริมและการดูแล
สุขภาพ รวมทั้งคัดเลือกผลงาน เพ่ือส่งเข้าประกวดและน าเสนอในเวทีระดับต่างๆ โดยได้มีการส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานในเวทีทั้งระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BCNSP National and International Conference 
2018 "Global Health: Trends and Innovation in Healthcare  

1. Using Evidence Based Practice for Colostomy Care ได้รางวัล The best poster 
presentation 

2. Using evidence based practice to create innovative nursing: P-T-B-D Care ได้รับ
รางวัล The best oral presentation 

3. Using Evidence Based Practice for Pain Assessment Innovation ได้ร่วมน าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

4. Evidence Based of Promotes Knowledge for Self-Care to Prevent Febrile 
Neutropenia in Chemotherapy Patients ได้ร่วมการน าเสนอแบบปากเปล่า 

 
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Third Health, Research, & Innovation Student 

Forum: Today’s Students, Tomorrow’s Health Professionals 
1. Applying Local Wisdom for Strengthening Leg and Quadriceps Muscles in the 

Elderly ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
2. Applying Local wisdom for streghtening back and arm muscle in rice farmer group 

ได้ร่วมการน าเสนอนวัตกรรม 



๑๐๒ 
 

3. Using Evidence-Based Practice to Create Nursing Innovations for Promoting and 
Educating Self-Care for Patients Receiving Radiotherapy ได้ร่วมการน าเสนอนวัตกรรม 

4. Developing local wisdom-based Assistive device to strengthening muscles in Bed 
ridden patients ได้ร่วมการน าเสนอนวัตกรรม 
 อยู่ระหว่างการส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอในงานประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 7 ผลงาน 

๘.๑.๖  ถอดบทเรียนและหาปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ได้เรียนรู้จากการด าเนินกิจกรรมและการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลได้ ได้เรียนรู้กระบวนการ
สืบค้น ฝึกการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้อย่างมีเหตุผล และมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานที่เกิดขึ้น มีปัจจัยแห่งความส าเร็จที่สรุปได้คือ การสืบค้นและการค้นหาปัญหา การขอค าปรึกษาจาก
อาจารย์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความร่วมมือของกลุ่ม (S-M-N-C: Search & Situation, Mentoring, 
Notable, Cooperative) 
 
๘.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของผลการประเมินทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information, and Media 
Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 
80 
2. ร้อยละของผลการประเมินทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 80 
 
3. ร้อยละของผลการประเมิน ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อย
ละ 80 
4. ร้อยละของผลการประเมินทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า
(Collaboration, Teamwork and 
Leadership) อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อย
ละ 80 

 1. ร้อยละของผลการประเมินทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, 
Information, and Media Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 90.95 
 
 
2. ร้อยละของผลการประเมินทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
90.74 
 
 
3. ร้อยละของผลการประเมิน ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.47 
 
4. ร้อยละของผลการประเมินทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า(Collaboration, 
Teamwork and Leadership) อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 89.05 
 



๑๐๓ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
5. ร้อยละของผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต
ด้านการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 
 
6. เกิดผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์อย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 5 ผลงาน 

5. ร้อยละของผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้านการ
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 
89.47 
 
6. นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล
บนพื้นฐานองค์ความรู้เชิงวิชาชีพได้และเกิดชิ้นงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ได้ 38 ผลงาน เข้าร่วมการน าเสนอ
ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
๙. งบประมาณ 
  สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 25,000 0 25,000 0 0 0 0 
 รวมทั้งหมด 25,000 ๐ 25,000 ๐ 0 ๐ 0 

 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑๐.๑  การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจ
ตรงกัน 

๑๐.๒ การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ จะท าให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
 
 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑๑.๑ ในการด าเนินงานการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน ท าให้การด าเนิน 

ส าเร็จลุล่วง และประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
๑๑.๒ การมีวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
๑๑.๓ วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 

 



๑๐๔ 
 

๑๒. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ในช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561) ยังไม่มีเวทีในการน าเสนอผลงานทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ จึงได้แสวงหาเวทีในการน าเสนอผลงานเพื่อให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง  
 
 

ลงชื่อ       อนุชา  ไทยวงษ์    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
  (นายอนุชา  ไทยวงษ์) 

           ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  

                         วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 
 

ลงชื่อ       ภรรวษา  จันทศิลป์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นางภรรวษา จันทศิลป์) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 วันที่   ๒๒  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๘ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
     โครงการ พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานในการท างานในยุค ๔.๐ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่  ๗  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ 

                ที่ก าหนด 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมกราคม – เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๖. กลุ่มเป้าหมาย  
       ๑. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕ จ านวน ๑๓๔ คน 
       ๒. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ จ านวน ๑๓๖ คน 
       ๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๑ คน 
       ๔. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑๐๓ คน 
 
๗. สถานที ่   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

๑ ขั้นเตรียมการ  
      ๑.๑ กลุ่มกิจการนักศึกษาประชุมวางแผนเพื่อก าหนดแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในการท างานในยุค ๔.๐ โดยก าหนดประเด็นที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการน าไปใช้ในการเรียนรู้และการ
ประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต 
      ๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการท างานในยุค ๔.๐ 
ให้เหมาะสมในแต่ละชั้นปี โดยปี ๑, ๒ และ ปี ๓ ด าเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการประยุกต์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการท างานในยุค ๔.๐ และชั้นปีที่ ๔ ด าเนินกิจกรรมให้มี
ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ และภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒. ขั้นด าเนินการ   
        กิจกรรมที่ ๑ (เฟสที่ ๑) อบรมเชิงปฏิบัติการในด้านประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานในยุค ๔.๐ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ในประเด็น
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม adobe captivate โดยแบ่งนักศึกษาตามชั้นปีๆละ ๖ กลุ่ม 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้ากลุ่มและฝึกการใช้โปรแกรม adobe captivate เมื่อสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการ



๑๐๖ 
 

นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ท าสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อ กายวิภาคศาสตร์ของระบบร่างกาย 
และการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลในแต่ละช่วงวัย โดยได้ท้ังหมด ๑๒ ผลงาน  
            (เฟสที่ ๒) การจัดกิจกรรมอบอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานในยุค ๔.๐ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ ๓ ในประเด็นการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม adobe captivate ได้มีการปรับรูปแบบการท ากิจกรรม ดังนี้ ในช่วงที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มย่อยนศ.ให้มีขนาดเล็กลง เป็นกลุ่มย่อยละ ๕ คน เพ่ือให้มีความเหมาะสมและ
ง่ายต่อการเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกท าโปรแกรมไปพร้อมกันทุกคน ปรับ
สถานที่ให้เหมาะต่อการเรียนรู้จากเดิมเป็นหอประชุมวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนเป็นห้องเรียนบรรยาย ที่มีความ
พร้อมด้านโสตทัศนูปรณ์มากกว่า หลังจากท่ีอบรมเสร็จแบ่งกลุ่มนศ.ท างานเป็น ๕ กลุ่ม ในหัวข้อดังนี้ ปัจจัย ๑.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอดและระยะหลังคลอดปกติ  ๒.การ
วางแผนครอบครัวและการให้ค าแนะน า ๓. การตั้งครรภ์ ๔. การคลอด ๕. ทารกแรกเกิด โดยได้ทั้งหมด ๕ 
ชิ้นงาน  

กิจกรรมที่ ๒ (เฟสที่ ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพในการท างานในยุค ๔.๐ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ โดย
การน าเสนองานแต่ละกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย และส่งผลงานให้วิทยากรเพ่ือช่วยตัดสินและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม adobe captivate ในการพัฒนาต่อยอดในการน าไปใช้ในการ
เรียนต่อไป  

          (เฟสที่ ๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานในยุค ๔.๐ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ ๓ โดยการน าเสนองานแต่
ละกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย และส่งผลงานให้วิทยากรเพ่ือช่วยตัดสินและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม adobe captivate ในการพัฒนาต่อยอดในการน าไปใช้ในการเรียนต่อไป  
          กิจกรรมที่ ๓ การจัดเตรียมความพร้อมก่อนจบของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ให้มีความรู้และทักษะด้าน
วิชาชีพ และภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ปัจฉิม
นิเทศในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ ซึ่งมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายระเบียบวินัย
ข้าราชการ และการจัดการเรื่องร้องเรียนในวิชาชีพ การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การเสวนาในหัวข้อ
เรื่อง การท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และจุดเปลี่ยนกับก้าวแรกของวิชาชีพพยาบาล และการท างาน
อย่างไรให้ก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ  

 
ปัญหาอุปสรรค :  ในการด าเนินงานขั้นด าเนินการพบปัหหาอุปสรรคในการด าเนินการ ดังนี้ 
- กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการเรียนรู้เป็นกลุ่มใหห่จ านวน ๒๐-

๒๑ คน ท าให้นักศึกษาบางคนในกลุ่มไม่ค่อยสนใจ และระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไปท าให้นักศึกษาไม่ได้
รายละเอียดของการใช้โปรแกรม ต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามคู่มือที่วิทยากรน ามาให้ รวมทั้งสถานที่ใน
การอบรมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมที่ ๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานนักศึกษา  พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
หอประชุมไม่เอ้ือต่อการน าเสนอ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอ และเครื่องเสียงที่มีปัหหา 
ท าให้การน าเสนอผลงานนักศึกษาบางกลุ่มขัดข้อง  



๑๐๗ 
 

           - กิจกรรมที่ ๓ การเตรียมความพร้อมก่อนจบของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในสัปดาห์ปัจฉิมนิเทศ ไม่พบ
ปัหหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ :  
  - ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นระยะเวลา 1 วัน และแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาให้มีจ านวนขนาดน้อยลงเป็นกลุ่มละ ๕ - ๖ คน และสถานที่ที่ใช้ในการอบรมควรเป็นสัดส่วน มีโต๊ะให้
นักศึกษาได้ใช้ในระหว่างการเรียนรู้ 
 - การน าเสนอผลงานนักศึกษาอาจใช้คอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือมีการลงโปรแกรมในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการน าเสนอ   
          - จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมานักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการความการเตรียมด้านเทคโนโลยีในกิจกรรม
การใช้โปรแกรม Adobe captivate ท าให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ได้รับไม่มีความหลากหลาย และไม่ได้รับ
ความรู้ตามระดับขั้นของการเรียนรู้ ดังนั้นจึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเน้นในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียน และการท ากิจกรรม โดย  
ชั้นปีที่ 1 เรียนรู้เรื่องการใช้ Microsoft office 

ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้เรื่องการใข้ Adobe IIIustrator 
ชั้นปีที่ 3 เรียนรู้เรื่องการใข้  Adobe Premiere pro 
ส่วนชั้นปีที่ ๔ ยังเป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเช่นเดิมที่ไม่มีการปรับรูปแบบการท ากิจกรรม 
 ๑.๓ ขั้นประเมินผล ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ สรุปและประเมินผลโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมการถอดบทเรียนหลังสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรม 
 ๑.๓.๒ สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดปัหหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนา 
 ๑.๓.๓ น าผลการด าเนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะและน าไปใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินการครั้งต่อไป 
     
  ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕.๑.ค่าเฉลี่ยของผลประเมินความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมในการท างานในยุค ๔.๐ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ มากกว่า ๓.๕๐ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
๕.๒. ค่าเฉลี่ยของผลประเมิน ความรู้และ
ทักษะด้านวิชาชีพ และภาวะผู้น าและสามารถ
ท างานเป็นทีม ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่เข้า
ร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จ
การศึกษา มากกว่า ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 

๕.๑ ค่าเฉลี่ยของผลประเมินความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการท างานในยุค ๔.๐ 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ นักศึกษาชั้นปีที่ 
๒ ไดค้่าเฉลี่ย ๓.๗๘ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้ค่าเฉลี่ย 
๔.๒๔  
 
๕.๒ ค่าเฉลี่ยของผลประเมิน ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ 
และภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ ๔ ที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จ
การศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยความรู้และทักษะด้านวิชาชีพได้
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ และค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าและสามารถท างาน
เป็นทีม ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ 



๑๐๘ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕.๓.ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา 
อย่างน้อยร้อยละ ๙๕ 

๕.๓ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อน
ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  

 
๙. งบประมาณ 

 
ล าดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ - ค่าวิทยากร
ภายนอก ชม.ละ 
๖๐๐ บาท ๒ ชม. ๔ 
วัน จ านวนวิทยากร 
๓ ท่าน  

๑๔,๐๐๐   ๑๔,๐๐๐   ๐  ๐ 

๒  ค่าวิทยากรภายนอก
ชม.ละ ๖๐๐ บาท 
จ านวน ๒ ชม. ๔ 
ท่าน ๑ วัน  และ 
จ านวน ๓ ชม. ๔ 
ท่าน ๑ วัน  

๑๒,๔๐๐   ๑๒,๐๐๐   ๔๐๐  ๓.๒๒ 

 รวมทั้งหมด ๒๖,๔๐๐  ๒๖,๐๐๐   ๔๐๐  ๑.๕๑ 
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้   

๑๐.๑ การบริหารจัดการของกลุ่มกิจการที่มีการประชุมวางแผนร่วมกัน มีการท างานเป็นทีมและคอย
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือให้การท างานส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 
          ๑๐.๒ วิทยากรภายนอกมีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
โปรแกรม adobe captivate เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน และสามารถน าไปใช้ในการน าเสนองานหรือ
การท างานของนักศึกษาได้ 
          ๑๐.๓ วิทยากรภายนอกแต่ละท่านมีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้ในช่วง
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในช่วงสัปดาห์ปัจฉิมนิเทศ ซึ่งนักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้การท างานในวิชาชีพในยุค ๔.๐ ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 



๑๐๙ 
 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
๑๑.๑ มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงานโดยอาจารย์ใน

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
๑๑.๒ การควบคุมก ากับติดตามงาน 
๑๑.๓ ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
           ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ จาก ๒ ชั่วโมง 
เป็น ๖ ชั่วโมง เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะหรือเทคนิคต่างๆเพ่ิมมากยิ่งขึ้น แบ่งกลุ่มย่อยให้มีขนาดเล็กลง 
และเปลี่ยนสถานที่ในการท ากิจกรรม 

 
ลงชื่อ      อักษราณัฐ  ภักดีสมัย    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(น.ส.อักษราณัฐ  ภักดีสมัย) 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ       ภรรวษา  จันทศิลป์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นางภรรวษา จันทศิลป์) 

                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 วันที่   ๒๒  เดือน. สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

 

 
 
 
 

พันธกิจด้าน 
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 9 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการ และผลงานนวตกรรม 
๒. ผู้รับผิดชอบ   ๑.  นางสาวควันเทียน  วงศ์จันทรา 
                      ๒.   นางสาวศุภรดา  วงค์จ าปา 
3. ยุทธศาสตร์ที่  3   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม ทีต่อบสนองระบบบริการสุขภาพและความต้องการ 
4. กลยุทธ์ที่ ๘   เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวตกรรมที่มีคุณภาพ 
ของชุมชน โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ 
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

5.๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/นวตกรรมที่มีคุณภาพ 
5.๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีการ

ผลิตผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5.๓. เพ่ือส่งเสริมการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของผลงานวิจัย/นวตกรรม 

6. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
๗. กลุ่มเป้าหมาย  

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมจริง 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑. คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
จ านวน ๑๐ คน 
๒. คณะกรรมการจัดท าแผนงาน/โครงการของ
วิทยาลัย 
๓. คณะผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน ๕๐ คน 

๔  
 
 
 

๓๔ 

๔๐ 
 
 
 

๖๘ 
 

รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๘ คน ร้อยละ ๖๓.๓๓ 
 
๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

๘.๑ ผลการด าเนินงานตามหลัก Plan Do Check Act (PDCA) 
๘.๑.๑ การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน (Plan) 

๑) รวบรวมผลการประเมินผลการด าเนินงานด้านการผลิตงานวิจัยของปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ แล้ววิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนางาน 

๒) ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพ่ือ

วางแผนด าเนินงานโครงการ และจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๔) เรียนเชิญวิทยากร  
๔) ประชาสัมพันธ์โครงการและประชุมวางแผนการด าเนินงาน 



๑๑๒ 
 

 

 ๘.๑.๒ การด าเนินงาน (Do) 
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 

๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัย/นวตกรรม
ที่มีคุณภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
มีการผลิตผลงานวิจัยตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๓. เพ่ือส่งเสริมการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร ของผลงานวิจัย/
นวตกรรม 
 

1). ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ช่วยเหลือสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย/นวตกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (๔ ครั้ง/ปี) ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑  การก าหนดประเด็นการวิจัย ชื่อเรื่อง โดยมีคณะกรรมการวิจัย
ร่วมวิพากษ์  วันที่ ๒๖ ม.ค.๖๑  
ครั้งที่ ๒  ผู้วิจัยน าเสนอโครงร่างวิจัย (เชิญวิทยากร) ๒๒ ก.พ.๖๑ มี 
ครั้งที่ ๓  น าเสนอรายงานการวิจัย  ๘ มี.ค.๖๑   
ครั้งที่ ๔  น าเสนอบทความเพ่ือตีพิมพ์ เผยแพร่ (เชิญวิทยากร) 
๒๒ มี.ค.๖๑  เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการได้พบปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการวิจัย พบว่านักวิจัยจุดอ่อนในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึง
ได้เสนอขอปรับเพ่ิมกิจกรรมในแผน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิจัย / นวตกรรมให้
เป็นไปตามแผน  
ครั้งที่ ๕ จัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนว
ตกรรม เรื่อง “หลุมพรางของการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ” และ “การ
วิพากษ์งานวิจัย” ระยะเวลา ๑ วัน ที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- การบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์      นิลวรางกูล 
ในหัวข้อ  ๑. หลักการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
            ๒. หลุมพรางการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
            ๓ Action Research Vs R&D  

- การบรรยายในหัวข้อ “การวิพากษ์งานวิจัย” 
- การอภิปรายซักถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ โดยการมอบเกียรติบัตรต่างๆ รางวัลการ
น าเสนองานวิจัยระดับดีเด่น  
๓) ติดตามก ากับ/และก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานวิจัย/ นว
ตกรรม ทุก ๓ เดือน 
   - รายงานข้อมูลงานวิจัย/นวตกรรมที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และ
ติดตามก ากับ    
   - รายงานงานวิจัย/นวัตกรรมที่จะด าเนินการใหม่และติดตาม 
 
๔) จัดสรรงบสนับสนุนงานวิจัย/ผลงานวิชาการ  
   - ประชุมพิจารณาโครงร่างงานวิจัยที่ขอ งบวิทยาลัยสนับสนุน 
   - การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย 
   - จัดท าประกาศวิทยาลัยเรื่องการให้ทุนสนับสนุน 
๕). ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการหาทุนสนับสนุนจากภายนอก วันที่ 



๑๑๓ 
 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดย Professer Dr. Cora  
   - แหล่งงบประมาณ  
   - เทคนิควิธีการเขียนของบประมาณ 
๖). พัฒนาการให้ค าปรึกษาในการผลิตผลงานวิจัย/นวตกรรม 
   - ปรับปรุงห้องคลินิกวิจัย  จัดท าแผนการจัดท า ปรับปรุงห้องคลินิก
วิจัย เขียนแผนการขอใช้พัสดุฯ แต่ยังมิได้ด าเนินการใดๆต่อเนื่องจากรอ
การขอใช้ตึกใหม่ที่พ่ึงสร้างแล้วเสร็จ  
๗) พัฒนาแนวทางการให้ค าปรึกษา 
    - มีการจัดตารางผู้ให้บริการให้ค าปรึกษา 
    - พัฒนาและจัดท าข้ันตอนการให้ค าปรึกษา 
๘) ประชุมทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการด าเนินการวิจัย/การผลิตผลงาน
วิชาการ ก าลังด าเนินการภายในเดือน กันยายน ๖๑ 
    - สอบถามความเห็นของผู้ใช้บริการต่อคู่มือฉบับเดิม 
    - กลุ่มงานวิจัยปรับปรุงคู่มือฉบับใหม่ 
    - ประกาศใช้คู่มือฉบับปรับปรุง ปีงบ ๒๕๖๑  และเผยแพร่ (รูปเล่ม
ส าหรับทุกกลุ่มวิชา, ใน web ของวิทยาลัย)   

 
๘.๑.๓ การตรวจสอบและการประเมินผล (Check) 

 ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ  
 

มีการด าเนินการ    
๕ ข้อ 

 

เป็นกิจกรรมหนึ่งในการด าเนินการขั้นตอนที่ ๓ 
ในการการด าเนินงานและติดตามก ากับใน  
การสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการตามแผนที่ก าหนด  

 
ผลการประเมินความคิดเห็นโครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม 

ประเด็นความคิดเห็น ผลการประเมิน 
X SD การแปลผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๒.๖๑ ๐.๔๙ น้อย 
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ๓.๗๖ ๐.๕๙ ปานกลาง 
ด้านการจัดการประชุม    
๑. เอกสารประกอบการประชุม มีความเหมาะสม ๔.๐๘ ๐.๖๓ มาก 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๐๐ ๐.๕๗ มาก 
๓. ระยะเวลาในการอบรม มีความเหมาะสม ๔.๓๗ ๐.๖๓ มาก 
๔. การจัดการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน มีความเหมาะสม ๔.๔๒ ๐.๖๔ มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    



๑๑๔ 
 

 

๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและบทบาทอาจารย์ด้านการท าวิจัย ตาม
กรอบคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้ 

๓.๙๕ ๐.๙๖ ปานกลาง 

๒. มีความม่ันใจในการท าวิจัยได้ ๓.๙๒ ๑.๐๒ ปานกลาง 
๓. ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดการประชุมในครั้งนี้ ๔.๖๖ ๐.๔๘ มากที่สุด 

รวม ๓.๙๗ ๐.๖๗ ปานกลาง 
 

๙. สรุปงบประมาณ 

ล าดับ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน
งบประมาณ

หมวด
อุดหนุน 

เงิน 
นอก
งบ 

เงิน
งบประมาณ

หมวดอุดหนุน 

เงิน
นอก
งบ 

เงิน
งบประมาณ

หมวด
อุดหนุน 

เงิน 
นอกงบ 

๑. ค่าวิทยากร ๘,๔๐๐ - ๗,๒๐๐  ๑,๒๐๐ - ๑๔.๒๙ 
๒. ค่าเดินทางของ

วิทยากร 
๑๐,๐๐๐ - ๒,๙๒๐ ๗,๐๘๐ - ๗๐.๘ 

๓. ค่าท่ีพักวิทยากร ๑,๐๐๐  - ๑,๐๐๐  ๑๐๐ 
๔. ค่าอาหาร ๑๐,๐๐๐ - ๖,๘๐๐ ๓,๒๐๐ - ๓๒ 
 รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งโครงการ 
๒๙,๔๐๐ - ๑๖,๙๒๐  ๑๒,๔๘๐ - ๔๒.๔๕ 

 

ล าดับ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินรายได้ 

เงิน 
นอกงบ 

เงินรายได้ 
เงิน

นอกงบ 
เงินรายได้ 

เงิน 
นอกงบ 

๑. สนับสนุน
ผลงานวิจัย 

2,735,510 - 677,414 - 2,058,096 - 75.24 

 รวมทั้งสิ้น 2,735,510 - 677,414 - 2,058,096 - 75.24 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.๑ การบริหารจัดการของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงานมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม  
 10.๒ วิทยากรจากภายนอกวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพและมีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นอย่างด ี

10.๓  การมอบหมายงานที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรายงานผลการด าเนินงาน และการการควบคุม 
ก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.๔ หัวข้อในการบรรยายของวิทยากรเป็นที่น่าสนใจส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จึงก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก 



๑๑๕ 
 

 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
 11.๔ ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

11.๓  การมอบหมายงานที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรายงานผลการด าเนินงาน และการการควบคุม 
ก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้ด้วยดี 

11.๔ หัวข้อในการบรรยายของวิทยากรเป็นที่น่าสนใจส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จึงก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก 
 
12. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Act) 
    - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นช่วงวันเวลาที่นักวิจัยมีภารกิจสอนภาคปฏิบัติ ท าให้มีความยุ่งยากกับ
การจัดการบริหารเวลายังไม่ได้ครบถ้วนทุกคน   
    - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจาก แหล่งฝึกปฏิบัติไม่สามารถจัด
อาจารย์พ่ีเลี้ยงดูแลนักศึกษาแทนอาจารย์ได้ ท าให้อาจารย์บางท่านไม่สามารถงดนิเทศและเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมได้ 
     ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงครั้งต่อไป 
     - คณะท างาน ได้น าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวร่วมกันวางแผนหาแนวทางแก้ไข 
     - วางแผนการจัดประชุมที่ไม่กระทบกับวันนิเทศของอาจารย์ 
 

 ควันเทียน  วงศ์จันทรา 
    (นางสาวศุภรดา  วงค์จ าปา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ    อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                                   (นางอัจฉรา  มีนาสันติรักษ์) 
                                                หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

                       วันที ่  ๒๒  เดือน. สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 10 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการเร่งรัดการผลิตหนังสือต ารา  
๒. ผู้รับผิดชอบ   ๑.  นางสาวควันเทียน  วงศ์จันทรา 
                      ๒.  นางมลฤดี   แสนจันทร์ 
๓. กลยุทธ์ที่ ๘   เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวตกรรมที่มีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร์ที่  3   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม ที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพและความต้องการ
ของชุมชน โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ 
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
     5.1. มีจ านวนผลงาน หนังสือ/ต าราอย่างน้อย จ านวน 2 เรื่อง/ปี  
6. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
๗. กลุ่มเป้าหมาย  -คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยฯ  -คณะกรรมการจัดท าแผนงาน/โครงการของวิทยาลัย 
๘. ผลการด าเนินงาน 
    ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
               มีการด าเนินการประชุมวางแผน และก าหนดกลุ่มวิชาที่จะท าหนังสือ./ต ารา   

-มีกระตุ้นส่งเสริมการด าเนินงาน 
-มีการส่งร่างหนังสือ/ต ารา แต่ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จในช่วงเวลาที่ก าหนด 

    ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มีจ านวนผลงาน หนังสือ/
ต าราอย่างน้อย  

 จ านวน 2 เรื่อง/ปี  
 

-การด าเนินการประชุมวางแผน และก าหนดกลุ่มวิชาที่
จะท าหนังสือ/ต ารา   
-มีกระตุ้นส่งเสริมการด าเนินงาน 
-มีการส่งร่างหนังสือ/ต ารา แต่ไม่สามารถด าเนินการให้
เสร็จในช่วงเวลาที่ก าหนด 

๙. สรุปงบประมาณ 

ล าดับ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย 

เงิน
งบประมาณ

หมวด
อุดหนุน 

เงิน 
นอก
งบ 

เงิน
งบประมาณ

หมวดอุดหนุน 

เงิน
นอก
งบ 

เงิน
งบประมาณ

หมวด
อุดหนุน 

เงิน 
นอกงบ 

1. ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

10,๐๐๐
บาท 

- 0 - 10,๐๐๐ 0 100 

 
 



๑๑๗ 
 

 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
       - การวางแผนขับเคลื่อนงานต้องมุ่งเป้าหมายเพิ่มข้ึน 
       - หนังสือ/ต ารา คือสิ่งที่ยากแต่ท้าทาย 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       - การวางแผนงาน 
       - การร่วมแรงร่วมใจ 
 
12. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Act) 

ไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จในช่วงเวลาที่ก าหนด เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องภาระงาน และ การ
ประสานหาผู้เชี่ยวชาญในการอ่านต้นฉบับของหนังสือท่ีผ่าน สกอ.ในภูมิภาคมีน้อย 

 
 

ลงชื่อ    อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                                   (นางอัจฉรา  มีนาสันติรักษ์) 
                                                หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

                       วันที ่  ๒๒  เดือน. สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 11 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางนิสากร วิบูลชัย 
                     ๒. นางสาวควันเทียน  วงศ์จันทรา 
                     ๓. นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ 
๓. กลยุทธ์ที่ ๘   เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวตกรรมที่มีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร์ที่  3   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม ทีต่อบสนองระบบบริการสุขภาพและความต้องการ
ของชุมชน โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ 
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. มีจ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ได้รับการเผยแพร่ตามค่าเป้าหมายดังนี้ 
1.1 จ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติอย่างน้อย 10 เรื่อง/ปี  
1.2 จ านวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการด้านผู้สูงอายุ ได้รับการเผยแพร ่อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี  

 1.3 จ านวนงานวิจัย ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี 
1.4 จ านวนบทความวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี 
1.5 จ านวนงานวิจัยด้านการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี  
1.6 จ านวนงานวิจัยทางคลินิก/การพยาบาล อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี 2. มีจ านวนผลงานวิจัยที่เกิดจาก

เครือข่ายที่ ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
                ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมจริง (คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑. คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์จ านวน ๑๐ คน 
๒. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
จ านวน ๕๐ คน 

๖  
 

๑๘ 

๖๐ 
 

๓๖ 
 

รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๔ คน ร้อยละ 40.00 
 
๘. สรุปผลการด าเนินงาน 

๘.๑ ผลการด าเนินงานตามหลัก Plan Do Check Act (PDCA) 
๘.๑.๑ การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน (Plan) 

๑) รวบรวมผลการประเมินผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่งานวิจัยของปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ แล้ววิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนางาน 



๑๑๙ 
 

 

๒) ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพ่ือ

วางแผนด าเนินงานโครงการ และจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๔) เรียนเชิญวิทยากร  
๔) ประชาสัมพันธ์โครงการและประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 
  ๘.๑.๒ การด าเนินงาน (Do) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
 ๑เพ่ือพัฒนาการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
๒เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของอาจารย์ในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย และ วิชาการ ๓ ระยะ  
    ครั้งที่ ๑ การเขียนบทความวิจัย โดยมีคณะกรรมการวิจัยร่วม
วิพากษ์ วันที่ ๒๖ ม.ค.๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม 8  คน 
    ครั้งที่ ๒ แนวทางการปรับปรุงบทความวิจัย ครั้งที่ 1  ๒๒ ก.พ.๖๑ 
มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๐  คน 
     ครั้งที่ ๓ การเสนอตัวอย่างบทความและแนวทางการปรับปรุง
บทความวิจัย   ๘ มี.ค.๖๑  มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐  คน    
๒ ส่งเสริมให้น าผลงานวิจัย/วชิาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยกลุ่มงานฯ
มีการประสานงานไปที่วารสารต่างๆ เพ่ือความสะดวกของผู้ตีพิมพ์ 
๓. สนับสนุนการไปน าเสนอวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการ
ภายในประเทศ เช่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ที่โรงแรม สุนี แก
รนด์ อุบลราชธานี 30 พค-1 มิย 61 จัดโยวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์
ประสงค์ มีเรื่องน าเสนอ จ านวน 2 เรื่อง 
๔ สนับสนุนการไปน าเสนอวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติที่
ต่างประเทศ ได้แก่ การประชุมของ Sigma Theta Tau International 
Nursing Research Congress, Melbourne, Australia  19 – 23 
กรกฏาคม 2561 จ านวน 4 เรื่อง 
๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมของบทความวิจัยเพื่อ
น าเสนอในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติที่ต่างประเทศ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีเรื่องที่ได้รับการตอบรับเพ่ือให้ไปน าเสนอ
ในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ จ านวน ๖ เรื่อง ได้มีการเตรียมโดย
การประชุมกลุ่มย่อย ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมเนื้อหา และ
เตรียมการน าเสนอ การไปน าเสนอ 2 สัปดาห์ 
๖ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งภายในและต่างประเทศ  
 ภายในประเทศ 1๖ เรื่อง สนับสนุน  ๕๓,000  บาท   และยังมีงานที่
รอการตอบรับอีก 3 เรื่อง  
 

 
 
 



๑๒๐ 
 

 

๘.๑.๓ การตรวจสอบและการประเมินผล (Check) 
๘.๑.๓.๑ ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ  

 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ จ านวน 37 เรื่อง ผลรวมถ่วง
น้ าหนักเท่ากับ 24.4 คิดเป็นร้อยละ 46.04 
เท่ากับ 7.67 คะแนน   

 
๙. สรุปงบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ 
 

ล า 
ดับ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงิน

งบประมาณ 

เงิน 
นอก
งบ 

เงิน
งบประมาณ 

เงิน
นอก
งบ 

เงิน
งบประมาณ 

เงิน 
นอกงบ 

1. ค่าใช้จ่ายเงิน
รายได้ 

84,025 - 67,170  16,855 - 20.06 

 รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งโครงการ 

84,025 - 67,170  16,855 - 20.06 

 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑0.๑ การบริหารจัดการของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงานมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม  
 ๑0.๒ วิทยากรจากภายในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพและมีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นอย่างด ี

๑0.๓  การมอบหมายงานที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรายงานผลการด าเนินงาน และการการควบคุม 
ก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑0.๔ หัวขอ้ในการบรรยายของวิทยากรเป็นที่น่าสนใจส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จึงก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
 11.๔ ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   



๑๒๑ 
 

 

11.๓  การมอบหมายงานที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรายงานผลการด าเนินงาน และการการควบคุม 
ก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานขั้นต่างๆผ่านไปได้ด้วยดี 

11.๔ หัวข้อในการบรรยายของวิทยากรเป็นที่น่าสนใจส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จึงก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก 
 
12. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Act) 

ปัญหาอุปสรรค การน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 
๑. ปัญหาและอุปสรรคที่มีขณะปฏิบัติ
โครงการและวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 
    - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นช่วงวัน
เวลาที่นักวิจัยมีภารกิจสอนภาคปฏิบัติ ท าให้มี
ความยุ่งยากกับการจัดการบริหารเวลายังไม่ได้
ครบถ้วนทุกคน   

 
 
 
 - คณะท างาน ได้น าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว
ร่วมกันวางแผนหาแนวทางแก้ไข 

๒. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงครั้งต่อไป 
    - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจาก แหล่งฝึกปฏิบัติ
ไม่สามารถจัดอาจารย์พี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาแทน
อาจารย์ได้ ท าให้อาจารย์บางท่านไม่สามารถงด
นิเทศและเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมได้  
 

  
- วางแผนการจัดประชุมที่ไม่กระทบกับวันนิเทศของ
อาจารย์ 

 
      .  

         
ลงชื่อ    อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

                                                   (นางอัจฉรา  มีนาสันติรักษ์) 
                                                หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

                       วันที ่  ๒๒  เดือน. สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
 
 



๑๒๒ 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 12 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางมลฤดี   แสนจันทร์  นางสาวภัทรินทร์  ศรีนอ       
๓. กลยุทธ์ที่ ๘   เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวตกรรมที่มีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม ทีต่อบสนองระบบบริการสุขภาพและความต้องการ
ของชุมชน โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ 
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ๕.๑ มีการจัดการความรู้ครบทุกกลุ่ม 

๕.๒ มีการสรุปบทเรียนจากเรื่องเล่า อย่างน้อยกลุ่มละ ๑ เรื่อง 
๕.๓ มีองค์ความรู้/แก่นความรู้ อย่างน้อย ๒ เรื่อง (การเรียนการสอน, วิจัย) 
๕.๔ มีชุมชนนักวิจัย/นักปฏิบัติ อย่างน้อย ๒เรื่อง 
๕.๕ มีหลักฐานการเผยแพร่ อย่างน้อย ๒ กลุ่ม 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ ถึงวันที่   ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   

อาจารย์และบุคลากร จ านวน  ๕๗  คน 
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการตามหลักการ  

PLAN มีการด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งการด าเนินงานการจีดการความรู้ของแต่ละกลุ่มในปี 
การศึกษาท่ีผ่าน (SWOT analysis)  และมีการวางแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม
งานที่เก่ียวข้องภายในวิทยาลัย 

DO  ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์น าเสนอโครงการเพ่ือให้บุคลากรใน
วิทยาลัยรับทราบและเข้าร่วมในการด าเนินโครงการ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
เช่น การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ การวางแผนการจัดการความรู้ การเสาะแสวงหาความรู้  การ
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการ
งานของตนการน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดขุม
ความรู้ ออกมาบันทึกไว้ การจดบันทึก ขุมความรู้ และ แก่นความรู้ ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม มีการจัดการความรู้ ๕ ประเด็น คือ  

๑. กลุ่มวิชาการ เรื่อง วิธีการวัดประเมินผล : เครื่องมือวัดประเมินผล 
๒. กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
๓. กลุ่มบริหาร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 
๔. กลุ่มกิจการนักศึกษา เรื่อง การสร้างจิตอาสาในนักศึกษา 
๕. กลุ่มงานบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
และได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้  



๑๒๓ 
 

 

CHECK ประชุมทบทวนการด าเนินงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ และมีการติดตามก ากับ ทุก ๓ เดือน และปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม  
และมีการรานยงานผลการจัดการความรู้  
  ACT ทุกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนการน าความรู้ไปใช้ และมีการเสนอแนะปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑. มีการจัดการความรู้
ครบทุกกลุ่ม 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการจัดการความรู้ ๕ 
ประเด็น คือ 

๑. กลุ่มวิชาการ เรื่อง วิธีการวัดประเมินผล : เครื่องมือวัดประเมินผล 
   ๒. กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
   ๓. กลุ่มบริหาร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 
   ๔. กลุ่มกิจการนักศึกษา เรื่อง การสร้างจิตอาสาในนักศึกษา 
   ๕. กลุ่มงานบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการฟ้ืนฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

๒. มีการสรุปบทเรียน
จากเรื่องเล่า อย่าง
น้อยกลุ่มละ ๑ เรื่อง 

กลุ่มวิชาการมีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่นความรู้เรื่อง
เครื่องมือวัดประเมินผล  
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง 
     ได้แก่นความรู้เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  
กลุ่มบริหาร มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง  
     ได้แก่นความรู้เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน  
กลุ่มกิจการนักศึกษา มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง  
    ได้แก่นความรู้เรื่องการสร้างจิตอาสาในนักศึกษา  
และกลุ่มงานบริการวิชาการ มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง  
    ได้แก่นความรู้เรื่อง การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  

๓. มีองค์ความรู้/แก่น
ความรู้ อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง (การเรียนการ
สอน, วิจัย) 
 

กลุ่มวิชาการ ได้แก่นความรู้เรื่องเครื่องมือวัดประเมินผล  
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่นความรู้เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  
กลุ่มบริหาร  ได้แก่นความรู้เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน  
กลุ่มกิจการนักศึกษา ได้แก่นความรู้เรื่องการสร้างจิตอาสาในนักศึกษา  
และกลุ่มงานบริการวิชาการ ได้แก่นความรู้เรื่อง การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  

๔. มีชุมชนนักวิจัย/นัก
ปฏิบัติ อย่างน้อย ๒
เรื่อง 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการจัดการความรู้ ๔ 
กลุ่ม คือ 

๑. กลุ่มวิชาการ 
๒. กลุ่มบริการวิชาการและวิจัย  ได้แก่  กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ

กลุ่มงานบริการวิชาการ 
     ๓. กลุ่มบริหาร  
     ๔. กลุ่มกิจการนักศึกษา    



๑๒๔ 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๕. มีหลักฐานการ
เผยแพร่ อย่างน้อย ๒ 
กลุ่ม 

ทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาการมีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง  
   ได้แก่นความรู้เรื่องเครื่องมือวัดประเมินผล  
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง 
    ได้แก่นความรู้เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  
กลุ่มบริหาร มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง  
   ได้แก่นความรู้เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน  
กลุ่มกิจการนักศึกษา มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง  
   ได้แก่นความรู้เรื่องการสร้างจิตอาสาในนักศึกษา  
และกลุ่มงานบริการวิชาการ มีแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๓ ครั้ง  
   ได้แก่นความรู้เรื่อง การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
มีการเผยแพร่ทาง web page วิทยาลัย 

 
๙. สรุปงบประมาณ 
  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. งบประมาณเงินอุดหนุน  
รวม 

๑๓,๕๕๐  ๐  ๑๓,๕๕๐ ๐ ๑๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๑๓,๕๕๐  ๐  ๑๓,๕๕๐ ๐ ๑๐๐ 
 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑๐.๑ การก าหนดแผนการด าเนินการจัดการความรู้ที่ชัดเจนท าให้ลดความคลาดเคลื่อนในการ

ด าเนินงาน 
         ๑๐.๒ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง จะท าให้ได้เทคนิคในการด าเนินงาน 
         ๑๐.๓ การบันทึกการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ควรมีการบันทึกทุกครั้ง 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
         ๑๑.๑ ผู้บริหารให้การสนับสนุน และมีการก ากับติดตาม 
 ๑๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตาม ประสานงานกับกลุ่มต่างๆในการจัดการความรู้ 
 ๑๑.๓ มีการก าหนดแผนการด าเนินการจัดการความรู้  
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 

๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ๑๒.๑ มีการก าหนดผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้ง โดยวางแผนก าหนด
ตั้งแต่แรกเริ่ม 
  ๑๒.๒ พัฒนาศักยภาพของคุณลิขิตในการถอดองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 
 
 

 ลงชื่อ   มลฤดี   แสนจันทร์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางมลฤดี   แสนจันทร์) 

                                               ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ    อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                                   (นางอัจฉรา  มีนาสันติรักษ์) 
                                                หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
                                               วันที่   ๒๒  เดือน. สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖ 
                                              



๑๒๖ 
 

 
 
 
 
 

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
สุขภาพแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 13 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพท่ีตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางแจ่มจันทรื  รีละชาติ  ๒. นางนิสากร  วิบูลชัย   
3. ยุทธศาสตร์ที ่  4 การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
4. กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
     ๕.1  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพรองรับ Service plan  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่าง ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ คิดเป็นร้อยละ 
๑. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 7 จ านวน 20 คน 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 15 คน 
3.คณะกรรมการด าเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 7 จ านวน 20 คน 
4.อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน 50 คน 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 105 คน ร้อยละ ๑๐๐ 
 
๘. สรุปผลการด าเนินงาน 
    ๘.๑ ผลการด าเนินงานตามหลัก Plan Do Check Act (PDCA) 
 ๘.๑.๑ การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน (Plan) 

๑. ร่วมประชุมกับเขตสุขภาพที่ 7 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
3.  ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

 ๘.๑.๒ การด าเนนิงาน (Do) 
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
1.เพ่ือพัฒนาหลักสุตรการอบรมที่ตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 
2.เพ่ือจัดการอบรมตามหลักสุตรที่สร้างใหม่/
ปรับปรุงขึ้น 
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการของ
อาจารย์รายบุคคลและทีม 
4.เพ่ือส่งเสริมการน าความรู้จากการบริการวิชาการ
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนานักศึกษา  วิทยาลัย  สังคม  และชุมชน  

1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.ทบทวน/ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรการอบรม
เดิม 
3.1 หลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง 
3.2 หลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
3.3หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
3.4หลักสุตรฟ้ืนฟูวิชาการของพยาบาลเวชปฏิบัติ 
3.5หลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวช
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วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพตนเอง ปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 

3.6หลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(care 
manager) 
4.พัฒนาหลักสุตรการอบรมใหม่ 
4.1 หลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
4.2หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับ
ยาเคมีบ าบัด (10วัน) 
5.เสนอหลักสูตรที่พัฒนาต่อสภาการพยาบาลเพ่ือขอรับรอง
หลักสุตรและหน่วย CNEU  
6.จัดท าท าเนียบวิทยากรส าหรับอาจารยืตามความ
เชี่ยวชาญและส่งเสริมการเป็นวิทยากรของอาจารย์ 
7.ให้บริการวิชาการตามหลักสุตรอบรม  โดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
8.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการจัดการอบรมตามหลักสุตรที่
ได้สร้าง/พัฒนาขึ้น 
9.สรุปผลการบูรณาการด าเนินงานกับเครือข่ายโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน  นักศึกษาและบุคลากร
ภายนอก 

 
 ๘.๑.๓ การตรวจสอบและการประเมินผล (Check) 
  ๘.๑.๓.๑ ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
1.มีจ านวนหลักสูตรที่
สร้างใหม่/ปรับปรุงที่
ตอบสนองระบบบริการ
สุขภาพ   

อย่างน้อย 2 
หลักสูตร 

ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1.1 หลักสูตรระยะยาว 1 ปี ได้แก่หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   
รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560-24 เมษายน 
2561 จ านวน 73 คน 
รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2561-16 สิงหาคม 
2562 เปูาหมาย 70 คน 
1.2 หลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน ได้แก่ หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขา 
การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  
รุ่นที่ 22-23 จ านวน 92 คน 
รุ่นที่ 24  ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม-21 ธันวาคม 
2561 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
1.3 หลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ 1.3.1 หลักสูตรฟ้ืนฟู
วิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (5วัน) วันที่ 27 
พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 จ านวน 211 คน 
1.3.2 หลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (care 
manager) (10 วัน) จ านวน 278 คน 
1.3.3 หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver) จ านวน 90 
คน 
2. ด าเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 

2.ร้อยละของผู้เข้าอบรมมี
สมรรถนะตามที่หลักสูตร
ก าหนด   

ร้อยละ 100 บรรลุ 

3.ร้อยละของผู้อเข้าอบรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของหลักสุตรทุกหลักสุตร
ที่จัดอบรม   

ร้อยละ 100 บรรลุ 

4.ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการ   

อย่างน้อย  ร้อยละ 
80 

บรรลุ 

5. ร้อยละของอาจารย์มี
สมรรถนะในการให้บริการ
ตามสาขาวิชาชีพ 

อย่างน้อยร้อยละ 10 บรรลุ 

 
  
๙. สรุปงบประมาณ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย 
ร้อย
ละ 

เงินงบ 
เงิน

ลงทะเบียน 
เงินงบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงินงบ 
เงิน

ลงทะเบียน 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหารว่าง  2,500  -  2,500   

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000  -  2,000   

3 ค่ารับรองหน่วย 
CNEU 

12,000  -  12,000   

รวมทั้งหมด 16,500 - 16,500 100 
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10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 10.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

10.๓  การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก เขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพ
สาธารณสุขเขต ๗ ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง และจากวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน 
และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 11.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

11.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกันเป็นระยะ 
และมีการก ากับติดตามงานในผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน 

11.๓ มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ๖ เดือน และเพ่ิมเติมการ
ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย เฟสบุ๊ค และตั้งไลน์กลุ่มพยาบาลเวชปฏิบัติ 
รวมทั้งจดหมายเรียนเชิญเข้าประชุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
 11.๔ ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
 

              แจ่มจันทร์ รีละชาติ             
                                                    (นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ) 

                                                                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ                        
 
 

                                                                                        
                                                    (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                                                     รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                                                         วันที่  22  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 14 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๓  
                      โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๔  
๒. ผู้รับผิดชอบ   นางนิสากร  วิบูลชัย นางสาววรรวิษา  ส าราญเนตร นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพและ
นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง 
๓. กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
4. ยุทธศาสตร์ที่  3   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม ที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพและความต้องการ
ของชุมชน โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ 
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
     ๕.1  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพรองรับ Service plan  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จ านวน   ๑๘  สัปดาห ์
๗. กลุ่มเป้าหมาย  

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมจริง 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑. พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิสังกัด
โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน  ๕๐  คน 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานในโครงการ จ านวน  
๑๒ คน 

๔๖  
 
 
 

๙  

๙๒ 
 
 
 

๗๕ 

รวมทั้งสิ้น ๖๒ คน รวมทั้งสิ้น ๕๕ คน ร้อยละ ๘๘.๗๑ 
 
๘. สรุปผลการด าเนินงาน 
    ๘.๑ ผลการด าเนินงานตามหลัก Plan Do Check Act (PDCA) 
 ๘.๑.๑ การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน (Plan) 

     ๑. จัดท าหลักสูตรขออนุมัติจากสภาการพยาบาล 
     ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพ่ือวางแผน

ด าเนินงานโครงการ และจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
     ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงรุก และรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ด าเนินการคัดเลือกและ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม  
     ๔. ประชุมวางแผนการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับอาจารย์ผู้สอนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 
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 ๘.๑.๒ การด าเนนิงาน (Do) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
        เพ่ือใหผู้้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
นโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เก่ียวข้องกับ
การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น) มีทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพ
อย่างครอบคลุมเพ่ือการตัดสินใจในทางคลินิก 
การตรวจวินิจฉัยแยกโรค ให้การรักษาโรค
เบื้องต้นในกลุ่มอาการต่าง ๆ ทั้งในระยะ
เฉียบพลันและกลุ่มโรคท่ีพบบ่อย ประเมิน
ปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงภาวะ
สุขภาพของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง สามารถวางแผน
การบูรณาการการดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
สามารถตัดสินใจส่งต่อผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม 
ปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลากรในทีมสุขภาพท่ี
เกี่ยวข้อง และประสานเชื่อมโยงเป็นเครื่องข่าย
บริการ รวมทั้งการใช้กลวิธีที่หลากหลายในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองในการ
ดูแลสุขภาพ 
วัตถุประสงค์เฉพาะ  
      ๑. อธิบายนโยบายสุขภาพ ระบบบริการ
สุขภาพ  
และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน 
      ๒. ระบุแนวการประเมินภาวะสุขภาพ
อย่างครอบคลุมและกาตัดสินทางคลินิก เพ่ือ
การตรวจวินิจฉัยแยกโรค 
      ๓. ให้การรักษาโรคเบื้องต้นในกลุ่มอาการ
ต่าง ๆ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะเฉียบพลัน
และโรคที่พบบ่อย 
      ๔. ระบุแนวการประเมินปัญหาที่ซับซ้อน
จากการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของผู้ปุวย
โรคเรื้อรังได้ 
      ๕. วางแผนบูรณาการการดูแลเพื่อแก้ไข
ปัญหาปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. จัดการอบรมภาคทฤษฎี ระยะเวลา ๘ สัปดาห์ ที่
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ อบรมในวันศุกร์ วัน
เสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. จ านวน ๑๒ 
หน่วยกิต ประกอบด้วย ๕ รายวิชา ได้แก่ 

- วิชา ระบบสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ  ๒ หน่วยกิต  ๒ (๒-๐-๔) 

- วิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการ
ตัดสินใจทางคลินิก  ๓ หน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕)   

- วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลส าหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติ ๒ หนว่ยกิต ๒ (๒-๐-๔)  

- วิชา การรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะ
เร่งด่วน  ๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 

- วิชา การจัดการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังในชุมชน ๒ 
หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
๒. จัดการอบรมภาคปฏิบัติ ระยะเวลา ๘ สัปดาห์ ที่
โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน จ านวน ๙
โรงพยาบาล โดยอบรมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จ านวน ๖ 
หน่วยกิต ประกอบด้วย ๒ รายวิชา ได้แก่ 

- วิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการ
ภาวะเร่งด่วน  ๔ หน่วยกิต ๔ (๐-๑๖-๒) 

- วิชา ปฏิบัติการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน   ๒ 
หน่วยกิต ๒ (๐-๘-๒) 
๓. อภิปรายกลุ่มย่อยกรณีศึกษาและการน าเสนอกรณีศึกษา 



๑๓๓ 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
      ๖. ปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลากรสุขภาพ
ที่เก่ียวข้องอย่างประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
บริการได้ 
       ๗. ใช้กลวธิีที่หลากหลายในการส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองในการดูแลสุขภาพ 
       ๘. สร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ
เคารพในสิทธิของผู้รับบริการบนพื้นฐานในการ
ขอบเตการปฏิบัติงานและจริยธรรมในวิชาชีพ 
 
 
 ๘.๑.๓ การตรวจสอบและการประเมินผล (Check) 
  ๘.๑.๓.๑ ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
๑. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลตามที่หลักสูตรก าหนด  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑. กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ 
จ านวน ๔๖ คน ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อ
การอบรมในระดับมากขึ้นไป  

ร้อยละ ๘๐ ๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. = .๕๖) ร้อยละ
ของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมอบรมในระดับมากขึ้นไปร้อยละ ๙๑ 

๓. มีผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจ
ต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จการอบรม
ในระดับมากข้ึนไป  

ร้อยละ ๘๐ 
 

๓. การติดตามสมรรถนะ ๖ เดือนหลังเข้ารับ
การอบรม (จะมีการติดตามสมรรถนะในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินรายได้ 

เงิน 
นอกงบ 

เงินรายได้ 
เงิน

นอกงบ 
เงินรายได้ 

เงิน 
นอกงบ 

๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑,๐๗๘,๔๕๐ - ๔๑๘,๒๐๐  ๖๖๐,๒๕๐ - ๖๑.๒๒ 
๒. ค่าเดินทางของ

วิทยากร 
๖๒,๐๐๐ - ๑๘,๙๗๐ ๔๓,๐๓๐ - ๖๙.๔๐ 

๓. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 

๓๗๗,๔๐๐ - ๒๔๑,๓๐๐ ๑๓๖,๑๐๐ - ๓๖.๐๖ 

๔. ค่าปฏิบัติงานนอก - - ๔๖,๑๔๐ - - - 



๑๓๔ 
 

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินรายได้ 

เงิน 
นอกงบ 

เงินรายได้ 
เงิน

นอกงบ 
เงินรายได้ 

เงิน 
นอกงบ 

เวลา 
๕. ค่าสื่อการสอนและ

ทรัพยากรการเรียน 
- - - -  - 

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

๙๒,๑๕๐ - ๗๑,๑๖๒ ๒๐,๙๘๘ - ๒๒.๗๗ 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

950,000 - 849,620  100,380 - 10.56 

 
 

๖.๒ เบิกจ่ายงบด าเนินโครงการดังนี้ 
 

รายการใช้จ่าย จ านวน  
 ครั้งที่ ๑  

๑. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ๖๘,๔๐๐ บาท 
๒. ค่ายานพาหนะ (ค่าเดินทางวิทยากรภายนอก) ๖,๗๑๐ บาท 

รวม ๗๕,๑๑๐ บาท 

ครั้งที่ ๒   
1.        ๑. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ๖,๖๐๐ บาท 

      ๒. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ๑๘,๙๒๐ บาท 
2.      ๓. ค่าอาหารและอาหารว่าง (๖ สัปดาห์)   

๓.๑ สัปดาห์ที่ ๑ (๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๑ คน x ๓ วัน ๗,๖๕๐ บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๕๑ คน x ๓ วัน ๑๕,๓๐๐ บาท 

๓.๒ สัปดาห์ที่ ๒ (๑-๓ กันยายน ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๑ คน x ๓ วัน ๗,๖๕๐ บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๕๑ คน x ๓ วัน ๑๕,๓๐๐ บาท 

๓.๓ สัปดาห์ที่ ๓ (๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๑ คน x ๓ วัน ๗,๖๕๐ บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๕๑ คน x ๓ วัน ๑๕,๓๐๐ บาท 

๓.๔ สัปดาห์ที่ ๔ (๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๑ คน x ๓ วัน ๗,๖๕๐ บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๕๑ คน x ๓ วัน ๑๕,๓๐๐ บาท 

๓.๕ สัปดาห์ที่ ๕ (๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๑ คน x ๓ วัน ๗,๖๕๐ บาท 



๑๓๕ 
 

รายการใช้จ่าย จ านวน  
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๕๑ คน x ๓ วัน ๑๕,๓๐๐ บาท 

 

๓.๖ สัปดาห์ที่ ๖ (๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๑ คน x ๒ วัน ๕,๑๐๐ บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๕๑ คน x ๒ วัน ๑๐,๒๐๐  บาท 

รวม ๑๕๕,๕๗๐ บาท 

ครั้งที่ ๓   
       ๑. ค่าอาหารและอาหารว่าง   

๑.๑ สัปดาห์ที่ ๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๕๐ คน x ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๐ คน x ๑ วัน ๒,๕๐๐ บาท 
๑.๒ สัปดาห์ที่ ๗ (๖ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๕๐ คน x ๓ วัน ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๐ คน x ๓ วัน ๗,๕๐๐ บาท 
๑.๓ สัปดาห์ที่ ๘ (๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๕๐ คน x ๓ วัน ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๐ คน x ๓ วัน ๗,๕๐๐ บาท 

รวม ๕๒,๕๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๔   
       ๑. ค่าอาหารและอาหารว่าง   

๑.๑ สัปดาห์ที่ ๙ (๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๕๐ คน x ๓ วัน ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๐ คน x ๓ วัน ๗,๕๐๐ บาท 

รวม ๒๒,๕๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๕   

3.      ๑. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ๑๘,๐๐๐ บาท 
      ๒. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ๑๐,๘๐๐ บาท 
      ๓. ค่ายานพาหนะ (ค่าเดินทางวิทยากรภายนอก) ๕๐๐ บาท  
      ๔. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ๗,๘๔๐ บาท 

รวม ๓๗,๑๔๐ บาท 
ครั้งที่ ๕   

4.       ๑. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ๑๕,๐๐๐ บาท 
     ๒. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ๙,๖๐๐ บาท 
     ๓. ค่ายานพาหนะ (ค่าเดินทางวิทยากรภายนอก) ๑,๐๐๐ บาท  
     ๔. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ๖,๑๔๐ บาท 
     ๕. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (คณะกรรมการหลักสูตรประชุม) ๑,๔๐๐ บาท 



๑๓๖ 
 

รายการใช้จ่าย จ านวน  
รวม ๓๓,๑๔๐ บาท 

ครั้งที่ ๖   
      ๑. เบิกค่าเดินทางในการฝึกภาคปฏิบัติ  ๑๐,๗๖๐ บาท 

รวม ๑๐,๗๖๐ บาท 
ครั้งที่ ๗   
      ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา ๑๑,๘๔๐ บาท 

รวม ๑๑,๘๔๐ บาท 
ครั้งที่ ๘   
      ๑. เบิกค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติอาจารย์ ๒๘๙,๘๐๐ บาท 

รวม ๒๘๙,๘๐๐ บาท 
 

คร้ังที่ ๙   
       ๑. ค่าอาหารและอาหารว่าง   

๑.๑ สัปดาห์ที่ ๑๘ (๒๕ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)   
- ค่าอาหารกลางวนั ๑๐๐ บาท x ๕๐ คน x ๕ วัน  ๒๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๙ มื้อ x ๕๐ คน  ๑๑,๒๕๐ บาท 

รวม ๓๖,๒๕๐ บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าทรัพยากรกรการเรียนรู้   
       ๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๑,๙๙๒  บาท 
       ๒. ค่าคู่มือหลักสูตร NP รุ่น ๒๓   ๔,๗๕๐ บาท 
       ๓. ค่าปกใบประกาศ ๓,๖๐๐  บาท 
       ๔. หนังสือ พรบ. ๑,๓๕๐  บาท 
       ๕. หนังสือ เรื่อง คู่มือการใช้ยา   ๖,๗๕๐ บาท 
       ๖. หนังสือ เรื่อง ข้อก าหนดการรักษาโรคเบื้องต้น ๑๓,๕๐๐  บาท 
       ๗. หนังสือ เรื่อง ปฏิรูประบบบริการพยาบาล   ๒,๒๕๐ บาท 
       ๘. หนังสือ เรื่อง สมรรถนะและการออกวุฒิบัตร    ๖,๗๕๐ บาท 
       ๙. ค่าตัดสติกเกอร์หลักสูตร NP รุ่น ๒๓       ๔๕๐ บาท 
       ๑๐. กระเป๋าสีด า ๑๓,๕๐๐  บาท 
       ๑๑. กระดาษทิชชู่       ๕๒๐ บาท 
       ๑๒. พิมพ์ใบประกาศนียบัตร       ๖๙๐ บาท 
       ๑๓. จัดท าปกทรานสคริป     ๕,๐๖๐ บาท 

รวม ๗๑,๑๖๒ บาท 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 10.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

10.๓  การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก เขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพ
สาธารณสุขเขต ๗ ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๓ และจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วาง
แผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีม
วิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๑๑.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกันเป็นระยะ 
และมีการก ากับติดตามงานในผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน 

๑๑.๓ มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ๖ เดือน และเพ่ิมเติมการ
ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย เฟสบุ๊ค และตั้งไลน์กลุ่มพยาบาลเวชปฏิบัติ 
รวมทั้งจดหมายเรียนเชิญเข้าประชุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๑๑.๔ ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Act) 

ปัญหาอุปสรรค การน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 
๑. ปัญหาและอุปสรรคที่มีขณะปฏิบัติโครงการและ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการด าเนินการได้
ส าเร็จ 

 

    ๑.๑ เอกสารการประชุมได้รับช้า และตัวหนังสือ
เล็ก สีหมึกจากการส าเนาเอกสารจางไม่ชัดเจน  

- ติดตามเอกสารจากวิทยากรก่อนวันที่มีการเรียนการ
สวนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์และน าเอกสาร
ต้นฉบับส่งส าเนาก่อนวันอบรม และตรวจสอบ
ตัวหนังสือ คุณภาพของสีหมึกก่อนแจกเอกสารให้ผู้รับ
การอบรมทุกครั้ง 

    ๑.๒ อาหารกลางวันปริมาณน้อย ไม่เพียงพอ
รสชาติไม่อร่อย รายการอาหารซ้ าซ้อนกัน ไม่สะอาด
และอาหารว่างมีแต่ขนมหวานและเบเกอรี่ 

- ประสานกับผู้รับเหมาประกอบอาหารให้ปรับปรุง
รสชาติอาหารและเพ่ิมปริมาณอาหารให้เพียงพอต่อ
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  



๑๓๘ 
 

ปัญหาอุปสรรค การน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 
- ให้มีการจัดผลไม้เป็นอาหารว่างสลับกับขนมหวาน
และเบเกอรี่ 
- ให้ดูแลความสะอาดในกระบวนการปรุงอาหารยิ่งขึ้น 

     ๑.๓ ห้องน้ าไม่สะอาด (เนื่องจากเป็นช่วงระหว่าง
ท าสัญญาจ้างต่อกับเจ้าหน้าที่จึงไม่มีพนักงานมาท า 
ความสะอาด) 

- รายงานปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและได้รับการ
ด าเนินการจ้างผู้มาท าความสะอาดห้องน้ า 

๒. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงครั้งต่อไป 
    ๒.๑ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
          ๒.๑.๑ เอกสารการประชุมได้รับช้า และ
ตัวหนังสือเล็ก สีหมึกจากการส าเนาเอกสารจางไม่
ชัดเจน  

 
 
- ในการอบรมครั้งต่อไปควรรวบรวมเอกสารและ
จัดท าเอกสาร/ หนังสือประกอบการประชุมให้เป็น
รูปเล่มและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

          ๒.๑.๒ การจัดอาหารและอาหารว่าง รสชาติ
ไม่อร่อย ปริมาณไม่เพียงพอ และรายการอาหาร
ซ้ าซ้อนกัน 

- ตรวจสอบคุณภาพของร้านค้าท่ีมาประกอบอาหาร 

    ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
           ๒.๒.๑ วิทยากรบางท่านมีการสอนเนื้อหา 
ซ้ าซ้อน  

 
- แบ่งหัวข้อหรือรายละเอียดในการสอนให้วิทยากร
แต่ละท่านอย่างชัดเจน 

           ๒.๒.๒ การแบ่งเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนบางหัวข้อไม่เพียงพอกับเนื้อหาที่สอน เช่น การ
ดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง หรือการเขียน
รายงาน Short case เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาค่อนข้างเยอะ
แต่เวลาเรียนน้อยเกินไป 

- พิจารณาปริมาณเนื้อหาในแต่ละหัวข้อและปรับเวลา
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 
 

    ๒.๒.๓ การน าเนื้อหาในเรื่อง Case 
management มาบรรจุในหลักสูตรพยาบาลเวช
ปฏิบัติ มีน้ าหนักมากเกินไป ควรปรับลดน้ าหนักให้
เป็น ๗๐ : ๓๐  
 

- คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาและปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมในการเรียนการสอนรุ่นต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๙ 
 

โครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  
รุ่นที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
      เนื่องจากอยู่ในช่วงต้นของการด าเนินโครงการ จึงขอรายงานความก้าวหน้าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

๑. การอบรมภาคทฤษฎี ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใน ๒ รายวิชา คือ วิชาระบบบริการสุขภาพและการ 
บริการสุขภาพ และวิชา การประเมินภาวะขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ยังคงเหลือ
การเรียนการสอนในอีก ๓ รายวิชา ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒. มีการสอบวัดผลการเรียนรู้ในรายวิชา ระบบบริการสุขภาพและการบริการสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ ๑๗  
สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้สอบผ่าน ๖๐% จ านวน ๓๗ คน ไม่ผ่าน จ านวน ๑๓ คน ซึ่งได้รายงานผลการสอบแก้ผู้เข้าอบรม
แล้ว และจะด าเนินการสออบซ่อมในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  

๓. มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม ครั้งที่ ๑ (สัปดาห์ที่ ๑-๔ ของการอบรม) รายละเอียดดังนี้  ดังนี้ 
- ค่าวิทยากร จ านวน ๒๘,๘๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๘๐๐ บาท 
  

 
 
 

   แจ่มจันทร์ รีละชาติ             
                                                    (นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ) 

                                                                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ                        
 

                                                                                        
                                                    (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                                                     รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                                                         วันที่  22  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561     
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 15 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
           โครงการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสาคร  อินโท่โล่     นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ 
๓. กลยุทธ์ที่  ๖ ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๓.   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม ที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพและความต้องการ
ของชุมชน โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ 
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย 
๕.๑ ร้อยละของผู้สูงอายุที่มารับบริการมีภาวะสุขภาพดีขึ้นเมื่อเทียบจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 10   
๕.๒ มีจ านวนองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
๕.๓ ร้อยละของอาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการผู้สูงอายุครบทุกกลุ่มวิชาและอย่างน้อย 
      ร้อยละ 8๕ 
 

ตัวช้ีวัดเกณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพของสถาบันพระบรมราชชนก 
 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ อย่างน้อยร้อยละ๘5  
        (เกณฑ์ ตาม สบช.) 

ตัวชี้วัดที่ 11. มีคลังความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านผู้สูงอายุ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
ตัวชี้วัดที่ 12 มีศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 ศูนย ์ 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ ถึงวันที่   ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   
          1. คณะกรรมการศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๐ คน 
           2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์จ านวน ๑๐ คน/วัน 
           3. ผู้สูงอายุ จ านวน ๔๐ คน / วัน 
          4. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปี ๒  จ านวน ๑๓๕ คน 
          5. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลฯ จ านวน  ๔๐  คน  
 
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
       ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด  

PLAN มีการด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งการด าเนินงานที่ผ่านมา (SWOT analysis)  
มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายในวิทยาลัย และประสานงานร่วมกับพื้นที่ 
อบต.ท่าสองคอน ในการวางแผนการด าเนินโครงการ 

DO ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์น าเสนอโครงการเพ่ือให้บุคลากรใน
วิทยาลัยรับทราบและเข้าร่วมในการด าเนินโครงการ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการตามแผนการด าเนินงาน 



๑๔๑ 
 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ  

ด าเนินการกิจกรรมการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูอายุ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ด าเนินการกิจกรรมการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะพ่ึงพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการท่ี
ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นแผนการขยาย
เครือข่ายการบริการวิชาการสุขภาพไปสู่ชุมชน 
 ด าเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
ปูองกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน โดยบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ โดยด าเนินกิจกรรมในชุมชน เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าสองคอน 
 พัฒนาผลงานวิชาการท่ีสอดคล้องกับศูนย์ความเป็นเลิศฯ อย่างน้อย ๑ เรื่อง คือเรื่อง 
ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการคือ 

การลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ท่าสองคอน 
ประชุมถอดบทเรียนร่วมกับนักศึกษาเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
          ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ผู้สูงอายุได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและต่อยอดจัดตั้งเป็นกลุ่มกิจกรรมตามความสนใจของผู้สูงอายุ  เช่น  กลุ่มสมุนไพรภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  กลุ่มร าวงมาตรฐาน  กลุ่มกีฬา  กลุ่มอาหารพื้นบ้านและเกษตรอินทรีย์และข้าวฮาง  และกลุ่มการเล่น
อังกะลุง  โดยแต่ละกลุ่มมีการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปสู่ผู้สูงอายุชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
มีผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร   และลูกประคบ ที่ผู้สูงอายุจัดท าข้ึนจากความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานในชื่อ  
“ฒ เฒ่า” ซึ่งกลุ่มสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแผนจะผลิตเพ่ือจัดจ าหน่ายไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้สนใจอื่นๆ
ต่อไป   
         CHECK ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามก ากับการด าเนินงาน ทุกๆ ๓  เดือน  และปรับเปลี่ยนกิจกรรม  
ตามความเหมาะสม โดยกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงอายุปรับตามก าหนดการของผู้สูงอายุ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยยึดความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลัก  ส่วนกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ พัฒนารูปแบบ
การฟ้ืนฟูและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะพ่ึงพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการปรับ
ก าหนดการการด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยยึดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนเป็นหลัก 
       ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มารับ
บริการมีภาวะสุขภาพดีขึ้นเมื่อ
เทียบจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 
10   

 ปี 2561 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ในศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
บริการวิชาการสุขภาพผู้สูอายุ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และ
ได้ท าแบบประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 43 คน  ส่วนใหญ่
อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 60 ถึง 87 ปี  
จากการตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ (ADL) พบว่าเป็นผู้สูงอายุ ติดสังคม 



๑๔๒ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
ทั้ง 43  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.37 และเพศชาย 5  คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะพ่ึงพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จ านวน ๒๐ คน มีผลการประเมินภาวะสุขภาพดีขึ้นจากการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 

๒. มีจ านวนองค์ความรู้ในการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

องค์ความรู้เรื่อง “รูปแบบการฟ้ืนฟูและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่อมและภาวะพ่ึงพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” อยู่ในระหว่างการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

๓. ร้อยละของอาจารย์มีส่วนร่วม
ในการให้บริการวิชาการผู้สูงอายุ
ครบทุกกลุ่มวิชาและอย่างน้อย
ร้อยละ 8๕ 

อาจารย์ในวิทยาลัยมสี่วนร่วมในการให้บริการวิชาการในศนูย์ความเป็นเลิศ
ด้านการบริการวิชาการสุขภาพ จ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙ 

 - อาจารย์ในวิทยาลัยที่ร่วมเป็นคณะด าเนนิงาน โครงการพัฒนารูปแบบ
การฟ้ืนฟูและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะพ่ึงพิงโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน ๑๘ คน  
- อาจารย์ในวิทยาลัยมสี่วนร่วมในกิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบการ
ฟ้ืนฟูและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะพ่ึงพิงโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จ านวน ๖ คน  

 
๙. งบประมาณ 
  

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงิน 
ที่ใช้จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 2,000  - - - 2,000  - ๑๐๐ 
๒ ค่าตอบแทนวิทยากร 4,0๐๐  - - 4,0๐๐ - ๑๐๐ 
๓ ค่าเดินทางวิทยากร 2,000 - - - 2,000 - ๑๐๐ 
๒ ค่าอาหารและอาหาร

ว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
6,๗๒๐  6700 

 
- 20 - 0.29 

 รวมทั้งหมด 14,720 - 6,700 - 8020 - 54.48 
  
 
 
 



๑๔๓ 
 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑๐.๑ การด าเนนิกิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศดา้นการบริการวิชาการสุขภาพ 
- อาจารย์ในวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน การเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการศูนย์

ความเป็นเลิศดา้นการบริการวิชาการสุขภาพถือเป็นการประยุกต์องค์ความรู้ในแต่ละดา้นเพื่อให้การบริการด้าน
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๐.๒ พัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะพ่ึงพิงโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 - การด าเนินงานในพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองคอนซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายนอก ก่อให้เกิดความไว้วางใจในการด าเนินการงานร่วมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยและพ้ืนที่
ด าเนินโครงการ อีกท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการยังถือเป็น
การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้หน่วยงานภายนอกรู้จักมากยิ่งขึ้น  
 - การให้บริการสุขภาพเชิงรุกจากการด าเนินโครงการช่วยท าให้เกิดทัศนคติที่ดีของผู้สูงอายุและผู้คน
ในพ้ืนทีต่่อบุคลากรสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ 

 
 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ การประสานและชี้แจงความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานภายนอก 
ในการวางแผนงานตามโครงการ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่ตั้งไว้  
 
  

๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑๒.๑ การด าเนนิกิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศดา้นการบริการวิชาการสุขภาพ 
๑. การจัดตาราง/แผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา เมื่อมีการก าหนดรายวิชา 

ที่จะจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับพันธกิจอ่ืนๆ กรรมการบริการหลักสูตรตลอดจนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ควรพิจารณาความเหมาะสมของช่วงเวลาในตาราง/แผนการจัดการเรียนการสอนเป็น
ส าคัญ อีกทั้งควรพิจารณาแผนการด าเนินงานของพันธกิจอ่ืนๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวและสามารถยืดหยุ่นในการปรับแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการบูรณาการอย่างแท้จริง 
 

๑๒.๒ การด าเนินงานการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะ
พ่ึงพิงโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 
 ๑. ก าหนดการในการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ระบุในโครงการ ควรวางแผนการด าเนินงานให้
สามารถปรับเปลี่ยนก าหนดการได้ตามความเหมาะสม 
     ๒. การมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมของแต่ละภาคส่วนยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากภารกิจการด าเนินงานที่
ต่างกัน จึงแก้ไขปัญหาโดยการส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทางท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 

 
 
 



๑๔๔ 
 

                  ลงชื่อ    สาคร อินโท่โล่     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวสาคร อินโท่โล่) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

                   ลงชื่อ    แจ่มจันทร์   รีละชาติ    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางแจ่มจันทร์  รีละชาติ) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้างานบริการวิชาการ 

 
 

                   ลงชื่อ    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางนิสากร  วิบูลชัย) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 

พันธกิจด้าน 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 16 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม  สู่ความสุข พอเพียงและย่ังยืน 
๒. ผู้รับผิดชอบ     นางภรรวษา จันทศิลป์   
๓. ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
4.  กลยุทธ์ที่  6   ยกระดับวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้นแบบด้านคุณธรรม 
๕.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย ปฏิบัติตามพฤติกรรมคุณธรรม ที่ก าหนด เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 
10 จากปีท่ีผ่านมา 

๒. ค่าเฉลี่ย happynometer ในภาพรวม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา 
3. มีผลลัพธ์ที่สะท้อนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม  

ในการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร  
๔.มีเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดมหาสารคามทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย  ๓ หน่วยงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๑  
๗. กลุ่มเป้าหมาย  
      อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๙๐ คน 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะท่ี ๑  ขั้นเตรียมการด าเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษาและจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ และน าผลการประเมินจากปีที่ผ่านมา มาทบทวนวางแผน ซึ่งพบว่า 
ประเด็น เรื่อง สุขภาพการเงินดี คะแนน ต่ าสุด และ เรื่องของการผ่อนคลายดี คะแนนต่ ารองลงมา  
จึงได้น ามาวางแผนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาต่อไป 
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน : พบปัญหาเรื่องวันเวลาในการนัดหมายการประชุมเพ่ือการ
วางแผน 
        ระยะที่ ๒ ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ ทบทวนนโยบาย/ อัตลักษณ์ด้านคุณธรรม /และแต่ละกลุ่มหรือ 
กลุ่มงานวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับพฤติกรรมที่ก าหนดของวิทยาลัย และค่านิยมร่วม
ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

2 กิจกรรมเสริมพลังใจและสร้างความสุขของอาจารย์และบุคลากร ด้วยการฟังธรรมสอนใจ  
ในหัวข้อ ธรรมะเปี่ยมสุข ในยุคพอเพียง  ได้มีการปรับเปลี่ยน ประเด็นหัวข้อในการบรรยายธรรมเป็น จิตอาสา 
น าพาความดี โดยนิมนต์พระวิทยากร คือ หลวงพ่อช้าง วัดกรับพวงเหนือ มาให้ข้อคิดการท างานจิตอาสา โดย



๑๔๗ 
 

มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปัที่ ๑และ ๒ จ านวน ๒๕๐ คน ในวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

3 กิจกรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงวิจิต 
ตะวัน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๒๕ คน 

4 กิจกรรมพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรทุก 
วันศุกร์ การร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงฯของวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีกิจกรรมที่ด าเนินตลอดทั้งปี โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๙๐ คน 

๕.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี โดย ร่วมเสนอ ชื่อ บุคลากรในงาน เพ่ือ ประกาศยกย่อง 
คนดีในกิจกรรมที่ส าคัญของวิทยาลัย เช่น วันพยาบาลแห่งชาติ มีอาจารย์ที่ได้รับเชิดชูเกียรติพยาบาลต้นแบบ 
จ านวน ๑ คน นอกจากนั้น มีนักศึกษาท่ีเก็บของมีค่าได้ ส่งคืนอาจารย์ที่เป็นเจ้าของ จ านวน ๒ ราย เป็นต้น 
                    ๖.ร่วมกิจกรรมกบัเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดมหาสารคามและเขตสุขภาพที่ 7 โดยมี
อาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น และคนดีศรีสาธารณสุขประเภท ข้าราชการ และ
ลูกจ้าง และเรื่องเล่า ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งจัดที่ รร.เพชรรัตน์การ์เดนท์ จ.ร้อยเอ็ด  และส่ง
บุคลากรเข้าประกวดคนดีศรีสาธารณสุข ประเภทลูกจ้าง ที่จัดโดยแก้วกัลยาสิกขาลัย เมื่อวันที่ ๙-๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ รร.มิราเคิลแกรนด์ กทม. และได้รับรางวัลชนะเลิศ 
                   ๗.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็น’ตลาดนัดความดี ตามรอยพ่อหลวง ร 9 ’ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆใน
จังหวัดมหาสารคาม ได้ด าเนินกิจกรรมในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในประเด็น จิตอาสา น าพาความดี โดยมี
หน่วยงานที่ร่วมแลกเปลี่ยน คือ รพ.สต.ท่าขอนยาง ที่ได้รับรางวัลหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นของจังหวัด
มหาสารคาม ประจ าปี ๒๕๖๑ และหน่วยงานภาคเอกชน คือ สโมสรไลออนส์มหาสารคาม 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน :  
-พบปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีภาระในการจัดประชุม

ซ้ าซ้อนกัน จึงท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายลดน้อยลง 
-พบว่าเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน เป็นวันที่รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องได้เลื่อนการ

ก าหนดกิจกรรมออกไป 
  
     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย ปฏิบัติตาม
พฤติกรรมคุณธรรม ที่ก าหนด เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา 
 

. อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย ปฏิบัติตามพฤติกรรม
คุณธรรม ที่ก าหนด ดังนี้ 
ด้านตรงต่อเวลา เพิ่มข้ึนร้อยละ จากปีที่ผ่านมา 
ด้านซื่อสัตย์ เพิ่มข้ึนร้อยละ  จากปีที่ผ่นมา 
ด้านการประหยัด เพิ่มขึ้นร้อยละ  จากปีท่ีผ่านมา 
ด้านการมีส่วนร่วม เพิ่มขึ้นร้อยละ  จากปีที่ผ่านมา 
โดยเฉลี่ยภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ  
 



๑๔๘ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๒. ค่าเฉลี่ย happynometer ในภาพรวม 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา 

ผลประเมิน happynometre ได้ค่าเท่ากับ 

3. มีผลลัพธ์ที่สะท้อนการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็น
รูปธรรม ในการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร  

จากการน าหลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ ท าให้วิทยาลัย
ลดค่าใช้จ่าย วัสดุงานบ้านงานครัวลงได้ร้อยละ 
๖๘.๘๒ 

๔.มีเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดมหาสารคามทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย  ๓ หน่วยงาน 

มีเครือข่ายด้านคุณธรรม ภาครัฐ ๓ จังหวัด และ
หน่วยงานเอกชน ๒ แห่ง ได้แก่ สมาคมไลออนส์ และ
วัดกรับพวงเหนือ จ.พิษณุโลก 

 
๙. งบประมาณ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร  ๓,๔๐๐ - 1,200 - ๒,๒๐๐ - 64.70 
๒ กิจกรรมศึกษาดูงาน  ๑7,๐๐๐ - 16,735 - 265 - 1.56 
๓ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ ๒๐,๐๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ - 100 
4 กิจกรรมตลาดนัดความด ี ๑๙.15๐ - - -  -  

  ๕๙,๕๕๐ - ๑๗,๙๓๕ - ๔1,615 - 69.88 
  
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

10.๑  การสร้างพฤติกรรมคุณธรรมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล วิทยาลัยต้องหมั่นเติมเต็มและให้บุคลากร
เต็มใจปฏิบัติให้เกิดพฤติกรรมคุณธรรมตามที่ก าหนด  

10.๒ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน และการพัฒนางาน
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งที่เห็นผลลัพธ์ถ้าน ามาใช้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

10.๓  การแลกเปลี่ยนการท างานของผู้ที่มีประสบการณ์ ท าให้เห็นแบบอย่างความดีงาม 
 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
11.๑ วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เกิดพฤติกรรม

คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
11.๒ ทุกคนมคีวามตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
 



๑๔๙ 
 

 12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี  
๒. ควรมีแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมของบุคลากร 
 

 
                ลงชื่อ    ภรรวษา  จันทศิลป์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

       (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
วันที่   ๓๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



๑๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจด้าน 
การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 17 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพส าหรับอาจารย์  
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน ์และ นายสุชาติ  เรืองวิเศษ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
๔. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพส าหรับอาจารย์ 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.1. ระดับความส าเร็จในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
1) มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
4) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
5) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรหรือกิจกรรม/

โครงการในการบริหาร/การพัฒนาบุคลากร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

6.1 กิจกรรมที่ 2.1 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ วันที่ 15 
ธันวาคม 2560 

6.2 กิจกรรมที่ 2.7 อบรมหลักสูตร “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” วันที่ 31 พฤษภาคม 25๖๑ 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1 กิจกรรมที่ 2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า ๕๔ คน/
คณะท างาน 5 คน/วิทยากร 1 คน รวม 60 คน 

7.2 กิจกรรมที่ 2.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า ๕๔ คน 
/คณะท างาน ๕ คน/วิทยากร ๑ คน รวม 60 คน 
8. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     8.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
  การวางแผน (Plan) 
  1. แต่งตั้งคณะท างานและวางแผนการด าเนินงาน 

2. ประสานงานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านอาหาร ด้านสถานที่ สื่อโสต และอุปกรณ์ต่างๆ 
 
การปฏิบัติ (DO) 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติและประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินการตามแผน ดังนี้ 
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2.1 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์             
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีกลุ่มเปูาหมาย (อาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตร) เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 35 คน จาก 54 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 

2.2 อบรมหลักสูตร “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”ไปเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2561           
มีกลุ่มเปูาหมาย (อาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตร) เข้าร่วมโครงการ จ านวน 43 คน จาก 53 คน    
คิดเป็นร้อยละ 83.01 

2.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง     
ไปเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2561 มิถุนายน 2561 โดยจัดซื้อจ านวน 82 User แยกเป็น อาจารย์ 53 User บุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 29 User 

2.4 ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์เบื้องต้นและจัดท าเอกสารเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาส่งอาจารย์เข้าอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก  จ านวน 2 คน คือ 
อ.พัชรี แวงวรรณ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน –๒๙ ธันวาคม 2560 และ อ.วรัณธร โพธิ์ธารินทร์ วันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

2.5 จัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ ให้เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 
2.6 ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์เบื้องต้นและจัดท าเอกสารเสนอ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาส่งอาจารย์อบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ หลักสูตร
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 1 คน คือ อ.นิตยา  กออิสรานุภาพ ระหว่างวันที่      
2 เม.ย.-20 ก.ค.61 

2.7 ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์เบื้องต้นและจัดท าเอกสารเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาส่งอาจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ จ านวน 7 คน       
ในหลักสูตรที่สถาบันพระบรมราชชนกก าหนด ดังนี้ 
           2.7.1)  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้น าด้านการบริหารการศึกษา            
คือ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ วันที่ 21 เม.ย.-2 พ.ค.2561 
          2.7.2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการศึกษาและภาษา จ านวน 2 คน         
คือ อ.พัชรี  แวงวรรณ และ อ.ชนิสรา  แสนยบุตร วันที่ 28 เมษายน – 22 กรกฎาคม 2561 
           2.7.3)  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านจัดการเรียนการสอน  : 
Humanistic Care คือ อ.อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ วันที่ 3-29 มิถุนายน 2561 
            2.7.4) หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน SBL คือ อ.สิวาพร              
พานเมือง วันที่ 14 -29 กรกฎาคม 2561 
            2.7.5) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านการรับบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะ คือ อ.มลฤดี  แสนจันทร์ วันที่ 21 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 
           2.7.6) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ ง           
คือ อ.กัญญาพัชร  เบ้าทอง วันที่ 11-26 สิงหาคม 2561 

2.8 ด าเนินการตามข้ันตอนในการส่งอาจารย๋ไปประชุม/อบรมที่หน่วยงานภายนอกตาม
แผนวิทยาลัยหรือแผนพัฒนาตนเอง ในปีงบประมาณ 2561 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองครบทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์สภาการพยาบาลก าหนด 15 ชั่วโมง/คน/ปี 
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2.9 มีก ากับติดตามผลการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการประชุม/อบรมไป
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นและรายงานต่อผู้บริหาร ในรอบ 6 เดือนแรก (ส.ค.60-ม.ค.61) 

2.10 มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 1 คน คือ อ.วิไลลักษณ์  เผือกพันธ์ มีการด าเนินการย้าย
ข้าราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเลขที่ในระดับที่สูงขึ้น จ านวน 1 คน คือ อ.ควันเทียน  วงศ์จันทรา และมีการ
ด าเนินการสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ เจ้าพนักงานธุรการ ได้แก่  น.ส.ธนาภรณ์  
ดวงพรหม 

2.11 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีผลงานโดดเด่นส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย ในปี 2561 มี อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับรางวัล จ านวน 6 คน ดังนี้ 

2.11.1) อ. อรุณี  ศรีสุยิ่ง รางวัลพยาบาลต้นแบบเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ              
จากจังหวัดมหาสารคาม 

2.11.2) อ.สุวคนธ์  กุรัตน์ รางวัลบุคลากรด้านการพยาบาลอันทรงคุณค่าแก่การยก
ย่องสรรเสริญยิ่ง จากจังหวัดมหาสารคาม 

2.11.3) ดร. นฤมล  เอนกวิทย์ รางวัลข้าราชการดีเด่น จากส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2.11.4.) นางนิสากร  วิบูลชัย รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอนด้าน
บริการวิชาการของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   
จากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.11.5 อ.ดิษฐพล  ใจซื่อ รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการ
นั กศึ กษาของ เครื อข่ าย วิ ทยาลั ย ในสั ง กั ดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ                             
จากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.11.6 นางพิศมัย  รินทะรึก รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทพนักงานทั่วไปของ
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.11.7 นางพิศมัย  รินทะรึก  รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประเภทลูกจ้างประจ าจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.12 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ จ านวน ๕ คน  ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
๑ คน เมือ่วันที่ ๑๗,๒๔ พ.ย.๖๐/ปฐมนิเทศพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ 

การประเมินผล (Check) 
 1. ความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมายต่อการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22) และเมื่อพิจารณารายการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในเนื้อหาที่จัดอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.78) รองลงมา คือ วิทยากรมีเทคนิค
และวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ท าให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่าย(ค่าเฉลี่ย 4.71) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม (ค่าเฉลี่ย 2.64) 

     2. ความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมายต่อการปฐมนิเทศ ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมความพึงพอใจในกิจกรรมปฐมนิเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4) และเมื่อ
พิจารณารายการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ความเหมาะสมของสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.43)  



๑๕๔ 
 

รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาและหัวข้อการปฐมนิเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.29) และรายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ฝึกปฏิบัติการเขียน มคอ 3,4,5,6 (ค่าเฉลี่ย 3) 

 3. ความพึงพอใจต่อระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ผลการประเมิน พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมความสุข
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) และเมื่อพิจารณารายการ
ประเมินรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี 
(ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน สะอาด                
ถูกสุขลักษณะ  และปลอดภัย  (ค่าเฉลี่ย 4.23) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สวัสดิการ
ค่าตอบแทนเพ่ิมเติม เช่น ค่าล่วงเวลา (ค่าเฉลี่ย 3.77) 

 
8.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

1.ระดับความส าเร็จในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการด าเนินการ
ครบ 5 ข้อ 
1) มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากร
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
หรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ  
4) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 
5) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
หรือกิจกรรม/โครงการในการบริหาร/การ
พัฒนาบุคลากร 

มีการด าเนินการครบทั้ง 5 ข้อ 
1) มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยผู้รับผิดชอบมีการทบทวนแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559-2563 (ฉบับทบทวน
ตุลาคม 2560) 
2.) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแผน ดังนี้ 
   2.1 ด้านการบริหาร ดังนี้ 
        2.1.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  โดยด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 1 คน คือ 
อาจารย์วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์  และมีการด าเนินการสรรหา
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ได้แก่ น.ส. ธนาภรณ์ ดวงพรม และอยู่
ระหว่างด าเนินการสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ต าแหน่งวิทยาจารย์ 1 ต าแหน่ง  
        2.1.๒  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๕ คน  การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ๑ คน เมื่อวันที่ 
๑๗,๒๔ พ.ย.๖๐ 
        2.1.๓  มีการปฐมนิเทศพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
จ านวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ 
        2.1.๔ ด้านการธ ารงรักษา 
       - มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี  2561 ในวันที่ 
22 มิถุนายน 2561  
       - การจัดท าประกันภัยส าหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงใน
การเดินทาง จ านวน 46 คน โดยเป็นอาจารย์ 44 คน และ
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บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 
       - การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ท าความดี/ปฏิบัติงานดีเด่น 
โดยบุคลากรของวิทยาลัยที่เสนอชื่อและได้รับรางวัล ดังนี้ 
         ก) รางวัลข้าราชการดีเด่นประจ าปี 2561 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ 
         ข) รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข (ประเภทลูกจ้าง) ประจ าปี 
๒๕๖๑ เสนอชื่อ นางพิศมัย       รินทะลึก 
         ค) รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของเครือข่ายวิทยาลัยใน
สังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
        - ประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านบริการวิชาการ ได้แก่ ดร.นิ
สากร วิบูลชัย 
       - ประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ 
อาจารย์ดิษฐพล  ใจซื่อ 
       - ประเภทพนักงานทั่วไป ได้แก่ นางพิสมัย      รินทะลึก 
       จ) รางวัลพยาบาลต้นแบบเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 
อาจารย์อรุณี ศรีสุยิ่ง 
       ฉ) รางวัลบุคลากรด้านการพยาบาลอันทรงคุณค่าแก่การ
ยกย่องสรรเสริญยิ่ง อาจารย์สุวคนธ์ กุรัตน์ 
      ช) รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
      - ประเภทอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์
เนาวรัตน์  สิงห์สนั่น 
     - ประเภทอาจารย์ด้านบริการวิชาการ ได้แก่    ดร. นิสากร  
วิบูลชัย 
      - ประเภทอาจารย์ด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์ดิษฐ
พล  ใจซื่อ 
      - ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ นางศรี
จันทร์  ทองโรจน์ 
       - ประเภทพนักงานทั่วไป ได้แก่ นางพิสมัย     รินทะรึก 
   2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
        2.2.1 จัดโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีประสิทธิภาพส าหรับอาจารย์  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
         - จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบวัดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑ โดยมีอาจารย์
เข้าอบรม จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 
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         - จัดอบรมหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เมื่อวันที่ 
31 พ.ค.61 โดยมีอาจารย์เข้าอบรม จ านวน 43 คน จาก 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.01 
         - ส่งอาจารย์อบรมระยะสั้น เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลหัวใจและ
หลอดเลือด จ านวน 1 คน คือ อาจารย์นิตยา  กออิสรานุภาพ 
ระหว่างวันที่ 2 เม.ย.-20 ก.ค.61 
         - ส่งอาจารย์เข้าอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรม
ราชชนก โดยส่งอาจารย์เข้าอบรม จ านวน 2 คน คือ อ.พัชรี 
แวงวรรณ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน –๒๙ ธันวาคม 2560 
และ อ.วรัณธร โพธิ์ธารินทร์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๑ 
         - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
เริ่มใช้โปรแกรมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 โดยมีอาจารย์เข้าไปท า 
Placement test จ านวน 45 คน จากทั้งหมด 53 คน  
         - จัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ ให้เข้ามา
เรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ โดยมีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 37 
คน 
         - ส่งอาจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ 
จ านวน 7 คน ในหลักสูตรที่สถาบันพระบรมราชชนกก าหนด 
ดังนี้ 
       1)  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้น าด้านการบริหาร
การศึกษา คือ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ วันที่ 21 เม.ย.-2 พ.ค.
2561 
       2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการศึกษาและภาษา จ านวน 
2 คน คือ อาจารย์พัชรี  แวงวรรณ และ อาจารย์ชนิสรา  แสนย
บุตร วันที่ 28 เมษายน – 22 กรกฎาคม 2561 
       3)  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านจัดการเรียนการ
สอน : Humanistic Care คือ อาจารย์อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ 
วันที่ 3-29 มิถุนายน 2561 
        4) หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน SBL คือ 
อาจารย์สิวาพร  พานเมือง วันที่ 14 -29 กรกฎาคม 2561 
        5) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านโรค
การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ คือ อาจารย์มลฤดี  แสน
จันทร์ วันที่ 21 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 ณ University 



๑๕๗ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

of Barcelona, Spain 
       6) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้าน
โรคมะเร็ง คือ อาจารย์กัญญาพัชร  เบ้าทอง ระหว่างวันที่ 15-
30 กันยายน  2561 ณ Amphia university Hospital, IST 
university DÜsseld orf (Germany) DGNH-FAS BV, 
Indonesia Diaspora Global Health Foundation 
         - ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรมภายนอกวิทยาลัยตาม
แผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายของวิทยาลัย โดยใน 9 
เดือน (ต.ค.60-มิ.ย.61) มีอาจารย์ไปพัฒนาตนเองหรือตาม
นโยบายวิทยาลัย จ านวน 53 คน จากอาจารย์ 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
         - การศึกษาต่อ  จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) อาจารย์ชนิสรา 
แสนยบุตร ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล 2) อาจารย์พัชรี 
ภาระโข ได้รับทุนระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy in 
Care Sciences/Social Work/Working life studies, within 
Health and Welfare) ประเทศสวีเดน (รอผลสอบภาษาอังกฤษ) 
และ 3) อาจารย์พัชรี  แวงวรรณ รอการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
         - ส่งอาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับต้น จ านวน ๑ คน คือ ดร.สาคร อินโทโล่ และหลักสูตร
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จ านวน ๒ คน คือ อาจารย์
อรุณี ศรีสุยิ่ง และอาจารย์ธีรภัทร นวลแก้ว  
        2.2.2 จัดโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีประสิทธิภาพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  โดยจัดกิจกรรม
ดังนี้ 
         - จัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ ให้เข้ามา
เรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 
        - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
เริ่มใช้โปรแกรมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 โดยมีบุคลากรเข้าไปท า 
Placement test จ านวน 17 คน จากกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
29 คน  
         - ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการประชุม/อบรม
ภายนอกตามแผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายของ
วิทยาลัย จ านวน 34 คน จากทั้งหมด ๓6 คน (นายสมพาน
เสียชีวิต 3 ก.พ. 61) คิดเป็นร้อยละ 94.44 ยังไม่มีชั่วโมงการ
ไปพัฒนาจ านวน 2 คน ได้แก่ นายวินิจ (ปุวยเรื้อรัง) และนายสุ
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เทพ (อุบัติเหตุรถชน)         
         - บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พฤติกรรมบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” จ านวน 37 คน จาก 39 คน (รวม
ลูกจ้างเหมาบริการ back office 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 94.87   
         - บุคลากรเข้าร่วมอบรม “การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนางาน” จ านวน 26 คน จาก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.22 
         - ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
การสาธารณสุขระดับต้น จ านวน ๑ คน คือ นางพวงเพ็ชร อุทา
หงษ ์
3.) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้จากการพัฒนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ โดยใน
รอบ 9 เดือน (ต.ค.60-มิ.ย.61) มีอาจารย์น าความรู้จากการ
พัฒนาตนเองไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 48 คน จาก 53 คน คิดเป็นร้อยละ 90.56 
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้จากการพัฒนาตนเองไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน จ านวน 15 คน จาก 37 คน   คิดเป็นร้อยละ 
40.54 
4.) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร  โดยมีการด าเนินการตามแผน แต่จ านวนอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการอบรมเฉพาะทาง 
(หลักสูตร ๓-๔ เดือน)     ไม่ครบตามที่ก าหนด 
5.) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร หรือกิจกรรม/โครงการในการบริหาร/การ
พัฒนาบุคลากร โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
   1. ด้านการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย์ ดังนี้ 
      1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น 
การประชุมอบรม การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่อง ติดตามผลการพัฒนาและรายงานผลการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารตามแผน   
     1.2 กรณีอาจารย์ที่กลับมาปฏิบัติงานและอยู่ในระหว่างท า
วิทยานิพนธ์ ให้สนับสนุนเรื่องการลดภาระงาน  
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   2. การส่งเสริมให้อาจารย์มีการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นตามที่
ก าหนด โดยก าหนดให้มีการท า MOU เรื่องการท าผลงานเพ่ือ
เลื่อนระดับ ให้มีอาจารย์งานวิจัยเป็นที่ปรึกษาในการท าวิจัย  
   3. ด้านการพัฒนาความอาจารย์และบุคลากร ดังนี้ 
     3.1 การพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ โดยจัดประชุม
ร่วมกับกลุ่มวิชาการในการส่งอาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทาง ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
     3.2 จัดท าแผนการส่งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าร่วมประชุม/อบรม เพ่ือผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของ
ทุกปี 
     3.3 การก าหนดประเด็นการพัฒนาอาจารย์ในแต่ละ
ปีงบประมาณให้ชัดเจน แจ้งปฏิทินการอบรมที่อาจารย์ทุกคน
ต้องเข้าร่วมประชุม และพยายามจัดการประชุม/อบรมให้แล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ เพ่ือให้กระทบการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติน้อยที่สุด 
     3.4 จัดท าแผนการติดตามการน าความรู้ไปใช้ในการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน 

2 ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 

ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 100 โดยมีการจัดกิจกรรมดังน้ 
 - จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบวัดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑ โดยมีอาจารย์
เข้าอบรม จ านวน 35 คน คิดเป็น   ร้อยละ 64.81 
- จัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ ให้เข้ามาเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ โดยมีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 37 คน 
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เริ่มใช้
โปรแกรมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 โดยมีอาจารย์เข้าไปท า 
Placement test จ านวน 45คน จากกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
53 คน  

3. จ านวนอาจารย์พยาบาลที่ได้รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญโดยการอบรมระยะ
สั้น อย่างน้อย 2 คน 
 

จ านวนอาจารย์พยาบาลที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญโดย
การอบรมระยะสั้น 1 คน  คิดเป็น    ร้อยละ 50  



๑๖๐ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

4. ร้อยละของบุคลากรมีการน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนามาใช้
ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน การ
วิ จั ย  ก า รบริ ก า ร วิ ช าการ  หรื อกา ร
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละของบุคลากรมีการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
การพัฒนามาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้ดีขึ้น  ร้อยละ 
70 โดยในรอบ 9 เดือน (ต.ค.60-มิ.ย.61) มีอาจารย์น าความรู้
จากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและ
การปฏิบัติงาน จ านวน 48 คน จาก 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.56 บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้จากการพัฒนาตนเอง
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 15 คน จาก 37 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 40.54 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” 

 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 2.64 0.67 ปานกลาง 

๒. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 3.89 0.49 มาก 

๓. เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานที่
ได้รับผิดชอบและต่อหน่วยงาน 

4.13 0.52 มาก 

๔. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การอบรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.07 0.53 มาก 

5. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
อบรมในครั้งนี้ 

4.07 0.46 มาก 

6. วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในเนื้อหาที่จัด
อบรม 

4.78 0.41 มากที่สุด 

7. วิทยากรมีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ท า  
ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่าย 

4.71 0.46 มากที่สุด 

8. วิทยากรมีการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาและ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ท าให้ผู้รับการ
อบรมมีความเข้าใจมากข้ึน 

4.67 0.47 มากที่สุด 

9. วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน ตรงประเด็นและ
เข้าใจง่าย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น

4.60 0.49 มากที่สุด 



๑๖๑ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ประโยชน์ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
10. มีบุคลิกภาพและใช้ภาษาในการอบรมมีความ

เหมาะสม 
4.57 0.50 มากที่สุด 

11. ใช้ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหาที่
อบรมและรักษาเวลาได้ดี 

4.46 0.57 มาก 

๑2. รูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมมีความเหมาะสม 4.10 0.83 มาก 

13. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.03 0.79 มาก 

14. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 4.32 0.72 มาก 

15. ความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

4.21 0.78 มาก 

16. อาหารและอาหารว่างในการจัดอบรม 4.28 0.76 มาก 

17. การบริการหรืออ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ 

4.25 0.75 มาก 

รวม 4.22 0.60 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมความพึงพอใจในกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล” อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22) และเมื่อพิจารณารายการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในเนื้อหาที่จัดอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.78) รองลงมา คือ วิทยากรมี
เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ท าให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่าย(ค่าเฉลี่ย 4.71) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม (ค่าเฉลี่ย 2.64) 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ไมค์โครโฟนไร้สายเสียงขาดหาย  
2. ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมเป็น 2 วัน จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น 
3. เนื้อหาการประชุมดีมาก วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ดีมาก 
4. ควรจัดโครงการก่อนการฝึกงานเพ่ือน าความรู้ไปปรับใช้กับการนิเทศและจัดก่อนภาคการศึกษาที่ 1 

จะได้ไม่กระทบการนิเทศนักศกึษา 
5. การน าไปสู่การเรียนการสอนในทางการพยาบาลยังเห็นไม่ชัดเจน 
สิ่งท่ีไม่พึงพอใจ/ไม่ตรงความคาดหวัง 
มีการจัดประชุมตรงกันหลายงาน ท าให้เข้าร่วมประชุมไม่ต่อเนื่อง ซึ่งหัวข้อที่อบรมเป็นเรื่องที่ส าคัญและ

น่าสนใจ ควรมีการวางแผนเรื่องเวลาในการจัดประชุมที่ดีกว่านี้จะดีมาก 



๑๖๒ 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.29 0.76 มาก 

2. ความเหมาะสมของหัวข้อการปฐมนเิทศ 4.29 0.49 มาก 
3. ความเหมาะของอุปกรณ์/เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ในการ
ปฐมนิเทศ 

4 0.82 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.43 0.53 มาก 

ความพึงพอใจด้านการบรรยาย/การฝึกปฏิบัต ิ

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและนโยบาย ของวิทยาลัย 4 0.82 มาก 
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสรา้งขององค์กร การบริหาร
องค์กร และสายการบังคับบัญชาของวิทยาลัย 

3.57 0.53 มาก 

3. ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ ภาระงาน ของตนเอง 4.14 0.69 มาก 
4. ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

4 0.58 มาก 

5. ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของวิทยาลยั 4 0.38 มาก 
6. ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 4.14 0.38 มาก 
7. ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 3.71 1.25 มาก 
8. ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 0.63 มาก 
9. ความเข้าในเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.83 0.41 มาก 

10. ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ของนักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.86 0.69 มาก 

11. ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณครูวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก 

3..86 0.69 มาก 

12. ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา  

3.43 1.27 น้อย 

13. ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการท าวจิัย/
ผลงานวชิาการของวิทยาลยั 

4 0.63 มาก 

14. ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร 3.83 0.75 มาก 



๑๖๓ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

15. ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการ
ด าเนินงานบริการวชิาการของวทิยาลัย 

3.33 1.37 น้อย 

16. ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชฐ้านข้อมูลและการ
ตรวจสอบข้อมูลของวิทยาลัย 

3.67 0.52 มาก 

17. ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ทักษะ
วิชาการและวชิาชีพคร ู

3.33 0.52 น้อย 

18. ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

3.83 0.75 ปานกลาง 

19. การเขียนแผนการสอนและฝึกปฏิบัติ 3.50 0.55 น้อย 
20. ฝึกปฏิบัติการเขียน มคอ 3,4,5,6 3 1.22 น้อย 
21. ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.33 1.21 ปานกลาง 
22. ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐานการศึกษา 

3.33 1.37 ปานกลาง 

ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้รับความรู้หรือประโยชน์ตรงตามที่ต้องการ 4 0.63 มาก 

2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 4 0.63 มาก 

ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมความพึงพอใจในกิจกรรมปฐมนิเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4) 
และเมื่อพิจารณารายการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ความเหมาะสมของสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.43)  )รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาและหัวข้อการปฐมนิเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.29) และรายการประเมิน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ฝึกปฏิบัติการเขียน มคอ 3,4,5,6 (ค่าเฉลี่ย 3) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฐมนิเทศ 
1. การจัดตารางปฐมนิเทศควรจัดเวลาพักเบรก และตารางปฐมนิเทศควรลงชื่อผู้จัด ผู้เห็นชอบ อนุมติ 
2. ปรับปรุงตารางปฐมนิเทศให้ได้มาตรฐาน 
3. แบบประเมินยังไม่สอดคล้องกับตารางปฐมนิเทศ 
4. ควรมีการรายงานผลการศึกษาของอาจารย์ให้รองวิชาการและหัวหน้ากลุ่มวิชาทราบด้วย 

 
 
 
 



๑๖๔ 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การท างาน สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และปลอดภัย   

4.23 0.72 มาก 

2. มีความพอใจต่อความน่าอยู่ของสถานที่ในการ
ท างาน 

4.20 0.74 มาก 

3. วิทยาลัยได้จัดสวัสดิการเพื่อให้ใช้จ่ายในสภาวะ
จ าเป็น 

3.98 0.78 มาก 

4. สวัสดิการค่าตอบแทนเพ่ิมเติม  เช่น ค่าล่วงเวลา 3.77 0.85 มาก 

5. การส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

4.31 0.82 มาก 

6. การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายใน
รูปแบบต่างๆ เช่น แข่งขันกีฬา / กิจกรรมออกก าลัง
กายหลังเลิกงาน 

3.91 0.81 มาก 

7. การสนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายที่สอดคล้อง
กับความต้องการ 

4.09 0.79 มาก 

8. มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ร่วมกัน  เช่น กิจกรรม 5 ส 

3.95 0.83 มาก 

9. ได้รับค าปรึกษา/ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา 

4.09 0.79 มาก 

10. มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 

4.02 0.84 มาก 

11. มีความพอใจต่อความเอ้ือเฟ้ือ เอื้ออาทร ห่วงใย
กันจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

4.05 0.75 มาก 

12. ความผูกพันของท่านที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงานและวิทยาลัยในภาพรวม 

4.10 0.84 มาก 

13. มีความพอใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 4.05 0.78 มาก 



๑๖๕ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

14. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จและก้าวหน้าในต าแหน่ง 

3.98 0.86 มาก 

15. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม
เพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาความรู้ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

3.85 0.73 มาก 

16. มีการสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ท างาน  เช่น  การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร 

3.87 0.97 มาก 

17. โดยภาพรวมท่านมีความสุขในการท างาน 
ระดับใด 

4.12 0.80 มาก 

รวม 4.03 0.81 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร            
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) และเมื่อพิจารณารายการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด                
คือ การส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี (ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัยมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และปลอดภัย  (ค่าเฉลี่ย 4.23) และรายการ
ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สวัสดิการค่าตอบแทนเพ่ิมเติม เช่น ค่าล่วงเวลา (ค่าเฉลี่ย 3.77) 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. อยากให้เพ่ิมสวัสดิการ เช่น ค่าล่วงเวลา กรณีต้องปฏิบัติงานนอกเวลา 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน หรือท ากิจกรรม

นอกสถานที่เพ่ือสร้างสัมพันธไมตรี 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



๑๖๖ 
 

9. งบประมาณ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย 
ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 

กิจกรรม 2.1 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ 

1. 
ค่าตอบแทน
วิทยากร 

3,600 - 3,600 - 0 - 0 

2 
ค่าเดินทาง
วิทยากร 

- - - - 0 - 0 

3 ค่าอาหารว่าง 2,050 - 2,050 - 0 - 0 
4 ค่าอาหารกลางวัน 450 - 450 - 0 - 0 

รวม 6,100 - 6,100  0 - 0 
กิจกรรมที่ 2.2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

1 

ค่าจัดซื้อ
โปรแกรมเรียน
ภาษาอังกฤษ 
ส าเร็จรูปส าหรับ
บุคลากร 

221,400  221,400  -  0 

กิจกรรรมที่ 2.3 ส่งอาจารย์เข้าอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก 

1 
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

62,664  62,664  -  0 

กิจกรรมที่ 2.5 การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ โดยส่งอาจารย์อบรมหลักสูตรระยะสั้นในประเทศด้าน
วิชาชีพการพยาบาล/การสอนทางการพยาบาล (3-4 เดือน) 

1 
ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม 

100,604  100,604  -  0 

กิจกรรมที่ 2.7 อบรมหลักสูตร “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” 

1 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

4,200 - 4,200 - 0 - 0 

2 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

9,800 - 9,800 - 0 - 0 

รวม 1,4000 - 1,4000 - 0 - 0 
รวมทั้งสิ้น 404,768  404,768  0  0 

 
 
 
 



๑๖๗ 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1 เกิดการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 
 10.2 เรียนรู้เกี่ยวกับการท างาน ประสานงาน พร้อมทั้งมีการวางแผนการท างาน 
 10.3 อาจารย์ได้เรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้ในแขนงต่างๆ                  
ที่หลากหลาย โดยสามารถน าไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.1 หัวข้อการประชุมน่าสนใจและวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่ประชุม 
11.2 การท างานเป็นทีมของคณะท างานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 
11.3 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
11.4 มีการวางแผนที่ดีและติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
 

12. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
12.1 ระยะเวลาในการจัดประชุมบางกิจกรรมมีน้อยควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรม จะได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากข้ึน 
12.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์บางอย่างเกิดเหตุขัดข้องขณะใช้งานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการส ารวจ

ความพร้อมของอุปกรณ์ล่วงหน้า 
12.3 ควรจัดโครงการก่อนการฝึกงานเพ่ือน าความรู้ไปปรับใช้กับการนิเทศและจัดก่อนภาคการศึกษา     

ที ่1 จะได้ไม่กระทบการนิเทศนักศึกษา 
12.4  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมควรมีการวางแผนกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องตั้ งแต่เริ่มจัดท าแผนงานโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

     ศุจินธร  วรานุสาสน ์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ)                ลงชื่อ  พวงแก้ว สาระโภค  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
   (นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์)                                     (นางสาวพวงแก้ว สาระโภค )                                      
       นักทรัพยากรบุคคล                                       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                                                     วันที่  ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 



๑๖๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 18 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน 
๒. ผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน ์2.นายสุชาติ  เรืองวิเศษ 3.นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
๔. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพส าหรับอาจารย์ 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.1. ระดับความส าเร็จในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
1) มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
4) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
5) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรหรือกิจกรรม/

โครงการในการบริหาร/การพัฒนาบุคลากร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

6.1 กิจกรรมที่ 2.2 อบรม “การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการผลิตผล
งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน” วันที่ 6 - 7  มีนาคม 2561 

6.2 กิจกรรมที่ ๒.๓ การอบรมหลักสูตร “พฤติกรรมบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ครั้งที่ 1 วันที่
14-15 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1 กิจกรรมที่ 2.2 บุคลากรสายสนับสนุน ๓๗ คน/วิทยากรภายใน ๓ คน รวม 40 คน 
7.2 กิจกรรมที่ 2.3 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ๖๐ คน/คณะท างาน ๕ คน/วิทยากร ๑ คน รวม 

66 คน 
8. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

     8.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
  การวางแผน (Plan) 
  1. แต่งตั้งคณะท างานและวางแผนการด าเนินงาน 

2. ประสานงานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านอาหาร ด้านสถานที่ สื่อโสต และอุปกรณ์ต่างๆ 
การปฏิบัติ (DO) 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติและประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินการตามแผน ดังนี้ 
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2.1 อบรม “การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการผลิตผล
งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน” วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 มีกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 26 คน จาก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.22 

2.2 อบรมหลักสูตร “พฤติกรรมบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” วันที่ 28-29 มีนาคม
2561  มีกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ จ านวน 37 คน จาก 39 คน คิดเป็นร้อยละ 94.84 

2.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง     
ไปเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2561 มิถุนายน 2561 โดยจัดซื้อจ านวน 82 User แยกเป็น อาจารย์ 53 User บุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 29 User 

2.4 ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์เบื้องต้นและจัดท าเอกสารเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาส่งอาจารย์เข้าอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 2 คน คือ 
อ.พัชรี แวงวรรณ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน –๒๙ ธันวาคม 2560 และ อ.วรัณธร โพธิ์ธารินทร์ วันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

2.5 จัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ ให้เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 
2.6 ด าเนินการตามขั้นตอนในการส่งอาจารย๋ไปประชุม/อบรมที่หน่วยงานภายนอกตาม

แผนวิทยาลัยหรือแผนพัฒนาตนเอง ในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตนเองครบ
ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลก าหนด 10 ชั่วโมง/คน/ปี  จ านวน 35 คน ไม่ได้รับการพัฒนาจ านวน 1 คน          
คือ นายวินิจ  แย้มแก้ว (ปุวยเรื้อรัง) 

2.9 มีก ากับติดตามผลการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการประชุม/อบรมไป
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นและรายงานต่อผู้บริหาร ในรอบ 6 เดือนแรก (ส.ค.60-ม.ค.61) 

2.10 มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 1 คน คือ อ.วิไลลักษณ์  เผือกพันธ์ มีการด าเนินการย้าย
ข้าราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเลขที่ในระดับที่สูงขึ้น จ านวน 1 คน คือ อ.ควันเทียน  วงศ์จันทรา และมีการ
ด าเนินการสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ เจ้าพนักงานธุรการ ได้แก่  น.ส.ธนาภรณ์  
ดวงพรหม 

2.11 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีผลงานโดดเด่นส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย ในปี 2561 มี อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับรางวัล จ านวน 6 คน ดังนี้ 

2.11.1) อ. อรุณี  ศรีสุยิ่ง รางวัลพยาบาลต้นแบบเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ              
จากจังหวัดมหาสารคาม 

2.11.2) อ.สุวคนธ์  กุรัตน์ รางวัลบุคลากรด้านการพยาบาลอันทรงคุณค่าแก่การยก
ย่องสรรเสริญยิ่ง จากจังหวัดมหาสารคาม 

2.11.3) ดร. นฤมล  เอนกวิทย์ รางวัลข้าราชการดีเด่น จากส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2.11.4.) นางนิสากร  วิบูลชัย รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอนด้าน
บริการวิชาการของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   
จากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.11.5 อ.ดิษฐพล  ใจซื่อ รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการ
นั กศึ กษาของ เครื อข่ าย วิ ทยาลั ย ในสั ง กั ดสถาบันพร ะบรมราชชนกภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ                             
จากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2.11.6 นางพิศมัย  รินทะรึก  รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประเภทพนักงานทั่วไป     
ของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.11.7 นางพิศมัย  รินทะรึก  รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประเภทลูกจ้างประจ าจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.12 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ จ านวน ๕ คน  ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
๑ คน เมื่อวันที่ ๑๗,๒๔ พ.ย.๖๐/ปฐมนิเทศพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ 

การประเมินผล (Check) 
 1. ความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมายต่อการปฐมนิเทศ ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมความพึงพอใจในกิจกรรมปฐมนิเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4) และเมื่อ
พิจารณารายการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ความเหมาะสมของสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.43)  
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาและหัวข้อการปฐมนิเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.29) และรายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ฝึกปฏิบัติการเขียน มคอ 3,4,5,6 (ค่าเฉลี่ย 3) 

 2. ความพึงพอใจต่อระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ผลการประเมิน พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมความสุข
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) และเมื่อพิจารณารายการ
ประเมินรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี 
(ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน สะอาด                
ถูกสุขลักษณะ  และปลอดภัย  (ค่าเฉลี่ย 4.23) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สวัสดิการ
ค่าตอบแทนเพ่ิมเติม เช่น ค่าล่วงเวลา (ค่าเฉลี่ย 3.77) 

 
8.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

 ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

1.ระดับความส าเร็จในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการ
ด าเนินการครบ 5 ข้อ 
1) มีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
2) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากร
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

มีการด าเนินการครบทั้ง 5 ข้อ 
1) มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยผู้รับผิดชอบมีการทบทวนแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2559-2563 (ฉบับทบทวนตุลาคม 2560) 
 
2.) มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแผน ดังนี้ 
   2.1 ด้านการบริหาร ดังนี้   
           2.1.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  โดยด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 1 คน คือ 
อาจารย์วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ และมีการด าเนินการสรรหาพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ ได้แก่ น.ส. ธนาภรณ์ ดวงพรม และอยู่ระหว่างด าเนินการสรร
หาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งวิทยาจารย์             1 
ต าแหน่ง  
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 ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

บริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ  
4) มีการประเมินผลส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 
5) มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุ ค ล าก รห รื อ กิ จ ก ร รม /
โครงการในการบริหาร/การพัฒนา
บุคลากร 

         2.1.๒  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๕ คน  การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ๑ คน เมื่อวันที่ ๑๗,๒๔ 
พ.ย.๖๐ 
        2.1.๓  มีการปฐมนิเทศพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
จ านวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ 
        2.1.๔ ด้านการธ ารงรักษา 
       - มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี  2561 ในวันที่ 22 
มิถุนายน 2561  
       - การจัดท าประกันภัยส าหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงในการ
เดินทาง จ านวน 46 คน โดยเป็นอาจารย์ 44 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุน 2 คน 
       - การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ท าความดี/ปฏิบัติงานดีเด่น โดย
บุคลากรของวิทยาลัยที่เสนอชื่อและได้รับรางวัล ดังนี้ 
         ก) รางวัลข้าราชการดี เด่นประจ าปี  2561 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ 
         ข) รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข (ประเภทลูกจ้าง) ประจ าปี 
๒๕๖๑ เสนอชื่อ นางพิศมัย  รินทะลึก 
         ค) รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๓ คน 
ดังนี้ 
        - ประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านบริการวิชาการ ได้แก่ ดร.นิสากร 
วิบูลชัย 
       - ประเภทอาจารย์ผู้สอนด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์
ดิษฐพล  ใจซื่อ 
       - ประเภทพนักงานทั่วไป ได้แก่ นางพิสมัย     รินทะลึก 
       จ) รางวัลพยาบาลต้นแบบเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ อาจารย์
อรุณี ศรีสุยิ่ง 
       ฉ) รางวัลบุคลากรด้านการพยาบาลอันทรงคุณค่าแก่การยกย่อง
สรรเสริญยิ่ง อาจารย์สุวคนธ์ กุรัตน์ 
      ช) รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
      - ประเภทอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์
เนาวรัตน์  สิงห์สนั่น 
     - ประเภทอาจารย์ด้านบริการวิชาการ ได้แก่     ดร. นิสากร  
วิบูลชัย 
      - ประเภทอาจารย์ด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์ดิษฐพล  



๑๗๓ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ใจซื่อ 
      - ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ นางศรี
จันทร์  ทองโรจน์ 
       - ประเภทพนักงานทัว่ไป ได้แก่ นางพิสมัย      รินทะรึก 
   2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
        2.2.1 จัดโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพส าหรับอาจารย์  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
         - จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบวัดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๑ โดยมีอาจารย์เข้า
อบรม จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 
         - จัดอบรมหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เมื่อวันที่ 31 
พ.ค.61 โดยมีอาจารย์เข้าอบรม จ านวน 43 คน จาก 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.01 
         - ส่งอาจารย์อบรมระยะสั้น เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด 
จ านวน 1 คน คือ อาจารย์นิตยา  กออิสรานุภาพ ระหว่างวันที่ 2 
เม.ย.-20 ก.ค.61 
         - ส่งอาจารย์เข้าอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราช
ชนก โดยส่งอาจารย์เข้าอบรม จ านวน 2 คน คือ อ.พัชรี แวงวรรณ 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน –๒๙ ธันวาคม 2560 และ อ.วรัณธร 
โพธิ์ธารินทร์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
         - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เริ่มใช้
โปรแกรมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 โดยมีอาจารย์เข้าไปท า Placement 
test จ านวน 45 คน จากทั้งหมด 53 คน  
         - จัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ ให้เข้ามาเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ โดยมีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 37 คน 
         - ส่งอาจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ จ านวน 
7 คน ในหลักสูตรที่สถาบันพระบรมราชชนกก าหนด ดังนี้ 
       1)  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้น าด้านการบริหาร
การศึกษา คือ ดร.นฤมล เอนกวิทย์ วันที่ 21 เม.ย.-2 พ.ค.2561 
       2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการศึกษาและภาษา จ านวน 2 
คน คือ อาจารย์พัชรี  แวงวรรณ และ อาจารย์ชนิสรา  แสนยบุตร 
วันที่ 28 เมษายน – 22 กรกฎาคม 2561 
       3)  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านจัดการเรียนการสอน : 
Humanistic Care คือ อาจารย์อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ วันที่ 3-29 
มิถุนายน 2561 
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        4) หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน SBL คือ 
อาจารย์สิวาพร  พานเมือง วันที่ 14 -29 กรกฎาคม 2561 
        5) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านโรคการ
รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ คือ อาจารย์มลฤดี  แสนจันทร์ วันที่ 
21 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 ณ University of Barcelona, 
Spain 
       6) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง 
คือ อาจารย์กัญญาพัชร  เบ้าทอง ระหว่างวันที่ 15 -30 กันยายน  
2561 ณ Amphia university Hospital, IST university 
DÜsseld orf (Germany) DGNH-FAS BV, Indonesia Diaspora 
Global Health Foundation 
         - ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรมภายนอกวิทยาลัยตาม
แผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายของวิทยาลัย โดยใน 9 เดือน 
(ต.ค.60-มิ.ย.61) มีอาจารย์ไปพัฒนาตนเองหรือตามนโยบาย
วิทยาลัย จ านวน 53 คน จากอาจารย์ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
         - การศึกษาต่อ  จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) อาจารย์ชนิสรา 
แสนยบุตร ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล 2) อาจารย์พัชรี 
ภาระโข ได้รับทุนระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy in 
Care Sciences/Social Work/Working life studies, within 
Health and Welfare) ประเทศสวีเดน (รอผลสอบภาษาอังกฤษ) 
และ 3) อาจารย์พัชรี  แวงวรรณ รอการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
         - ส่งอาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับ
ต้น จ านวน ๑ คน คือ ดร.สาคร อินโทโล่ และหลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับกลาง จ านวน ๒ คน คือ อาจารย์อรุณี ศรีสุยิ่ง และ
อาจารย์ธีรภัทร นวลแก้ว  
        2.2.2 จัดโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
         - จัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ ให้เข้ามาเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 
        - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เริ่มใช้
โปรแกรมเม่ือวันที่ 19 มิ.ย.61 โดยมีบุคลากรเข้าไปท า Placement 
test จ านวน 17 คน จากกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 29 คน  
         - ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการประชุม/อบรมภายนอก
ตามแผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายของวิทยาลัย จ านวน 34 
คน จากทั้งหมด ๓6 คน (นายสมพานเสียชีวิต 3 ก.พ. 61) คิดเป็น
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ร้อยละ 94.44 ยังไม่มีชั่วโมงการไปพัฒนาจ านวน 2 คน ได้แก่ นาย
วินิจ (ปุวยเรื้อรัง) และนายสุเทพ (อุบัติเหตุรถชน)         
         - บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พฤติกรรมบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์” จ านวน 37 คน จาก 39 คน (รวมลูกจ้างเหมา
บริการ back office 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 94.87   
         - บุคลากรเข้าร่วมอบรม “การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน” 
จ านวน 26 คน จาก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 
         - ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น จ านวน ๑ คน คือ นางพวงเพ็ชร อุทาหงษ์ 
3. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ โดยในรอบ 9 เดือน 
(ต.ค.60-มิ.ย.61) มีอาจารย์น าความรู้จากการพัฒนาตนเองไปใช้ใน
การเรียนการสอน การวิจัยและการปฏิบัติงาน จ านวน 48 คน จาก 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 90.56 บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้จาก
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 15 คน จาก 37 
คน    คิดเป็นร้อยละ 40.543.) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยในรอบ 9 เดือน (ต.ค.60-มิ.ย.61) มีอาจารย์น า
ความรู้จากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและ
การปฏิบัติงาน จ านวน 48 คน จาก 53 คน คิดเป็นร้อยละ 90.56 
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้จากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 15 คน จาก 37 คน    คิดเป็นร้อยละ 40.54 
4.) มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 
5.) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรหรือกิจกรรม/โครงการในการบริหาร/การพัฒนา
บุคลากร จ านวน 2 เรื่องที่ยังไม่เป็นไปตามแผน (จ านวนผู้ลาศึกษา
ต่อ/จ านวนผู้อบรมระยะสั้น) ดังนี้ 
- มีการจัดท าแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2562  ซึ่งได้ก าหนด
จัดประชุมหารือเพ่ือวางแผนการพัฒนาอาจารย์ ร่วมกับทุกกลุ่ม
เพ่ือให้การพัฒนาอาจารย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนภาษา
อังงกฤษออนไลน์เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีแผนศึกษาต่อได้รับการ
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พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสามารถเเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและตรงกับ
ความต้องการมากยิ่งขึ้น 

2 จ านวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัย
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

มีโครงร่างนวัตกรรมและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ 
 1. ชาไหมข้าวโพด “ราชินีทับทิมสยาม” 
 2. สบู่อนามัย สมุนไพรใกล้ตัว 
 3. หุ่นแขนจ าลองฝึกท าแผล 
 4. โลชั่นสมุนไพรไทยพ้ืนบ้านกันยุง 
 5. พัดลมดูยุง 
 6. สายรัดแบบประหยัด 
 7. สุขภาพดีมีสุข “Healthy Happy” 

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาตามแผนอย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ 

มีบุคลากรสายสนับสนุนไปพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายวิทยาลัย 
จ านวน 34 คน จากทั้งหมด ๓6 คน (นายสมพานเสียชีวิต 3 ก.พ. 
61)  คิดเป็นร้อยละ 94.44 ยังไม่มีชั่วโมงการไปพัฒนาจ านวน 2 
คน ได้แก่ นายวินิจ และนายสุเทพ 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ 
รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.29 0.76 มาก 

2. ความเหมาะสมของหัวข้อการปฐมนเิทศ 4.29 0.49 มาก 
3. ความเหมาะของอุปกรณ์/เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ในการ
ปฐมนิเทศ 

4 0.82 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.43 0.53 มาก 

ความพึงพอใจด้านการบรรยาย/การฝึกปฏิบัต ิ

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและนโยบาย ของวิทยาลัย 4 0.82 มาก 
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสรา้งขององค์กร การบริหาร
องค์กร และสายการบังคับบัญชาของวิทยาลัย 

3.57 0.53 มาก 

3. ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ ภาระงาน ของตนเอง 4.14 0.69 มาก 
4. ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

4 0.58 มาก 

5. ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของวิทยาลยั 4 0.38 มาก 
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6. ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 4.14 0.38 มาก 
7. ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 3.71 1.25 มาก 
8. ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 0.63 มาก 
9. ความเข้าในเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.83 0.41 มาก 

10. ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ของนักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.86 0.69 มาก 

11. ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณครูวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก 

3..86 0.69 มาก 

12. ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา  

3.43 1.27 น้อย 

13. ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการท าวจิัย/
ผลงานวชิาการของวิทยาลยั 

4 0.63 มาก 

14. ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร 3.83 0.75 มาก 
15. ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการ
ด าเนินงานบริการวชิาการของวทิยาลัย 

3.33 1.37 น้อย 

16. ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชฐ้านข้อมูลและการ
ตรวจสอบข้อมูลของวิทยาลัย 

3.67 0.52 มาก 

17. ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ทักษะ
วิชาการและวชิาชีพคร ู

3.33 0.52 น้อย 

18. ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

3.83 0.75 ปานกลาง 

19. การเขียนแผนการสอนและฝึกปฏิบัติ 3.50 0.55 น้อย 
20. ฝึกปฏิบัติการเขียน มคอ 3,4,5,6 3 1.22 น้อย 
21. ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.33 1.21 ปานกลาง 
22. ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐานการศึกษา 

3.33 1.37 ปานกลาง 

ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้รับความรู้หรือประโยชน์ตรงตามที่ต้องการ 4 0.63 มาก 

2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 4 0.63 มาก 

ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4 0.63 มาก 



๑๗๘ 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมความพึงพอใจในกิจกรรมปฐมนิเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4) 
และเมื่อพิจารณารายการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ความเหมาะสมของสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.43)  )รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาและหัวข้อการปฐมนิเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.29) และรายการประเมิน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ฝึกปฏิบัติการเขียน มคอ 3,4,5,6 (ค่าเฉลี่ย 3) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฐมนิเทศ 
5. การจัดตารางปฐมนิเทศควรจัดเวลาพักเบรก และตารางปฐมนิเทศควรลงชื่อผู้จัด ผู้เห็นชอบ อนุมติ 
6. ปรับปรุงตารางปฐมนิเทศให้ได้มาตรฐาน 
7. แบบประเมินยังไม่สอดคล้องกับตารางปฐมนิเทศ 
8. ควรมีการรายงานผลการศึกษาของอาจารย์ให้รองวิชาการและหัวหน้ากลุ่มวิชาทราบด้วย 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การท างาน สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และปลอดภัย   

4.23 0.72 มาก 

2. มีความพอใจต่อความน่าอยู่ของสถานที่ในการ
ท างาน 

4.20 0.74 มาก 

3. วิทยาลัยได้จัดสวัสดิการเพื่อให้ใช้จ่ายในสภาวะ
จ าเป็น 

3.98 0.78 มาก 

4. สวัสดิการค่าตอบแทนเพ่ิมเติม  เช่น ค่าล่วงเวลา 3.77 0.85 มาก 

5. การส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

4.31 0.82 มาก 

6. การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายใน
รูปแบบต่างๆ เช่น แข่งขันกีฬา / กิจกรรมออกก าลัง
กายหลังเลิกงาน 

3.91 0.81 มาก 

7. การสนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายที่สอดคล้อง
กับความต้องการ 

4.09 0.79 มาก 

8. มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ร่วมกัน  เช่น กิจกรรม 5 ส 

3.95 0.83 มาก 

9. ได้รับค าปรึกษา/ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจาก 4.09 0.79 มาก 



๑๗๙ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ผู้บังคับบัญชา 

10. มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 

4.02 0.84 มาก 

11. มีความพอใจต่อความเอ้ือเฟ้ือ เอื้ออาทร ห่วงใย
กันจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

4.05 0.75 มาก 

12. ความผูกพันของท่านที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงานและวิทยาลัยในภาพรวม 

4.10 0.84 มาก 

13. มีความพอใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 4.05 0.78 มาก 

14. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จและก้าวหน้าในต าแหน่ง 

3.98 0.86 มาก 

15. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม
เพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาความรู้ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

3.85 0.73 มาก 

16. มีการสร้างบรรยากาศของความสุขในการ
ท างาน  เช่น  การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร 

3.87 0.97 มาก 

17. โดยภาพรวมท่านมีความสุขในการท างาน 
ระดับใด 

4.12 0.80 มาก 

รวม 4.03 0.81 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร            
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) และเมื่อพิจารณารายการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด                
คือ การส่งเสริม/สนับสนุนสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี (ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัยมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และปลอดภัย  (ค่าเฉลี่ย 4.23) และรายการ
ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สวัสดิการค่าตอบแทนเพ่ิมเติม เช่น ค่าล่วงเวลา (ค่าเฉลี่ย 3.77) 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3. อยากให้เพ่ิมสวัสดิการ เช่น ค่าล่วงเวลา กรณีต้องปฏิบัติงานนอกเวลา 
4. ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน หรือท ากิจกรรม

นอกสถานที่เพ่ือสร้างสัมพันธไมตรี 
 
 
 



๑๘๐ 
 

9. งบประมาณ 

ล าดับที่ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย 
ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 

1 
ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

16,000 - 16,000 - - - 0 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,806 - 3,806 - - - 0 
รวมทั้งสิ้น 19,806 - 19,806  - - 0 

 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1 เกิดการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 
 10.2 เรียนรู้เกี่ยวกับการท างาน ประสานงาน พร้อมทั้งมีการวางแผนการท างาน 
 10.3 บุคลากรสายสนับสนุนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการท างาน ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้
ในแขนงต่างๆ ที่หลากหลาย โดยสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.1 หัวข้อการประชุมน่าสนใจและวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่ประชุม 
11.2 การท างานเป็นทีมของคณะท างานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 
11.3 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
11.4 มีการวางแผนที่ดีและติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
11.5 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย สะดวกและมีประสิทธิภาพ 
11.6 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
11.7 บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการพัฒนาตนเอง 
 

12. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
12.1 ระยะเวลาในการจัดประชุมบางกิจกรรมมีน้อยควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรม จะได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากข้ึน 
12.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์บางอย่างเกิดเหตุขัดข้องขณะใช้งานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการส ารวจ

ความพร้อมของอุปกรณ์ล่วงหน้า 
12.3  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมควรมีการวางแผนกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจัดท าแผนงานโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 



๑๘๑ 
 

 
      ศุจินธร  วรานุสาสน ์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                     (นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์) 
                             นักทรัพยากรบุคคล 
 

     เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์  (ผู้รับผิดชอบ) 
                     (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
  
 

    พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                   (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                            วันที ่  ๒๒ .เดือน  สิงหาคม  พ.ศ ๒๕๖๑ 



๑๘๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 1๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายวาที สีกมล  นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย และ นางศรีจันทร์ ทองโรจน์   
๓. ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
๔. กลยุทธ์ที่  4     เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย   
 5.1 ระดับความส าเร็จในการก ากับติดตามติดตามการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีการด าเนินการ ๔ ข้อ ดังนี้ 
     1) มีการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการก ากับติดตามในปีงบประมาณ 
  2) มีการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลในการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 
เรื่อง 
  3) ติดตั้งระบบและมีการใช้งานจริง 
  4) มีการติดตามการน าเข้าข้อมูลผ่านระบบถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  
 5.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
๓.๕1 จาก 5 คะแนน) 

5.3 มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย (ICT Master Plan) มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล สถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการหัวหน้ากลุ่มงาน คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่าย (ICT Master Plan) ของวิทยาลัย  และคณะกรรมการฐานข้อมูลและก ากับ
ติดตามการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
  PLAN  จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลในการ
ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน ๑ ฐานข้อมูล ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถาบัน ดังนั้นกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ จึงได้จัดท า “โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก ากับติดตามการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ขึ้น 



๑๘๓ 
 

            DO  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการเขียนโครงการ “เพ่ิมประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพ่ือขออนุมัติด าเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
โครงการ 
ที่ก าหนด  

      CHECK การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส 
 
     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้ใช้ฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ฐานข้อมูล 
2. ระดับความส าเร็จ ในการก ากับติดตามติดตาม
การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เกณฑ์ 
   1) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล การลง
บันทึกข้อมูล และผู้ก ากับติดตาม 
   2) ผู้รับผิดชอบมีการลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
   3) มีการรายงานผลการก ากับติดตามต่อ
ผู้บริหารตามแผนที่ก าหนด 
   4) มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารหรือ
การตัดสินใจของกลุ่มและองค์กร 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลอยู่
ในระดับมากข้ึนไป  
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕1) 
๔. มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย (ICT Master Plan)   มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล สถาบันพระ
บรมราชชนก      ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

1. ผู้ใช้ฐานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ฐานข้อมูล  
2. ระดับความส าเร็จ ในการก ากับติดตามติดตามการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล การลง
บันทึกข้อมูล และผู้ก ากับติดตาม ตามค าสั่ง วศม. 
4/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 
  2.2 ผูร้ับผิดชอบแต่ละกลุ่มมีการลงบันทึกข้อมูล    
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  2.3 มีการรายงานผลการก ากับติดตามต่อผู้บริหาร
ตามแผนที่ก าหนด 
  2.4 มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารหรือการ
ตัดสินใจของกลุ่มและองค์กร 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล     
อยู่ในระดับมากข้ึนไป  
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕1)  
(รอการยืนยันข้อมูล จากวาที) 
๔. มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
(ICT Master Plan)   มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล สถาบันพระบรมราช
ชนก      ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

๙. งบประมาณที่ใช้    ไม่มี 
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญการจัดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ผู้รับผิดชอบทุกฐานข้อมูลต้องให้ความส าคัญกับการลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 การลงบันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลควรก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล 
 
     ศรีจันทร์  ทองโรจน์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ)           ลงชื่อ  พวงแก้ว สาระโภค  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
   (นางศรีจันทร์  ทองโรจน์)                                        (นางสาวพวงแก้ว สาระโภค )                                      
       นักทรัพยากรบุคคล                                       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                                                     วันที่  ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๑๘๕ 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการประจ า  

ตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

 
 
 
 

พันธกิจด้าน 
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 1 
๑. ชื่อโครงการ โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑) นางสุวคนธ์ กุรัตน์         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

           ๒) นางสาวปทิตตา  นะตะ  นักวิชาการศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
         ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 
 ประสานแผน ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  

       ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะที่ ๑  ประสานแผนการฝึกปฏิบัติในภาพรวมของวิทยาลัย กลุ่มเปูาหมาย ๕๐ คนประกอบด้วย 

๑)  ผู้บริหารหน่วยงาน / ผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล / หัวหน้าหอผู้ปุวย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จากโรงพยาบาลมหาสารคาม  ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และยโสธร 
โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  และผู้รับผิดชอบด้านฝึกอบรมของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  
      ๒)  ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาของกลุ่มวิชา 
ระยะท่ี ๒  ประสานแผนการฝึกปฏิบัติระดับรายวิชา กลุ่มเปูาหมาย ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 

๑) หัวหน้าหอผู้ปุวย/หน่วยงาน/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ จากโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์/ 
โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และยโสธร 

2) ผู้บริหาร/อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบในการดูแลนักศึกษา ของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ด 

3) หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม 
4) ผู้บริหาร/ผู้น าชุมชน/ผู้รับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตจังหวัด 

มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 
สถานที่ด าเนินงาน 

-ห้องประชุม โรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
-ห้องประชุม หอผู้ปุวย ณ โรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
 



๑๘๘ 
 

๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ตามหลักการ   
PLAN: ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
           ๑) ประชุมวางแผนการด าเนินการของโครงการ 

 ๒) วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
           ๓)  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
           ๔) ประชาสัมพันธ์โครงการ 
           ๕) จัดท าคู่มือประสานแผน 
           ๖) ประชุมชี้แจงกิจกรรมเตรียมข้อมูลของวิชาการ และกลุ่มวิชาจัดเตรียมเอกสารข้อมูล 
            ๗) วางแผนการประสานแผนการฝึกภาคปฏิบัติในภาพรวมของวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา๒๕๖๐ ได้แก่
รายวิชาที่จะประสานแผน แหล่งฝึก ก าหนดระยะเวลา และรายละเอียดการประสานแผน 
DO:  ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  
          ๑) ประสานแผนภาพรวมในระดับนโยบายปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาล
มหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์ โรงพยาบาลยโสธร และสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
          ๒) การประสานแผนในระดับรายวิชา ได้แก่  
              ๒.๑) รายวิชาปฏบิัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลบรบือ โรงพยาบาลยางสีสุราช 
โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลแกด า และโรงพยาบาลเชียงยืน จ.มหาสารคาม 
              ๒.๒) รายวิชาปฏบิัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ ณ หมู่บ้านในเขต ต.หนองเสือ รพ.สต.หนอง
ทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
             ๒.๓) รายวชิาปฏิบตัิการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ ณ โรงพยาบาลเชียงยืน โรงพยาบาลยางสีสุ
ราช และโรงพยาบาลนาเชือก จ.มหาสารคาม  โรงพยาบาลธวัชบุรี โรงพยาบาลโพนทอง และโรงพยาบาลจตุร
พักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 
             ๒.๔) รายวชิาปฏิบตัิการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนสามัคคี ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านส่องนาง
ใย และรพ.สต.บ้านหนองแวง จ.มหาสารคาม   
CHECK: ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
            ๓.๑) สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 
            ๓.๒) น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือรับข้อชี้แนะ 
            ๓.๓) การประเมินผลและน าข้อชี้แนะไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 



๑๘๙ 
 

   ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของแหล่งฝึกมีข้อมูลความ
พร้อมตามเกณฑ์ของแหล่งฝึกและความ
พร้อมในการรับนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
๒. มีแผนการฝึกภาคปฏิบัติที่ได้จากการ
ร่วมกันวางแผนระหว่างวิทยาลัย แหล่งฝึก
และสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 

๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของแหล่งฝึกมีข้อมูลความพร้อมตามเกณฑ์ของ
แหล่งฝึกและความพร้อมในการรับนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ โดย
แหล่งฝึกของแต่ละแห่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจาก
เป็นแหล่งฝึกหลักของวิทยาลัย และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารของแหล่งฝึกถือว่าการรับนักศึกษาฝึก
ภาคปฏิบัติเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งของบุคลากรทางด้านสุขภาพ
ของหน่วยงาน ที่จะให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยในการผลิต
บัณฑิตทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและส าเร็จการศึกษา
ออกไปให้บริการกับประชาชนในล าดับต่อไป 
 ๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแผนการฝึกภาคปฏิบัติที่ได้
จากการร่วมกันวางแผนระหว่างวิทยาลัย แหล่งฝึกและ
สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยจะมีการวางแผนร่วมกันก่อนการเปิด
ภาคการศึกษาในแต่ละปี เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนใน
การรับนักศึกษาของหลายสถาบัน  
 

 
๖. งบประมาณที่ใช้  

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
 

ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 
คู่มือประสานแผน ๑๐๐ 
เล่ม x  ๕๐ บาท 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  0  0 

๒ 
 
 
 
 
 

ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างส าหรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในการ
ประชุมเตรียมความ
พร้อม (๑๓ คน x๑๓๐ 
บาท x ๑วัน)  
 

665  665  0  0 



๑๙๐ 
 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

 รวมทั้งหมด 5,665  ๕,๖๖๕    -  0 

หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้จริงน้อยกว่าแผนการใช้งบประมาณ เนื่องจากไม่ได้เบิกตามแผนหลายรายการ 
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มคู่มือประสานแผน และค่าเบี้ยเลี้ยง 

  
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ ได้เรียนรู้การเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกในการจัดการเรียนการสอนการฝึกภาคปฏิบัติของ 
นักศึกษา โดยได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบในแหล่งฝึกก่อนการไปประสานแผน  

     ๗.๒ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องปัญหา อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนการฝึกภาคปฏิบัติของ 
นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา และวางแผนบริหารจัดการร่วมกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์   
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
        ๘.๑ มีการวางแผนและก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
        ๘.๒ มีการติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบของแหล่งฝึกก่อนล่วงหน้า 
        ๘.๓ มีการท างานเป็นทีมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้ากลุ่มวิชา และผู้รับผิดชอบโครงการใน
การเตรียมคู่มือโครงการประสานแผน และผู้รับผิดชอบของแต่ละรายวิชาในการเตรียมเอกสาร/คู่มือประสานแผน
ของรายวิชา 
       ๘.๔ เกิดเครือข่ายความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและแหล่งฝึก
ต่างๆ 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ACT: มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากแหล่งฝึกต่างๆ ดังนี้ 
       โรงพยาบาลมหาสารคาม 

๑) อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกมีปัญหาไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการฝึกงานที่ผ่านมาของ 
นักศึกษาแต่ละชั้นปี และของแต่ละรายวิชา ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีแผนในการแต่งตั้งให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง
(Preceptor) ของแต่ละหอผู้ปุวยเพื่อเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการฝึกงานของนักศึกษาให้



๑๙๑ 
 

อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติคนอ่ืนๆในหอผู้ปุวยได้เข้าใจตรงกัน เช่น มีการปฐมนิเทศของแต่ละรายวิชาให้ชัดเจน 
โดยเน้นที่ผลลัพธ์(outcome) ที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาหลังสิ้นสุดการฝึกของแต่ละรายวิชา 

๒) นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ฝึกวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาลควรให้ขึ้นเฉพาะเวรเช้า ไม่ให้ข้ึนเวร 
ตามอาจารย์พ่ีเลี้ยง(Preceptor) ที่ข้ึนเวรบ่าย/ดึก 

๓) วิทยาลัยควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก ได้แก่ การฟื้นฟู 
ด้านวิชาการ มีค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง มีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร มีการเสริมแรงในการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นอย่างน้อยปีละ ๒ คน ควรมีโอกาสไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอก
สถานที่ปีละครั้ง มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้(KM) ของการฝึกในแต่ละหน่วยงาน และต้องการแชร์ในระบบ
ฐานข้อมูลร่วมกับวิทยาลัย 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
๑) มีปัญหาเรื่องการซ้ าซ้อนในการส่งนักศึกษาฝึกงาน คือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ 

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลในบางหอผู้ปุวย แหล่งฝึกได้เสนอแนะปรับเปลี่ยนให้นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
เปลี่ยนฝึกงานจากหอผู้ปุวยศัลยกรรม ๒ เป็นศัลยกรรม๑ และจากหอผู้ปุวยศัลยกรรม ๓ เป็นศัลยกรรม๖ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาในการเก็บประสบการณ์ของนักศึกษา และการดูแลนักศึกษาในการฝึกภาคปฏิบัติ 

๒) เรื่องท่ีพักของนักศึกษา มีประเด็นการมีส่วนร่วมจ่ายในการปรับปรุงที่พักของนักศึกษา โดยวิทยาลัย 
พยาบาลศรีมหาสารคามและโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้จ่ายเงินร่วมกันแต่ไม่พบหลักฐานดังกล่าว มีข้อเสนอแนะให้หา
หลักฐาน MOU ระหว่างวิทยาลัยและโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในประเด็นดังกล่าวด้วย         
        โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

๑) ไม่มีที่พักให้นักศึกษาในแหล่งฝึก นักศึกษาต้องหาที่พักเองโดยแนะน าท่ีพักท่ีปลอดภัยและอยู่ใกล้ 
แหล่งฝึก 

๒) การฝึกในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ มีระยะเวลาในการฝึกน้อยเกินไปใน 
หอผู้ปุวยนรีเวช และหอผู้ปุวยตา หู คอ จมูก คือฝึกเพียง ๑ สัปดาห์ของแต่ละหอผู้ปุวย เสนอแนะว่า ควรพิจารณา
เพ่ิมระยะเวลาในการฝึกให้มากกว่านี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากขึ้น 
       โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีปัญหาเกี่ยวกับการมีนักศึกษาจากหลายสถาบันมาฝึกซ้ าซ้อน
กัน เสนอแนะควรพิจารณาปรับเปลี่ยนหอผู้ปุวยให้เหมาะสม โดยการเพ่ิมหอผู้ปุวยในการฝึกให้มากขึ้น   
       โรงพยาบาลเชียงยืน ในการประสานแผนของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต มีปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) มีปัญหาเกี่ยวกับการไปศึกษาจิตเวชชุมชนในพ้ืนที่ของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา เนื่องจากในบางวัน 
อาจารย์พ่ีเลี้ยงที่เป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลผู้ปุวยจิตเวช (APN) ไม่สามารถไปดูแลนักศึกษาได้
เนื่องจากติดภารกิจในงานประจ า ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ในปีนี้ควรจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพคนอ่ืนมาท าหน้าที่แทนใน
การท างานประจ าในวันที่มีนักศึกษามาฝึกปฏิบัติงาน  
 
 



๑๙๒ 
 

๒) การฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้มีการ 
ปรับเปลี่ยนวันในการไปศึกษาดูงานของนักศึกษาในกลุ่มแรก  เนื่องจากเป็นวันที่อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติติด
ภารกิจดูแลนักศึกษาแพทย์  ซ่ึงในการศึกษาดูงานจะมี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ช่วงเช้าฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
ระบบการดูแลผู้ปุวยจิตเวชในชุมชน และส่วนที่ ๒ จะให้นักศึกษาลงฝึกในชุมชนเพ่ือศึกษาการซักประวัติ  การ
ประเมินและดูแลผู้ปุวยจิตเวชในชุมชน 
 
 
                                                   ลงชื่อ   สุวคนธ์  กุรัตน์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

     (นางสุวคนธ์ กุรัตน์) 
                                                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
 

  ลงชื่อ                                    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                  วันที่  ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 2 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน ประจ าปี 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสิวาพร  พานเมือง 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม   ๖๐ – กันยายน ๖๑ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย    
     อาจารย์ประจ า   เจ้าหน้าที่ฝุายสนับสนุน  อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก   อาจารย์พิเศษ 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวน /วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
๑.๒..จัดท าโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 

  ๒.๑.  ประชาสัมพันธ์โครงการให้อาจารย์ประจ า  ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
๒.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
๒.๓ กลุ่มวิชา/กลุ่มงานที่เก่ียวข้องด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานการเรียนการสอน  การด าเนิน

โครงการ ที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมให้คณะกรรมการฯ 
  1)  ประชุมคณะท างาน เพ่ือชี้แจง และวางแผนการด าเนินการ  การปฏิบัติงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   อาจารย์ประจ าชั้น   บรรณารักษ์  เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 
2)  คณะท างานด าเนินงานและการรวบผลข้อมูล  และสรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานภาพรวม เพื่อ

น าเสนอในการประชุม  ตามก าหนด  ต่อไป 
3)  จัดประชุมสัมมนา  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  ครั้งที่ 1  (ภาคการศึกษาที่ 1 , 2 )และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4) ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี   

    -การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  -คุณภาพการสอนของอาจารย์ 
  -ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
  -งบประมาณ    ฯลฯ 
5) ประชุมคณะท างานวิเคราะห์ผลข้อมูล   และจัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนา 
6) น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   และจัดส่งข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



๑๙๔ 
 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๓.๑. จัดท าแบบฟอร์มการประเมินผลโครงการ /กิจกรรม (ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด )   
๓.๒ ประเมินผลตามตัวชี้วัด 

   -ประเมินจ านวนแผนปรับปรุง ระดับกลุ่ม และระดับรายวิชา โดยแบบรายงานของกลุ่มวิชา  
 -ประเมินรายงาน มคอ ๕ ๖ โดยใช้แบบประเมินการเขียนรายงาน มคอ ๕ ๖ และแจงนับจ านวน 

   ประเมินความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการและระบบกลไก โดยใช้แบบประเมินที่สร้างข้ึนหลังสิ้นสุด
โครงการ 

๓.๓ สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะ น าไป
พัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป    

๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
แผนการปรับปรุงรายวิชาอย่าง
น้อยกลุ่มวิชาละ ๑  แผน 

มีการปรับปรุงรายวิชา  ๔  วชิา  เรื่อง  RDU   ได้แก่  วิชาการรักษาโรค
เบื้องต้น   การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ 1   ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกฯ 1 
- ไม่ครบทุกกลุ่มวิชา   คือ  กลุ่มการพยาบาลครอบครัว ฯ  และกลุ่มบริหาร
ทางการพยาบาล ฯ 

ร้อยละของของ  มคอ ๕,๖   ปี
การศึกษา  ๒๕๖๐   ที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ  ๑๐๐ 

- จ านวน  มคอ ๕  จ านวน   ๓๙   วชิา   ครบร้อยละ  ๑๐๐ 
- จ านวน  มคอ ๖  จ านวน   ๑๒   วชิา   ครบร้อยละ  ๑๐๐ 

 
๖. งบประมาณที่ใช้ 

 
 
ล าดับ

ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1 
 

ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน   

๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - ๐ - ๐ 

2 ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน   

5,590 - 5,590 - 0 - 0 

 รวมทั้งหมด ๒๐๕๙๐ - ๒๐๕๙๐ - 0 - 0 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
- การวางแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการ

จัดท าแผนงานประจ าปี   การปรับเปลี่ยนระเบียบของการเงินและพัสดุ   ส่งผลให้การจัดท าแผนต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง   ส่งผลกระทบต่อแผนงานที่ก าหนดไว้ไม่สามารถด าเนินการได้จากโครงการที่ยังเสนอเพ่ือ
การอนุมัติยังไม่เรียบร้อย   ต้องเลื่อนก าหนดเวลา  และต้องเขียนขออนุมัติปรับแก้ไขโครงการ 

- ขั้นตอนการจัดท าโครงการที่มีความละเอียด  และหลายขั้นตอน    ผู้จัดท าโครงการควรได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อให้การเสนอโครงการสะดวกและรวดเร็วตรงตามเวลา 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- ความชัดเจนและการประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียด  ของการจัดท าโครงการ/ แผนงานของกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์  

- การติดตามก ากับงานให้ตรงตามก าหนดเวลา 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 

-  การด าเนินการจัดท า  มคอ .๕,๖  มีการเขียนที่ยังไม่ครอบคลุมประเด็น  ในกากรปรับปรุงพัฒนา 
ดังนั้น  ในปีการศึกษาถัดมา  จัดท าคูมือหรือเอกสารให้ชัดเจน  

-  การประชาสัมพันธ์ก าหนด   การจัดท าและส่ง  มคอ.  ต่อกลุ่มวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
ไม่ทั่วถึง  การก ากับของหัวหน้ากลุ่มล่าช้า    ดังนั้น  ในปีการศึกษาถัดมา   ควรมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
เอกสาร 

 
ลงชื่อ  สิวาพร   พานเมือง   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางสาวสิวาพร   พานเมือง) 
 

ลงชื่อ                                    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
      วันที่  ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการการพัฒนาการบริหารงานทะเบียนและประมวลผล 
๒. ผู้รับผิดชอบ    นางจารุณี อินทฤทธิ์ 
      นางสุวิษา บัวนาเมือง 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑     

๔.กลุ่มเป้าหมาย 
๑. คณะกรรมการหลักสูตร จ านวน ๑๐ คน 
๒. งานทะเบียนและประมวลผล จ านวน ๓  คน 
๓. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  จ านวน ๓ คน 
๔. ผู้ด าเนินงาน จ านวน ๒ คน  

   รวมจ านวนทั้งสิ้น         ๑๘     คน    
 
๕. ผลการด าเนินงาน  
๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ 
๑.ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล ทบทวน /
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ที่ผ่านมา  
๒. จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
วางแผนด าเนินการ 
๓.จัดท าโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
๔.ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ  

ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ 
ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติ
ด าเนินการ  
  

ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
งานวัดและประเมินผล 
๑.พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานงานวัดและประเมินผล 
โดยการปรับปรุงระบบกลไกการด าเนินงานดังนี้ 
งานทะเบียน 
๑.ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล ประชุม
ทบทวนระบบและปรับคู่มือการด าเนินงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
๑.ผู้รับผิดชอบทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การวัดและและประมวลผลการศึกษาที่ใช้อยู่กับ
คู่มืองานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒.จัดท า (ร่าง) แนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๓.น าเข้าเสนอในท่ีประชุมขคณะกรรมการ



๑๙๗ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
 ๒.กิจกรรม จัดท า/ปรับปรุงระบบและกลไกการ
ด าเนินงานทะเบียน โดยจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
๓.วิพากษ์คู่มือ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
๔.ประชาสัมพันธ์และน าไปใช้ 

หลักสูตรเพื่อ รับการพิจารณา ในวันที่ ๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑. ประชุมผู้รับผิดชอบ คัดเลือกข้อสอบ  
๒. ด าเนินการคัดเลือกข้อสอบที่ดีในแต่ละรายวิชา โดย
คัดเลือกจากผลการวิเคราะห์ ที่มีค่าอ านาจจ าแนกดี 
ความยากง่ายตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป ตัวเลือก  ตัวลวงมีค่า
ดี เพื่อคัดเลือกข้อสอบเข้าสู่คลัง  
๓. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  
  

๑.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชา และทีมงาน
ทะเบียน ร่วมก าหนดแนวทางคัดเลือกข้อสอบที่
ดี 
๒. คุณสมจิตร น้อยอาษา ผู้รับผิดชอบ คัดเลือก
ข้อสอบที่ดีในทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐  โดยใช้ผลการตรวจและวิเคราะห์
ข้อสอบโดยเครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 
แล้วจัดท าบัตรข้อสอบ แยกเป็นแฟ้มคลัง
ข้อสอบรายรายวิชา 
 ๓.สรุปผลการด าเนินงานและรายงานต่อรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  
๔.การด าเนินงานในขั้นต่อไป คือการคัดเลือก
ข้อสอบรายวิชาชีพ โดยคณะกรรมการคลัง
ข้อสอบ 

พัฒนาฐานข้อมูลของงานทะเบียนและประมวลผล 
๑.วิเคราะห์ปัญหาการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลของงาน
ทะเบียนและประมวลผล 
๒. การพัฒนาระหว่างการท างาน (on the job training) 
เรื่องระบบการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ได้มีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการลงฐานข้อมูลของงาน
ทะเบียนและประมวลผล 
๔.ด าเนินการลงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน โดยเน้นที่ ฐานข้อมูล 
๔.๑ การประมวลผลการเรียน/เกรด 
๔.๒ การลงทะเบียนเรียน 
๕.ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานเพื่อก ากับติดตามและ
ประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล อย่างต่อเนื่อง   

๑.  คุณสุวิษา บัวนาเมือง ผู้รับผิดชอบ
โปรแกรมฐานข้อมูลของงานทะเบียนและ
ประมวลผล ด าเนินการลงข้อมูลข้อมูลนักศึกษา 
ผลการเรียน/เกรด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน
ฐานข้อมูลงานทะเบียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน  และ  
๒. ได้รับการพัฒนาความรู้และเข้าใจในการ
ปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบการใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูล โดยเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก 
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ และ ครั้งท่ี ๒ วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑.สรุปและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

๑.ผู้รับผิดชอบสรุปและประเมินผลโครงการ
เสนอผลการด าเนินงานต่อ รองผู้อ านวยการ
กลุ่มวิชาการ เพ่ือพิจารณาและรับข้อเสนอแนะ   



๑๙๘ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๒.น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณารับข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาต่อไป 

 

 
   ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.มรีะบบกลไกการด าเนินงานของการวัด
และประเมินผล  

มีการทบทวน และพัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานของการวัด
และประเมินผล จัดท า(ร่าง) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ฉบับ 

๒. มีระบบกลไกการด าเนินงานของการ
ลงทะเบียน  

มีการทบทวน และพัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานของการ
ลงทะเบียน ได้จัดท าและประกาศใช้ขั้นตอนและใบค าร้อง การ
ลงทะเบียนเรียน การช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษา  การขอผ่อนผัน
การช าระค่าลงทะเบียนเรียน  

๓. มีระบบกลไกการด าเนินงานของงาน
ทะเบียน  

มีการทบทวน และพัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานของงาน
ทะเบียน และมี (ร่าง) แนวปฏิบัติงานทะเบียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. ฐานข้อมูลของงานทะเบียนและ
ประมวลผลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

ฐานข้อมูลงานทะเบียน ได้รับการลงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน    

๔. มีคลังข้อสอบ ในรายวิชาชีพอย่างน้อย 
กลุ่มวิชาละ ๑ รายวิชา 

ผู้รับผิดชอบคัดเลือกข้อสอบที่ดีในทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐  แล้วจัดท าบัตรข้อสอบ แยกเป็นคลังข้อสอบทุกรายวิชา 
โดยใช้ผลการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบโดยเครื่องตรวจและ
วิเคราะห์ข้อสอบ  

 
๖. งบประมาณที่ใช ้ - ไม่มี 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ ระบบกลไกการด าเนินงานของงานทะเบียน และการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการปฏิบัติบน
ฐานของหลักวิชาการ และเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติหลายฝ่าย การด าเนินงานในปีงบประมาณนี้ ผู้รับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติได้ เพียงขั้นตอนทบทวน และจัดท า(ร่าง) แนวปฏิบัติ เพ่ือขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบยังไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการจนประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตาม
วัตถุประสงค์  
  ๗.๒ การพัฒนาคลังข้อสอบรายวิชาชีพให้ส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ นั้นผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการ
ให้มีการคัดเลือกข้อสอบที่ดีเขาคลังข้อสอบซึ่งปัจจุบันด าเนินการได้เพียง การคัด แยกข้อสอบที่ดี ทุกรายวิชาไว้
แล้ว โดยใช้ผลการตรวจและวเิคราะห์ข้อสอบโดยเครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 
 ๗.๓ ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ขาด
ประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดดังนี้ ๑) ระยะเวลาด าเนินโครงการตรงกับช่วงเวลาที่มีภาระงานหลัก คือการ



๑๙๙ 
 

สอนภาคปฏิบัติ และตรงกับภาระงานรองคือ โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการลาศึกษาต่อตั้งแต่ วันที่ ๑ 
ส.ค. ๒๕๖๑   

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๘.๑ การจัดท าคลังข้อสอบ ในส่วนของ การคัด แยกข้อสอบที่ดี  ทุกรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐    

โดยใช้ผลการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบโดยเครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ นั้นสามารถด าเนินการได้อย่าง
ครบถ้วนทุกรายวิชา ความส าเร็จในขั้นนี้ เกิดจากความทุ่มเทของบุคลากรงานทะเบียน ฯ  คุณสมจิตร น้อยอาษา  

๘.๒  การลงข้อมูล นักศึกษาและผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในฐานข้อมูลงานทะเบียน สามารถท า
ได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ความส าเร็จของโครงการในขั้นนี้  เกิดจากความทุ่มเทของบุคลากรงาน
ทะเบียน ฯ คุณสุวิษา บัวนาเมือง      
  ๘.๓ สถาบันพระบรมราชชนก มีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และพัฒนาทักษะ
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลระบบงานทะเบียน ส าหรับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
 ๙.๑ การด าเนินงานระบบกลไกการด าเนินงานของงานทะเบียน   ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติได้ ถึง
ขั้นตอนทบทวน และจัดท า(ร่าง) แนวปฏิบัติฯ เสนอเพ่ือขอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
 ๙.๒ การด าเนินงานระบบกลไกการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา   ผู้รับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติได้ ถึงขั้นตอนทบทวน และจัดท า(ร่าง) แนวปฏิบัติฯ เสนอเพ่ือขอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา  
 ๙.๓ การพัฒนาคลังข้อสอบ สามารถด าเนินการได้ถึงขั้น การคัด แยกข้อสอบที่ดี ทุกรายวิชาไว้แล้ว โดย
ใช้ผลการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบโดยเครื่องตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบส่งต่อข้อมูลและมอบหมายงานในหน้าที่ให้ผู้รับมอบต่อไป   
 

 
ลงชื่อ       จารุณ.ี..อินทฤทธิ์     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(...นางจารุณี...อินทฤทธิ์...) 
                                          ต าแหน่งพยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 

 
 

ลงชื่อ                                    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 

                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
      วันที่  ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



๒๐๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 4 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน การสอนส าหรับอาจารย์พิเศษสอน ภาคปฏิบัติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. ผู้รับผิดชอบ      นางสุจิมา ติลการยทรัพย์ และ นางสาวณฐพร  ค าศิริรักษ์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ      วันที่ ๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย     จ านวนทั้งสิ้น ๖๐ คน 

๔.๑ อาจารย์ พิเศษสอนภาคปฏิบัติจากแหล่งฝึกจ านวน ๕๐ คน  
๔.๒ คณะกรรมการด าเนินงานฯ วิทยากร และ บุคคลที่เก่ียวข้อง จ านวน ๑๐ คน  

๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  และวางแผนการด าเนินงานใน
ภาพรวม  
           ๒. จัดท าโครงการ เสนอผ่านรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ รับข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขโครงการ
แผนการใช้งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และเสนอขออนุมัติโครงการ  
           ๓.  ส่งโครงการ ผ่านกลุ่มงานบริการวิชาการ เพื่อขอรับรองหน่วยการศึกษา(CNEU)จากสภาการพยาบาล
และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
  ๔.  จากการปรับแก้ไขโครงการไม่แล้วเสร็จ ท าให้ต้องรอหนังสือแจ้งหน่วยการศึกษาต่อเนื่องจากสภา
การพยาบาล  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงพิจารณาปรับแผนในการด าเนินโครงการ กิจกรรมการตาม
โครงการและ จัดสรรโควต้าอาจารย์พ่ีเลี้ยงในแต่ละแหล่งฝึก ซึ่งประกอบด้วย ระดับผู้บริหารของกลุ่มการพยาบาล
ในแหล่งฝึกหลักระดับจังหวัด ๓ คนคือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ
กลุ่มอาจารย์พ่ีเลี้ยง  โรงพยาบาลจังหวัด ๓ แห่งๆละ ๑๐ คน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ๑ คน
โรงพยาบาลยโสธร ๒ คน โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ที่เป็นแหล่งฝึก ๑๔ คน 
   ๕.  ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าบันทึกเสนอปรับแผนการด าเนินงาน ส่งหนังสือเชิญประชุมไปที่แหล่งฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา/ประสานงานวิทยากร และส่งหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย  
 ๖.  ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองฯวิชาการได้แจ้งให้อาจารย์ทราบใน
ที่ประชุมประจ าเดือนของอาจารย์ 
 ๗.  จัดท าแบบประเมินความรู้ความพึงพอใจในการ ด าเนินกิจกรรมของ อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 



๒๐๑ 
 

 ๘.  จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับอาจารย์พิเศษสอน 
ภาคปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ ผู้อบรมจ านวน ๔๕ 
คนจาก ๕๐คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ดังนี้ 

              ๘.๑  บรรยาย : 
                    ๘.๑.๑ ทิศทางการศึกษาพยาบาลไทยในศตวรรษที่ ๒๑ , การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดย ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

  ๘.๑.๒ หลักสูตรและบทบาทของสถานบริการสุขภาพกับการผลิตบัณฑิต ,หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระบบสุขภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ  นโยบายการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลฯในการจัดการเรียนการสอน และ การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง(Transformative Learning) โดย
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
            ๘.๑.๓ การวัดประเมินผลการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ โดย อาจารย์อรุณี ทอมป์สัน และอาจารย์
จารุณี อินทฤทธิ์  งานวัดและประเมินผล  

       ๘.๒  อภิปราย - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในการให้บริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ในการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกุฉินารายณ ์จังหวัดกาฬสินธุ์  

       ๘.๓  แบ่งกลุ่มระดมสมอง  อภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
การศึกษาภาคปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่าเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง/วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในการศึกษาภาคปฏิบัติที่อาจารย์พ่ีเลี้ยงได้ด าเนินการกับนักศึกษา 

       ๘.๔  บรรยาย อภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติกับการจัดการ
เรียนการสอน โดยวิทยากรกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ แต่ ยังไม่เห็นถึงการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ได้ชัดเจน 

        ๘.๕  ถอดบทเรียนบทบาทบทบาทอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
น าเสนอการถอดบทเรียนบทบาทอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และอภิปราย
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาบทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยง  โดยผู้เข้ารับการอบรมและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 ๙. ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนประสบการณ์การนิเทศนักศึกษาในคลินิกของ
พยาบาลพ่ี จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

        ๙.๑ การวัดและประเมินผลส าหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ กิจกรรมควรจะน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น  โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการให้คะแนนตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

        ๙.๒ คงไว้ซึ่งกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยเน้นเสริมประเด็นTransformative และการเสริมสร้างทัศนคติ
ที่ดีของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 

 ๓.๓  สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  จัดท ารูปเล่ม  
 
 
 



๒๐๒ 
 

๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๕.๑  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการสอน
ภาคปฏิบัติเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

ผู้เข้าอบรม ทั้งหมดจ านวน ๔๕ คน(ร้อยละ ๙๐) 
มีความรู้ด้านการสอนภาคปฏิบัติเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๔ 

๕.๒  ผู้เข้าอบรมมีผลการประเมินการฝึก
ปฏิบัติการสอนผ่าน 
 

ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินการฝึกปฏิบัติการ
สอนผ่าน 

 
๖. งบประมาณที่ใช้ 

 
ล า
ดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. 
 

ค่าขอหน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขา
พยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล  

๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - ๐ - ๐ 

๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร  ๕,๗๐๐ - ๕,๗๐๐ - ๐ - ๐ 

๓. ค่าเดินทางวิทยากร ๑,๒๐๐ - ๑,๒๐๐ - ๐ - ๐ 

๔. ค่าอาหารกลางวันและ อาหารว่าง 
(๓๖,๐๐๐+๑๒,๐๐๐+๙,๐๐๐+
๓,๐๐๐=๖๐,๐๐๐บาท 

๕๔,๒๐๐ - ๕๔,๒๐๐ - ๐ - ๐ 

๖. ค่าวัสดุส านักงาน ๑,๐๔๐ - ๑,๐๔๐ - ๐ - ๐ 

๗. ค่าไวนิล 9๐๐ - 9๐๐ - ๐ - ๐ 

๘. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๐ - ๐ - ๐ - ๐ 

๙. ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่ม ๐ - ๐ - ๐ - ๐ 

๑๐. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน  -  - ๐ - ๐ 

 รวมทั้งหมด ๖4,๘4๐ - ๖4,๘4๐ - ๐ - ๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
           พยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลพี่เลี้ยงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยการ
พัฒนาตนเองและได้รับการพัฒนาจากโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา พยาบาลพ่ีเลี้ยงจะเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักศึกษา ทั้งด้านบุคลิกภาพกริยามารยาท การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษาและผู้อ่ืน   
ความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อผู้อื่น  และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  การที่พยาบาลพ่ีเลี้ยงมีโอกาส
ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา   ท าให้มีความมั่นใจในการสอนและช่วยให้เกิดความ
พร้อมในการรับบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๘.๑ ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรกลุ่ม
วิชาการ 
       ๘.๒ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของแหล่งฝึกในการจัดสรรบุคลากรมารับการอบรม และการบริหาร
จัดการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    ๙.๑ การปรับแก้ไขโครงการไม่แล้วเสร็จตามแผน  

ข้อเสนอแนะ : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงควรปรับแก้ไขโครงการให้แล้วเสร็จ 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมโครงการ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒  
    ๙.๒ การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามแผน 

ข้อเสนอแนะ : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาวางแผนการใช้พัสดุโดยใช้มาตรการประหยัด เช่น ให้แผ่นซีดีแทนเอกสารประกอบการอบรมเป็นต้น  
         
 

ลงชื่อ    สุจิมา  ติลการยทรัพย์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสุจิมา  ติลการยทรัพย์) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

 
ลงชื่อ                                    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 
                                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

      วันที่  ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 



๒๐๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 5 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
๒. ผู้รับผิดชอบ 
     นางจารุณี อินทฤทธิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   
     นางสุวิษา บัวนาเมือง  นักวิชาการศึกษา  

นางสมจิตร  น้อยอาษา  พนักงานพิมพ์ดีด 
 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
          รอบรับตรงจากพ้ืนที่ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ -  เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

รอบรับตรง   เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
          รอบรับกลาง  เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
      ๔.๑ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาทุกชุด  จ านวน ๙๐ คน 

๔.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร 
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑.งานทะเบียนรวบรวมข้อมูลในปีที่ผ่าน
มาและแผนโควตาผลิตนักศึกษาของสบช.
และวิทยาลัย ทบทวนเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้ง 3 
ระบบ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาแผนการรับ
สมัครให้สอดคล้องกับสบช.และทบทวน
ระบบและกลไกการรับสมัคร ครั้งที่ ๒ 
๓. งานทะเบียนจัดท าร่างโครงการรับ

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑.งานทะเบียนเสนอน าข้อมูลการด าเนินโครงการและแผนการ
ผลิตตามโควตาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือ วิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนระบบและพิจารณาจัดท า
แผนการรับสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๑    
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการประชุมรับทราบแผน
ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ ปีการศึก ๒๕๖๑ จัดโดย 
สบช.   
๓. งานทะเบียนจัดท าแผนงานโครงการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอขอรับการ



๒๐๕ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  
สมัครบุคคลเข้าศึกษา 
๔. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

อนุมัติโครงการ 
  

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาท่ีประกอบบุคคลภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย ครอบคลุมทั้ง 3 รอบ 
แบ่งเป็น ๒ ชุดดังนี้ 
ชุดที่ ๑ รอบ ระบบรับตรงจากพ้ืนที่ 
ชุดที่ ๒ รอบรับตรง และรอบรับกลาง 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
ประกาศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระ
บรมราชชนก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ก าหนดให้ด าเนินการการรับ
สมัครฯ  ๔ รอบ ดังนี้ 
รอบท่ี ๑ รอบรับตรงจากพ้ืนที่     
รอบท่ี ๒ รอบรับตรง    
รอบท่ี ๓ รอบรับกลาง Admissions    
รอบท่ี ๔ รอบรับกลาง อิสระ    
ในแต่ละรอบมีการด าเนินการให้สอดรับกับปฏิทินการรับสมัครฯ 
และแนวทางการปฏิบัติที่ สบช. ก าหนด ประกอบด้วย  
๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ ประกาศรับ
สมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในช่องทางต่าง ๆ  
๓.การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.การด าเนินการคัดเลือก ประกอบด้วย  
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์และ
ตรวจสอบคุณสมบัติ   
๕. การรายงานผลการคัดเลือก คณะกรรมการอ านวยการ และ 
สบช.ตามล าดับ  
๖.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การช าระค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา และการรับรายงานตัวนักศึกษา  
ผลการด าเนินงานโดยสรุปมีดังนี้ 
๑.รอบรับตรงจากพ้ืนที่ (๓-๒๒ ม.ค.๖๑)   
วิทยาลัยประสานงาน กับ สพม. ในเขตพ้ืนที่  มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกผู้สมัครตาม
คุณสมบัติ ประกอบด้วย โควตาบุคคลทั่วไปและโควตาสถาบัน
พระบรมราชชนก ซึ่งได้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามคุณสมบัติ จ านวน 
๘๐ คน จากโควตาที่ก าหนด ๙๐ คน   
 ๒.รอบรบักลาง (๒๕ ธ.ค.-๒๖ ก.พ.๖๑)   
วิทยาลัยด าเนินการรับสมัครผ่านระบบสมัคร ของ สบช. ในเขต
พ้ืน กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม มีประเภทโควตา ๑) บุคคล
ทั่วไป ๒)ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของ กระทรวงสาธารณสุข 

๒. งานทะเบียนจัดท าประกาศและ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
- รอบท่ี ๑ รอบบรับตรงจากพ้ืนที่ 
- รอบท่ี ๒ รอบบรับตรง 
- รอบท่ี ๓ รอบบรับกลาง   
๓. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
- รอบท่ี ๑ รอบบรับตรงจากพ้ืนที่ 
- รอบท่ี ๒ รอบรับตรง 
หมายเหตุ รอบท่ี ๒ ๓ ใช้คณะกรรมการ
ชุดเดิมจึงไม่ต้องด าเนินการประชุม  
 
๔. ด าเนินการสัมภาษณ์ 
๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 
- รอบท่ี ๑ รอบบรับตรงจากพ้ืนที่ 
- รอบท่ี ๒ รอบบรับตรง 
- รอบท่ี ๓ รอบบรับกลาง   
๔.๒ ด าเนินการสัมภาษณ์และตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
- รอบท่ี ๑ รอบบรับตรงจากพ้ืนที่ 
- รอบท่ี ๒ รอบบรับตรง 
- รอบท่ี ๓ รอบบรับกลาง   
๕. งานทะเบียนด าเนินการรายงานข้อมูล
ตามระบบของสบช. และจัดท ารายงาน
สรุปเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและ



๒๐๖ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  
รับรายงานตัว ทั้ง ๓ รอบ ด้านสาธารณสุข ๓)ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรของกระทรวง

สาธารณสุข ด้านเวชกิจฉุกเฉิน ๔)บุตร อสม. ๕)มูลนิธิ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ไดผู้้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตาม
คุณสมบัติ จ านวน ๔๔ คน จากจ านวนโควตาที่ก าหนด ๔๕ คน 
๓.รอบรับกลาง Admissions   
 (๕ เม.ย.-๘ พ.ค.๖๑)   
วิทยาลัยด าเนินการรับสมัครผ่านระบบสมัคร ของ สบช. ในเขต
พ้ืน กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ตามประเภทโควตาที่ยังได้ไม่
ครบซึ่งยกมาจากรอบรับตรง ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามคุณสมบัติ 
จ านวน ๑๘ คนจากจ านวนโควตาที่ก าหนด ๒๑ คน     
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากการคัดเลือกทั้ง 3 รอบ มีจ านวน ๑๔๒ 
คนและโควตาพิเศษตามรอยสมเด็จย่า จ านวน ๕ คน รวมเป็น 
๑๔๗ คน มารายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน ๑๓๑ คน  
๔.รอบรับตรงอิสระ (๑๗ ก.ค.-๑๔ ส.ค.๖๑)  
   วิทยาลัยด าเนินการรับสมัครตามประกาศ ของ เรื่องการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ สบช. ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  ยังได้ไม่ครบซึ่งยกมาจากรอบรับกลาง admission 
จ านวน  ๑๙ คน ได้นักศึกษาตามคุณสมบัติจ านวน ๑๙ คน   

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑. งานทะเบียนจัดท าแบบประเมิน
โครงการและด าเนินการประเมินผล
โครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. งานทะเบียนสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินการรับนักศึกษาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
๓. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและทบทวน
ระบบและกลไก จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
งานทะเบียนประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ และสรุปผลการด าเนินโครงการ เพ่ือน าเสนอ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาและเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในล าดับต่อไป 
  
 

 
 
 
 



๒๐๗ 
 

   ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.ผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดของ
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข มีจ านวนและคุณสมบัติ
ตามเป้าหมายและเกณฑ์ที่ก าหนด 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ประกาศรับสมัครฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ครบถ้วนตามท่ีโควตาก าหนดจ านวน ๑๕๐ คน  
  

๒. มีการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่
เป็นไปตามระบบและกลไกท่ี
วิทยาลัยก าหนด 
 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประกาศรับสมัครฯ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  การับสมัครและคัดเลือกแบ่งเป็น ๔ รอบ 
รอบท่ี ๑ รอบรับตรงจากพ้ืนที่     
รอบท่ี ๒ รอบรับตรง    
รอบท่ี ๓ รอบรับกลาง Admissions    
รอบท่ี ๔ รอบรับกลาง อิสระ    
ในแต่ละรอบมีการด าเนินการให้สอดรับกับปฏิทินการรับสมัครฯ และ
แนวทางการปฏิบัติที่ สบช. ก าหนด 

 
๖. งบประมาณ 
  

 
ล าดับ

ที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

๑ ตอบแทนคณะกรรมการ ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 0 - 0 

๒ อาหารว่าง อาหาร
กลางวันรอบท่ี ๑-๓ 

๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ - 0 - 0 

 รวมทั้งหมด ๒๘,๐๐๐  - ๒๘,๐๐๐ - 0 - 0 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง ช่วยให้กลุ่มเปูาหมายติดตามข้อมูลข่าวสารได้
อย่างต่อเนื่อง 
 ๗.๒ สถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยมีการ ก าหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่เป็นชัดเจน เช่นปฏิทิน
การรับสมัครฯ และการด าเนินการตามขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญของ
กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะกรรมการ ทั้งภายในสถาบัน และคณะกรรมการจากหน่วยงาน
ภายนอก   



๒๐๘ 
 

 ๘.๒ การน าบทเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานในรอบที่ผ่านมา มาปรับปรุงแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
 ๘.๓ ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพของระบบการรับสมัครและคัดเลือกฯนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อิเล็คทรอนิคส์ ของสถาบันพระบรมราชชนก (htt://admission.pi.in.th)   
  ๘.๔ การมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการท างาน และมีผู้รู้ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้เป็น
อย่างดี       
  
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ส่วนมากไม่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ท าให้
นักเรียนต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเฉพาะทาง (ตา,หู) อีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ  ในประกาศการรับสมัคร ควรจะระบุให้นักเรียนตรวจร่างกายได้เฉพาะโรงพยาบาลประจ า
จังหวัด หรือโรงพยาบาลที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ 

2. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์สั้นเกินไป ท าให้นักเรียนและอาจารย์แนะแนวบางโรงเรียนไม่ทราบ
ข้อมูลการรับสมัครท าให้พลาดโอกาสในการสมัครเข้าศึกษา 

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
3. ปฏิทินการรับสมัคร ก าหนดช่วงระยะเวลา ในขั้นตอนการประกาศผลและก าหนดวันที่ช าระเงิน

ค่าลงทะเบียนกระชั้นชิดมากท าให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกบางคนเตรียมเงินไม่ทัน 
ข้อเสนอแนะ การก าหนดวันประกาศผล และวัน ช าระเงินค่าลงทะเบียน ควรจะเว้นระยะเวลาเพื่อให้ผู้

ผ่านการคัดเลือกมีเวลาในการเตรียมเงิน 
4. การก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาช าระเงินภายในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ท าให้ไม่

สะดวกในการช าระเงินในบางพ้ืนที่ 
ข้อเสนอแนะ วันช าระเงิน ควรจะให้ตรงกับวันราชการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ช าระเงินในบางพ้ืนที่ 
5. ผู้สมัครเกิดความไม่เข้าใจในการกรอกเกรดเฉลี่ย โดยเฉพาะเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 

ผู้สมัครจะกรอกเกรดเฉลี่ยรวมภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เข้าไปด้วย ไม่ได้คิดเฉพาะภาษาอังกฤษ ตามท่ีระบุใน
ประกาศรับสมัคร 

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และเน้นย้ าขั้นตอนในการกรอกเกรดเฉลี่ยโดยเฉพาะเกรดเฉลี่ย
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

                                                                                    
 

                                                               (นางสุวิษา บัวนาเมือง) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                  นักวิชาการศึกษา 

 
             ลงชื่อ                                      (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

        (นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 
                                                        ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

               วันที่  ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



๒๐๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 6 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะรวบยอดแต่ละชั้นปี 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพัชรี นุ่มแสง และนางเนาวรัตน์ สิงห์สนั่น 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร       จ านวน  ๕๔ คน 
๔.๒  นักวิชาการศึกษา ผู้ที่เก่ียวข้อง และคณะกรรมการด าเนินงานการอบรม       จ านวน   ๔  คน 

                       รวมจ านวนทั้งสิ้น    ๕๘    คน   
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๕.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑.๑ ประขุมทบทวน /วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
๑.๒ ประชุมกลุ่ม/กลุ่มงานในการวางแผนจัดท าโครงการ 
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานในโครงการ 
๑.๔ ประสานกับกลุ่มวิชาการและแหล่งฝึก 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๒.๑ จัดท าโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยประชุมชี้แจงอาจารย์ 
๒.๓ ด าเนินงานตามแผน  ดังนี้ 

    ๑) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดกรอบสมรรถนะระดับชั้นปีด้านวิชาชีพและวิชาการ ก าหนด
ตัวชี้วัดและ เครื่องมือที่จะด าเนินการพัฒนา เพ่ือน าเสนอและวิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญ  ผลการประชุมได้ข้อสรุป
ก าหนดกรอบสมรรถนะ พฤติกรรมชี้วัด และเครื่องมือวัดสมรรถนะรวบยอดแต่ละชั้นปี (ตามเอกสารแนบสรุป
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑) 

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการพัฒนาเครื่องมือสมรรถนะรวบยอดแต่
ละชั้นปี และวิพากษ์ข้อสอบโดยวิทยากรบรรยายการพัฒนาเครื่องมือสมรรถนะรวบยอดแต่ละชั้นปี และวิพากษ์
ข้อสอบ ผลการประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือวัดสมรรถนะรวบยอดชั้นปี ทั้งข้อสอบรวบยอดและข้อสอบ 
OSCE (ตามเอกสารแนบสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒) 



๒๑๐ 
 

  ๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการใช้เครื่องมือสมรรถนะรวบยอดแต่
ละชั้นปี และเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบฯโดยวิทยากร   

   - ประชุมน าเสนอและรับการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ แก้ไข/ปรับปรุงเครื่องมือฯตาม
ข้อเสนอแนะ ผลการประชุมได้ข้อสอบ OSCE วัดสมรรถนะรวบยอดชั้นปีที่ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ตาม
เอกสารแนบสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓)      

๔) ประเมินสมรรถนะระดับชั้นปี ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓  
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 

๑. ประเมินจ านวนเครื่องมือสมรรถนะรวบยอดแต่ละชั้นปี 
๒. ประเมินสมรรถนะนักศึกษาแต่ละชั้นปีโดยใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะรวบยอด 
๓. ประเมินความรู้ของอาจารย์โดยใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 
๔. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินโครงการโดยอาจารย์และ/ ผู้ที่เก่ียวข้อง 
๕. สรุปโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ตามล าดับ 
 

     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการ 
          และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๑. มีเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
รวบยอดแต่ละชั้นปี อย่างน้อยชั้น
ปีละ ๑ เครื่องมือ       
 

๑. มีเครื่องมือประเมินสมรรถนะรวบยอดชั้นปี ดังนี้ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ได้แก่  
    -ข้อสอบวัดความรู้รวบยอด จ านวน ๖๐ ข้อ  
    -ข้อสอบ OSCE  
     สถานีที่ ๑ การซักประวัติ  
     สถานีที่ ๒ การตรวจร่างกาย 
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ ได้แก่ 
    -ข้อสอบวัดความรู้รวบยอด  ปรนัย จ านวน ๕๕ ข้อ อัตนัย จ านวน 
๑ ข้อ (วัคซีน) 
    -ข้อสอบ OSCE  
    สถานีที่ ๑ การเตรียมยาฉีดและฉีดยา 
    สถานีที่ ๒ การท าแผล 
    สถานีที่ ๓ การสวนปัสสาวะ 
    สถานีที่ ๔ ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 
    สถานีที่ ๕ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 
    สถานีที่ ๖ การประเมินภาวะสุขภาพเด็กป่วย 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้แก่ 



๒๑๑ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการ 
          และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

    -ข้อสอบวัดความรู้รวบยอด จ านวน ๖๐ ข้อ  
    -ข้อสอบ OSCE  
    สถานีที่ ๑ การสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการบ าบัด 
    สถานีที่ ๒ การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก 
    สถานีที่ ๓ การคลอด 
    สถานีที่ ๔ การตรวจร่างกายเด็ก ๑๐ ท่า (อนามัยโรงเรียน) 
   สถานีที่ ๕ เด็กวิกฤต 

๒. นักศึกษาได้รับการประเมิน
สมรรถนะรวบยอดชั้นปี 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากข้อสอบ OSCE อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุง 

๓. อาจารย์มีความรู้ด้านการ
พัฒนาเครื่องมือสมรรถนะรวบ
ยอดแต่ละชั้นปี ในระดับดีขึ้นไป          
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

 

 
๙. งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 
ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑๕ คน ๆ 
ละ ๑๓๐ บาท 

๑,๙๕๐ - ๑,๙๕๐ - 0 - 0 

๒. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 
ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ 
๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ จ านวน ๒๐ 
คน ๆ ละ ๑๓๐ บาท 

๒,๖๐๐ - ๒,๖๐๐ - 0 - 0 



๒๑๒ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๓. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 
ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมครั้งที่ ๓ วันที่ 
23 กรกฎาคม 
๒๕๖๑ จ านวน 26  
คน ๆ ละ ๑๓๐ บาท 

3,380 - 3,380 - 0 - 0 

 รวมทั้งหมด ๘,๕๘๐ - ๘,๕๘๐ -  - 0 
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑๐.๑  ไดค้วามรู้และได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะรวบยอดของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือTQF  

๑๐.๒  ไดแ้นวทางในการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ นโยบายของผู้บริหารในการให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 

๑๑.๒ ความร่วมมือของคณะกรรมการที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ๑๒.๑ ไม่สามารถจัดประชุมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจในการนิเทศ
และวันที่จัดประชุมซ้ าซ้อนกับโครงการอื่น 

 
         ลงชื่อ   พัชรี  นุ่มแสง   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

     (นางสาวพัชรี  นุ่มแสง) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
 

             ลงชื่อ                                      (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
        (นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 

                                                        ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
               วันที่  ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๒๑๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๗ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นายศุภกฤต สุริโย    
3. ระยะเวลาด าเนินการ  
       กิจกรรมการจัดอบรมปฏิบัติการ/ประชุม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
        ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
        ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ – ๔  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดมหาสารคาม 
        ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดมหาสารคาม 
4.  กลุ่มเป้าหมาย    

 4.๑ ครั้ง ๑ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
             - นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑๐๓ คน 
             - อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล นักศึกษา ๓ คน 
                               รวมทั้งหมด ๑๐๖ คน 
 4.๒  ครั้ง ๒ วันที่ ๓ – ๔  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดมหาสารคาม 
                       - นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๑ คน 
                       - นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ จ านวน ๑๓๖ คน 
             - อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล นักศึกษา ๓ คน 
                               รวมทั้งหมด ๒๔๐ คน 
 4.๓  ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดมหาสารคาม 
                       - นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๖ จ านวน ๑๕๐ คน 
                     - อาจารย์ /บุคลากร /นักศึกษา (ผู้ดูแล) จ านวน ๑๐  คน 
                                          รวมทั้งหมด  ๑๖๐  คน                      

5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  
     5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ ด าเนินงานตามแผน ดังนี้                                               
     ๑. ด าเนินการทบทวนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม/อัตลักษณ์บัณฑิตและร่วมกันก าหนดเกณฑ์
การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา/บุคลากรวิทยาลัย โดยใช้พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมเดิม ทั้ง ๖ ตัวแต่ตัดในส่วนของตัวชี้วัดที่ประเมินอย่างเป็นรูปธรรมยากออก  

  ๒. ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา/บุคลากรรับทราบโดยช่องทางต่าง 



๒๑๔ 
 

และ Social Media โดยแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แจ้งในที่ประชุม นักศึกษา
ชั่วโมงกิจการนักศึกษา และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์    

 ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ 
ดังนี้      ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 
๔ รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑๐๓ คน และอาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักศึกษา ๓ คนโดยมี    ดร.นฤมล  เอนกวิทย์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   

  กิจกรรมได้แก่ การอภิปราย หัวข้อ “ชีวิตจริง ผู้หญิงสีขาว กุญแจสู่ความส าเร็จส าหรับการเตรียมตัว
เป็นพยาบาลรุ่นใหม่” โดย นายแพทย์ฉัตรชัย ชมภูทัศน์ และคณะ  การบรรยายธรรม ในหัวข้อ หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิตส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ก้าวสู่สังคมอย่างมืออาชีพ และการเตรียมตัวในการท างานอย่างมีความสุข 
การแบ่งกลุ่มด าเนินกิจกรรม พ้ืนฐานการเจริญสติ กิจกรรมกลุ่มย่อย Workshop เกมส์รู้เท่าทันจิต 

     ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ – ๔  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดมหาสารคาม ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๑คน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ 
จ านวน ๑๓๖ คนและอาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล นักศึกษา ๓ คน รวมทั้งหมด ๒๔๐ คนโดยมี พระครูสารกิจประ
ยุต รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง และคณะพระวิทยากร โดยใช้หลักสูตร “การเจริญสติกับการน าไปใช้ในชีวิต” 
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

        ๑. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ๘ และพิธีแสดงตัวเป็นศิษย์ต่อพระวิทยากร 
        ๒. การสวดมนต์ท าวัตรเช้า เย็น / การเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา  
        ๓. การฟังบรรยายธรรมโดยคณะพระวิทยากร และวิทยากรภายนอกผู้ที่มีประสบการณ์จาก

โรงพยาบาล ในหัวข้อ สมาธิในการเรียน การด าเนินชีวิตตามหลักของความเป็นจริง ประสบการณ์ในการท างาน
ดูแลพยาบาลผู้ปุวย ความส าคัญของสมาธิกับการด าเนินชีวิตในการเรียนและการท างาน  เรียนอย่างไรให้มี
ความสุขตามสภาพจริง  การฝึกรู้จักการเป็นผู้ให้และเข้าใจผู้อื่น 

        ๔. การปฏิบัติธรรม โดย คณะพระวิทยากร การปฏิบัติสมาธิเพื่อน าไปใช้ในการเรียน กิจกรรม
การฝึกรู้จักการเป็นผู้ให้และเข้าใจผู้อ่ืน การฝึกความสามัคคีในกลุ่มและการปฏิบัติการเดินจงกรม 

        ๕. พิธีขอขมาพระอาจารย์ ลาศีล ๘ ถวายสังฆทาน 
     ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดมหาสารคามส าหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๖ จ านวน ๑๕๐ คนและอาจารย์ /บุคลากร /นักศึกษา (ผู้ดูแล) 
จ านวน ๑๐  คน รวมทั้งหมด  ๑๖๐  คน  โดยมี พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ ดร. ผู้อ านวยการศูนย์วิปัสสนาโคกดิน
แดง พระมหาคุณาวุฒิ เขมเปโม, ดร.ที่ปรึกษาศูนย์วิปัสสนาโคกดินแดง และคณะพระวิทยากร โดยใช้หลักสูตร
อบรม “ปลูกปัญญาในลานธรรม เพาะกล้าอินถวาช่อใหม่ รุ่นที่ ๓๖ ”  ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  
                 ๑. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยและจังหวัดมหาสารคาม ศาลหลักเมืองมหาสารคาม และ
พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 
                 ๒. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ๘ และพิธีแสดงตัวเป็นศิษย์ต่อพระวิทยากร 
                 ๓. การสวดมนต์ท าวัตรเช้า เย็น / การเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา เดินจงกรม 



๒๑๕ 
 

                 ๔. การฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ ลักษณะคุณธรรมส าหรับบัณฑิต ประโยชน์ของสมาธิการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา
พยาบาล เพ่ือก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 
                 ๕. กิจกรรมการปฏิบัติธรรม โดย คณะพระวิทยากร แบ่งกลุ่มเข้าฐานการเรียนรู้ จ านวน ๕ กลุ่ม 
ได้แก่ การฝึกระเบียบวินัย กฎกติกาการอยู่ร่วมกัน มารยาทการอยู่ร่วมกัน การเคารพวินัย อดทน ร่วมกันฝึก
ระเบียบ การเรียนรู้การฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิเพ่ือจิตเอ้ืออาทร และสติเพ่ือเตรียมตัวในการเรียน กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ คืนปุาให้แผ่นดิน 
                 ๖. การปฏิบัติเจริญจิตภาวนา การเดินจงกรม สมาธิในการเรียน  
        ๗. พิธีจุดเทียนอุดมการณ์ตั้งปณิธานความดี 

       ๘. กิจกรรมพระคุณพ่อแม่และครูบาอาจารย์ พิธีขอขมาพระอาจารย์ ลาศีล ๘ ถวายสังฆทาน 
และจตุปัจจัย 
 
     5.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

  ๑.ร้อยละของนักศึกษาที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          ๑.๑ ข้อ ๒ การมีทัศนคติที่ดี 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 
 

นักศึกษามีผลการประเมินด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ข้อ ๒ การมีทัศนคติท่ีดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับดี 
มาก ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๖   ดังนี้ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๓๒ อยู่ในระดับดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๕ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๓๓ อยู่ในระดับดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๒ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๓๕ อยู่ในระดับดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๕ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๓๖ อยู่ในระดับดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๓ 

  ๒. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
       ๑.๒ ข้อ ๓ ตระหนักและ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขอยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐ 

นักศึกษามีผลการประเมินด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ข้อ ๓ ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุขอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
๙๑.๕๙  ดังนี ้

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๓๒ อยู่ในระดับดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๔ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๓๓ อยู่ในระดับดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๓๕ อยู่ในระดับดี 



๒๑๖ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๔ 
- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๓๖ อยู่ในระดับดี 

มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๙ 

 ๓. ร้อยละของนักศึกษามีความ
เคารพในคุณค่า ความเชื่อและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีวินัยใน
ตนเองตามคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ 

 นักศึกษามีผลการประเมินด้านความเคารพในคุณค่า ความเชื่อและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีวินัยใน
ตนเองตามคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๔๕    ดังนี ้

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๓๒ อยู่ในระดับดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๒ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๓๓ อยู่ในระดับดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๖ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๓๕ อยู่ในระดับดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๒ 

- นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๓๖ อยู่ในระดับดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๖ 

 

6. งบประมาณ 
     ครั้งที ่๑ วันที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๓๒ จ านวน ๑๐๖ คน ณ วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม         

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ๑. ค่าตอบแทน
วิทยากร รวม  

๑๖,๘๐๐ ๐ ๑๖,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒ ค่าเดินทางวิทยากร ๒,๕๐๐ ๐ ๒,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๓ ค่าอาหารและ

อาหารว่างวิทยากร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลนักศึกษา ๗ 
คน ๑ มื้อ คนละ 

๙๑๐ ๐ ๙๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 



๒๑๗ 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑๓๐ บาท 
๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐ ๐ 0 ๐  
 รวมงบประมาณ ๒๒,๒๑๐  ๒๒,๒๑๐  0  ๐ 

       
                   ครั้งที่ ๒  วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ วัดขุนพรหมด าริ จ.มหาสารคาม นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๓ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ จ านวน ๒๔๐ คน 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตอบแทน
วิทยากร 

๒๗,๖๐๐ ๐ ๒๗,๖๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒ ๒.ค่าท่ีพักนักศึกษา ๑๒,๐๐๐ ๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๓ ๓.ค่าอาหาร ร ๗๒,๐๐๐ ๐ ๗๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๔ ๔. ค่ารถรับส่ง

นักศึกษา  
๘,๐๐๐ ๐ ๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕ ๕.ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง  

๑,๐๐๐  ๐ ๑,๐๐๐  ๐ ๐ ๐ ๐ 

๖ ๖.ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐  

 รวมงบประมาณ ๑๔๗,๘๑
๐ 

 ๑๔๗,๘๑๐  ๐  ๐ 

 
                  ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ วัดปุาธรรมอุทยาน จังหวัดมหาสารคาม 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๖ จ านวน ๑๖๐ คน 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตอบแทน
วิทยากร ๕ คน  

๓๔,๘๐๐ ๐ ๓๔,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 



๒๑๘ 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๒ ค่าอาหาร ( ๖๐ 
บาท x ๑๖๐ คน x 
๙ มื้อ)  

๘๖,๔๐๐ ๐ 
 

๘๖,๔๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓ ค่าท่ีพักนักศึกษา
และคณะอาจารย์
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
นักศึกษา ( ๑๖๐  
คน x จ านวน ๓ 
คืน คืนละ ๕๐ 
บาท)  

๒๔,๐๐๐ ๐ ๒๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๔ ค่ารถรับส่ง
นักศึกษา (รถบัส ๒ 
คันX ๖,๐๐๐ บาท 
X ๒ วัน)  

๒๔,๐๐๐ ๐ ๒๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ๔,๐๐๐ ๐   ๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๖ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๗,๐๐๐ ๐    ๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 รวมงบประมาณ ๑๘๐,๒๐๐ 0 ๑๘๐,๒๐๐ 0 ๐ 0 ๐ 

รวมทั้งโครงการ 344,070 0 344,070 0 ๐ 0 ๐ 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้

๑. การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนแผน รูปแบบการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับบริบท และผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการตามสถานการณ์ท าให้งานประสบความส าเร็จ  
 ๒. เรียนรู้การประสานงานกับฝุายต่างๆที่เกี่ยวข้องและการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของแต่ละ
ฝุาย  
          ๓. เรียนรู้หลักการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทราบก าหนดการอบรมโครงการ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และจ าเป็นต้องสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทาง 
การด้วยจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ               
 



๒๑๙ 
 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การท างานเป็นทีมการประสานงานทั้งในโดยการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงาน 
 ๒. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท างานและความร่วมมือร่วมใจของ
ทีมงานรวมทั้งการติดตามก ากับของผู้บริหาร 
          ๓. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  

๔. ในการเข้าอบรมกิจกรรมในครั้งที่ ๓ มีรุ่นพี่จากสโมสรนักศึกษา นักศึกษาจิตอาสา และอาจารย์กลุ่ม
กิจการนักศึกษา(ผู้ดูแล)มีบทบาทดูแลนักศึกษาและประสานงานเป็นอย่างดี 

๕. พระวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายธรรมและเป็นแนวสาระธรรมที่ตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษา  ท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี        

 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
      ๙.๑  ปัญหาและอุปสรรค 
        การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ พบว่าความไม่สะดวก เรื่องห้องน้ าและห้องพักไม่เพียงพอเนื่องจาก
นักศึกษาจ านวนมาก 
      ๙.๒  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
  กิจกรรมครั้งที่ ๑ 

๑. การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่มีความเหมาะสม มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ 
๒. ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม 

จริยธรรม อย่างสม่ าเสมอ 
 กิจกรรมครั้งที่ ๒ 
๑. ควรเพิ่มจ านวนวันในการอบรมธรรม เป็น ๓ วัน ท าให้นักศึกษามีความสงบ  

ผู้อื่น มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพมากขึ้นและส่งเสริมจริยธรรม สามารถปฏิบัติตัวเป็นพุทธมามกะได้มั่นใจขึ้น 
๒. ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี ท าให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาลได้มี 

การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
 กิจกรรมครั้งที่ ๓ 
 ๑. รูปแบบการจัดกิจกรรมและระยะเวลาในการอบรมธรรมมีความเหมาะสม ท าให้นักศึกษามีความ

สงบ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา (แบบประเมิน) 
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ฝึกให้มีสมาธิ เข้าใจตนเอง และผู้อ่ืนมากข้ึนและเป็นการเปิดใจกับเพ่ือนท าให้เห็น

ความสามัคคีในชั้นปี มีรุ่นพี่และอาจารย์ดูแลนักศึกษาค่อยให้ค าปรึกษาเวลาเจ็บปุวยได้ตลอดเวลา 



๒๒๐ 
 

 
                                        
           ลงชื่อ   ศุภกฤต      สุริโย  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

       (นายศุภกฤต      สุรโิย) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

           ลงชื่อ   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
     (นายวีระชัย     อิ่มน้ าขาว) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

  วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 



๒๒๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๘ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. ผู้รับผิดชอบ นายดิษฐพล  ใจซื่อ   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ 11 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม ๒๕60   
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
      ๑.คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ปี ๒๕๖๐   จ านวน 6๐ คน 
      ๒.อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม    จ านวน 10  คน 

รวม ๗๐ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะท่ี ๑  ขั้นเตรียมการด าเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษาและจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาประชุมวางแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษา ในการวางแผนการ
ด าเนินงาน ในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕60  ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ตัวแทน
สโมสรนักศึกษาจ านวน ๒๐ คน และอาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจ านวน ๕ คน ในการเตรียมการและวาง
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษา 
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน : พบปัญหาเรื่องวันเวลาในการนัดหมายการประชุมเพ่ือการ
วางแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษามีการเรียนการสอนภาคทฤษฏี  จึงท าให้มีการเลื่อนการนัด
หมายวัน เวลา ทีส่่วนใหญ่ว่างตรงกัน 
        ระยะที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ในระหว่างวันที่ ๑1 – ๑7  พฤศจิกายน ๒๕60 ณ 
หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและห้องบรรยาย 7 และในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 กิจกรรม
การศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงและศาสตร์พระราชาและเครือข่าย ศูนย์
ค้ าคูณ รพ.อุบลรัตน์ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้น านักศึกษา
เกิดการเรียนรู้และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ร วมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากตัวบุคคลต้นแบบและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง   
 กิจกรรมระหว่างวันที่ ๑1 – ๑7  พฤศจิกายน ๒๕60 ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะผู้น านักศึกษา โดยวิทยากรภายนอกและวิทยากรภาคปฏิบัติ โดยการด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
 



๒๒๒ 
 

    1. กิจกรรมพิธีเปิดอบรมโครงการฯ 
    2. กิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม 
    3. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น านักศึกษา โดยวิทยากรภายนอก 
    4. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการประยุกต์ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาและกระบวนการ 
PDCA ในการบริหารแผนงานโครงการนักศึกษาและการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายนอก 
    5. กิจกรรมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น ผู้น าการพัฒนานักศึกษา โดยวิทยากรภายนอก 
    6. กิจกรรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาในการจัดท าโครงการของสโมสรนักศึกษา โดย
วิทยากรภาคปฏิบัติ  
    7. กิจกรรมเวทีน าเสนอแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษา  โดยนักศึกษาน าเสนอแผนงานและโครงการ
ของสโมสรและชมรมแต่ละชมรม และมีการวิพากษ์การเขียนแผนงานโครงการของสโมสรและชมรมแต่ละชมรม 
น าทีมโดยอ.ภรรวษา จันทศิลป์ และคณะ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม สรุปถอดบทเรียน และประเมินผลโครงการ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแผนงานโครงการฯ  
-พบปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเปูาหมายบางคนไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก

กลุ่มเปูาหมายบางคนมีการสอบซ้อมเสริมในรายวิชาที่สอบตก  จึงท าให้กลุ่มเปูาหมายดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว  ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้นัดหมายกลุ่มเปูาหมายเพ่ือจัดกิจกรรมเสริมในวันต่อมา
เพ่ิมเติมอีกครั้ง 

-พบว่ากลุ่มเปูาหมายยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในการพัฒนาแผนงานโครงการในบางประเด็น  
เช่น  การตั้งวัตถุประสงค์และค่าเปูาหมาย และการประเมินผลที่ยังไม่สอดคล้องกัน  ผู้รับผิดชอบโครงการได้
ด าเนินการปรับกิจกรรมเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจและวิธีการการตั้งวัตถุประสงค์ ค่าเปูาหมาย และการประเมินผล 
ในกิจกรรมเวทีน าเสนอแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้และชี้ประเด็น
จากผลงานที่นักศึกษาได้น าเสนอ 
 กิจกรรมวันที่ 2 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงและเครือข่ายศูนย์ค้ าคูณ อ.
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนมีการปรับเปลี่ยนในบางกิจกรรม ได้แก่ การยุบกลุ่มย่อย
เพ่ือการเรียนรู้ให้กลุ่มใหญ่ขึ้น เนื่องจากต้องแบ่งตามจ านวนวิทยากรประจ ากลุ่ม แต่โดยกิจกรรมโดยรวม
สามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  เริ่มเดินทางจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ถึงแหล่งศึกษาดูงาน  ร่วมรับประทานอาหารเช้า ท าภารกิจส่วนตัว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง กิจกรรม
เปิดใจสู่การเรียนรู้  กิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “ภาวะผู้น าในการพัฒนา จากศาสตร์
พระราชาสู่การเปลี่ยนแปลง” โดยวิทยากรประจ าศูนย์การเรียนรู้   กิจกรรมกลุ่มย่อยเพ่ือการเรียนรู้ศาสตร์
พระราชา โดยหมุนเวียนฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  หลังจากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวัน
 กิจกรรมช่วงบ่ายเริ่มต้นจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลและชุมชนต้นแบบ ด้านการ
พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การพัฒนาองค์ ชมชน และสังคมที่ยั่งยืน  กิจกรรมเรียนรู้จากสภาพจริงโดย
การแบ่งกลุ่มย่อยลงพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  และกิจกรรมสะท้อนคิด  โดยทุกกิจกรรมมี
อาจารย์กลุ่มพัฒนานักศึกษาร่วมดูแลและเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 



๒๒๓ 
 

  ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของผู้น านักศึกษากลุ่มเปูาหมาย
มีผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตในระดับ
ดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของผู้น านักศึกษากลุ่มเปูาหมายมีผลการประเมินอัต
ลักษณ์บัณฑิตในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘6.78 

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๖,๗ 
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

จากการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้แบบ
ประเมิน. ผลการประเมินพบว่า  
ข้อที่ ๖ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ   92.75 
ข้อที่ ๗ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.53 

3. แผนงาน โครงการสโมสรนักศึกษาและ
ชมรมทุกโครงการมีการประยุกต์ใช้
กระบวนการคุณภาพ 

จากการประชุมวางแผนงานและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับสโมสรนักศึกษาและชมรม ได้แผนงานโครงการที่เขียน
ตามหลักการใช้กระบวนการคุณภาพของสโมสรนักศึกษาทั้งหมด 
3 โครงการ และ ชมรมท้ัง ๗ ชมรม ชมรมละ ๑ แผนงาน รวม 
10 แผนงานโครงการ 

4. สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษามี
การจัดกิจกรรมโครงการที่ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

4. สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการ
ที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา รวม
ทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่  
-โครงการ “วศม. น่าอยู่ เคียงคู่สิ่งแวดล้อม” 
-โครงการนักศึกษาพยาบาลจิตอาสา สร้างความดีเพ่ือสังคมที่ดี 
-โครงการ “สร้างความดี มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
๖. งบประมาณ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย   ๒,๔๐๐ -  ๒,๔๐๐ - ๐ - ๐ 
๒ ค่าตอบแทนวิทยากรอภิปราย  3,1๐๐  - 3,1๐๐  - ๐ - ๐ 

๓ 
ค่าวิทยากร-สถานที่-อาหาร-
อาหารว่าง เหมาจ่าย ใน
การศึกษาดูงาน  

1๑,๐๐๐ - 1๑,๐๐๐ - 0 - ๐ 

๗ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - - - 0 
รวมทั้งสิ้น 31,500 - 31,500 -    0 - ๐ 

  



๒๒๔ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
๗.๑  การจัดท าโครงการ ควรมีการประชุมวางแผนกับอาจารย์ที่ร่วมรับผิดชอบหรืออาจารย์ที่อยู่ในกลุ่ม

งาน เพื่อช่วยในการวางแผนการด าเนินโครงการ 
๗.๒  การจัดท าโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ   

ด าเนินงานเพื่อที่จะให้งานเป็นระบบมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7.3  การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน และการพัฒนางาน

และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
7.4  มีความสนุกสนานในการท างาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์แก้ไขส่วนที่บกพร่อง 
7.5  การมีความรับผิดชอบ สร้างความเป็นผู้น าให้รักศึกษา กล้าคิดกล้าท าในสิ่งที่สร้างสรรค์ และเกิด

ประโยชน์ต่อสวนรวมสูงสุด 
7.6  การแลกเปลี่ยนการท างานของผู้ที่มีประสบการณ์ ท าให้เกิดการพูดคุยสร้างความร่วมมือ 

เครือข่ายและความเสียสละของคนในองค์กร ท าให้เกิดการร่วมมือในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.7  การประชุมนอกสถานที่ และกิจกรรมสันทนาการ ท าให้ผู้น านักศึกษา มีก าลังใจในการด าเนินงาน

เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๘.๑ วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยให้

ความส าคัญในการจัดท าโครงการเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษา  
๘.๒ มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงานโดยอาจารย์ในกลุ่ม

งานกิจการนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 
๘.๓ ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา ตัวแทนชมรม และอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาที่ให้ความส าคัญ

ในการเข้าร่วมโครงการ 
๘.๔ วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี         

โดยเฉพาะความร่วมมือของศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๘.๕ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการอบรมผู้น านักศึกษา ซึ่งท าให้ผู้น าทุกคนมีความรู้และความม่ันในการ

ท างานเพ่ิมมากข้ึน 
๘.๖ ความทุ่มเทของผู้บริหารทุกระดับในการร่วมเป็นวิทยากรและให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญ

แก่ผู้น านักศึกษา  
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี  เพื่อให้ตัวแทนชมรมสามารถวางแผนโครงการที่จะท าในแต่ละ
ปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



๒๒๕ 
 

๒. ควรมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เสนอผลการด าเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาและชมรม ใน 
ทุกๆปี 
๓. ควรมีการสร้างเครอืข่ายผู้น านักศึกษากับสถาบันอ่ืนๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

ด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาในแต่ละสถาบัน 
๔. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง โดยอาจจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของวิทยาลัย 

 
 

ลงชื่อ      ดิษฐพล  ใจซื่อ     (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    
      (นายดิษฐพล  ใจซื่อ) 

                                        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

              ลงชื่อ         ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
                             (นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว) 
                          หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
                     วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 9 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

  2  ผู้รับผิดชอบ  นายวีระชัย  อ่ิมน้ าขาว และนางสาวธิดารัตน์  กาญจนรักษ์ ประธานชมรมกีฬา 
  3. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๑0 ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  4.กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1  จ านวน  135  คน 
       นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2  จ านวน  136  คน 
        นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3  จ านวน  101  คน 

       นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4  จ านวน  103  คน 
       อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 90 คน 

                  รวม    565  คน 
  5. ผลการด าเนินงาน 
      5.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม 

1.ชมรมกีฬาประชุมร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาชมรมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
 

จากการชมรมกีฬาประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน ได้มีแบ่งคณะสีออกเป็นสองสีคือสีฟูาและสีชมพู
เพ่ือให้แต่ละคณะสีคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของแต่ละสีเพื่อเตรียมความ
พร้อมการแข่งขันกีฬามีการตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาเพ่ือหา
อุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนและแก้ไขเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานและได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานกีฬาสี และการ
ฝึกซ้อมไปแข้งขันกีฬาเครือข่าย 

2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
แข่งขันร่วมกับสโมสรนักศึกษาใน
การวางแผนการแข่งขันกีฬา 
- ส ารวจความต้องการของคนที่จะ
เล่นกีฬาแต่ละประเภท 

จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันร่วมกับสโมสรนักศึกษา
ในการวางแผนการแข่งขันกีฬา  โดยการส ารวจความต้องการของคนที่
จะเล่นกีฬา 7 ประเภท 
ได้แก่ ฟุตซอลชายหญิง  บาสเก็ตบอลชายหญิง  วอเลย์บอลชายหญิง  
ตระกร้อชายหญิง  เปตองชายหญิง  เทเบิลเทนนิสชายหญิง  แบดมินตัน
ชายหญิง 
 

 3. กิจกรรมจัดเสียงตามสายเชิญ
ชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้บุคลากรเกิดการเตรียมความพร้อม จัด
เสียงตามสายเชิญชวนให้นักศึกษาทราบข้อมูลและมาเข้าร่วมกิจกรรม มี
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5.2. ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินการ 
๑.เพ่ือส่งเสริมคุณลักษะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

๑.มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับดี
ขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 80 

๑.มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับดี
ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 86.78 

๒.เพ่ือส่งเสริมทักษะตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ ๗)  - มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ ๗) 
 

2.มีทักษะความสัพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ ในระดับขึ้นไป
อย่างน้อยร้อยละ 80 

2.มีทักษะความสัพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ ในระดับขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ 89.64 

3.เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา 
ในการมีส่วนร่วม 

3.ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม  อย่างน้อยร้อยละ 85 

3.มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 
425  คน คิดเป็นร้อยละ 95.75 

4.เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ อาจารย์ 
และบุคลากรในการมีส่วนร่วม 

4.ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วม 
ร้อยละ 80 

4.มอีาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.48 

 
    6.  งบประมาณ  

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย ร้อย
ละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

1.  ค่าอุปกรณก์ีฬา 6,415 - 6,415 - - - - 
2.  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - - - - 

การตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือที่กิจกรรม
จะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.จัดตกแต่งสถานที่เทิดพระเกียรติ
พระเจ้าอยู่หัว ร.9 ภายใต้แนวคิด 
พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา 

จัดตกแต่งสถานที่เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ภายใต้แนวคิด พระ
อัจฉริยภาพด้านกีฬา 2 แห่งโดยคณะสีฟูา 1 แห่ง และสีชมพู 1 แห่ง 
 

5.ด าเนินการแข่งขันกีฬาแบบ
พอเพียง เรียบง่าย เน้นความรัก 
ความสามัคคี และสัมพันธ์อันที่ดีงาม
ต่อกัน โดยการแบ่งจ านวนนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรแต่ละสี จัด
ประเภทกีฬา ตารางแข่งขัน การ
ตัดสิน และรางวัลกีฬาแต่ละประเภท 

จัดแข่งขันในวันที่ 25 พฤศจิกายน  2560 บริเวณลานพิกุลทองเวลา 
8.00-16.00 น. โดยด าเนินการแข่งขันกีฬาแบบพอเพียง เรียบง่าย 
เน้นความรัก ความสามัคคี และสัมพันธ์อันที่ดีงามต่อกัน โดยการแบ่ง
จ านวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรออกเป็น 2 สี จัดประเภทกีฬา 
ตารางแข่งขัน การตัดสิน และรางวัลกีฬาแต่ละประเภท 
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ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย ร้อย
ละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

3.  ค่าตกแต่งสถานที่ ๕,000 - ๕,000 - - - - 
 รวมทั้งหมด 16,๔1๕ - 16,๔1๕ - - - 0 

 
7.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

7.๑  การท างานเป็นทีม  ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 
7.๒ การท างานเป็นระบบท าให้แผนการด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
7.๓ ขั้นตอนการเบิก- จ่ายพัสดุอุปกรณ์ท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบทางวิทยาลัย 
7.๔ ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการโครงการ 
7.๕ รู้จักความมีน้ าใจนักกีฬา   รู้แพ้   รู้ชนะ   รู้อภัย 
7.๖ รู้จักปรับทัศนคติไปในทางที่ดี 
7.๗ ได้เรียนรู้การน าหลักพัฒนาคุณภาพนักศึกษามาใช้ในการท าโครงการโดยยึดหลัก PDCA 
 

P=วางแผนการจัดท าโครงการ ระหว่างวันที่ 10-20 ตุลาคม ๒๕61  ณ  ลานพิกุลทอง วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคามโดยในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕61  มกีารประชุมเรื่องการแจ้งก าหนดการโครงการ 

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และการแจกแจงงานแบ่งหน้าที่ผู้ดูแลการแข่งขันแต่ละประเภท  
ก าหนดรูปแบบงาน SPORT NIGHT และแจ้งก าหนดการงาน SPORT NIGHT มติประชุม รับทราบ    หลังจาก
นั้นได้มีการแจ้งก าหนดการให้แต่ละชั้นปีเพื่อแบ่งหน้าที่การดูแลงานต่างๆและแบ่งหน้าที่การท างานในวันด าเนิน
กิจกรรม มีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการหลังจากด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม  วางแผนรูปแบบการประเมินโดยประเมินจาก
การเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย  หลังจากการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงแล้ว
จะมีการน าเสนอโครงการต่อทางสโมสรนักศึกษาเพ่ือใช้ข้อมูลเหล่านี้วางแผนการท างานในครั้งต่อไป 

D= ด าเนินการตามแผน โดย ด าเนินตามแผน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕61 ได้มีการประชุมกัน 
วางแผนโครงการ โดยเริ่มท าตามแผนคือได้มีการแบ่งสีออกเป็นสองสีคือสีฟูากับสีชมพูเพ่ือให้แต่ละสี
เตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขัน มีการจัดสถานที่ทั้งภายในและภายนอก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ใน
ตอนเย็นจะมีการจัดงาน SPORT NIGHTโดยจะมีการประกาศรางวัลต่างๆ และมีการแสดงดนตรีเป็นการปิดท้าย 
เป็นอันเสร็จงานตอนเย็นนี้ หลังจากนั้นนักศึกศึกษาชั้นปีที่ ๑ ช่วยกันเก็บสถานที่ท้ังหมดให้เรียบร้อย 

C = หลังจากท่ีได้ประชุมวางแผนและด าเนินงานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้ว ก็ได้มีการส ารวจ ดังนี้   
       1. มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย
ร้อยละ 86.78 



๒๒๙ 
 

2. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ  ในระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย 
ร้อยละ 89.64 

3.  ร้อยละของนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 95.75 
4. ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 92.48 
A= หลังจากท่ีได้ด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงแล้วก็ได้มีการน าเสนอโครงการต่อทางสโมสร 

นักศึกษา ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการ การลงมือปฏิบัติติตามที่ได้วางแผนผลงานของงานแล้วน ามาปรับ
รูปแบบการด าเนินหลังเสร็จสิ้นโครงการในปีการศึกษานี้พบว่ามีอุปสรรคคือการที่ไม่มีก าหนดการที่ไม่แน่นอน 
เนื่องจากเป็นช่วงไว้อาลัย   ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมกระชับ ท าให้ตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผล
ให้นักกีฬาและกรรมการการตัดสินไม่เพียงพอ   สนามกีฬาไม่เพียงพอมีพ้ืนที่ทับซ้อนกันได้แก่ สนามบาสเก็ต 
บอลกับสนามวอลเลย์บอล เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแทนที่สนามกีฬาเดิม   ระยะเวลาด าเนิน
กิจกรรมกระชับ ท าให้ตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง โดยลดเวลาการแข่งขันให้น้อยลง เนื่องจากมีสนามไม่
เพียงพอ   ค ากล่าวรายงานและประวัติผู้ถือคบเพลิงยาวเกินไป ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ควรด าเนินการ
จัดสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ใหเพียงพอ ไม่ให้มีการทับซ้อนพ้ืนที่กัน   ควรมีการวางแผนการปรับลดระยะเวลาใน
การแข่งขันก่อนวันการแข่งขัน  ควรมีการปรับลดค ากล่าวรายงานและประวัติผู้ถือคบเพลิงให้สั้นลงเนื่องจาก
ระยะทางการวิ่งคบเพลิงมีระยะทางสั้น โดยจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพ่ือน ามาแก้ไขและวางแผนการท างานในปี
การศึกษาต่อไป 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๑  มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
       ๒ วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน 
และต่อเนื่อง  
       ๓ ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา สมาชิกชมรมกีฬา และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้บริหารที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงาน 
       ๔ มีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว เข้ามาร่วมกิจกรรมในการเป็นกรรมการตัดสินกีฬา ท าให้เกิด
สัมพันธภาพระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

 
๙.  ปัญหาและอุปสรรค 
     ๑. ก าหนดการไม่แน่นอนท าให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดหลายอย่าง       
     ๒. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมกระชับ ท าให้ตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้นักกีฬาและ
กรรมการการตัดสินไม่เพียงพอ 
     3. สนามกีฬาไม่เพียงพอมีพ้ืนที่ทับซ้อนกันได้แก่ สนามบาสเก็ต บอลกับสนามวอลเลย์บอล เนื่องจากมีการ
ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแทนที่สนามกีฬาเดิม 
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     4. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมกระชับ ท าให้ตารางการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง โดยลดเวลาการแข่งขันให้
น้อยลง เนื่องจากมีสนามไม่เพียงพอ  
     5. ค ากล่าวรายงานและประวัติผู้ถือคบเพลิงยาวเกินไป 
      
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    ๑. ควรด าเนินการจัดสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ใหเพียงพอ ไม่ให้มีการทับซ้อนพ้ืนที่กัน    
    ๒. ควรมีการวางแผนการปรับลดระยะเวลาในการแข่งขันก่อนวันการแข่งขัน  
    3. ควรมีการปรับลดค ากล่าวรายงานและประวัติผู้ถือคบเพลิงให้สั้นลงเนื่องจากระยะทางการวิ่งคบเพลิงมี
ระยะทางสั้น  
 
                                              ลงชื่อ....นางสาวธิดารัตน์  กาญจนรักษ์......(ผู้รับผดิชอบโครงการ)  
                                                     (นางสาวธิดารัตน์  กาญจนรักษ์)   
                                                      ต าแหน่งประทานชมรมกีฬา   
 

       ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                (นายวีระชัย   อ่ิมน้ าขาว ) 
                  ต าแหน่ง.อาจารย์ที่ปรึกษา 

 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
                                        วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 10 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า  
๒. ผู้รับผิดชอบ  อ.อนุชา  ไทยวงษ์ และอาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  

๑. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ 15-31 ตุลาคม 2560                                
๒. ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 15-31 ตุลาคม 2560 

  ๓. จัดบรรยายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อภิปรายและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เสริมสร้างคุณค่าในวิชาชีพพยาบาลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
  4. จัดกิจกรรมบรรยายและอภิปรายสาระส าคัญของวิชาชีพการพยาบาล ในวันที่ 18-21 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 5-6 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

   
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๑. ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามรุ่นที่ 31 จ านวน 152 คน  

2. ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามรุ่นที่ 32 จ านวน 131 คน 
3. วิทยากรภายในจ านวน 17 คน 

 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  

8.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ   ทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเพ่ือน ามาวางแผนการด าเนินงาน 
ประชุมกรรมการด าเนินงานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน โดยก าหนดรูปแบบโครงการ จัดท าก าหนดการจัดงาน 
และจัดเตรียมพิธีกรในงาน จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการแก่ศิษย์เก่า ประสานกลุ่มวิช าการเพ่ือรายชื่อ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ขออนุมัติให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามก ากับการด าเนินงานเป็นระยะ ซึ่งผลการเตรียมการและการประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ   ด าเนินการตามแผน จัดบรรยายพิเศษเรื่อง กระบวนทัศน์ของบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   จัดบรรยายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
อภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเสริมสร้างคุณค่าในวิชาชีพพยาบาล รายวิชากิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีอินถวาระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ด าเนินการกิจกรรมบรรยายและอภิปราย
สาระส าคัญของวิชาชีพการพยาบาล ในวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 5-6 วิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคามการด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล  โดยการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้  การสรุปและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม น าผลการประเมินเสนอต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป  
 
 ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
พยาบาล ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการระดับมากขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
อยู่ในระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ 80 

การจัดกิจกรรมบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้ส าเร็จลุล่าง
ไปด้วยดี ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการพยาบาล ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์เพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 89.67 
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ 85.62 

 
 6. .งบประมาณที่ใช ้
 

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย ร้อย
ละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

1.  ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 

- 45,000 - 45,000 - - - 

รวม - 4๕,๐๐๐ - 4๕,๐๐๐ - - 0 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

-ความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรและผู้รับผิดชอบโครงการในการ
ทุ่มเทและสละเวลาในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์                                                                                                                                  

-เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีเรื่องระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

-วิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์                                                                                                                                                                                                                     
-ความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ                                   
-ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตามและประสานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
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-เมื่อได้รับการมอบหมายงานแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเอง
เป็นอย่างดีท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น 
          -ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการท างานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั้งการติดตาม
ก ากับของผู้บริหาร  

-ในปัจจุบันช่องทางติดต่อระหว่างทีมมีความทันสมัยและสะดวกและทั่วถึงมาก จึงท าให้การ
ประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและยังท าให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที 

 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -ในการจัดโครงการในปีต่อไปควรจะให้นักศึกษาศิษย์ปัจจุบันทุกชั้นปีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ เพราะจะท าให้นักศึกษาได้ข้อคิดในการเตรียมตัวสอบจากศิษย์เก่าและน ามาปรับใช้กับตนเอง 
และต้องการให้มีการจัดโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ในการดูแลที่ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
ลงชื่อ      อนุชา  ไทยวงษ์    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นายอนุชา  ไทยวงษ์) 
 

ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                (นายวีระชัย   อ่ิมน้ าขาว ) 
              ต าแหน่ง.อาจารย์ที่ปรึกษา 

                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
                                  วนัที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 11 
๑. ชื่อโครงการ   นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา สร้างความดีเพื่อสังคมที่ดี 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกฤติยา  แสนศรี และสโมสรนักศึกษา 
                                นายศุภกฤต  สุริโย  อาจารย์ที่ปรึกษา        
3.ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย    
            นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑๐๓ คน 
            นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๑ คน 
            นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ จ านวน ๑๓๖ คน 
             นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕ จ านวน ๑๓๔ คน 
            รวมจ านวนทั้งสิ้น    ๔๗๔    คน        
๕. ผลการด าเนินงาน 
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
          ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ ประชุมกรรมการและสมาชิกชมรมจิตอาสา สโมสรนักศึกษาเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมน าเสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อที่ประชุมสโมสรนักศึกษาและนักศึกษา น าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไขและจัดท าการเสนอโครงการตามล าดับ 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  ด าเนินการกิจกรรมน าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
                    ๑. กิจกรรมภายในสถาบัน ได้แก่ 
                    ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมความสุขให้ชมรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ วศม. โดยร่วมท ากิจกรรมกับ
ชมรมผู้สูงอายุ เช่น การแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุ การออกก าลังกายด้วยการเต้น ฝึกท าสมาธิ เป็นต้น การช่วย
อ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เช่น บริการน้ าดื่ม  ถือสิ่งของช่วยผู้สูงอายุ เป็นต้น 
                    ๑.๒ กิจกรรมท าความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ โดยแยกกลุ่มท าความสะอาดตามสถานที่ต่างๆ 
เช่น ด้านหน้า-หลังของหอพักนักศึกษา , ม้าหินอ่อนด้านหน้าลานพิกุลทอง เป็นต้น 
                     ๑.๓ กิจกรรมสายใยรักษ์พ่ีน้องอินถวาสร้างพ้ืนที่สีเขียว โดยร่วมกันปลูกต้นอินถวาภายในรั้ว
วิทยาลัยโดยปลูกกันเป็นสายรหัสสายรหัสละ๑ ต้น  
                     ๒. กิจกรรมภายนอกสถาบัน ได้แก่ 
                       ๒.๑ การเข้าร่วมวันส าคัญทางศาสนา (ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์) 
                       ๒.๒ กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  ได้แก่ ศาสนสถาน วัด วิหาร หน่วยงาน เป็นต้น 
                       ๒.๓ กิจกรรมจิตอาสาร่วมรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้องแดนไกล ประชาสัมพันธ์โดยการติด
ประกาศ ท าโปสเตอร์ส่งต่อให้ทั้งนักศึกษาและคณะอาจารย์รวมทั้งบุคคลภายนอกวิทยาลัย จัดท ากล่องรับ
บริจาคสิ่งของ ติดต่อผู้รับบริจาค จัดท ากล่องรับบริจาคเงินเพ่ือใช้ในการส่งสิ่งของผ่านทาง 
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ไปรษณีย์ จัดส่งสิ่งของบริจาคให้หน่วยงานที่รับบริจาค 
                       ๒.๔.กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ โดยเปิดรับกล่องบริจาคสิ่งของอุปโภค
บริโภคเพ่ือน าไปสมทบกับหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในการเป็นจิตอาสากับกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือช่วยในการขน
ย้ายสิ่งของหรือน าสิ่งของไปให้ผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 
           ระยะท่ี ๓ ขั้นประเมินผล   
     ๑. ถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
     ๒. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
          ๓. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 

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

๑. ผลการประเมินตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ คิดเป็นร้อยละดังนี้ 
     ข้อ ๒ ด้านการมีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล ร้อย
ละ ๙๐.๒๖ 
     ข้อ ๓ ด้านตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมนักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ร้อยละ ๙๐.๑๒ 

๒. ร้อยละของนักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิต (SAP) 
ด้านจิตบริการอาสาท าความดี การเสียสละ การคิด
วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

๒.ผลการประเมินร้อยละของนักศึกษา มีอัตลักษณ์
บัณฑิต (SAP) ด้านจิตบริการอาสาท าความดี การ
เสียสละ การคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และการมี
ส่วนร่วมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๖๕ 

 
๖. งบประมาณ  

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุ 
 

1๕,๐๐๐ 
 

- 
 

๐ - 
 

- 
 

- 
 

0 

 รวมทั้งหมด 1๕,๐๐๐ - ๐       -       -       - 0 
 
 
 



๒๓๖ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
   ๑. สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสาเกิดความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
   ๒. สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสามีความตระหนักถึงส่วนรวมมากยิ่งขึ้น 
   ๓. สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกคน   
   ๔.  สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
   ๑. ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในชมรม 
   ๒. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์บุคลากรที่เก่ียวข้องในวิทยาลัยที่ให้ค าชี้แนะ ค าแนะน าในการท า
โครงการ 
    ๓. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑.ควรมีการน าเสนอพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาที่อาจารย์และบุคคลากรภายในวิทยาลัยไปถึงงานวินัย
นักศึกษา 
๒. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาผ่านทางสื่อออนไลน์ 
 
 

                                     ลงชื่อ    กฤติยา  แสนศรี     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                      (นางสาวกฤติยา  แสนศรี ) 
                           ประธานชมรมจิตอาสา 

                           ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                (นายวีระชัย   อ่ิมน้ าขาว ) 
              ต าแหน่ง.อาจารย์ที่ปรึกษา 

                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
                                  วนัที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 12 
๑. ชื่อโครงการ   สร้างความดี มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นายพงศ์ศิริ พรมจารี     ประธานชมรมจริยธรรม 
                                นายศุภกฤต  สุริโย  อาจารย์ที่ปรึกษา        
3.ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย    
            นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑๐๓ คน 
            นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๑ คน 
            นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ จ านวน ๑๓๖ คน 
             นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕ จ านวน ๑๓๔ คน 
            รวมจ านวนทั้งสิ้น    ๔๗๔    คน        
๕.  ผลการด าเนินงาน 
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
          ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ ประชุมกรรมการและสมาชิกชมรมจริยธรรมเพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
น าเสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อท่ีประชุมสโมสรนักศึกษาและนักศึกษา น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขและ
จัดท าการเสนอโครงการตามล าดับ 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  ด าเนินการกิจกรรมน าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๑.ให้นักศึกษาทุกชั้นปี กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันพุธวันอาทิตย์ 
๒.ส่งเสริมคนดี  บุคคลต้นแบบ  คนดีศรีอินถวา โดยการคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ชั้นปีละ ๒ คน 

ได้แก่ 
 - คนที่ไม่มีประวัติความผิดทางวินัย ปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย  
 - คนทีมีความเป็นผู้น าและมีจิตอาสา มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งจะมอบรางวัลให้กับนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบคนดีศรีอินถวา ในวันไหว้ครู 
๓. กิจกรรมพลังความดีที่พ่อให้ โดย น าเสนอพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังสวดมนต์ 
๔. จัดบอร์ดให้เกร็ดความรู้คู่คุณธรรม มีการจัดกลุ่มจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ครั้งที่ ๑ วันมาฆบูชา 
ครั้งที่ ๒ บริจาคโลหิต 
ครั้งที่ ๓ วันสงกรานต์และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕. กิจกรรมออมวันละบาท โดยให้สมาชิกในชมรมจริยธรรม เก็บเงินวันละบาท เพื่อเป็นเงินส่วนกลาง
ของชมรม โดยเก็บเป็นเดือน ที่เหรัญญิก 

๖. กิจกรรมชั้นปีร่วมใจมีวินัย ตรงต่อเวลาส ารวจการเข้าแถวตอนเช้า ส าหรับการมาสายของแต่ละชั้นปี 
คิดเป็นร้อยละ เฉลี่ยเป็นเดือน แล้วมอบรางวัลให้ชั้นปีที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 



๒๓๘ 
 

๗. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ วศม.ร่วมใจ ร่วมให้ ร่วมบริจาคเลือด  ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้
นักศึกษาในวิทยาลัย ร่วมกันบริจาคโลหิตตามที่โรงพยาบาลมหาสารคามติดต่อขอรับบริจาค 

ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล   
๑.ถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๒.สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๓.น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 
๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของนักศึกษามีผล
ประเมินอัตลักษณ์คุณธรรม 
ประกอบด้วย   
   ๑. ด้านความตรงต่อเวลา 
   ๒. ด้านความซื่อสัตย์   
   ๓. ด้านความประหยัดมัธยัสถ์   
   ๔. การมีส่วนร่วม 
   ครบทั้ง ๔ ด้านอย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 
 

 ๑. ผลประเมินอัตลักษณ์คุณธรรม นักศึกษามีผลประเมินอัต
ลักษณ์คุณธรรม คิดเป็นร้อยละดังนี้ 
  - ด้านความตรงต่อเวลา โดยประเมินจากสมุดบันทึกการเข้า
แถวเคารพธงชาติ การเข้าเวรศาลารับรองและการปฏิบัติงานเวร
สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 
  - ความซื่อสัตย์ การบันทึกสมุดกิจกรรม ไม่พบรายงานความผิด
วินัยหอพักและระเบียบนักศึกษารายการอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของ
หายภายในหอหาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  - ความประหยัดมัธยัสถ์ ประเมินจากสมุดบันทึกรายรับ 
รายจ่ายส่วนตัว ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือยรู้จักใช้สิ่งของด้วยความ
ระมัดระวัง  
  - การมีส่วนร่วม ประเมินจากรายงานสมุดประจ าตัวจิตอาสา 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การแสดงความมีน้ าใจในการ
ช่วยเหลือกัน การท างานเป็นทีม เอ้ืออาทรช่วยเหลือแบ่งปันกัน 
อย่างน้อย ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่อง ตามอัตลักษณ์คุณธรรมอย่าง
น้อย ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละชั้นปี 

๒.ผลการประเมินร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่อง 
ตามอัตลักษณ์คุณธรรมของแต่ละชั้นปี 
ได้ร้อยละ ๑๕-๒๗ 

 
๖. งบประมาณ 

 
ล า 

ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐ - ๐ - - - 0 
 รวมทั้งหมด ๕,๐๐๐ - ๐       -       -       - 0 

 
 
 



๒๓๙ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
๗.๑.ได้เรียนรู้การเขียนโครงการการเขียนแผนงานโครงการ 
๗.๒.การเรียนรู้การติดต่อประสานงานกับอาจารย์ รุ่นพี่และการมอบหมายงานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
๗.๓ บางกิจกรรมต้องมีการประสานกับทางสโมสรนักศึกษาและชมรมอ่ืน จึงต้องวางแผนในการท างาน

ว่าจะติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑.ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในชมรม 
๘.๒.อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์บุคลากรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัยที่ให้ค าชี้แนะ ค าแนะน าในการ

ท าโครงการ 
๘.๓.นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วงไป

ได้ด้วยดี 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ๙.๑.ควรมีการน าเสนอพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาที่อาจารย์และบุคคลากรภายในวิทยาลัยไปถึง
งานวินัยนักศึกษา 

๙.๒. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การประกาศเกียรติคุณ ผู้ท าความดีทางสื่อออนไลน์ 
 
 

                                     ลงชื่อ  พงศ์ศิริ    พรมจารี   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                     (นายพงศ์ศิริ    พรมจารี) 
                           ประธานชมรมจริยธรรม 
 

                  ลงชื่อ         ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
                                             (นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว) 
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
 วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

 



๒๔๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 13 
 
โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

 
แผนการใช้งบ 

 
ล า 

ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุ 40,๐๐๐ - ๐ - - - 0 
 รวมทั้งหมด 40,๐๐๐ - ๐       -       -       - 0 

 
 

ยกเลิกโครงการ 
 
 

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



๒๔๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 14 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว 
 3.ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม 2561 –  สิงหาคม ๒๕๖1 
๔.กลุ่มเป้าหมาย   
             ๑. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓6   จ านวน ๑50 คน 
  2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2,3,4 รุ่นที่ ๓5,34,33    จ านวน 371 คน 
  3. คณาจารย์/บุคลากร/แขกผู้เกียรติ      จ านวน ๓๐ คน 
  4. ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่      จ านวน ๑50 คน 
  5. อาจารย์บุคลากรที่ดูแล       จ านวน  17 คน  
                             รวม 718 คน 
 

๕.ผลการด าเนินงาน 
      ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ 
           ๑. ทบทวนกิจกรรมและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวางแผน 
 ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ วันที่ 31 กรกฎาคม-3สิงหาคม 2561 
1.กิจกรรมการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการ และบุคลากรสายสนับสนุน มีการน าเสนอวีดิทัศน์แนะน าวิทยาลัยและ
คณาจารย์พร้อมกระชับเวลาในการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าโดยชี้แจงกฎระเบียบวินัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
การซักถามข้อสงสัยต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองของผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ในการเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
      2. กิจกรรมปฐมนิเทศเกี่ยวกับกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้ปฐมนิเทศ การประกันคุณภาพ
การศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรม การเข้าร่วมเสริมหลักสูตรชมรมผู้สูงอายุ  โดย ดร.นิสากร วิบูลย์ชัยและ
อาจารย์แจ่มจันทร์ ลีระชาติ 

3.กลุ่มงานวิชาการ เช่น หลักสูตร ตารางการเรียนการสอน งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  โดย อาจารย์สัมฤทธิ์  ขวัญโพน 

4.กลุ่มกิจการนักศึกษา ได้ปฐมนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษา   กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมอัต 



๒๔๒ 
 

ลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การเรียนรู้แห่งยุคศตวรรษท่ี 21 และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา  งานสุขภาพและสวัสดิการทั่วไป งานทุนและแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา สโมสรชมรมนักศึกษา 
และพบกลุ่มงานบริหาร ได้แก่  สิ่งสนับสนุนต่อการเรียนรู้โดย  งานห้องสมุดและระบบสืบค้น งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์วีระชัย  อ่ิมน้ าขาว  อาจารย์ดิษฐพล  ใจซื่อ  อาจารย์นุช
นาถ  บุญมาศ 
        5.กลุ่มงานบริหาร ได้ปฐมนิเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การใช้ห้องสมุด  การใช้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี การเบิกพัสดุ  การเกี่ยวกับหอพัก เป็นต้น  โดยอาจารย์ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย  

6.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสานสัมพันธ์น้องพ่ีอินถวา กิจกรรมท าบุญตักบาตรบายศรีสู่ขวัญ และงาน
เลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ 
           ระยะท่ี ๓ ขั้นประเมินผล      ๑. ถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้     ๒. สรุปและประเมินผลการด าเนิน
โครงการ     ๓. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
๕.๒ วัตถุประสงค์ และผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ข้อ 2 และข้อ 3 อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปอย่างน้อยร้อยละ 80 
 

    1.นักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ ข้อ 2 อยู่ในระดับดีขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 85.23  
และข้อ 3 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.25 

2.  ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพด้านความ
ยืดหยุ่นและปรับตัวอยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 
80 

   2.นักศึกษามีผลการประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพด้านความยืดหยุ่นและ
ปรับตัว อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 81.08 
 

3.ร้อยละของนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนและการด าเนินชีวิตในวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ร้อยละ 100 
 

3.นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การด าเนินชีวิตในวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
จ านวนที่มารายงานตัว จ านวน 130 คน เข้าร่วมทุก
คน  คิดเป็น ร้อยละ 100 

4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรม
ปฐมนิเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 80 

4.ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมปฐมนิเทศอยู่
ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 96.24 

 
๖. งบประมาณ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

๑ 
 

1.อาหารปิ่นโต  
-ชุดเครื่องไทยธรรม 

10,๐๐๐ 
 

- 
 

10,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 



๒๔๓ 
 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

–สังฆทานยา 
-ดอกไม้ธูปเทียน 
 ๒.ค่าตอบแทนพิธี
พราหมณ์  

 รวมทั้งหมด 10,๐๐๐ - 10,๐๐๐       -       -       - 0 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้- 
    
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ - 
 
๙. ปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1.นักศึกษายังมาไม่ครบจ านวนที่รับ 150 คน มารับเตรียมความพร้อม 130 คน อีกจ านวน 20 คน อยู่
ระหว่างการสมัครและสัมภาษณ์เพ่ิมเติม  ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เพ่ือก้าวสู่วิชาชีพ
พยาบาลแก่นักศึกษาที่มารายงานตัวใหม่ 
 

                          ลงชื่อ         ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
                                             (นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว) 
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
 วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 15 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    โครงการ วศม. ร่วมใจ สัญจรปลอดภัย รักษาวินัยจราจร 
2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวกฤษณามาแก้ว ประธานชมรมและคณะ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
4.กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ชั้นปีที่ 1 – 4 จ านวน 478 คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 

๑.ประชุมนักศึกษาชมรม / กลุ่มกิจกรรม RSC 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน 
๓.ประชุมนักศึกษาชมรมผู้รับผิดชอบโครงการ 

           ผลการด าเนินโครงการ: ทางชมรมได้ประชุมแต่งตั้งนักศึกษาในชมรมเป็นคนรับผิดชอบส่วนต่างๆ คือ 
ส่วนของการท า MOU ส่วนของการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และส่วนของการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้รถ
ของนักศึกษา และได้มีการก าหนดวันเพื่อจะท าการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้รถของนักศึกษา คือ จะท าการ
ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้รถเดือนละ 2 ครั้ง 
          ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
   ๑.เสนอโครงการเพื่อเห็นชอบและอนุมัติ 
   ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
   ๓. ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
       3.1  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ โดยเปิดวีดีโอเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและการ
ปูองกันอุบัติเหตุ  ตามด้วยการท าแบบ ทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ 
       3.2  ท า MOU ระหว่างชมรม RSC กับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
       3.3 ตรวจสอบสถานที่จอดรถ สภาพรถ และจ านวนผู้ใช้รถในวิทยาลัย 
       3.4 ติดตามพฤติกรรมการใช้รถ/การขับขี่  โดยมีปฏิทินตารางการตรวจรถและแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ก่อนตรวจ ถ้าหากพบเห็นการกระท าผิด จะด าเนินการลงโทษตามกฎระเบียบและข้อตกลงของ
วิทยาลัยแล้วจะรวบรวมและท าสถิตินักศึกษาที่ท าผิด 
       3.5  ท าสัญลักษณ์ (สติ๊กเกอร์) ติดรถท่ีได้รับอนุญาตในการน ารถมาใช้ในวิทยาลัย 
      3.6 จัดระบบสถานที่จอดรถให้นักศึกษาอย่าง  เป็นระเบียบ 
      3.7 ปรับปรุงสถานที่จอดรถของทางวิทยาลัย (ท าความสะอาด) จัดเวร+ปฏิทินตารางการ
ด าเนินงาน   3.8 show and share กิจกรรมการขับขี่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกวิทยาบาล 
           3.8.1 กิจกรรมร่วมกับทางวิทยาลัย 
             - ท าโปสเตอร์ขับขี่ปลอดภัยตามกฎจราจรติดในวิทยาลัย 
             - กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ฐานรับน้องสร้างสรรค์สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในงานจราจร 



๒๔๕ 
 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   5.2.1 ผลการท าแบบทดสอบหลังเข้าร่วม
โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการในการปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่างถูกต้องระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 

ผลการท าแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการในการปฏิบัติตามกฎจราจรคิดเป็นร้อยละ 
95.15 

5.2.2 ร้อยละของนักศึกษามีพฤติกรรมการขับข่ีที่
ปลอดภัย อย่างน้อย ร้อยละ 85 

ร้อยละของนักศึกษามีพฤติกรรมการขับขี่ท่ีปลอดภัย คิด
เป็นร้อยละ 65 

  5.2.3 ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายไม่ท าผิดวินัย
จราจร อย่างน้อย ร้อยละ 95 

ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายไม่ท าผิดวินัยจราจร คิดเป็นร้อย
ละ 10.65 

 
๖. งบประมาณ 
           - ไม่ได้มีการใช่งบประมาณจากโมสรนักศึกษาเนื่องจากทางชมรมมีการจัดสรรใช้งบประมาณของใน
ชมรม 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้      - ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของเพ่ือนในชั้นปี 
      - ความมีน้ าใจ                              - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
      - ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการติดต่อประสานงาน 
      - การท างานเป็นทีม และรักองค์กร       - ความสามัคคีในชั้นปี 
      - การรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง      - ความตรงต่อเวลา 
      - ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
 
๘. ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ       
 -    การประสานงานระหว่างชมรมกับทางวิทยาลัยมีความคลาดเคลื่อน 
 -    นักศึกษาบ้างส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติทางกฎระเบียบของชมรมและของทางวิทยาลัย 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       -   อยากให้มีการประสานงานที่ชัดเจน 
       -   มีการประชุมติดตามและประสานงานระหว่าง ชมรมและสโมสรนักศึกษาเป็นระยะ 
       -   อยากให้ทางวิทยาลัยจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการ 
 

                          ลงชื่อ         ผู้บริหารที่รับผดิชอบ 
                                                 (นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว) 
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
 วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
 



๒๔๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 16 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการ เปิดประตูความรู้ สู่วิชาชีพพยาบาล 
2. ผู้รับผิดชอบ      นายจักรภพ ค าศรี และคณะกรรมการชมรมวิชาการ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ      ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
4.กลุ่มเป้าหมาย                ๑. นักศึกษาชั้นปี ๑ จ านวน ๑๓๔ คน 
                                    ๒. นักศึกษาชั้นปี ๒ จ านวน ๑๓๖ คน 
                                    ๓. นักศึกษาชั้นปี ๓ จ านวน ๑๐๒ คน 
                                    ๔. นักศึกษาชั้นปี ๔ จ านวน ๑๐๒ คน 
                                                 รวม  ๔๗๕  คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
          ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดประตู
ความรู้ สู่วิชาชีพพยาบาล นักศึกษามีผลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ๖,๙ มีความสามารถในการคิดและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับมากท่ีสุด  
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.ชมรมวิชาการมีการใช้
กระบวนการ พัฒนาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอย่างครบกระบวนการ 

มีการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑โดยมีการด าเนินกิจกรรมด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
ท าแบบทดสอบก่อนเริ่มโครงการ                                         
๓.๑ การจัดการแข่งขันตอบปัญหาเนื้อหาในการสอบ  ดังนี้  
  ๓.๑.๑  ชั้นปีที่ ๑ ข้อสอบเรื่องกายวิภาคศาสตร์  
  ๓.๑.๒  ชั้นปีที่ ๒ ข้อสอบเรื่องการค านวณสารน้ าและค าศัพท์ทางวิชาชีพใน
วิชาหลักการพยาบาล  
  ๓.๑.๓ ชั้นปีที่ ๓ ข้อสอบเรื่องกลไกการคลอด  
   ๓.๑.4 ชั้นปีที่ ๔ ข้อสอบเรื่องความรู้ทางวิชาชีพพยาบาลเกี่ยวกับปัญหา
สุขภาพ ๑, ๒, ๓  
๓.๒ จัดแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลระหว่างเถาว ์โดยมีรางวัลดังนี้ 
  ๑. รางวัลชนะเลิศระหว่างเถาวท์ี่มีคะแนนอันดับ ๑-๕  
  ๒. อาจารย์ประจ าชมรมวิชาการมอบรางวัลแก่ตัวแทนเถาว์ที่ได้คะแนน
อันดับที่ ๑-๕ 



๒๔๗ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๓.3 จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันส าคัญต่าง เๆป็นภาษาไทย  โดยจัดปีละ 5 ครั้ง 
 - ครั้งที่ ๑ วันพยาบาล วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 - ครั้งที่ ๒ วันมะเร็งสากล วันที ่๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 - ครั้งที่ ๓ วันวาเลนไทน์ วนัที่ ๑๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 - ครั้งที่ ๔ วันมาฆบูชา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 - ครั้งที่ ๕ วันสงกรานต์ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
๓.4  น าเสนอค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลและแปลเป็น
ภาษาไทย หน้าชั้นเรียน 

๒.นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๖,๙ ใน
ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

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

๓. นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมระดับ
มากขึ้นไปร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑ 

๔.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 

 
๖. งบประมาณ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าของรางวัล ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - ๐ - - 
๒ ค่าปริ้นงานเอกสาร

ต่างๆ  
๕๐๐ - ๕๐๐ - ๐ - - 

๓ ค่าอุปกรณ์การจัด
บอร์ดและค่าเอกสาร 

๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ - ๐ - - 

รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 0 - 0 

 
 

 
 



๒๔๘ 
 

๗.  บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
           - 
8.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑.   นักศึกษาสามารถตอบปัญหาทางด้านวิชาชีพพยาบาลได้อย่างถูกต้องและม่ันใจ 
๒.   นักศึกษามีศักยภาพทางด้านการคิดวิเคราะห์และการใช้ทักษะเกี่ยวกับการพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน 
๓.   นักศึกษามีความสามัคคีและสามารถท างานเป็นทีมได้ 
๔.   นักศึกษาชมรมวิชาการมีการวางแผนกระบวนการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานที่ดี 
๖.   นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและต้องการให้มีการจัดกิจกรรมอีกต่อๆไป 
 

๙. ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 
๑ การเปลี่ยนทัศนคติให้นักศึกษามาชอบภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 
๒ เวลาเตรียมตัวในการตอบปัญหาค่อนข้างน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  ๑. ผู้ออกไปน าเสนอค าศัพท์ออกเสียงภาษาอังกฤษชัดเจน 
๒.อยากให้มีค าศัพท์เพ่ิมเป็นวันละ ๕ ค า ๕ ประโยค 
๓.อยากให้เพ่ิมเวลาในการตอบปัญหาทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 
๔. ต้องการให้กิจกรรม มีหลายรูปแบบมากกว่านี้ 
๕. อยากให้ก าหนดจ านวนข้อสอบทางวิชาการมากขึ้นกว่านี้  

 
 

  ลงชื่อ         ผู้บริหารที่รับผดิชอบ 
                                                   (นายวีระชัย  อิม่น้ าขาว) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
 วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 
 

 

 

 



๒๔๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 17 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  :  โครงการ สร้างแกนน าวศม.ร่วมใจห่างไกลบุหรี่ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางภรรวษา จันทศิลป์ 
                     ๒. นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  ๑๕   ธ.ค. ๒๕๖๑ - ๓๑  ก.ค. ๒๕๖๑ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ จ านวน ๓๐ คน                           
๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
             การด าเนินกิจกรรมมีการอบรมแกนน านักศึกษาให้มีความรู้และมีทักษะหรือค าแนะน าในการปฏิเสธ
การสูบบุหรี่ และการเลิกบุหรี่ โดยวิทยากรภายนอก เมื่อนศ.ได้ความรู้จากการอบรม ได้มีการน ามาลงพ้ืนที่จริง 
โดยการร่วมรณรงค์ในขบวนกิจกรรมวันรับน้อง และวันงดสูบบุหรี่โลกที่ตลาดโต้รุ่ง เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้
และตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในวิทยาลัย เพ่ือให้
อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคนได้มีความรู้และตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่เพิ่มมากข้ึน 
     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. เป็นหน่วยงานปลอดบุหรี่ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ร้อยละของแกนน านักศึกษามีความรู้และมี
ทักษะหรือค าแนะน าในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ 
และการเลิกบุหรี่ อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐  และมี
การเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันพิษภัยจากบุหรี่
ต่อแหล่งสาธารณะและชุมชน อย่างน้อย ๒  ครั้ง 
๓. ร้อยละของนักศึกษาที่แสดงออกถึงภาวะผู้น า
และความสามารถในการท างานเป็นทีม อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

๑. เป็นหน่วยงานปลอดบุหรี่ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. แกนน านักศึกษามีความรู้ และมีทักษะหรือ
ค าแนะน าในการปฏิเสธการสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่ 
ร้อยละ ๙๑ และมีการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกัน
พิษภัยจากบุหรี่ต่อแหล่งสาธารณะและชุมชน ๒ ครั้ง 
 
 ๓. นักศึกษามีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม
ได้ร้อยละ ๘๕  

 
๖. งบประมาณ 

 
ล าดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวิทยากรภายนอก  /  ๗,๒๐๐  ๒,๘๐๐  



๒๕๐ 
 

 
ล าดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๒ ท่าน ท่านละ ๖๐๐ 
บาท จ านวน ๖ ชม. 
๑ วัน 

๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ใน
การท าสื่อ  

 /  ๒,๘๐๐    

 รวมทั้งหมด    ๑๐,๐๐๐     
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้   
 ๑.นักศึกษามีความรู้และมีทักษะในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ และสามารถให้ค าแนะน าผู้สูบบุหรี่ให้เลิก
บุหรี่ได้ 
           ๒.ได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ได้จริง จากการน าไปให้ค าแนะน ากับผู้สูบบุหร่ได้อย่างเหมาะสม 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
         เกิดจากการให้ความร่วมมือและการท างานเป็นทีมของแกนน า ท าให้การท างานประสบความส าเร็จ 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT)  
         ควรมีการน าไปใช้ในการลงพ้ืนที่จริง โดยการไปให้ค าแนะน าในการเลิกบุหรี่กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ใน
ชุมชน  

          ลงชื่อ   อักษราณัฐ  ภักดีสมัย    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
     (น.ส.อักษราณัฐ  ภักดีสมัย) 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

  ลงชื่อ            (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                                   (นายวีระชัย  อิม่น้ าขาว) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
 วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 1๘ 
 

โครงการ IT learn and do and share 
 

ยกเลิกโครงการ 
 
 
 

………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๕๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 19 
1. โครงการ / กิจกรรม     โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
2  ผู้รับผิดชอบ  สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  1 – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖1 
4. กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1  จ านวน  135  คน 

           นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2  จ านวน  136  คน 
            นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3  จ านวน  101  คน 

           นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4  จ านวน  103  คน 
           อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 90 คน 

                  รวม    565  คน 
 
    5. ผลการด าเนินงาน 

5.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม 

1.ประชุมคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

จากการชมรมกีฬาประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน ได้มีแบ่งคณะสีออกเป็นสองสีคือสีฟูาและสีชมพู
เพ่ือให้แต่ละคณะสีคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของแต่ละสีเพื่อเตรียม
ความพร้อมการแข่งขันกีฬามีการตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา
เพ่ือหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นและแก้ไขเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานและได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานกีฬาสี และ
การฝึกซ้อมไปแข้งขันกีฬาเครือข่าย 

2.ประชาสัมพันธ์รับสมัครพรรคเพ่ือ
รับการเลือกตั้ง 
มีการประชาสัมพันธ์ ทางเฟสบุ๊ค ไลน์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์หลังเคารพธงชาติ/
ก่อนขึ้นห้องเรียน 

จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ มีผู้สมัคร 3 คน และหาเสียง
โดยตรงและสื่ออนไลน์ 

 3.รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งพรรคที่
ลงสมัครท าการหาเสียงและแถลง
นโยบายการท างานด้านสโมสร
นักศึกษาพร้อมแนะน าสมาชิกพรรค 

นักศึกษาให้ความสนในมาลงคะแนนจ านวน 370 คนคิดเป็นร้อยละ 
100 

4. จัดการเลือกตั้ง 
 

การจัดการเลือกตั้งสถานที่มีความเหมาะสมโดยใช้บริเวณอาคาร 5 ชั้น
หลังใหม ่



๒๕๓ 
 

       
      ๕.2   ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 
               วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินการ 
1. เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งโดย
ระบอบประชาธิปไตย 
 

1. มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง 

1. มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุด
ใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน 1 
ชุด โดยมีนายกสโมสรคนใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2561 ได้แก่ นายวุฒิชัย 
โพธิ์สม ได้คะแนน 174 คะแนนคิด
เป็นร้อยละ 47.02 ของผู้มาเลือกตั้ง 

1. เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งโดย
ระบอบประชาธิปไตย 
 - มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ ๗)  - มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ ๗) 
 

2. จ านวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาอย่าง
น้อยร้อยละ 95 ของ 
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

2. จ านวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจ านวน 
370 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

2. เพื่อปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยแก่นักศึกษาตามกรอบ 
TQF ด้านความมีคุณธรรม
จริยธรรม   ข้อ (1.5.) ความมี
ระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์  
      

3.ร้อยละของนักศึกษาเพ่ือปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตยแก่นักศึกษา
ตามกรอบ TQF ด้านความมี
คุณธรรมจริยธรรม ข้อ (1.5.) ความ
มีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ 
ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ 85 

3.นักศึกษาได้รับเพ่ือปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยแก่นักศึกษาตามกรอบ 
TQF ด้านความมีคุณธรรมจริยธรรม 
ข้อ (1.5.) ความมีระเบียบวินัยและ
ความซื่อสัตย์ ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
92.15    

 
8.  งบประมาณ  

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย ร้อย
ละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

1 ค่าอุปกรณืกีฬา 2,๐๐๐ - 2,๐๐๐ - - - - 
2.  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม      - - - 
3.  ค่าตกแต่งสถานที่        

รวมทั้งหมด 2,๐๐๐ - 2,๐๐๐  - - 0 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม 

5. เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับ
การเลือกตั้งหรือได้รับการรับรองเสนอ
ต่อรองฯกิจการนักศึกษาเพ่ือเสนอ
ค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน 1 
ชุด โดยมีนายกสโมสรคนใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นาย
วุฒิชัย โพธิ์สม ได้คะแนน 174 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 47.02 



๒๕๔ 
 

๗.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๗.๑  การท างานเป็นทีม  ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
๗.๒ การท างานเป็นระบบความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ ท าให้แผนการด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
๗.๓ ขั้นตอนการเบิก- จ่ายพัสดุอุปกรณ์ท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบทางวิทยาลัย 
๗.๔ ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการโครงการ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
       ๘.๑  มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
       ๘.๒ วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน 
และต่อเนื่อง  
       ๘.๓ ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้บริหารที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินงาน 

 
๙.  ปัญหาและอุปสรรค - 
         ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

๑. นักศึกษาตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งใน
ระบอบประชาธิปไตย 
๒. ได้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ตามความเห็นชอบของนักศึกษาเสียงส่วนใหญ่ 
๓. นักศึกษาได้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่วิทยาลัยก าหนด 

 
 
                                              ลงชื่อ.....กิตตศักดิ์ วิเชียรสาร..(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
                                                     (นายกิตตศักดิ์ วิเชียรสาร )   
                                                      นายกสโมสรนักศึกษา   

 
 

       ลงชื่อ          (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                ( นายวีระชัย   อ่ิมน้ าขาว ) 

                                         หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
                                     วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

 

 



๒๕๕ 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 20  
๑. ชื่อโครงการ วศม. น่าอยู่ เคียงคู่สิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนัฐธิตา  อะทาโส ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสมาชิกชมรม 
  อาจารย์วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาชมรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย  

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑- ๔        จ านวน ๔๗๕  คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑.วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
๒.ประชุมกลุ่ม วางแผนการจัดท าโครงการ 
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินโครงการ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 

   กิจกรรม Big cleaning day 
-จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดในการจัดการวิเคราะห์ปัญหาขยะ ดังนี้ 
๑.ทบทวนปัญหาการจัดการขยะท่ีผ่านมา 
๒.สืบค้นข้อมูลในการบริหารจัดการปัญหาขยะเช่นจากสื่อต่างๆหรือจากการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.วางแผนแนวทางการบริหารจัดการขยะ 

   ๔.ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขยะตามแบบแผนที่วางไว้ 
-ท าความสะอาดบริเวณ ลานพิกุลทอง ศาลปูุตา พระพุทธลีลา ลานสมเด็จย่า และบริเวณโดยรอบ

หอประชุม เดือนละ ๑ครั้ง และทุกวันส าคัญของทางวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยสมาชิกในชมรม 
ร่วมกันกับ นักศึกษา 
 

๓.๒ กิจกรรมเสียงตามสาย 
ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การใช้สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของวิทยาลัย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เวลา ๗.๓๐ น. 



๒๕๖ 
 

 
 

๓.3 กิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้ง 
       จัดอบรมวิชาการเก่ียวกับการคัดแยกขยะ โดยเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในชมรม 

และให้สมาชิกน าไปปฏิบัติพร้อมให้ความรู้แก่นักศึกษาภายในวิทยาลัย 
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑.จัดท าแบบฟอร์มการประเมินโครงการ 
๒.สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการโดยมีการประชุม 
๓.น าผลงาผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรับข้อชี้แนะไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้ง

ต่อไป 
   ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 
๖. งบประมาณ 
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนมีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่   
      คณะ  

     ๗.๒ เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้มีความชัดเจน 
๗.๓ นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ที่ตนเองได้รับหมอบหมายให้ส าเร็จ 
๗.๔ การท างานเป็นระบบท าให้แผนการด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 ๑. บริเวณรอบๆวิทยาลัยมีความสะอาดน่าอยู่ - วิทยาลัยมีความสะอาดน่าอยู่ มีมาตรฐาน ๕ ส.  ตามเกณฑ์

ที่วิทยาลัยก าหนด  
 ๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๓ ตระหนัก
และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข ข้อ 
๕ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม ข้อ ๖ มีความสามารถใน
การคิดและแก้ไขปัยหาอย่างเป็นระบบ และข้อ 
๗ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป  อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

- นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนี้
ข้อ ๓ คือตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สามารถด างชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข จ านวน 
๔๕๓ คน จาก ๔๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗  
ข้อ ๕ คือมีความรู้ความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม จ านวน ๔๓๖ คน จาก ๔๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๗๙ 
ข้อ ๖ คือมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
จ านวน ๓๙๙ คน  จาก ๔๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
ข้อ ๗ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม จ านวน ๔๒๒ 
คน  จาก ๔๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๔   



๒๕๗ 
 

๗.๕ เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาในด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดประโยชน์แก่วิทยาลัย 
๗.๖ นักศึกษามีจิตอาสาในการท างาน เป็นตัวแทนในการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๗.๗ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษารู้จักจัดการบริหารเวลาให้เหมาะสม 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    ๘.๑ ความสามัคคี ช่วยเหลือกันท างานของสมาชิกใน  
    ๘.๒ มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
    ๘.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์บุคลกรที่เก่ียวข้องในวิทยาลัยที่ให้ค าชี้แนะ ค าแนะน าในการท า
โครงการ 
    ๘.๔ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชมรมทุกชั้นปี ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้กิจกรรม
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    ๙.๑ เป็นโครงการที่ดีควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 

       ลงชื่อ   วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                 (นางสาววิไลลักษณ์ เผือกพันธ์   ) 

 

       ลงชื่อ          (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                ( นายวีระชัย   อ่ิมน้ าขาว ) 

                                         หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
                                     วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 21  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการ ไอติม contest 
๒. ผู้รับผิดชอบ    ชมรมดนตรีสากล   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
     ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (จัดวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
๔.  กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชมรมดนตรีสากลและนักศึกษาทุกช้ันปี 
๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.1    ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ชมรมดนตรีสากลประชุมวางแผนการด าเนินโครงการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
๓.ประเมินผลการด าเนินงานจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินงาน 
๑.จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
๒.ประชาสัมพันธ์โครงการไอติม contest 
 ๓.จัดกิจกรรม 
- รับสมัครนักศึกษาแข่งขันการประกวดร้องเพลง 
- การจัดจ าหน่ายไอศครีม เพื่อแลกคูปองคะแนนผู้เข้าประกวด 
- จัดการแข่งขันประกวดร้องเพลง 
- แสดงความสามารถทางด้านดนตรี 
ระยะที่ ๓ ประเมินผล 
๑.ถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๒.ประเมินและสรุปโครงการ 
๓.น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงด าเนินงานครั้งต่อไป 

 
     ๕.2    ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามวิทยาลัยก าหนดในข้อ ๗,๙ อย่างน้อย ร้อยละ 
๘๐ 
 

 กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม รวมจ านวน  ทั้งสิ้น   
๕๓๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  มีรายละเอียดดังนี้  
- นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๐๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๐๒ คน



๒๕๙ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
-นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๕๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
-นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๗๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรภายในวิทยาลัย  
พยาบาลศรีมหาสารคามจ านวน ๑๒ คน 

-ข้อ ๗ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   นักศึกษามีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๘.๓๖ 

-ข้อ 9 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

   นักศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๗.๑๔ 

๒. ร้อยละของนักศึกษาพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไป อย่างน้อย  ร้อยละ ๘๐ 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อย
ละ ๙๓.๖๒ 

๓. ชมรมมีการน ากระบวนการพัฒนาคุณภาพมาใช้
ในการจัดกิจกรรมอย่างครบกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชมรมดนตรีสากลได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโดย 
 P = ตัวแทนชมรมดนตรีสากลร่วมกันวางแผนจัด
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและ
สุนทรียภาพ ด้านอารมณ์ของนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษา พร้อมเสนอโครงการตามล าดับ 
D = ด าเนินการตามแผนของการจัดกิจกรรม โดย
กิจกรรมประกอบด้วย 
   -  กิจกรรม Folk Song ก่อนสวดมนต์ไหว้พระ 
   -  งาน Lady of The Lamp  
   - งานขึ้นปีใหม่ของวิทยาลัย  
   - งาน Sport Night  
   - งาน Bye nior  
   - งาน Freshy night  
    - ฝึกซ้อมดนตรี ๑ สัปดาห์ก่อนขึ้นแสดง 
C = ประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและ
สุนทรียภาพด้านอารมณ์ของนักศึกษาโดยใช้แบบ
ประเมิน นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑,๒ 
A = ตรวจสอบผลการประเมินกิจกรรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรีและสุนทรียภาพด้านอารมณ์ของ
นักศึกษา 



๒๖๐ 
 

๖. งบประมาณ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย  

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
ยอด

คงเหลือ 

๑ 

กิจกรรม
ประกวดร้อง
เพลง 
- ค่าของรางวัล 
๑,๐๐๐บาท 
 

๑,๐๐๐ 400 ๑,๐๐๐ 400 0 0 0 

รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐ 400 ๑,๐๐๐ 400 0 0 0 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ เรียนรู้การวางแผนจัดท าโครงการโดยการบูรณาการซึ่งการบูรณาการควรจัดการวางแผนจาก
พ้ืนฐานศักยภาพของนักศึกษาว่ามีศักยภาพหรือความสามารถในด้านใดบ้าง 
 ๗.๒ นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการด าเนินการและเกิดการเรียนรู้การแก้ไขปัญหา
ในเรื่องต่าง ๆในการด าเนินการ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวางแผนงาน
โครงการ 
 ๘.๒ รูปแบบกิจกรรมที่มีความน่าสนใจท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจและท าให้บรรลุตาม
กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด  
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาน าข้อมูลผลการส ารวจศักยภาพ/ความสามารถด้านต่างๆของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีมาพิจารณาเพ่ือท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๙.๒ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมในการพิจารณาด าเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 
               ๙.๓ กิจกรรมที่มากเกินความจ าเป็นและข้อจ ากัดของช่วงเวลา อาจส่งผลให้กิจกรรมไม่ลุล่วงตาม
วัตถปุระสงค์ อีกท้ังยังส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเหนื่อยล้าและความเครียดได้ 
 

ลงชื่อ   ชาติ ไทยเจริญ  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
        (นายชาติ ไทยเจริญ) 
วันที่   22 เดือน..สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 



๒๖๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 2๒  
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  ; โครงการบริการนักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุชนาถ   บุญมาศ และคณะ   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๑   
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
      นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๔  จ านวน ๔๗๔ คน 
      คณะกรรมการด าเนินงาน   จ านวน ๖ คน  
 ๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการด าเนินการ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงาน 
สวัสดิการนักศึกษา จ านวน ๘ คน เพื่อวางแผนการด าเนินงาน ทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม
งาน ประกอบด้วย งานทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าชั้นและส่งเสริมวินัยนักศึกษา งานสุขภาพและ
สวัสดิการทั่วไป จากคู่มือลักษณะงานรายบุคคลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ –๒๕๖๓ และวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
        ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  
  ๑.ได้จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการลง
นามโดยผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และได้ประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรและนักศึกษา
ทราบในชั่วโมงพบครูประจ าชั้น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั่วโมงพัฒนานักศึกษา 
  ๒.ให้บริการด้านต่าง ๆ ตามแผน ดังนี้ 
  ๒.๑ บริการด้านทุนการศึกษา โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้  
   ๒.๑.๑ สรรหาทุนการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษายื่นความ
จ านงขอรับทุนการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ
๑๕ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   -จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๑- ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  
   ๒.๑.๒ นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาได้ร่วมท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น การบริจาค
โลหิต การท าความสะอาดศาสนสถาน จิตอาสาร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม 
   ๒.๑.๓ ติดตามการใช้จ่ายทุนการศึกษาและรายงานต่อเจ้าของทุน 
   ๒.๑.๔ ด าเนินการด้านทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นไปตามปฏิทินของกองทุน ฯ 
โดยวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุน ส าหรับผู้กู้รายเก่าจ านวน ๑๖๖ คน และ ผู้กู้รายใหม่จ านวน ๒๙ คน ผู้กู้ กรอ. 



๒๖๒ 
 

จ านวน ๖ คน และได้ด าเนินการในระบบ e_Audit ของทุกภาคการศึกษาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
ด าเนินงาน กยศ. ในระบบ e_Studentloan และกลุ่มงานได้รวมเล่มเอกสารส าเนาหน้าสัญญาและใบยืนยันค่า
เล่าเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
  ๒.๒ บริการด้านสุขภาพ โดยได้ด าเนินการดังนี้  
   ๒.๒.๑ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาสารคามเพ่ือสุขภาพประจ าปีส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒-๔ จ านวน ๓๕๕ คน แบ่งตรวจจ านวน ๔ ครั้ง 
   ๒.๒.๒ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยโดยจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
จ านวน ๖ เรื่อง และในชั่วโมงพบอาจารย์ประจ าชั้น  
   ๒.๒.๓ จัดท าประกันอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ๔๗๔ คน โยรวบรวมรายชื่อ
ส่งไปยัง สบช. และขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าประกันอุบัติเหตุจากเงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ๙๔,๘๐๐ บาท  
   ๒.๒.๔จัดท าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรคและได้ประสานกับกลุ่มบริหารเพ่ือขอ
อนุมัติจากปลัดกระทรวงจ านวน ๑ ครั้ง 
   ๒.๒.๕ ท าหนังสือขออนุมัติการใช้สิทธิ์การรักษานอกเขตโรงพยาบาลมหาสารคาม
ส าหรับนักศึกษาที่ออกฝึกตามแหล่งฝึกต่าง ๆ จากโรงพยาบาลมหาสารคามและจัดท าหนังสือแจ้งสิทธิ์ไปยัง
โรงพยาบาลแหล่งฝึกพร้อมน าหนังสือขออนุญาตใช้สิทธิ์นอกสถานที่แขวนไว้หน้าเวปไซด์ของวิทยาลัยและ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์นิเทศและนักศึกษาทราบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
  ๒.๓ บริการด้านหอพัก โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
   ๒.๓.๑ ก าหนดโซนห้องพักส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและคณาจารย์ทราบและให้นักศึกษาย้ายห้องพักตามโซนที่จัดให้ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 
๑ และ ๒ พักที่ตึก A1 และ A2 ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ พักที่ตึก B1, B2 ส าหรับนักศึกษาชายทุกชั้นปี
พักท่ี ตึก B1F1, B2F1  
   ๒.๒.๒มีการส ารวจอุปกรณ์ในห้องพัก ติดใบแจ้งอุปกรณ์ที่มีในห้องพักและรายงาน
สภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์แต่ละห้องและส่งซ่อมอุปกรณ์ที่ช ารุด เช่น เก้าอ้ี ขาเตียงหัก ไฟฟ้าไม่ติด 
เป็นต้น 
   ๒.๒.๓ ก ากับติดตามและดูแลด้านความสะอาดและความเรียบร้อยภายในห้องพักและ
อาคารหอพักทุกสัปดาห์ และมีการรณรงค์ท าความสะอาดเมื่อปิดภาคการศึกษา และช่วงที่ปิดติดต่อกันเกินสาม
วัน 
  ๒.๔ บริการการให้ค าปรึกษา โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
   ๒.๔.๑จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านแนะแนวการใช้ชีวิต เสนอ ผู้อ านวยการลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
   ๒.๒.๒จัดท าตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและน าเข้ารับรองในการประชุม
คณะกรรมการบริการวิทยาลัยประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  



๒๖๓ 
 

   ๒.๒.๓ มีการติดตามการเข้ารับการปรึกษาจากนักศึกษาโดยการตรวจสอบจากสมุด
บันทึกกิจกรรมและส ารวจจากนักศึกษาทุกภาคการศึกษา พบว่านักศึกษานักศึกษามีการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เฉลี่ย ๒-๓ ครัง้ต่อภาคการศึกษา 
   ๒.๒.๔ มีการคีย์ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาในฐานข้อมูล สบช. พบว่าฐานข้อมูลไม่
สมบูรณ์ไม่สามารถลงฐานข้อมูลได้ครบถ้วน 
  ระยะที ่๓ ขั้นประเมินผล 
  ๓.๑ ประเมินผลความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดบริการด้านหอพัก ทุนการศึกษา สุขภาพ การ
ให้ค าปรึกษา จ านวน ๒ ครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและ สิ้นสุดปีการศึกษา โดยให้นักศึกษาประเมน 
Online ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการพร้อมแผนการปรับปรุงทั้ง ๒ ครั้ง เสนอรองผู้อ านวยการ
กลุ่มกิจการนักศึกษา และจัดท าเป็นหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการ
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
  ๓.๒ การประเมินตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของโครงการ ยังไม่ประเมินเนื่องจากโครงการอยู่
ระหว่างการด าเนินการ 
 
     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาทุกชั้นปี ได้รับ
บริการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยจัดให้ 
 

๑.นักศึกษาทุกคนได้รับบริการที่วิทยาลัยจัดให้ ได้แก่ 
มีห้องพักในวิทยาลัย การตรวจสุขภาพประจ าปี 
ประกันอุบัติเหตุ การใช้สิทธิ์รักษา  

๒.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทุนได้ท าประโยชน์
ต่อสังคม 

 

๒.นักศึกษาทุนทุกคนได้ท ากิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ 
การบริจาคโลหิต การท าความสะอาดศาสนสถานใน
วิทยาลัย การร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายนอกกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม และหน่วยงานอื่น 

๓.ร้อยละของนักศึกษาได้รับการให้ค าปรึกษาอย่าง
น้อยร้อยละ ๙๕ 

 

๓.นักศึกษาทุกคนได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาเฉลี่ย ๒-๓ ครั้งต่อภาคกรศึกษาและนักศึกษา
ที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการติดตามดูแลจากงาน
สุขภาพ 

๔.ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดบริการนักศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 (ค่าเฉลี่ยคะแนน มากกว่า ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม 
๕) 
 

๔.ผลการประเมินความพึงใจต่อคุณภาพการ
จัดบริการอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกรายการและมีการ
ปรับปรุงจากผลการประเมินจากภาคการศึกษาที่ ๑ 
ไปภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน พบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดบริการมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 

 
 
 



๒๖๔ 
 

๖. งบประมาณ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 
ค่าตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของ
นักศึกษา 

๘2,๒๐๐ - ๘2,๒๐๐ - ๐ ๐ ๐ 

2. 
ประกันสุขภาพและ
ดูแลนักศึกษา 

- 99,800 - 99,800 0 0 0 

รวม ๘2,๒๐๐ 99,800 ๘๕,๒๐๐ 99,800 0 0 0 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑  การจัดบริการนักศึกษาที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาควรมีการวิเคราะห์จากความต้องการ
จ าเป็นและมาตรฐานการจัดบริการและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทั่วกัน 

๗.๒  การประเมินคุณภาพการบริการควรประเมินจากท้ังนักศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เก่ียวข้องและ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดการประเมิน 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ บุคลากรในกลุ่มงานมีความมุ่งมั่นในการให้บริการและผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและ
สนับสนุน 

๘.๒ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมมีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 

๘.๓ นักศึกษาทุกชั้นปีให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑.การด าเนินกิจกรรมคร่อมปีงบประมาณท าให้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และช่วง
ระยะเวลาด าเนินการส่งผลต่อการอนุมัติโครงการ 
 ๒.การจัดบริการด้านหอพักในเรื่องการส่งซ่อมมีความล่าช้าเนื่องจากช่างมีคนเดียวส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดบริการท าให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจและได้รับการบริการที่ไม่ตอบสนองความต้องการ 
 
 
 
 
 



๒๖๕ 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรจัดระบบบริการหอพักเช่นเดียวกับเอกชนภายใต้การก ากับของวิทยาลัยเพ่ือท าให้เกิดการ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ 
๒. การจัดซื้อเวชภัณฑ์ควรด าเนินการเสนอซ้ือก่อนจะขึ้นปีงบประมาณท่ีจะใช้จริงเนื่องจากต้องใช้เวลา

ในการขออนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

            ลงชื่อ       นุชนาถ   บุญมาศ     (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    
               (นางสาวนุชนาถ   บุญมาศ) 

                                               พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

                   ลงชื่อ         ผู้บริหารที่รับผดิชอบ 
                                             (นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว) 
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
 วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 23  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการวินัยดี ชีวีมีสุข โดยใช้หลัก ๕ ป. 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุชนาถ   บุญมาศ และคณะ   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๑   
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
      นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๔  จ านวน ๔๗๔ คน 
      วิทยากร    จ านวน ๑ คน 
      คณะกรรมการด าเนินงาน   จ านวน ๖ คน  
  รวมทั้งสิ้น  จ านวน ๔๘๑ คน 
 ๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการด าเนินการ  

ประชุมคณาจารย์บุคลากรกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา และนักศึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
และวางแผนด าเนินการวินัยในชั้นเรียนและวินัยในหอพัก โดยร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
แยกแต่ละกลุ่ม ทั้งหมด ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มพฤติกรรมปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ๒) กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรม
ปฏิบัติผิดระเบียบ วินัย ๓) กลุ่มมีพฤติกรรมปฏิบัติผิดระเบียบ วินัย และร่วมวางแผนการดูแลติดตามในแต่ละ
กลุ่มของแต่ละชั้นปี 
        ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  

๑.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามแผนโดยใช้หลัก ๕ ป. ดังนี ้

๑) ป.๑ :ปลุกความคิดของนักศึกษาทุกคน โดยประชุมระดมสมองทุกชั้นปีเพื่อหา 
แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบวินัยโดยประชุมในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑     

 ๒) ป.๒ : ประมวลพฤติกรรมของนักศึกษาที่ต้องการปรับปรุง โดย 
๑.ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่ต้องการปรับปรุง 

และจัดท าแผนพัฒนาตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัย 
๒. ประชุมสรุปข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษาแต่ละคนทั้งหมด ๓ กลุ่มได้แก่ ๑)  

กลุ่มพฤติกรรมปฏิบัติตามระเบียบวินัย ๒) กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมปฏิบัติผิดระเบียบวินัย ๓) กลุ่มมีพฤติกรรม
ปฏิบัติผิดระเบียบวินัย แล้วก าหนดเป็นตัวชี้วัดเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 



๒๖๗ 
 

   ๓.อาจารย์ประจ าชั้นทุกชั้นปีจัดท าแผนการดูแลติดตามนักศึกษาแต่ละกลุ่มเพ่ือ
ติดตามก ากับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางที่วางแผนไว้ร่วมกัน 

๔.ปรับปรุงฐานข้อมูลวินัยนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน   
  ๓) ป.๓: เปลี่ยนจากพฤติกรรมเป็นทางแก้ปัญหาที่อยากแก้  

๑) กลุ่มงานให้ค าปรึกษาหรือประสานกับ อ.ที่ปรึกษา กรณีนักศึกษามีปัญหา 
เกี่ยวกับวินัยในชั้นเรียน/วินัยหอพัก รวมถึงการอยู่ร่วมกัน อาจารย์ประจ าชั้นร่วมติดตามดูแลด้วยมีการติดตาม
การเข้าเรียน/การลา/ขาดเรียน และร่วมในการตรวจหอพักนักศึกษาเมื่อก่อนปิดภาคการศึกษาและช่วงที่ปิด
เรียนติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป การทิ้งขยะบริเวณหอพัก ห้องพักนักศึกษา  

๒.อาจารย์ประจ าชั้นร่วมกันงานหอพัก ร่วมกันติดตามพฤติกรรมการทิ้งขยะของ 
นักศึกษาและมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทิ้งขยะที่ดีขึ้น การวางขยะ
ไว้หน้าห้องพักลดลงจนเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๑ พบการวางขยะไว้หน้าห้องเดิม ๆ ๒-๓ ห้อง 
  ๔) ป.๔: แปลง ท าปฏิญญา(ท าข้อตกลงร่วม (MOU)) ก่อนการลงมือปฏิบัติร่วมกันคิด 
เจตจ านงและประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดย ประชุมนักศึกษาทุกชั้นปีจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบ วินัยในชั้นเรียน วินัยหอพัก การลา การแต่งกาย 

๕) ป.๕: ประกาศให้ทุกคนรู้เพื่อตอบสนองเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านวินัย 
๑) ได้มีการแจ้งข้อตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยในชั้นเรียน วินัยหอพัก  

การลา การแต่งกาย ในชั่วโมงพบครูประจ าชั้นและ ไลน์ชั้นปี  
   ระยะที ่๓ ขั้นประเมินผล 
  ๑. มีการประเมินผลการด าเนินการโดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
วินัยนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
 
     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย
นักศึกษาร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป 

๑.เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษามี
พฤติกรรมปฏิบัติตามระเบียบ วินัยนักศึกษา ดังนี้ 
   -กระท าความผิดวินัยระดับ ๑ ร้อยละ ๕.๒๗ 
   -กระท าความผิดวินัยระดับ ๒ ร้อยละ ๐.๒๑ 
   -กระท าความผิดวินัยระดับ ๓ ไม่มี 

๒.นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีพฤฒิกรรมผิด
ระเบียบได้รับการเฝูาระวัง ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการติดตามดูและ
พบว่านักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีการปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยนักศึกษา 

 
 
 



๒๖๘ 
 

๖. งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณ 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑  การเสริมสร้างวินัยนักศึกษาให้ประสบผลส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะตัว
นักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวินัยนักศึกษาให้เกิดความยั่งยืน 

๗.๒  การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีผลต่อการความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมวินัยนักศึกษา 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
๘.๒ นักศึกษาทุกชั้นปีให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมและสโมสรนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตืดตามก ากับดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักศึกษา 
๘.๓ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมมีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
 ๘.๔ ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. มีบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจากก าหนดช่วงเวลาไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
ของแต่ละชั้นปีและวิทยากรไม่สามารถมาในช่วงที่ก าหนดได้ 
 
๑๐. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. การส่งเสริมวินัยนักศึกษาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกกลุ่มงานดังนั้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการพัฒนาจึงเสนอให้การส่งเสริมวินัยนักศึกษาเป็นภารกิจของอาจารย์ทุกคนและให้มีกิจกรรมระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาที่ท าร่วมกันเพื่อปลูกฝังวินัย 

๒. วิทยาลัยควรมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นกระตุ้น
ให้นักศึกษารักในการท าความดีต่อไป 

 
           ลงชื่อ       นุชนาถ   บุญมาศ     (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    

            (นางสาวนุชนาถ   บุญมาศ) 
                                           พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

                   ลงชื่อ         ผู้บริหารที่รับผดิชอบ 
                                             (นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว) 
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
 วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 



๒๖๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 24  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  ปัญญาเลิศ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางอรุณี   ทอมสันป์ และคณะ   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๑   
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
      นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๔  จ านวน ๔๗๔ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ  

๑.๑ ประชุมคณาจารย์บุคลากรกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา จ านวน ๘ คนและนักศึกษาทุก 
ชั้นปี เพ่ือรวบรวมข้อมูล และวางแผนด าเนินการ 

๑.๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานหลักและประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
        ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  

๒.๑.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๓ ด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 

ชั้นปีที่ ๔ 
๑.กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เตรียมสอบสภาฯ 
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการชั้นปีของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  เพ่ือรวบรวมข้อมูล และวางแผน 

ด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๑.๒ แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มตามความสมัครใจจ านวน ๑๐ กลุ่ม และได้จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร 

ประกอบการวางแผนทบทวน และก าหนดกิจกรรมทบทวนในแต่ละครั้งพร้อมตั้งไลน์ตามรายวิชาสอบสภาเชิญ
อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มและได้ก าหนดก าหนด วัน เวลา สถานที่ทบทวนความรู้ และ
ด าเนินการทบทวนความรู้ คือ ระยะที่ ๑ ระหว่าง ๑ ก.ย. ๖๐ – ๑๕ ต.ค. ๖๐  ระยะที่ ๒ 

กลุ่ม ๑: ๑๓ –๒๖ พ.ย.๖๐  กลุ่ม ๒: ๑๑ – ๒๔ ธ.ค.๖๐ กลุม่ ๓: ๘ – ๒๑  ม.ค. ๖๑ กลุ่ม ๔: ๕ – ๑๘ ก.พ. ๖๑ 
ระยะที่ ๓  ๑๖ เม.ย.– ๑๓ พ.ค.๖๑ 

๒.กิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อนช่วยเพื่อนก่อนสอบระหว่างภาคและปลายภาค 
ก่อนสอบระหว่างภาค 

๒.๑ จัดกลุ่มนักศึกษารับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ จ านวน ๖รายวิชาๆ  
ละ ๘ – ๑๐ คน เพื่อทบทวนความรู้ก่อนสอบให้เพ่ือน ด้วยการสรุปสาระส าคัญ ของแต่ละวิชา อาจารย์ประจ า
ชั้นได้สรุปและวิเคราะห์ผลการสอบกลางภาค ผ่าน-ไม่ผ่านแล้วน าผลการวิเคราะห์มาวางแผนร่วมกับนักศึกษา
เพ่ือวางแผนช่วยเหลือเพ่ือนที่สอบไม่ผ่านและวางแผนทบทวนความรู้ในการสอบซ่อมและสอบปลายภาค 



๒๗๐ 
 

  ก่อนสอบปลายภาค 
๒.๔ นักศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาสรุปสาระส าคัญแจกเพ่ือนและเพ่ิมเติมบางส่วน 

จากผลการวิเคราะห์การสอบระหว่างภาค อาจารย์ประจ าชั้นน าผลสอบมาสรุปและวิเคราะห์ผลสอบปลายภาค 
ผ่าน-ไม่ผ่าน แล้วน าข้อมูลมาวางแผนร่วมกับนักศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนที่สอบไม่ผ่าน และวางแผน 
ทบทวนความรู้ในการสอบซ่อม ครูประจ าชั้นได้แจ้งเตือนนักศึกษษที่มีผลการเรียนต่ าโดยให้เซ็นรับทราบข้อมูล
และแนวทางการช่วยเหลือ 
  ๓.กิจกรรมสร้างรักและผูกพัน  ตั้งกลุ่มไลน์ชั้นปี เป็นเพื่อนในเฟสบุ๊ค แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ให้ก าลังใจนักศึกษา ติดตามเยี่ยมนักศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน   

ชั้นปีที่ ๓  สามร่วมแรง เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
๑.๑ ครูประจ าชั้นวิเคราะห์รายวิชาที่เปิดสอนของ นศ. ชั้นปีที่ ๓ และก าหนดรายวิชาที่ 

นักศึกษาต้องการเสริมความเข้มแข็งร่วมกับนักศึกษาในชั้นปี หลังจากนั้นมีการก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
ตัวแทน นักศึกษาจิตอาสาในการทบทวนความรู้ในรายวิชา ให้กับเพ่ือน ๆ  ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ถึง  
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๑.๒ อาจารย์ประจ าชั้นสรุปและวิเคราะห์ผลสอบกลางภาค-ปลายภาค ผ่าน-ไม่ผ่าน แล้วแจ้ง 
เอนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเซ็นรับทราบผลการเรียนและแนวทางการช่วยเหลือโดย ครูประจ าชั้น และ นักศึกษา
ร่วมกันวางแผนช่วยเหลือเพ่ือนที่สอบไม่ผ่านและวางแผนทบทวนความรู้ในการสอบซ่อม  

ชั้นปีที่ ๒  กิจกรรมช่วยกันเรียน 
๑.๑.ครูประจ าชั้นร่วมกับนักศึกษาจัดชั่วโมงในการอ่านหนังสือและเพ่ือนช่วยเพื่อนในการ 

ทบทวนความรู้ โดยจัดเป็นกลุ่มบ้านทบทวนความรู้  รวมทั้งจัดให้รุ่นพ่ีพบรุ่นน้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
เรียน ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ถึง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  ภาคการศึกษาท่ี ๒  ระหว่าง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
ชั้นปีที่ ๑ 

๑.กิจกรรม Freshy เพื่อนช่วยเพื่อน 
๑.๑ สรุปและวิเคราะห์ผลสอบภาคเรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ระหว่างวันที่  ๒๕- 

๒๙ ก.ย.๖๐ การศึกษาที่ ๒ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๓๑ ม.ค. ๖๑ หลังจากนั้นได้จัดให้รุ่นพ่ีพบรุ่นน้องแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดการกิจกรรมทบทวนความรู้ 

๑.๒ จัดกลุ่มนักศึกษารับผิดชอบ รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือทบทวนความรู้ก่อนสอบให้ 
เพ่ือนด้วยการสรุปสาระส าคัญของแต่ละวิชาในภาคเรียน 

๑.๓ ครูประจ าชั้นและนักศึกษาร่วมกันวางแผนการทบทวนความรู้และช่วยเหลือ 
เพ่ือนที่สอบไม่ผ่านและวางแผนทบทวนความรู้ในการสอบซ่อม แล้วสรุปและวิเคราะห์ผลสอบเปรียบเทียบกับผล
การสอบท่ีผ่านมาให้นักศึกษาทราบพร้อมแจ้งเตือนนักศึกษาที่มีผลคะแนนต่ าลงนามรับทราบผลการเรียนและ
แผนการให้ความช่วยเหลือ 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
  ๓.๑. สรุปและประเมินผลการการกิจกรรมประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ พร้อมแนวทางการ
ปรับปรุงเสนอในการประชุมกลุ่มงาน 



๒๗๑ 
 

๓.๒. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์เมื่อการด าเนินงานต่อ 
ผู้บริหารเพ่ือรับข้อเสนอ แนะ และน าผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป
โดยสรุปผลการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าที่ได้รับการช่วยเหลือเพ่ืออ้างอิงเป็นหลักฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 
     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการ 
          และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๑.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ ที่
มีผลการเรียนต่ า/ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างน้อยร้อยละ ๙๕ 

   มีการด าเนินกิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อนช่วยเพื่อนก่อนสอบ
ระหว่างภาคและปลายภาค ทบทวนความรู้ในการสอบสภาการ
พยาบาล การสร้างขวัญก าลังใจ การจัดตั้งกลุ่มไลน์ มีผลการ
ประเมินตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดดังนี้ 
๑.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ ที่มีผลการเรียนต่ า/ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้รับความช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐  พิจารณาจากผลการ
เรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙  ที่ไม่ถึง ๒.๖๐ 
ชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๔ คนทุกคนได้รับความช่วยเหลือ 
ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑๗ คน ทุกคนได้รับค าแนะน าและการดูแล
เป็นพิเศษ 
ชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๔๖ คน ได้รับการช่วยเหลือในการทบทวน
ความรู้จนสอบผ่านทุกรายวิชา 
ชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๒ คนทุกคนได้รับความช่วยเหลือ โดยได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทบทวน Freshy เพ่ือนช่วย เพ่ือนและจากอาจารย์
ผู้สอน ตามท่ีอาจารย์ประจ าชั้นและผู้บริหารรายวิชาได้ประสานไว้ 
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนมีผลการเรียนพัฒนาขึ้น 

๒.นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนมีผล
การเรียนพัฒนาขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 
๗๐ 

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ ามีผลการเรียนพัฒนาขึ้นหลังจากได้รับ
การช่วยเหลือในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังนี้ 
ชั้นปีที่ 4 จ านวน ๔ คน ผลการเรียนพัฒนาขึ้นร้อยละ ๑๐๐ 

 ชั้นปีที่ ๓ นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ามีผลการเรียน พัฒนาขึ้น 
จ านวน ๑๕ จาก ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ คงเหลือ
นักศึกษาจ านวน ๒ คน ยังมีผลการเรียนอ่อน คือ นายสรายุทธ   
กองแก้ว และ 
นางสาวอภิญญา สีสุพล 
ชั้นปีที่ ๒ นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ าในภาคการศึกษาที่ ๑ มีผล



๒๗๒ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการ 
          และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

การเรียนดีขึ้นในภาคเรียนที่ ๒ และ ภาคฤดูร้อน ร้อยละ ๑๐๐ 
ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าจ านวน ๒ 
คนซึ่งคือรายเดิมเมื่อเทอมที่ ๑ และไม่มีนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ต่ ารายใหม่เพิ่มเติมในเทอมที๒่ เมือ่พิจารณาผลการสอนพบว่า นักศกึษาที่
มีผลการเรียนอ่อน สามารถสอบผา่นในทุกรายวิชาท่ีมีการทบทวนใน
กิจกรรม Freshy เพื่อนช่วยเพื่อน 

 
๖. งบประมาณ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
-วัสดุอุปกรณ์  
 

12,๐๐๐ - 12,๐๐๐ 
- 

- 
- 0 

รวม 12,๐๐๐ - 12,๐๐๐ - - - 0 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการส าหรับนักศึกษาควรมีกิจกรรมเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้นักศึกษามีก าลังใจในการเตรียมเตรียมความพร้อมและมีความพร้อมในการทบทวนความรู้ 

๗.๒  การวิเคราะห์ผลการเรียนและมีการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบส าหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนนหรือ
สอบไม่ผ่านเกณฑ์ช่วยให้นักศึกษามีการปรับตัวได้ทันท่วงทีและการใช้ระบบเพ่ือนช่วยเพื่อนจะเป็นการสร้างพลัง
ใจให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดีและขณะเดียวกันนักศึกษาที่ทบทวนความรู้ให้เพ่ือนได้มีพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ด้วย 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ อาจารย์ประจ าชั้นมีความมุ่งมั่น ใส่ใจในการพัฒนานักศึกษา 
๘.๒ มีระบบการแจ้งเตือนนักศึกษาที่ชัดเจนและมีการแจ้งเตือนฉับไวทันเหตุการณ์ 
๘.๓ นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะสอบผ่านและท าให้ผลการเรียนตนเองพัฒนาการขึ้น  
๘.๔ นักศึกษามีความตั้งใจในการช่วยเหลือเพ่ือนที่ผลการเรียนต่ าและผลสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
๘.๕ ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและสนับสนุน  
 



๒๗๓ 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรค 
 ๙.๑.บางรายวิชาประกาศผลคะแนนช้า/เกรดช้า ท าให้วิเคราะห์ผลการสอบช้าส่งผลต่อการแจ้งเตือน
นักศึกษาท่ีมีผลการสอบไม่ผ่าน/ ผลการเรียนต่ าทราบผลช้า 
๑๐. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแรงขับในการทบทวนความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการ
ด าเนินการจากอาจารย์ 

๙.๒. ควรมีการปรับปรุงห้องเรียนย่อยท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
สามารถให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน 

 
ลงชื่อ        อรุณี    ทอมสันป์     (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    

      (นางอรุณี    ทอมสันป์) 
                                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ        นชุนาถ   บุญมาศ    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นางสาวนุชนาถ   บุญมาศ) 

                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
                        วันที ่   ๒๒  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 2๕ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  :  เรียนเพ่ิม เติมความรู้  
๒. ผู้รับผิดชอบ               : นายธนากร   แก้วประทุม และคณะกรรมการชมรม IT 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ     : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย              : สมาชิกชมรม IT จ านวน ๖๐ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ๑. ขั้นเตรียมการ  

๑.๑. ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมวางแผนร่วมกันกับสมาชิกในชมรม วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และน ามาปรับปรุงเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการ 
๑.๒. แต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผนประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

        ๑.๒ ขั้นด าเนินการ   
 - จัดกิจกรรมโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้และวิธีใช้งานด้านเทคโนโลยี การผลิตสื่อ สื่อ
สร้างสรรค์แก่สมาชิกในชมรม โดยวิทยากรภายนอก  
 - จัดการประกวดสื่อวิดีทัศน์ น าเสนอเก่ียวกับวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง facebook  และประชาสัมพันธ์หลังสวดมนต์ไหว้พระ 
          - ให้บริการห้องชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาใช้ค้นคว้าหาความรู้ และให้บริการป
ริ้นงาน  
         - จัดการประกวดภาพถ่ายในงานส าคัญของวิทยาลัยทุกงาน โดยให้นักศึกษาทุกคนลงคะแนนจากการเข้า
ไปกด หากภาพถ่ายไหนมีผู้ที่ถูกใจมาก จะได้เป็นภาพถ่ายประทับใจ  

ปัญหาอุปสรรค :  ในการด าเนินงานขั้นด าเนินการพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จ านวนนศ.ที่ส่งสื่อวีดีทัศน์เข้าร่วมประกวดมีจ านวนน้อย เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนไม่มีทักษะและ

ความช านาญในการตัดต่อสื่อ  
๒. สมาชิกในชมรมไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกชั้นปีเนื่องจากช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมอยู่ในช่วง

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ออกฝึกปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ : ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มีหลากหลายช่องทาง และจัดกิจกรรมก่อนที่นักศึกษาชั้น

ปีที่ ๓ และ ๔ ที่เป็นสมาชิกในชมรมออกฝึกปฏิบัติงาน 



๒๗๕ 
 

๓.ขั้นประเมินผล ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

    5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 
      
๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ข้อที่ ๕ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษาในชมรม จ านวน ๖๐ คน มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์ข้อที่ ๕ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๒.๓๔ 

๒. จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่
ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ อย่าง
น้อย ๒ ผลงาน 

มีผลงานสื่อวิดีโอจ านวน ๒ ผลงาน 

 
๖. งบประมาณ  

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ 
 

ค่าวิทยากร ๑ ท่าน -๒ 
ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

๑,๒๐๐ - ๑,๒๐๐ - ๐ - ๐ 

 รวมทั้งหมด 
 

๑,๒๐๐ - ๑,๒๐๐ - ๐ - ๐ 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
      บทเรียนที่ได้เรียนรู้ตามหลัก swot  

S = Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 

๑.มีการวางแผนงาน ประสานงาน และมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ โดยน าข้อเสนอแนะจากการจัด
โครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มาปรับใช้ในการท าโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. ประเมินเกี่ยวกับการจัดการประกวดสื่อ VDO แนะน าวิทยาลัย 
๓ ประเมินความรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีและการผลิตสื่อ VDO 
4. ถอดบทเรียนที่ได้จากการด าเนินงานโครงการ 



๒๗๖ 
 

๒.มีความสามัคคีกันในชั้นปีในการท างาน ตลอดจนได้รับค าแนะน าจากพ่ีๆทุกชั้นปี 
๓.ได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายเป็นอย่างดี 
๔.มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่รวมถึงบุคคลากรของทางวิทยาลัยที่ให้ความอนุเคราะห์ตลอดจนงาน

เสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

W = Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของวิทยาลัย ซ่ึงวิทยาลัยจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

๑.ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานล่าช้า และประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง 
๒.ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไม่ครบก่อนวันจัดงาน เพราะทางวิทยาลัยมีข้อจ ากัดในการ

เบิกยืมอุปกรณ์ พอถึงวันจัดงานท าให้มีอุปกรณ์บางอย่างขาดไป งานจึงล่าช้า 

 
     O = Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม

ภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาส
นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดี
จะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

๑.มีการท างานเป็นทีม รู้จักการกระจายงานอย่างทั่วถึงแต่ยังไม่ 100 % 
๒.มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.ทุกฝุายมีความเสียสละ และช่วยเหลือกัน 
๔.มีข้อผิดพลาดจากการท าโครงการปี ๒๕๕๙ ท าให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
๕.มีความสามัคคีในชั้นปี 
  
     T = Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนให้ได้
จริง 
 ๑.ด าเนินงานในวันหยุดราชการไม่สะดวกเพราะเบิกอุปกรณ์ทันทีไม่ได้ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
 ๒.เวลาว่างไม่ตรงกับวิทยากร ท าให้ด าเนินการล่าช้า 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. เกิดจากความสามัคคีของคนในชมรมท่ีร่วมมือกัน จนงานส าเร็จลุล่วงได้ 
๒. เกิดจากการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเหตุอย่างเต็มที่ 
๓. เกิดจากการรับฟังความคิดเห็น ทุกความคิดเหตุ 
๔. เกิดจากการเสียสละเวลาส่วนเพื่องานส่วนรวม 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84


๒๗๗ 
 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
๑. อยากมีการจัดอบรมการท าสื่อวิดีโอ ท าโปสเตอร์ 
๒. ถ้ามีงบประมาณ อยากจัดอบรมในทุกเดือน 
๔. ควรมีวันส าหรับท ากิจกรรมของชมรม 

 
  

ลงชื่อ        ธนากร  แก้วประทุม    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(  นายธนากร  แก้วประทุม   ) 

                                         ต าแหน่ง ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลงชื่อ         ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
                                        (นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว) 
                                   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
                             วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 2๖ 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาทรัพยากรการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
4.กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 
 4.2 นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน ๔74 คน 
 4.3 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 97 คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
      วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ และได้มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินคุณภาพการบริหารที่ผ่านมา (ผลการประเมิน
คุณภาพการบริการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดบริการทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ค่าเฉลี่ย 3.92 รองลงมา คือ ห้องสมุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 3.80 และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงใน
ประเด็น ห้องปฏิบัติการคับแคบ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการศึกษาบางชิ้นเก่าและช ารุด  ห้องสมุดควรให้
นักศึกษายืมหนังสือฝึกงานนอกสถานที่ในจ านวนที่เพ่ิมขึ้น และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
     กิจกรรม  กลุ่มงานเทคโนสารสนเทศและวิทยบริการ ด าเนินการเขียนโครงการ “โครงการพัฒนา
ทรัพยากรการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” เพ่ือขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดหา
ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  และจัดให้บริการตามตัวชี้วัดโครงการที่
ก าหนดไว้ 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
       การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และด าเนิน
ส ารวจความต้องการเพื่อจัดซื้อทรัพยากรต่าง ๆ  ในส่วนที่เป็นหนังสือต าราได้วิเคราะห์เลขหมู่และลงข้อมูลใน
ฐานข้อมูล UlibM เพ่ือให้สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ และในส่วนของทรัพยากรอ่ืน ๆ จัด
ให้บริการตามลักษณะงานของแต่ละงานเพ่ือให้ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินผลความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการ  
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   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. วิทยาลัยมีหนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพ 
และระบบสืบค้นเป็นไปตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาลครบ ๕ ข้อ 
๒. วิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการพยาบาลเป็นไป
ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลครบ ๔ ข้อ 
๓. วิทยาลัยมีเครื่องทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อความ
ต้องการ ทันสมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
๔. มีคู่มือการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
๕. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมเรื่อง
การสืบค้น การใช้งาน Google App และ
การใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 
๖. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถใช้งานโปรแกรม Google App 
และฐานข้อมูลที่วิทยาลัยก าหนดอย่างน้อย 
๔ ฐานข้อมูล ได้แก่  ฐานข้อมูลบุคลากร 
ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร ฐานข้อมูลสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลระบบ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (วศม.) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๗. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
จัดบริการในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
(ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
   - ห้องสมุด  
   - ห้องปฏิบัติการพยาบาล  
   - ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 

๑. วิทยาลัยมีหนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น
เป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาลครบ ๕ ข้อ 
    1.1 มีหนังสือหรือต าราหลักทางการพยาบาล ใน 5 สาขาวิชา
หลัก ที่ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 26 - 
45  ชื่อเรื่อง 
    1.2 มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
1:55.98 (นักศึกษาจ านวน 474 คน หนังสือ 26,537 เล่ม) 
    1.3 มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศ จ านวน 
30  ชื่อเรื่อง 
     1.4 มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศ 10       
ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 5 สาขาหลักทางการพยาบาล     
และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ 
     1.5 มีระบบสืบค้นห้องสมุดผ่านอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ และระบบ http://www.smnc.ac.th/ULIB6/   
2. มีห้องปฏิบัติการพยาบาล  ที่มีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล  
สาขาในจ านวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย (รายละเอียด
ตามเอกสารปัจจัยเกื้อหนุน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม) 
3. วิทยาลัยมีเครื่องทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพียงพอต่อความต้องการ ทันสมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
      Projector               จ านวน  14  เครื่อง 
      Visualization          จ านวน  12 เครื่อง 
      Printer laser color   จ านวน    2 เครื่อง 
      Printer laser           จ านวน  12 เครื่อง 
      Scanner                จ านวน   6 เครื่อง 
        Computer             จ านวน  140 เครื่อง 

ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อ โดยใช้ใยแก้วน าแสง การ
เชื่อมต่อแบบ Leadline เชื่อมต่อที่ความเร็ว  100/20 Mbps 
และ ระบบส ารอง  all net 50/10 Mbps  ระบบเครือข่ายไร้
สาย    (SNC-Wifi-Aruba)  ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่วิทยาลัย 
จ านวน 31 จุด 
๔. มีคู่มือการจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (อยู่ระหว่างแก้ไข/
ปรับปรุง) 
 5. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 93 คน จาก 96 
คน คิดเป็นร้อยละ 96.88 สามารถใช้งานโปรแกรม Google 
App และฐานข้อมูลที่วิทยาลัยก าหนดอย่างน้อย ๔ ฐานข้อมูล 
ได้แก่  ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร ฐานข้อมูล

http://www.smnc.ac.th/ULIB6/
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลระบบก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน (วศม.)  
7. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดบริการในแต่ละด้าน  
  - ห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 3.89 
  - ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ค่าเฉลี่ย 3.90 
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ย 3.83 
 

 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังนี้  
    1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2. ครุภัณฑ์โฆษณา เผยแพร่ ไฟฟูาและวิทยุ 
    3. ครุภัณฑ์การศึกษา 
    4. ครุภัณฑ์การแพทย์ 
  

 
๖. งบประมาณ 
 
 
ล าดับ

ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย 
ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงิน 
นอก 

เงินงบ เงินนอก เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 

 
 

๑. ค่าหนังสือ/ต ารา    e-
book  e-journal /
ฐานข้อมูล Online  
๒. ค่าจัดซื้อวารสาร
ภาษาไทย  
๓. ค่าจัดซื้อวารสาร
ต่างประเทศภาษาอังกฤษ 
สาขาการพยาบาล  

810,000 - 810,000 - - - 0 

 4. ครภุัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
5. ครภุัณฑโ์ฆษณา 
เผยแพร่ ไฟฟูาและวิทย ุ
6. ครภุัณฑ์การศึกษา 
7. ครภุัณฑ์การแพทย ์
  

557,390 
 
 

4,746,273 557,390 
 
 

4,746,273 - - 0 

 รวมทั้งหมด   1,386,390 ๕,๐๒๑,๔๐๐ 
 

4,746,273   1,386,390 ๕,๐๒๑,๔๐๐ 
 

4,746,273 0 0  0 
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7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 การแยกประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ในแผนการจัดซื้อ ละเอียดเกินไป ท าให้เกิดความล่าช้าในและมี
ปัญหาในถัวเฉลี่ยงบ 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1  การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานทุกระดับ 
 
9 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
       9.1  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษา 
  9.2  จัดท าแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม /การสื่อสารผ่านหน้าเว็บไซด์ 
  9.3  จัดท าปูายแนะน าการใช้ฐานข้อมูล 
 
 

ลงชื่อ       ศรีจันทร์  ทองโรจน์     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางศรีจันทร์  ทองโรจน์) 

                            หัวหนา้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
 

 
ลงชื่อ                                     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางสาวพวงแก้ว สาระโภค) 
      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

    วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๑ 
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พันธกิจด้าน 
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 2๗ 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการบริหารการวิจัย และ ผลงานวิชาการ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   ๑.  นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์ 
                      ๒.  นางสาวควันเทียน  วงศ์จันทรา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมจริง (คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑. คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์จ านวน 5 คน 
๒. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
จ านวน ๕๐ คน 
 

5  
 

๓๐ 

10๐ 
 

50.00 
 

 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ร้อยละ 58.33 

 
๕. สรุปผลการด าเนินงาน 

๕.๑ ผลการด าเนินงานตามหลัก Plan Do Check Act (PDCA) 
๕.๑.๑ การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน (Plan) 

            ๑.ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องจากการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
            ๒. รวบรวมผลการประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารการวิจัยและองค์ความรู้ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แล้ววิเคราะห์ผลเพื่อหาแนวทางการพัฒนางาน 

๓. ประชุมวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
            ๔. ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มวิชาการ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
  ๕.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๖. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๔ 
 

  ๕.๑.๒ การด าเนินงาน (Do) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร วิ จั ย /
ผลงานวิชาการ  
๒.  เ พ่ือส่ ง เสริมการจด
สิ ทธิ บั ต ร /อนุ สิ ท ธิ บั ต ร 
ของผลงานวิจัย/นวตกรรม 
 

 ด าเนินการพัฒนาการบริหารการวิจัย/ผลงานวิชาการ ดังนี้ 
1 การพัฒนาฐานข้อมูล 
  1.1ก าหนดรายการข้อมูลที่ต้องการด้านนักวิจัย การผลิต เผยแพร่  และ
งบประมาณ 
  1.๒ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลที่มีลงข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
   1.3 ติดตามก ากับให้มีการลงข้อมูลเป็นปัจจุบันและรายงานผลต่อกลุ่มงานฯ 
และคณะกรรมการบริหาร 
2.การส่งเสริมให้ผู้วิจัยมีขวัญก าลังใจ ในการผลิตผลงาน เช่น มอบเกียรติบัตร
ต่างๆ รางวัลการน าเสนองานวิจัยระดับดีเด่น เช่น นักวิจัยอาวุโสดีเด่น  
นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น 
3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการร่วมกับสถาบันการต่างๆ 
- ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
The 6 international conference on Humanized Health care 2017 
วันที่เขารวม 06/12/2560 – 0๘/12/2560  
- ร่วมวางแผนการประชุมวิชาการนานาชาติของสาบันพระบรมราชชนก ที่จะ
จัด ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ที่อุดรธานี 
4. สนับสนุนการมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตผลงานวิจัยร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆ  
- เครือข่ายภายในประเทศ เช่น ในการประชุมเครือข่ายงานวิจัยต่างๆที่จัดโดย 
สบช เขตสุขภาพ  
5. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย การผลิตผลงาน
วิชาการ  
-จัดประชุมพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ
ภายในวิทยาลัย ได้แก่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการหาทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก วันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดย Professer Dr. Cora  
   - แหล่งงบประมาณ  
   - เทคนิควิธีการเขียนของบประมาณ 
- ให้ไปพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ
ภายนอกวิทยาลัย 
6. สนับสนุนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
- จัดประชุมพัฒนาความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ภายในวิทยาลัย โดยมีวิทยากร จาก พานิช
จังหวัด มาให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานโดยการจดลิขสิทธิ์/อนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร 



๒๘๕ 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
- สนับสนุนการจดลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ของผู้ที่ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/งานสร้างสรรค์  โดยการประสานงานกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ของจังหวัดมหาสารคาม ที่ศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือให้
ค าแนะน าการจดลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ที่ถูกต้อง 

 
๕.๑.๓ การตรวจสอบและการประเมินผล (Check) 

๕.๑.๓.๑ ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 

มีการบริหารจัดการ
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดของ สกอ. 

การบริหารจัดการ
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดของ สกอ. 

1.มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยในประเด็น 
- ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
-สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะรับเชิญ (visiting 
professor)คือ Professer Dr. Cora จาก USA 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560  
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 



๒๘๖ 
 

๖. สรุปงบประมาณ 

ล าดับ 
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงิน

งบประมาณ 

เงิน 
นอก
งบ 

เงิน
งบประมาณ 

เงิน
นอก
งบ 

เงิน
งบประมาณ 

เงิน 
นอกงบ 

๑. สนับสนุนการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
กับมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

10,000 - - - 10,000 - - 

๒. ค่าวิทยากร ๑,๒๐๐ - ๑,๒๐๐ - 0 - - 
๓. ค่าท่ีพักวิทยากร        
๓. ค่าอาหาร

กลางวันและ
อาหารว่าง 

4,850 -  - 4,850 - - 

 รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งโครงการ 

16,050 - 1,200 - 14,850 - 92.52 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 การวางแผนเป็นขั้นตอนสิ่งที่ส าคัญยิ่ง และควรมีตารางของงานแผนที่ชัดเจน ไม่ควรมีการปรับเลื่อน
ไปมา จึงจะท าให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
 ๘.2  การท างานเป็นทีมของกลุ่มงาน มีการสื่อสารและประสานงานที่ดี 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Act) 

ปัญหาอุปสรรค การน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 
๑. ปัญหาและอุปสรรคที่มีขณะปฏิบัติโครงการ
และวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการด าเนินการได้
ส าเร็จ 
    - การลงฐานข้อมูล ยังมีปัญหาในผลรายงานที่
ออกมา ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น ภาษาไทย 
อังกฤษ ของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง  
     - การลงฐานขอ้มูล ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยใน
การลงข้อมูล อาจารย์ต้องลงเอง ควรมีการมี
เจ้าหน้าที่ธุรการช่วยเหลือ เพราะมีหลายช่วงที่
อาจารย์มีภาระกิจการนิเทศงาน ไม่สามารถเข้าร่วม

 
 
 
 - คณะท างาน ได้น าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว
ร่วมกันวางแผนหาแนวทางแก้ไข 



๒๘๗ 
 

ปัญหาอุปสรรค การน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 
ประชุมได้   
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงครั้งต่อไป 
    - วางแผนให้มีผู้รับผิดชอบเพ่ิม 

- วางแผนการจัดประชุมที่ไม่กระทบกับวันนิเทศของ
อาจารย์ 

  
                                                                                                 
 

ควันเทียน  วงศ์จันทรา 
    (นางสาวศุภรดา  วงค์จ าปา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ    อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
                                                   (นางอัจฉรา  มีนาสันติรักษ์) 
                                                หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

                       วันที ่  ๒๒  เดือน. สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 



๒๘๘ 
 

 

 
 

 

 

พันธกิจด้าน 

การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

 

 



๒๙๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 2๘ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการบริการวิชาการสุขภาพสูงอายุ 
๒. ผู้รับผิดชอบ    นางแจ่มจันทร์     รีละชาติ /นางกานต์รวี   โบราณมูล /นางสาวพัชรี    แวงวรรณ  
                        นางอักษ์ศรา  กะการดี  / นางสาวพนิดา  โยวะผุย           
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
      ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ ถึงวันที่   ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   
          1. คณะกรรมการศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๐ คน 
          2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์จ านวน ๑๐ คน/วัน 
          3. ผู้สูงอายุ จ านวน ๔๐ คน / วัน 
          4. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปี ๒  จ านวน ๑๓๕ คน 
          5. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลฯ จ านวน  ๔๐  คน 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๕.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

PLAN มีการด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งการด าเนินงานที่ผ่านมา (SWOT analysis)  
มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายในวิทยาลัย 

DO ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์น าเสนอโครงการเพ่ือให้บุคลากรใน
วิทยาลัยรับทราบและเข้าร่วมในการด าเนินโครงการ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ผู้สูงอายุด้วยการวัดความดันโลหิต  ตรวจน้ าตาลในเลือด  จัดกิจกรรมให้บริการ
วิชาการโดยอาจารย์จากกลุ่มวิชาต่างๆ  เช่นการออกก าลังกาย  การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ  จัดให้ผู้สูงอายุศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพทีศู่นย์วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านบัว  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   กิจกรรมนันทนาการด้วยการเล่นอังกะลุง  ตลอดจนการจัดประชุมบูรณา
การการบริการวิชาการร่วมกับพันธกิจอ่ืนๆ ของวิทยาลัย ได้แก่บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑   บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการแข่งขันกีฬาผู้ศุงอายุ
และพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุไทย  
          ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ผู้สูงอายุได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและต่อยอดจัดตั้งเป็นกลุ่มกิจกรรมตามความสนใจของผู้สูงอายุ  เช่น  กลุ่มสมุนไพรภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  กลุ่มร าวงมาตรฐาน  กลุ่มกีฬา  กลุ่มอาหารพื้นบ้านและเกษตรอินทรีย์และข้าวฮาง  และกลุ่มการเล่น
อังกะลุง  โดยแต่ละกลุ่มมีการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปสู่ผู้สูงอายุชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
มีผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร   และลูกประคบ ที่ผู้สูงอายุจัดท าข้ึนจากความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานในชื่อ  
“ฒ เฒ่า” ซึ่งกลุ่มสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแผนจะผลิตเพ่ือจัดจ าหน่ายไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้สนใจอื่นๆ
ต่อไป   



๒๙๒ 
 

         CHECK ประชุมทบทวนการด าเนินงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้สูงอายุ  ทุกๆ ๓  เดือน  
และปรับเปลี่ยนกิจกรรม  โดยเพ่ิมให้กิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการพาผู้สูงอายุไปว่ายน้ า  เพ่ือให้มี
กิจกรรมการออกก าลังกายที่หลากหลาย  ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ  และภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาข้อเข่าเสื่อมและตอ้งการจะออกก าลังกายบริหารข้อในน้ า   และเพ่ิมกิจกรรมการต่อยอดความรู้จากการ
ไปศึกษาดูงานโดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุจัดท าผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน  และลูกประคบจากสมุนไพรใช้เอง  
  

๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑. มีองค์ความรู้จากการพัฒนาผู้สูงอายุใน
ศูนย์บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุภายใน
วิทยาลัย อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

มีองค์ความรู้จากการพัฒนาผู้สูงอายุในศูนย์บริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุภายในวิทยาลัย  ๒ เรื่องคือ  

๑. 1) ยาสีฟันสมุนไพรสูตรส าหรับผู้สูงอายุ 
๒. 2) ลูกประคบส าหรับผู้สูงอายุ 

๒. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาการบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ อย่างน้อย ๒ เครือข่าย 

มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  2 เครือข่าย
คือ ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเมืองมหาสารคาม  และศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองสามัคคี 

๓. มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุกับการเรียนการสอน อย่างน้อย  ๑ 
รายวิชา/การวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๑.มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการผู้สูงอายุกับการเรียน
การสอน   ๑ รายวิชา คือ รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ  ๑ 
๒.มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการผู้สูงอายุกับท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒ เรื่อง คือ  ร่วมการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ   และร่วมพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุไทย 

๔. การมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุของอาจารย์ อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของ
อาจารย์ทั้งหมด 

อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
จ านวน  ๓๘   คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๕๕  ของจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด  ๔๙  คน     

 
๖. สรุปงบประมาณ 
  

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินรายได้ 

เงิน 
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ - ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง:การประชุม
จัดท าแผนบริการวิชาการ 

๔,๖๘๐
บาท 

 

- ๐ บาท - ๔,๖๘๐
บาท 

- ๑๐๐ 

๒ - ค่าอาหารว่างในกิจกรรม
การให้บริการวิชาการ

๒๖,๐๐๐
บาท 

- ๑๕,448 
บาท 

- - 10,55
2 

40.58 



๒๙๓ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินรายได้ 

เงิน 
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

สุขภาพผู้สูงอายุเดือนละ  
๑ ครั้ง จ านวน ๑๐  เดือน 

  

๓ - ค่าวัสดุอุปกรณใ์น
กิจกรรม ประชุมถอด
บทเรียนการไปศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

๑,๐๐๐ 
บาท 

 

- 1000 
บาท 

 - 
 

 ๐ 

๔ - ค่าอาหารว่างในกิจกรรม 
ประชุมถอดบทเรียนการ
ไปศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

๒,๐๐๐
บาท 

 

- ๐ บาท  ๒,๐๐๐
บาท 

 

 ๑๐๐ 

๕ - ค่าอาหารว่างกิจกรรม
การบูรณาการกับการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 

๒,๐๐๐
บาท 

 

- ๒,๐๐๐
บาท 

 

 ๐ บาท  ๐ 

๖ - ค่าอาหารว่างกิจกรรม
การบูรณาการกับการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
เนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ไทย 

๒,๐๐๐
บาท 

 

- ๑,๔๕๐
บาท 

 

 ๕๕๐ 
บาท 

 ๒๗.๕ 

๗ - ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม
การบูรณาการกับการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
๓,๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐ 
บาท 
 

- 3,000 
บาท 

 - 
 

 ๐ 

 รวมทั้งหมด ๔๐,๖๘๐ 
บาท 

- ๒๘,๕๑๘ 
บาท 

 ๑๒,๑๖๒ 
บาท 

 ๒๙.๘๙ 

 
 
 
 



๒๙๔ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 ๗.๑  ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการด าเนินงาน และต้องการการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และวิชาการใน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๗.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีควรให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการด าเนินงานมีส่วนร่วมตั้งแต่ใน
ระยะแรก เพ่ือความเข้าใจและการวางแผนด าเนินงานที่ต่อเนื่องและตรงกับค่าเปูาหมายอย่างชัดเจน 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ความตระหนักถึงความส าคัญของการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือ ร่วมใจของ 
บุคลากรของวิทยาลัย  

 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพควรเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นเพ่ือน ามาสู่
การจัดท าแผนในปีถัดมา 
 ๙.๒ ควรสนับสนุนให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 

 ลงชื่อ   กานต์รวี  โบราณมูล (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางกานต์รวี  โบราณมูล) 

                                              ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ   แจ่มจันทร์   รีละชาติ (ผู้รบริหารที่รับผิดชอบ) 
                                                (นางแจ่มจันทร์  รีละชาติ) 
                                         ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ 

                                             วันที ่  ๑๙   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 



๒๙๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 2๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม 
๒. ผู้รับผิดชอบ นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   

๔.๑ ประชาชนผู้มารับบริการ  ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน/ครั้ง 
๔.๒ อาจารย์พยาบาล  จ านวน ๕๐ คน 
๔.๓ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี  

 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๕.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๒. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ด าเนินการตามแผนจัดกิจกรรมการบริการวิชาการภายนอก ดังนี้ 

๓.๑ โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) 

ผลการด าเนินงาน ร่วมกับทางจังหวัดในการให้บริการประชาชนเป็นประจ าทุกเดือน 
โดยมีกิจกรรม การคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชน  และสาธิตการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(Cardiopulmonary resuscitation : CPR)  

๓.๒ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงาน  จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ จัดที่ศูนย์การประชุม

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สาธิตการ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) และกิจกรรมสันทนาการ  

๓.๓ การเป็นวิทยากรโดยมีหนังสือราชการส่งมาที่วิทยาลัย  
     ผลการด าเนินงาน อาจารย์ของวิทยาลัยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมของ

หน่วยงานนอกสถาบัน โดยได้มีการประสานท าหนงสือเชิญและกลุ่มงานได้ร่างหนังสือตอบรับและขออนุญาต
จากผู้บริหารตามขั้นตอน 



๒๙๖ 
 

๔. กิจกรรมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ดังตาราง) 
 

รายวิชา วิธีการสอน ประเด็น
บูรณาการ 

นศ.ชั้นปี กลุ่มเป้า 
หมาย 

สถานท ี กิจกรรม 

-รายวิชาการ
ประเมิน
ภาวะสุขภาพ 

-บรรยาย 
-สาธิตและ
สาธิต
ย้อนกลับ 

การประเมิน
ภาวะสุขภาพ 

ชั้นปีที่ 2 /
ภาค
การศึกษาท่ี 
1 

เด็กเล็ก รร.
เทศบาล
บ้านค้อ 

-ประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
-ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

-รายวิชา
หลักการและ
เทคนิคการ
พยาบาล  

-E-Learning 
-สาธิตและ
สาธิต
ย้อนกลับ 

การพยาบาล
ในการจัดท่า
การ
เคลื่อนไหว
และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ
ในการดูแล
ผู้สูงอายุติด
บ้าน 

ชั้นปีที่ 2 /
ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 

ผู้สูงอายุ บ้าน
มหาสารค
าม 

การดูแลให้ความรู้
ด้าน ความสุขสบาย  
การเคลื่อนไหว การ
ดูแลสิ่งแวดล้อม
รอบเตียงและเรือน
นอน  การดูแล
ความสะอาดปาก
และฟัน การล้างมือ 
การออกกลังกาย 
การบริหารข้อใน
ผู้สูงอายุ 

-รายวิชาการ
สอนและให้
ค าปรึกษา  

บรรยาย กระบวนการ
สอนทาง
สุขภาพ 

ชั้นปีที่ 2 /
ภาค
การศึกษาท่ี 
1 

ประชาชน
ทุกกลุ่มวัย 

ชุมชนบ้าน
ค้อ  
ต.ตลาด  
อ.เมือง  
จ.มหา 
สารคาม 

การให้ความรู้ด้าน
สุขภาพรายกลุ่ม/
รายบุคคล 

-รายวิชาการ
พยาบาล
บุคคลที่มี
ปัญหา
สุขภาพ ๑ 

บรรยาย - การ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุใน
การดูแล
ตนเองเมื่อ
เจ็บปุวยและ
การ
สนับสนุน
ทางสังคม  
- แหล่งและ
ทางเลือกใน
การดูแล
สุขภาพ

ชั้นปีที่ 2 /
ภาค
การศึกษาท่ี 
2 

ผู้สูงอายุ - โรงเรียน
ผู้สูงอายุต.
ท่าสอง
คอน อ.
เมือง จ.
มหาสาร 
คาม 
- ศูนย์
ผู้สูงอายุ 
วพ.ศรีมหา
สาร 
คาม 

การตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น การให้
ความรู้ด้านสุขภาพ
รายกลุ่ม/รายบุคคล 
กิจกรรมกระตุ้น
สมอง และกิจกรรม
สันทนาการ 



๒๙๗ 
 

รายวิชา วิธีการสอน ประเด็น
บูรณาการ 

นศ.ชั้นปี กลุ่มเป้า 
หมาย 

สถานท ี กิจกรรม 

ผู้สูงอายุเมื่อ
เจ็บปุวย 

-รายวิชาการ
พยาบาล
ครอบครัว
และชุมชน 1  
-การ
พยาบาล
บุคคลที่มี
ปัญหา
สุขภาพ ๒ 
- การ
พยาบาล
บุคคลที่มี
ปัญหา
สุขภาพ ๓  
ในประเด็น  
- การ
พยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ์ ๑   

๑. บรรยาย 
๒. CBL 
๓. E-
Learning 
๔. การสาธิต
และสาธิต
ย้อนกลับ 
 

- การบริการ
สุขภาพที่
บ้านและเวช
ปฏิบัติ
ครอบครัว 
อนามัย
โรงเรียน อา
ชีวอนามัย 
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และทันต
สาธารณสุข 
- การ
พยาบาล
ผู้ปุวยที่มี
เซลล์
เจริญเติบโต
ผิดปกติ 
- การ
พยาบาล
ผู้ปุวยที่มี
ความผิดปกติ
ของการ
ไหลเวียน
เลือด 
- การ
ประเมิน
ภาวะสุขภาพ 
การสร้าง
เสริมสุขภาพ
และการดูแล
ภาวะสุขภาพ
ของมารดา
หลังคลอด
ปกติ 

ชั้นปีที่ 3 /
ภาค
การศึกษาท่ี 
1 

ประชาชน
ทุกกลุ่มวัย 

ชุมชน
ธัญญาวาส 
อ.เมือง  
จ.มหาสาร 
คาม 

การเยี่ยมบ้าน การ
จัดซุ้มนิทรรศการ
สุขภาพ การให้
ความรู้ด้านสุขภาพ
รายบุคคล/กลุ่ม 
การคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 
กิจกรรมการแสดง 
สันทนาการ การ
ตอบปัญหาสุขภาพ 



๒๙๘ 
 

    ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๕.๑ ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

กลุ่มเปูาหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๕.๒ มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนอย่างน้อย ๕ รายวิชา 

มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
จ านวน ๘ รายวิชา 

๕.๓ อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ จ านวน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

๕.๔ อาจารย์มีการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

อาจารย์มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน ร้อยละ ๙๖.๐๘ 

 
๖. งบประมาณ 

 
ล าดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๘,๐๐๐ - ๐ - ๘,๐๐๐ - ๑๐๐ 
๒ ค่าอาหารว่างและ

อาหารกลางวัน 
๒๓,๗๐๐ - ๐ - ๒๓,๗๐๐ - ๑๐๐ 

 รวมทั้งหมด ๓๒,๗๐๐ - ๐ - ๓๒,๗๐๐ - ๑๐๐ 
 
 ๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

ประเด็น ข้อเสนอ 
1. ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ปัญหาและอุปสรรค 
 

   1.1 พัฒนารูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการไปยัง
รายวิชาอ่ืนๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ 
   1.2 การจัดท าแผนโครงการล่าช้าและขาดความเข้าใจถึงการขอใช้งบประมาณ จึง
ท าให้ไม่สามารถเบิกใช้งบประมาณโครงการได้ (ส่วนใหญ่ขอใช้วัสดุตามแผนของกลุ่ม
วิชา) 
   1.3 ไม่มีแผนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการร่วมกัน
ของแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  1.4 การบูรณาการร่วมกันในรายวิชา ชั้นปี เพ่ือลดความซ้ าซ้อน และให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษามากที่สุด 
  1.5 การมอบหมาย PA บูรณาการ วิจัย พิจารณาเลือกตัวใดตัวหนึ่ง 
  1.6 ควรมีการด าเนินงานที่ชัดเจน การวางแผนร่วมกันทั้งองค์กร และชุมชนที่
บริการวิชาการ 



๒๙๙ 
 

ประเด็น ข้อเสนอ 
  1.7 พัฒนารูปแบบบูรณาการ การประเมินผลที่สามารถใช้ร่วมกัน 

2. ประโยชน์ คุณค่า 
และหรือผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการต่อ
สังคม 
 

นักศึกษา 
1. การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
2. มีจิตอาสาในการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
3. มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการกับประชาชน 
อาจารย์ 
1. ได้รับความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 
2. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพ้ืนที่และหน่วยบริการ เป็นการสร้างเครือข่ายการท างานด้าน
สุขภาพในชุมชน 
3. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสุขภาพท่ีพบในพ้ืนที่เพ่ือน าสู่การศึกษาวิจัยหรือการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือการให้บริการวิชาการในปีต่อไป 
พ้ืนที่/ผู้รับบริการ 
1. นักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ ได้รับการยอมรับและความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ีเป็นอย่างดี 
2. พื้นที่มีการเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการในการจัดบริการวิชาการในครั้ง
ต่อไป 

3. ความส าเร็จของการ
ให้บริการวิชาการแก่
สังคม 
 

1. อาจารย์ของวิทยาลัยมีการเข้าร่วมบริการวิชาการทุกคน 
2. อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและจัดโครงการบริการวิชาการในพ้ืนที่ 
3. มีการจัดท าชุดความรู้เรื่องสมุนไพรกับผู้สูงอายุ 
4. มีพื้นท่ีเปูาหมายในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4. แนวทางการพัฒนา
และปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการในปี
ต่อไป 
 

1. จัดท าโครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม ประจ าปี 2562 โดย
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการร่วมกันของวิทยาลัยกับ
พ้ืนที่เปูาหมาย 
2. การน าผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักศึกษาและอาจารย์ และพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมที่ใช้ในการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชน 

 
ลงชื่อ       กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
 
ลงชื่อ       แจ่มจันทร์ รีละชาติ     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ 

                       วันที ่   22  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2891 



๓๐๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๓๐ 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการประชุมวิชาการประจ าปี: ฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัต ิ“เวชปฏิบัติทันยุคใน
การบริการปฐมภูมิ” 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาพร ประนัดทา นางสาวชนิสรา แสนยบุตร 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๑๕๖๐   จ านวน   ๕  วัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
และผู้สนใจ จ านวน ๒๑๑ คน 
- คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๒๖ คน 

 

๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
         กิจกรรม 
           ระยะท่ี ๑ ขั้นเตรียมการ  
                  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน(ดังภาคผนวก) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ จัดท าคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ  
     จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติประชาสัมพันธ์ทางเว็ปของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามส่ง

หนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ ๗ และในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  ๒.๑ ด าเนินการอบรมตามแผน 

   ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดการติดต่อ
ประสานระหว่างทีมวิจัยและบริการวิชาการรวมทั้งแต่งตั้งบุคลาการภายในวิทยาลัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการด
เนินงานประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานบริการด้านวิชาการ ท าให้การเตรียมงานและการจัดประชุม
ด าเนินได้อย่างดี 

  ๒. การประชุมโครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการ
บริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย การสัมมนา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
(Good practice) ของพยาบาลเวชปฏิบัติและถอดบทเรียนสมรรถนะที่จ าเป็นของพยาบาลเวชปฏิบัติซึ่งระบบ
บริการปฐมภูมิ เป็นกลไกและยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยท าให้ระบบบริการสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์สุขภาพท่ีดี  ด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป พยาบาลเวชปฏิบัติเป็นก าลังหลักของระบบ
บริการปฐมภูมิที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค  รักษาโรคเบื้องต้น และฟ้ืนฟูสุขภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ ผสมผสาน เป็นองค์รวมและต่อเนื่องแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกช่วงวัย ในชุมชน โดยเชื่อมโยง
เครือข่ายบริการสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคประชาชน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการตรวจ



๓๐๑ 
 

วินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้นได้ ก่อนที่จะส่งต่อมาระบบบริการทุติยภูมิ อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา 
การดูแลผู้ปุวยภาวะฉุกเฉิน การดูแลรักษาโรคในเด็กและผู้สูงอายุ และการดูแลผู้ปุวยเรื้อรังในชุมชน รวมถึง
การดูแลสาธารณภัยและเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆได้ เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูวิชาการ ทบทวนองค์ความรู้ 
และพัฒนาสมรรถนะในการรักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าให้ระบบบริการมีประสิทธิภาพในการดูแล 
และสามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี   
         ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 

 หลังสิ้นสุดการประชุมได้ด าเนินการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมอบรมโดยใช้แบบประเมิน 
ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือในการประเมิน ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๙ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ  
   เมื่อสิ้นสุดการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและทีมได้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน 
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้รวมถึงสิ่งที่ต้องน าไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป ทั้งด้านของหัวข้อใน
การจัดโครงการ สถานที่ เป็นต้น 
 
     ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

๑. กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ มีศิษย์เก่าเข้า
ร่วม ๙๔ คน บุคลากรทั่วไป ๑๑๗ คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด
จ านวน ๒๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๒. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๒. กลุ่มเปูาหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากข้ึนไปร้อยละ ๘๙ 
 

๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในด้านการรักษาโรคเบื้องต้นอยู่ใน
ระดับดี อย่างน้อยร้อยละ 80 

๓. กลุ่มเปูาหมายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนความรู้
วิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ อยู่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ ๙๑.๖ 

4. มีการน าองค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย  
๑ รายวิชา 

๔. น าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน
รายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการประเมินภาวะ
สุขภาพ 

๕. มีผลการประเมินประโยชน์ /
ผลกระทบ ของการให้บริการวิชาการต่อ
วิชาชีพและสังคม 

5. มีผลการประเมินประโยชน์ /ผลกระทบ ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับความรู้และการฟ้ืนฟูความรู้ที่เป็นปัจจุบันทันสมัยเพ่ือ
น าไปปรับใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

 
 
 



๓๐๒ 
 

๖. สรุปงบประมาณ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินรายได้ เงินงบ เงินรายได้ เงินงบ เงินรายได้ 

๑ ค่าวิทยากร  - ๒๔,๙๐๐ - ๒๘,๖๔๐ - -3,740 - 
๒ ค่าอาหารกลางวัน

และอาหารว่าง 
- ๕๖๕,๐๐๐ - ๙๔,๑๒๐ - ๔๗๐,๘๘๐ 83.34 

๓ ค่าเดินทางของ
วิทยากร 

- ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๘๔๐ - -840 - 

๔ ค่าท่ีพัก 
วิทยากร 

- ๕,๐๐๐ - ๑,๓๐๐ - ๓,700 74 

๕ ค่ากระเป๋าบรรจุ
เอกสารส าหรับผู้
เข้าประชุม 

- ๕๒,๗๕๐ - ๕๕,๐๐๐ - -2,250 - 

๖ ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ 

- ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 100 

๗ ค่าถ่ายเอกสาร - ๓๓,๘๕๐ - ๒๗,๙๕๐ - 5,900 17.42 
8 ค่าออกใบเสร็จ

สมาคมฯ ๕% 
ของรายรับ 

- ๓๖,๕๗๕ - ๓๖,๕๗๕ - - 0 

9 ค่าขอหน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง                                               

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - - 0 

10 อ่ืน ๆ - ๑,๕๗๕  ๒๘,๗๘๕ - - - 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

โครงการ 
 ๓๗๕,๐๐๐  2๘๕,๒๑๐ - ๘๙,๗๙๐ ๒๓.๙๔ 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับ 
โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ 
ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 



๓๐๓ 
 

 ๗.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๓ การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในการ
โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องเวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิและจาก
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้
คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม 
ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๘.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
๘.๓ การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 ๘.๔ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การจัดท าระบบการลงทะเบียนให้เป็นระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรโปรแกรมการฝึกอบรม
ในกระทรวงสาธารณสุขให้มีมาตรฐาน 
 ๙.๒ การจัดท าระบบการจ่ายเงินแบบ Teller payment เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของผู้ช าระ
ค่าลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 ๙.๓ จัดท าเอกสาร/ หนังสือประกอบการประชุมให้เป็นรูปเล่มสวยงาม อ่านได้ชัดเจน และมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
 ๙.๔ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการวิชาการท่ี
มุ่งมาตรฐาน   
 ๙.๕  ควรมีการจัดการประชุมต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี โดยมีแผนการจัดที่ชัดเจนประชาสัมพันธ
ล่วงหน้า 
 
            สุภาพร ประนัดทา.                     แจ่มจันทร์  รีละชาติ 
      ( นางสาวสภุาพร ประนัดทา)                                    (นางแจ่มจันทร์  รีละชาติ) 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ 
                                                          วันที่  22  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับทีโ่ครงการ / กิจกรรมที่  ๓๑ 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
๒. ผู้รับผิดชอบ   ๑. นางสาวนิตยา  กออิสรานุภาพ  ๒. นายวสันต์  ศรีแดน  ๓. นางสาวรัตติกร  พรดอนก่อ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
     ระหว่างวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมจริง (คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑. ผู้เข้าศึกษาอบรมจ านวน จ านวน  ๗๗  คน 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานในโครงการ 
จ านวน ๓๗ คน 

๗๗  
๓๗ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๔คน ร้อยละ ๑๐๐ 
 
๕. สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามหลัก Plan Do Check Act (PDCA) 
 ๕.๑.๑ การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน (Plan) 

๑. จัดท าหลักสูตรขออนุมัติจากสภาการพยาบาล 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพ่ือวางแผน

ด าเนินงานโครงการ และจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงรุก และรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ด าเนินการคัดเลือกและประกาศ

รายชื่อผู้เข้าอบรม  
๔. ประชุมวางแผนการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับอาจารย์ผู้สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 
 ๕.๑.๒ การด าเนนิงาน (Do) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
           เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาอบรมระหว่างหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์เฉพาะ  
           เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถแก่
บุคลากรในการช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

๑. จัดการอบรมภาคทฤษฎี ระยะเวลา ๒๖ สัปดาห์ ที่
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  อบรมในวันศุกร์ วันเสาร์ 
และวันอาทิตย์ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย ๑๔ 
รายวิชา 
๒. จัดการอบรมภาคปฏิบัติ ระยะเวลา ๒๔ สัปดาห์ ที่
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์   ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมืองมหาสารคาม 



๓๐๕ 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
ในการดูแลบุคคล ทั้งในสถานพยาบาล ที่บ้าน
และในชุมชน ในด้านการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน การพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และการพยาบาลบุคคลที่อยู่ในระยะท้าย 

จ านวน ๑๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย ๕ รายวิชา ได้แก่ 
๓. อภิปรายกลุ่มย่อยกรณีศึกษาและการน าเสนอกรณีศึกษา 

 
 ๕.๑.๓ การตรวจสอบและการประเมินผล (Check) 
  ๕.๑.๓.๑ ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
๑. ผู้เข้าศึกษาอบรมผ่านเกณฑ์
การวัดและประเมินผลตามที่
หลักสูตรก าหนด  

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้า
ศึกษาอบรมผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดจ านวน ๗๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๘๑ 

๒. มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการ ศึกษาอบรมระหว่าง
หน่วยงานอย่างน้อย ๒ เครือข่าย 

ร้อยละ ๑๐๐ มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
อบรมระหว่างวิทยาลัยกับ 4 หน่วยงาน คือ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และศูนย์สุขภาพชุมชน
เมืองมหาสารคาม 

 
 ๕.๑.๔ การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

 
ปัญหาอุปสรรค การน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 

๑. ปัญหาและอุปสรรคที่มีขณะปฏิบัติโครงการและ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการด าเนินการได้ส าเร็จ 

 

    ๑.๑ เอกสารการประชุมได้รับช้า และตัวหนังสือ
เล็ก สีหมึกจากการส าเนาเอกสารจางไม่ชัดเจน  

- ติดตามเอกสารจากวิทยากรก่อนวันที่มีการเรียนการ
สวนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์และน าเอกสาร
ต้นฉบับส่งส าเนาก่อนวันอบรม และตรวจสอบ
ตัวหนังสือ คุณภาพของสีหมึกก่อนแจกเอกสารให้ผู้รับ
การอบรมทุกครั้ง 

๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงครั้งต่อไป 
    ๒.๑ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
          ๒.๑.๑ เอกสารการประชุมได้รับช้า และ
ตัวหนังสือเล็ก สีหมึกจากการส าเนาเอกสารจางไม่
ชัดเจน  

 
 
- ในการอบรมครั้งต่อไปควรรวบรวมเอกสารและ
จัดท าเอกสาร/ หนังสือประกอบการประชุมให้เป็น
รูปเล่มและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 



๓๐๖ 
 

ปัญหาอุปสรรค การน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 
    ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
           ๒.๒.๑ วิทยากรบางท่านมีการสอนเนื้อหา 
ซ้ าซ้อน  

 
- แบ่งหัวข้อหรือรายละเอียดในการสอนให้วิทยากร
แต่ละท่านอย่างชัดเจน 

    ๒.๒.๒ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ าแหล่งฝึกมี
ความสับสนในการใช้แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 
 

- คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาและปรับปรุงและ
ประสานชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมนิการฝึกปฏิบัติงาน 

 
๖. สรุปงบประมาณ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงินงบ 
เงิน

ลงทะเบียน 
เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เหลือ
จ่าย 

งบที่จะใช้ทั้งหมด 1,300,000 1,207,577 92,423 7.11 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ๗.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๘.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกันเป็นระยะ 
และมีการก ากับติดตามงานในผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน 

๘.๓ มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ๖ เดือน และเพ่ิมเติมการ
ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย เฟสบุ๊ค และตั้งไลน์กลุ่มพยาบาลเวชปฏิบัติ 
รวมทั้งจดหมายเรียนเชิญเข้าประชุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๘.๔ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
 



๓๐๗ 
 

              นิตยา  กออิสรานุภาพ                                แจ่มจันทร์  รีละชาติ 
          (นางสาวนิตยา  กออิสรานุภาพ)                               (นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้างานบริการวิชาการ 
 

                                    ลงชื่อ          ผู้บริหารที่รับผดิชอบ         
             (นางนิสากร  วิบูลชัย) 

               รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
             วันที่ ๒๒ เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๓2 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)  รุ่นที่   ๒8 
๒. ผู้รับผิดชอบ   อ.ขนิษฐา ธนสมบัติ /อ.ชนิสรา แสนยบุตร 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่  ๔ มิถุนายน  2561 – 22 มิถุนายน   ๒๕๖1 
๔. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการคัดเลือกจาก วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จ านวน 60 คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
     5.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงานโครงการ  
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งคู่มือการอบรม 
๓. ประสานงาน ติดต่อวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.ด าเนินการ โดย 

  ๔.๑ การเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้านการบริหารงานและการจัดการ ประกอบด้วย  
         ๑) การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาสมรรถนะทางกาย ทางจิต ทางบุคลิกภาพของผู้เข้ารับ
การอบรม 
               ๒) การบรรยาย อภิปราย เนื้อหาตามหลักสูตรที่ก าหนด 
               ๓) ฝึกปฏิบัติการบริหารองค์กรและวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
                ๔) การศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร 
        ๔.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
        ๕. สรุปผลการเรียนรู้และประเมินผลการอบรม 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
          ๑. ประเมินผลโครงการ และประชุมทีมผู้ประเมินผล เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
          ๒. การตรวจสอบและเตรียมเอกสารแบบฟอร์มการประเมินผลโครงการดังนี้ 
          การประเมินผลภาควิชาการ 
    - การพัฒนาทักษะการน าเสนอรายบุคคล 
   - การเรียนรู้แบบ PBL 
  - บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจ าวัน (Portfolio) 
 
 
 
 



๓๐๙ 
 

     5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๕.๑ ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์
ทดสอบความรู้และสมรรถนะตามที่
หลักสูตรก าหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

  ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้และสมรรถนะตามท่ี
หลักสูตรก าหนดร้อยละ ๑๐๐ 

๕.๒ ร้ อยละของกลุ่ ม เปู าหมายมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากขึ้นไป อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

  ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78   

๕.๓ ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสมรรถนะ
ของบุคลากรภายหลัง  เข้ารับการ
พัฒนาในระดับมากขึ้นไป อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

   ๓. ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลัง เข้ารับการพัฒนาในระดับ
มากขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ (ยังไม่ครบระยะติดตาม) 

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าโครงการการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 
ระหว่างวันที่ 4  มิถุนายน – ๒๒ มิถุนายน  256๑  ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 

 

ล าดับ รายการ/กิจกรรม 
ผลการประเมิน 

การแปลผล 
ค่าเฉลี่ย S.D 

1 สถานที่และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 
 1.1  การจัดเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการ

เรียนการสอนใน รายวิชาต่างๆ เหมาะสม  
4.73 .45 มากที่สุด 

 1.2  สภาพห้องเรียนมีความสะดวกและเหมาะสม 4.72 .45 มากที่สุด 
 1.3  การจัดสถานที่พักในระหว่างการฝึกอบรมมี

ความเหมาะสม 
4.67 .47 มากที่สุด 

 1.4 สถานที่ในการค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ห้องสมุด
มีความเหมาะสม 

4.55 .53 มากที่สุด 

2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 2.1  เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีความ

สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
4.78 .45 มากที่สุด 

 2.2  มีการจัดเรียงและการจัดรูปแบบเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 

4.73 .45 มากที่สุด 

 2.3 มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมในแต่ละวิชา
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการท าความเข้าใจด้วย
ตนเอง 

4.72 .45 มากที่สุด 



๓๑๐ 
 

ล าดับ รายการ/กิจกรรม 
ผลการประเมิน 

การแปลผล 
ค่าเฉลี่ย S.D 

3 การจัดการเรียนการสอน 
 3.1  วิธีการ/เทคนิคการฝึกอบรมสามารถ

ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลของ  โครงการฝึกอบรม 
4.83 .38 มากที่สุด 

 3.2  มีการเสริมสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม 
โดยการบรรยาย อภิปราย หรือการท ากิจกรรม
กลุ่ม อย่างเหมาะสม 

4.85 .36 มากที่สุด 

 3.3  มีการเสริมสร้างความสามัคคีและความ
เข้าใจอันดีของผู้เข้าอบรมด้วยกิจกรรมกลุ่ม 

4.87 .34 มากที่สุด 

 3.4  มีความสอดคล้องกันระหว่างกิจกรรมการ
เรียนการสอนกับจุดมุ่งหมายรายวิชา 

4.87 .34 มากที่สุด 

 3.5  ระยะเวลาของการฝึกอบรมมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

4.62 .76 มากที่สุด 

 3.6  มีการจัดเนื้อหาและล าดับวิชาก่อน – หลังที่
เหมาะสมและมีความต่อเนื่องกัน 

4.77 .43 มากที่สุด 

 3.7 เนื้อหารายวิชาต่างๆ ที่บรรจุไว้ในการเรียน
การสอน มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

4.80 .40 มากที่สุด 

 3.8  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

4.80 .40 มากที่สุด 

4 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ    
 4.1  พ้ืนที่ที่ไปศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 4.82 .39 มากที่สุด 
 4.2  ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีความ

เหมาะสม 
4.77 .43 มากที่สุด 

 4.3  การบริหารจัดการในการเดินทางไปศึกษาดู
งานมีความเหมาะสม 

4.78 .41 มากที่สุด 

5 วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง    
 5.1  มีการคัดเลือกวิทยากรบรรยาย/อภิปรายใน

หลักสูตร เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่บรรยาย 
4.75 .44 มากที่สุด 

 5.2  วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ส่วนร่วมในการฝึกอบรมและแสดงความคิดเห็น
อย่างกว้างขวาง 

4.77 .43 มากที่สุด 

 5.3  วิทยากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

4.85 .36 มากที่สุด 

 5.4  ความรู้ที่วิทยากรแต่ละท่านถ่ายทอดมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยากรท่านอ่ืนๆ 

4.80 .40 มากที่สุด 

 5.5 วิทยากรพี่เลี้ยงมีความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์และความพร้อมในการเป็น

4.78 .41 มากที่สุด 



๓๑๑ 
 

ล าดับ รายการ/กิจกรรม 
ผลการประเมิน 

การแปลผล 
ค่าเฉลี่ย S.D 

วิทยากรพี่เลี้ยงเป็นอย่างดี 
 5.6 วิทยากรพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาและค าแนะน า

อย่างชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน 
4.78 .41 มากที่สุด 

6 การวัดและประเมินผล    
 6.1  มีการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล

ระหว่างการอบรมอย่างเหมาะสม 
4.82 .39 มากที่สุด 

 6.2  มีการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลเมื่อ
เสร็จสิ้น 

4.80 .40 มากที่สุด 

7 การบริหารจัดการ    
 7.1  ผู้บังคับบัญชาท่านให้ความส าคัญและ 

สนับสนุนในการเข้ารับการฝึกอบรม 
4.93 .25 มากที่สุด 

 7.2  มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสาร 
เกี่ยวกับการอบรมจากวิทยาลัยที่จัดอบรมอย่าง 
เหมาะสม 

4.85 .36 มากที่สุด 

 7.3  มีการส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้ผู้
เข้าอบรมล่วงหน้า 

4.88 .32 มากที่สุด 

 7.4  มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการบริการ 
 การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาระหว่าง 
การฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 

4.87 .34 มากที่สุด 

 7.5  บุคลากรผู้รับผิดชอบห.39ลักสูตร/การจัด
อบรม มีความรู้ความสามารถตรงกับหน้าที่
รับผิดชอบ/งานที่ได้รับมอบหมาย 

4.85 .36 มากที่สุด 

 7.6  บุคลากรที่รับผิดชอบหลักสูตร/การจัดอบรม  
มีจ านวนเพียงพอ 

4.83 .38 มากที่สุด 

 7.7 วัสดุ/อุปกรณ์ ในหลักสูตร/การฝึกอบรม มี 
จ านวนเพียงพอ 

4.82 .39 มากที่สุด 

 7.8  การจัดสถานที่ในระหว่างการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม 

4.78 .41 มากที่สุด 

 7.9  มีการวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรอย่างเหมาะสม 

4.83 .38 มากที่สุด 

 7.10  มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคลากรและการด าเนินงานรวมถึงการ
ประสานงานที่ชัดเจน และเหมาะสม 

4.82 .39 มากที่สุด 

 7.11  มีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน
หลักสูตรตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

4.82 .39 มากที่สุด 

 7.12 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมมีความ
เหมาะสมกับหลักสูตร 

4.83 .38 มากที่สุด 



๓๑๒ 
 

ล าดับ รายการ/กิจกรรม 
ผลการประเมิน 

การแปลผล 
ค่าเฉลี่ย S.D 

 7.13 ระยะเวลาในการจัดอบรม (3 สัปดาห์) มี
ความเหมาะสมกับหลักสูตร 

4.58 .99 มากที่สุด 

 7.14 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้า
รับการอบรมครั้งนี ้

4.78 .41 มากที่สุด 

 
๖. สรุปงบประมาณ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงิน
งบ 

เงิน 
นอกงบ 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงิน 
นอกงบ 

๑ ค่าสมนาคุณวิทยากร  177,000  97,500  79,500 44.92 
๒ ค่าท่ีพักและค่าเดินทาง

วิทยากร 
 20,000  10,750  9,250 46.25 

๓ ค่ากระเป๋าเอกสาร  18,300  18,300  0 - 
๔ ค่าเอกสารประกอบการ

อบรม 
 50,000  6,960  43,040 86.08 

๕ ค่าอาหาร   666,400  557,550  308,850 35.65 
๖ ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 

๒ มื้อ x ๖๙ คน x ๑๙ 
วัน  

 72,200  64,250  7,950 11.01 

๗ ค่าจ้างเหมารถพร้อม
น้ ามันเชื้อเพลิง 

 50,000  38,000  12,000 24.00 

๘ ค่าท่ีพักในการศึกษาดูงาน  58,500  27,000  31,500 53.85 
9 ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

 12,540  12,520  20 0.16 

๑0 ค่าวัสดุอุปกรณ์  64,030  25,899  38,131 59.55 
 รวมค่าใช้จ่าย 

ทั้งโครงการ 
 1,088,970  858,729  530,241 38.18 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑     การบริหารจัดการของกลุ่มงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานกลุ่มงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างาน
เป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ
และใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 



๓๑๓ 
 

 ๗.๒    วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

๗.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในการ
อบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๘ และจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
   
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑    การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้มีแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจนท าให้การด าเนินการส าเร็จได้ตามแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๘.๒    การมอบหมายงานที่ชัดเจน   มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 

๘.๓    การควบคุมก ากับติดตามงาน 
 ๘.๔    ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 ๘.๕ ความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมท าให้การอบรมเป็นไปด้วยดี 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑  จากการประเมินผลการจัดการอบรมผู้เข้าอบรมเสนอให้มีหนังสือในการค้นคว้าในเรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารมากขึ้น 

๙.๒  การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๓  การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการท่ีมุ่ง
มาตรฐาน   
   
     ลงชื่อ     ขนิษฐา  ธนสมบัติ   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          ( นางขนิษฐา  ธนสมบัติ )   
 
                 

                                    ลงชื่อ          ผู้บริหารที่รับผดิชอบ         
             (นางนิสากร  วิบูลชัย) 

               รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
             วันที่ ๒๒ เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 



๓๑๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๓3 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
:สนับสนุนและบริการวิชาการการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board:DHB)   
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  ดร.ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์ 
3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

4.๑ บุคลากรสุขภาพและประชาชนในพื้นท่ี เขตสุขภาพที่ ๗ 
4.๒ อาจารย์ร่วม ออกบริการวิชาการสุขภาพเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างน้อย 
       จ านวน ๒ คน 

5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
        (PLAN)  
          ๑.๑   รวบรวมผลการประเมินผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ววิเคราะห์ผลเพื่อหา
แนวทางการพัฒนางาน 

๑.๒ ประชุมรองผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มงานเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา 
๑.๓ ประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ  
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ  

        (DO) 
         ๒.๑ กลุ่มงานบริการวิชาการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
         ๒.๒ประชาสัมพันธ์โครงการ 
         ๒.๓ เข้าร่วมประชุม/อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ 
         ๒.๔ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขับเคลื่อนของระบบสุขภาพอ าเภอ 
         ๒.๕ เป็นวิทยากรและประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ 
         ๒.๖ รว่มสนับสนุนการ ด าเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ 
        ๒.7 ร่วมถอดบทเรียนและประเมินผลในการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ ในเขตบริการสุขภาพที่ ๗ 
        ๒.๘ ประชุมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยในการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ 
      (CHECK) 
          ๑. กลุ่มงานวิจัยฯ สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
          ๒. สรุปปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาเสนอต่อผู้บริหาร และน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 



๓๑๕ 
 

     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ ในเขตบริการ
สุขภาพที่ ๗ อย่างน้อย ๑ แห่ง 

๕.๑ มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
ระบบสุขภาพอ าเภอ ในเขตบริการสุขภาพที่ ๗  
อย่างน้อย ๒ แห่ง ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๕.๒ มีอาจารย์ร่วม ออกบริการวิชาในการ
พัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ ในเขตบริการ
สุขภาพที่ ๗ เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน อย่างน้อย จ านวน ๒ คน 

๕.๒ จ านวนอาจารย์ที่ร่วมออกบริการวิชาในการพัฒนา
ระบบสุขภาพอ าเภอ ในเขตบริการสุขภาพที่ ๗  
เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จ านวน ๕ คน 

๕.๓ มีผลงานการถอดบทเรียนในการพัฒนา
ระบบสุขภาพอ าเภอ ในเขตบริการสุขภาพ 
ที่ ๗ อย่างน้อย ๑ แห่ง 

๕.๓ มีผลงานการถอดบทเรียนในการพัฒนาระบบสุขภาพ
อ าเภอ ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  

 
๖. งบประมาณ 
 การด าเนินโครงการใช้งบประมาณจากเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ ได้สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ ในเขตบริการสุขภาพที่ ๗  
๗.๒ ได้มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยสามารถถ่ายทอดความรู้จากการให้บริการวิชาใน

การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ  
๗.๓ ได้ผลงานการถอดบทเรียนในการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ ในเขตบริการสุขภาพที่ ๗  

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การร่วมมือและร่วมใจในการพัฒนางานการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 การด าเนินโครงการบางประเด็นการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ ยังไม่มีความชัดเจนในการวิเคราะห์
ปัญหาและขาดการเชื่อมโยงกับบางหน่วยงาน อีกทั้งงบประมาณในการด าเนินงานยังไม่เพียงพอ  

 
ลงชื่อ      ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(ดร.ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์) 
                                              ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
  
  



๓๑๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๓4 
๑ ชื่อโครงการ : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบัน  สู่ระดับ
นานาชาติ : การไปศึกษาดูงาน Graduate School of Health Sciences, Okayama University, Japan 
๒. ผู้รับผิดชอบ   
 1. ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์    2. ดร.นิสากร วิบูลชัย                   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ ๕ – 10 พฤศจิกายน 25๖๐ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน    2  คน 

2. นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน    ๖   คน 
                                                               รวมทั้งสิ้น  ๘  คน 
 

๖. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
      6.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ การศึกษาดูงานของอาจารย์และ
นักศึกษาด้านการจัดการศึกษา การวิจัยทางการพยาบาล และการดูแลสุขภาพในชุมชน ณ Okayama 
University 
        6.1.๑ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา  ผลการด าเนินงาน 

ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Okayama University  จ านวน ๔ วัน 
๑) ด้านการเรียนการสอน 

๑. การจัดการเรียนการสอนภาคทดลองเน้นปฏิบัติเสมือนจริง  
     ๒. สิ่งสนับสนุนด้านการเรียนอื่นๆ 
๒) ด้านระบบบริการสุขภาพ 

๒.๑ อุปกรณ์การแพทย์มีความทันสมัย  การใส่ใจผู้บริการทั้งประชาชนทั่วไปและผู้พิการ  
โดยสังเกตจากทางเดินในโรงพยาบาลจะมีปูกระเบื้องส าหรับผู้พิการทางสายตา  ตลอดเส้นทางการ
เดินทาง และสามารถเห็นได้จากสถานที่ต่างๆทั่วเมือง เช่น โรงแรม ทางเท้า สนามบิน เป็นต้น ซึ่งจาก
การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่าทางเดินส าหรับผู้พิการทางสายตา มีการคิดค้นโดยชาวญี่ปุุนและทดลอง
ใช้ที่จังหวัดโอกายาม่าเป็นแห่งแรก 

๒.๒ การมีอาสาสมัครที่มาช่วยอ านวยความสะดวกกับผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล 
ทีม่าด้วยความเต็มใจโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งอาสาสมัครส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุที่เกษียณราชการ 
แล้ว 

๒.๓ การรับบัตรคิวเข้ารับการตรวจรักษา จะมีเครื่องสอดบัตรประชาชนเพื่อรับบัตรคิว  
และรอหน้าห้องเรียกตรวจ ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกและประหยัดเวลา   

๒.๔ มีอุปกรณ์ทางสุขภาพที่ผู้รับบริการสามารถสั่งซื้อได้กับทางโรงพยาบาลโดยสามารถ 
ดูรายละเอียดและราคาได้จากเอกสารรายการสินค้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 



๓๑๗ 
 

      ๒.๕ การรับบริการทางสุขภาพจะเป็นการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพทุกราย โดยส่วน 
ใหญ่ประชาชนของประเทศญี่ปุุนก็จะมีการท าประกันสุขภาพไว้ใช้เมื่อยามเจ็บปุวย 
               ๒.๖ มีโรงพยาบาลเอกชนที่ดูแลผู้รับบริการอย่างครบวงจร เปรียบเสมือนบ้านที่มีผู้ดูแล 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมงท้ังแพทย์และพยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพสาขาอ่ืนๆร่วมดูแล ซึ่งการรับ 
การรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนี้นั้น ส่วนใหญ่ญาติของผู้รับบริการจะไม่สามารถดูแลผู้ปุวยที่บ้านได้  
โดยจะมีการแบ่งบริเวณของโรงพยาบาลออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ท าการรักษากับส่วนที่พักภายหลัง 
อาการเจ็บปุวยดีขึ้น ซึ่งผู้ปุวยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปุวยที่มีความพิการไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ  

๒.๗ มีการจัดบริการห้องสมุดส าหรับผู้รับบริการซึ่งเรียกว่าห้องสมุดผู้ปุวย เพื่อให้ผู้ปุวย 
หรือญาติเข้ามาศึกษาหาความรู้หรือพักผ่อนโดยการอ่านหนังสือภายในห้องสมุด และผู้รับบริการ 
สามารถที่จะยืมหนังสือออกไปอ่านที่หอผู้ปุวยได้ 
 

                  6.๑.๒  เพ่ือสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ การวิจัยทางการพยาบาลและวัฒนธรรม 
ระหว่างสถาบันการศึกษา   ผลการด าเนินงาน 
                    มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดประชุมวิชาการ แต่ไม่ได้มีการไปให้บริการวิชาการ                                       
        ๖.๑.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
ทางการพยาบาลของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและสาธารณสุขในประเทศไทยและประเทศญี่ปุุน ผล
การด าเนินงาน 

การจัดการศึกษา จะเน้นให้นักศึกษาเน้นการปฏิบัติจริง เช่น 
       ๑. รายวิชาประเมินสุขภาพ ซึ่งในห้องปฏิบัติการจะประกอบด้วยแบบฟอร์มในการซัก

ประวัติและตรวจร่างกายอุปกรณ์ในการตรวจร่างกายทุกระบบ ส าหรับการตรวจร่างกาย มีเครื่องวัด
ความอ่อนล้าของสายตา, การวัด VA และอุปกรณ์การตรวจร่างกายตามระบบอ่ืนๆ  ซึ่งการตรวจการ
ได้ยินนั้นจะมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบระดับเดซิเบลของผู้ปุวยให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ ซึ่งอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเรียนการสอนนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย และมีจ านวนเพียงพอต่อการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละครั้ง  

       ในการเรียนนั้นจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยในการเข้าฐานการตรวจร่างกาย และ
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทุกคน 

      ๒ รายวิชาพ้ืนฐานทางการพยาบาล จะมีแขนปลอมที่มีหลอดเลือดและสามารถท าเลือด
เทียมมาบรรจุเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติเจาะเลือดหรือให้ยาทางหลอดเลือดด า 

     ๓. สิ่งสนับสนุนด้านการเรียนอ่ืนๆ 
                            - มีห้องสมุดที่มีหนังสือหลากหลายสาขาวิชา และค่อนข้างทันสมัย มีโต๊ะส าหรับการนั่ง 

อ่านหนังสือ อีกท้ังยังมีมุมอ่านหนังสือเพ่ือใช้ในการพักอ่านหนังสืออย่างเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และมี 
วารสารวิจัยทางการพยาบาลและทางการแพทย์ 

 
                ๖.๑.4 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและญี่ปุุน        

ผลการด าเนินงาน 
พิธีชงชา  
พิธีการชงชาของญี่ปุุนไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของ

ชาติแต่ในพิธีนี้จะให้ความส าคัญกับหลักปรัชญาพ้ืนฐานทั้ง ๔ อันได้แก่  ความกลมกลืนกับธรรมชาติ 
ความเคารพกัน ความบริสุทธิ์ และ ความสงบ เมื่อมองถึงแก่นแท้ของพิธีชงชานั้น จะเข้าใจถึงปรัชญา



๓๑๘ 
 

การท าจิตใจ จิตวิญญาณให้มีความสงบ ความงามในความเรียบง่ายและความสงบ อุปกรณ์ชงชาอย่าง
กาต้มน้ า ถ้วยชาเป็นสิ่งเรียบง่าย ในการร่วมพิธีชงชาท าให้รับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีและรู้สึกว่า
ตนเองมีเกียรติที่ได้มาร่วมพิธี เมื่อได้ดื่มชารู้สึกว่าชามีรสชาติที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่ง รับรู้ได้ถึง
ธรรมชาติของชา และเมื่อเราตัดรสชาติปรุงแต่งของชาออกไปก็ท าให้เรารับรู้ถึงความบริสุทธิ์ของชาได้
มากขึ้น ก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกท่ีแตกต่างจากการดื่มชาโดยทั่วไป อีกทั้งการมีพิธีกรรมที่มี
เกียรติยิ่งท าให้พิธีมีมนต์ขลังเพ่ิมมากข้ึน 

การโค้งค านับ ชาวญี่ปุุนไม่นิยมไหว้แบบชาวไทย หรือจับมือแบบชาวตะวันตก แต่จะนิยม
โค้งค านับแทนในเวลาที่พบหรืออ าลา ประเพณีการโค้งค านับของชาวญี่ปุุน นอกจากโค้งค านับเวลา
พบกันหรืออ าลาแล้ว ยังสามารถท่ีจะท าเม่ือต้องการขอบคุณ สิ่งที่สัมผัสได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในครั้งนี้จะพบได้ว่าชาวญี่ปุุนมีความอ่อนน้อม ซึ่งสังเกตจากการโค้งค านับที่จะพบเห็นได้บ่อยครั้ง 
ดังเช่นกับชาวไทยที่ใช้การไหว้ในการแสดงวัฒนธรรมของเราให้ชาวญี่ปุุนได้ทราบ แต่ก็ไม่ลืมที่จะ
เรียนรู้การโค้งค านับแบบชาวญี่ปุุน ดังค าที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ท าให้ชาวญี่ปุุนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
ไทย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติและมุมมองระหว่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของชาติให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ 

 
      5.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางการ
พยาบาลหรือการวิจัยทางการพยาบาลกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ เครือข่าย 

เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางการ
พยาบาลหรือการวิจัยทางการพยาบาลกับ
Okayama University 

 
    ๖. งบประมาณ 
  

ล า 
ดับ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ 16,000 - - - 16,000 - 100 
2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000 - - - 10,000 - 100 
3 ค่าท่ีพัก 6,000 - - - 6,000 - 100 
4 ค่าเดินทางไป

ต่างประเทศ 
- 281,0

40 
- 278,0

00 
- 3,040 1.08 

รวม 32,000 281,0
40 

- 278,0
00 

32,000 -  

รวมทั้งหมด 313,040 278,000 35,040 11.19 
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๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
   - 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ ผู้บริหารทุกระดับ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
๘.๒ ความมุ่งม่ันในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑  การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

- ตระหนักในความส าคัญของการด าเนินงานความร่วมมือเครือข่ายกับต่างประเทศ 
- สร้างสรรค์ผลงานวิจัย บทความวิชาการด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

      9.๒.  ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
- ควรสนับสนุนทุนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
         ลงชื่อ     อัจฉรา มีนาสันติรักษ์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

       (นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์) 
                                                   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 

                                    ลงชื่อ          ผู้บริหารที่รับผดิชอบ         
             (นางนิสากร  วิบูลชัย) 

               รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
             วันที่ ๒๒ เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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พันธกิจด้าน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  35 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย            

 วันสําคัญทางสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และวัฒนธรรม 
  องค์กร 

๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕61 
๔. กลุ่มเป้าหมาย   

๔.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ จํานวน 474 คน 
๔.๒ อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จํานวน 90 คน 

  รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  564  คน 
๕. การด าเนินงาน 

๕.๑. จัดทํา/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.๒. ติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประสานกลุ่ม เป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรม 
๕.3 ขอรถรับ-ส่ง กลุ่มกิจกรรม 
๕.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ กับพัสดุ ร่วมกิจกรรม 
๕.5.ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบวิทยาลัย 
๕.6.กลุ่มกิจกรรมทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 
๕.7 ประสานกลุ่มกิจกรรมบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่กําหนด ประกอบด้วย 

-สถาบันชาติพระมหากษัตริย์  10 กิจกรรม 
-ศาสนา 4 กิจกรรม 
-ขนบธรรมเนียมประเพณี 6 กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

1 กิจกรรมที่ 1 วันพยาบาลแห่งชาติ 
1.1กิจกรรมภายในวิทยาลัย 
เถิดพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนคริทราบรมราชชนนี 
1.ประสานนักศึกษาเตรียมสถานที่จัด
บริเวณลานพิกุลทอง 
2.วางพานพุ่มถวายสักการะ 
3.ประสานนักศึกษาจัดบอร์ด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติของวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

วันพยาบาลแห่งชาติ  วันที่ 20 ตุลาคม 2560 
-อาจารย์ทุกคนและบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 
20 คน 
-นักศึกษาชั้นปีที่ ทุกชั้นปี จํานวน 474 คน 
ผลการด าเนินงาน 
1.อาจารย์ทุกคนและบุคลากรสายสนับสนุน/อาจารย์เข้า
ร่วมพิธีถวายความเคารพแด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราช
ชนนี -อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ณ ลานพิกุลทอง บุคลากร 20 คน  
2. นักศึกษาชั้นปีที่ทุกชั้นปี จํานวน 474  คน  
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

ณ ลานพิกุลทองวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
3.จัดบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เทิดพระเกียรติใน
วิทยาลัย 
กิจกรรมภายนอกวิทยาลัย 
กิจกรรมภายนอกวันพยาบาลร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
-ประชาสัมพันธ์กลุ่มกิจกรรม 
-ขอรถรับ-ส่ง กลุ่มกิจกรรม 
-อาจารย์บุคลากรเข้าร่วมกิจรรม จํานวน 21 คน  
-นักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมจํานวน 50 คน 
 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาสารคาม 

2 กิจกรรมที่ 2 : 
วันปิยมหาราชและกิจกรรม ๑๐๐ปีแห่ง
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า 

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จํานวน ๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จํานวน 10 คน 
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรม 30 คน ณ บริเวณพระบรม
รูปหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

3 กิจกรรมที่  3 :เป็นวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร /วันชาติไทย /วันพ่อแห่งชาติ 
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 
กิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มี
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้าร่วมกิจรรม จํานวน 56 คน 
-นักศึกษาพยาบาล เข้าร่วม จํานวน 475 คน 
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 
กิจกรรม ในวันคล้ายวันสวรรคต ถวายความอาลัย รําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาล 
เข้าร่วม จํานวน 500 คน 
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 
กลุ่มกิจกรรม เป้าหมายอาจารย์บุคลากร 8 ท่าน 
ร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ 
ในหลวง ร.9  ประจําปี 2560 กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจํานวน 7 ท่าน 
 ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง 
ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม  2560 เวลา 10.00 น. 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ณ วัดมหาชัยพระอาราม จังหวัดมหาสารคาม 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม จํานวน 12 คน 
วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. 
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล  
โครงการอุปสมบทถวาย 89 รูปเป็นพระราชกุศลแด่ใน
หลวง ร.9 ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง 
อาจารย์บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 12 ท่าน 
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. 
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 มีอาจารย์บุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 32 คน ณ บริเวณสนามศาลากลาง
จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. 
พิธีเก็บพระอัฐิลอยอังคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 มีอาจารย์บุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 3 คน ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัด
มหาสารคาม 

4 กิจกรรมที่  4 : 
วันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมถวายราช
สักการะ เดินเทิดพระเกียรติ ถวายพวง
มาลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 

 วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. 
 พิธีบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จํานวน 9 คน 
นักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 10 คน 

5 กิจกรรมที่ 5 :  
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
วันข้าราชการพลเรือน 

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. 
ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า  
และวันข้าราชการพลเรือน 
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรม เข้าร่วม จํานวน 11 คน 

6 กิจกรรมที่  5 : วันจักรี 
-พิธีถวายราชสักการะจัดเตรียมพวง
มาลา 

วันที่ 6 เมษายน 2561  เวลา 08.00 น. 
-ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจกรี 
มีกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมจํานวน  8 คน 

7 กิจกรรมที่ 6 :งานพิธีเฉลิม 
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

วันที่ 2 เมษายน 2561 
อาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ วัดธัญญาวาส จํานวน 20 คน 
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8 กิจกรรมที่ 11 : วันมาฆบูชา 
-พิธีเวียนเทียนบูชา 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.30 น. 
ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนประจําปี 2561 
ณ พระบรมธาตุนาดูนมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จํานวน 12 คน 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 
ณ พระบรมธาตุนาดูนมหาสารคามร่วมพิธีเปิดงานวัน
มาฆบูชา เวียนเทียน ประจําปี 2561 
กลุ่มกิจกรรม เข้าร่วม จํานวน 20 คน 

9 กิจกรรมที่ 12 : วันวิสาขบูชา  
-พิธีเวียนเทียน 

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จํานวน ๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
อาจารย์ ข้าราชการเจ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเวียนเทียน 
องค์พระบรมธาตุนาดูน จํานวน 25 ท่าน นําโดยท่าน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พร้อมด้วย
อาจารย์เจ้าหน้าที่ ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน 
จ.มหาสารคาม 

10 กิจกรรมที่  13 :วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จํานวน ๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จํานวน 12 คน  
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

11 กิจกรรมที่ 16 : วันสงกรานต์ 
1.1. กิจกรรมภายในวิทยาลัย 
-ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป  
-รดน้ําขอพรผู้อาวุโสของวิทยาลัย 
-พิธีสรงน้ําพระ/สิทธิ์ศักดิ์  
-ประสานนักศึกษาจัดบอร์ดนิทรรศการ
วันสงกรานต์ 

วันที่ 5 เมษายน 25๖1 เวลา 07.00 - ๑2.00 น.  
ก าหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ดังนี้ 

1. ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดปัจฉิมทัศน์ 
 พิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และฟัง
พระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ มีอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 54 ท่าน นํา
โดย ท่าน ดร.นฤมล เอนกวิทย์ผู้อํานวยการวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 
200 คน 

2. หลังจากนั้นเวลา 12.00 น. ทุกคนร่วมกิจกรรม 
รับประทานอาจารย์ร่วมกัน กิจกรรมตุ้มโฮม ฮักแพง 
ชาว วศม. 
วันที่ 5 เมษายน 2561 พิธีเปิดกิจกรรมวันกตัญญู
ครอบครัวอบอุ่น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  
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เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
กิจกรรม พิธีสรงน้ําพระ สักการะสิทธิ์ศักดิ์  
กิจกรรมรดน้ําขอพร อาจารย์บุคลากร ผู้อาวุโสของวิทยาลัย 
มีกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม คือ 
-อาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วม จํานวน 
72 คน 
-นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 250 คน 
-ประสานนักศึกษาจัดบอร์ดนิทรรศการวันสงกรานต์ 

 1.2. กิจกรรมภายนอกวิทยาลัย 
-กิจกรรมรดน้ําขอพรหัวหน้าส่วน
ราชการ  
-รดน้ําขอพรผู้มีพระคุณต่อ 
ผู้มีพระคุณวิทยาลัย 

1.วันที่ 11 เมษายน 2561  จังหวัดมหาสารคามจัดพิธีวัน
สงกรานต์ รดน้ําขอพรหัวหน้าส่วนราชการ นําโดย ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือสืบสานประเพณีสงกรานต์
รดน้ําขอพร ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
บุคลากร เข้าร่วมจํานวน 17 ท่าน 
2.วันที่ 11 เมษายน 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม จัดพิธีรดน้ําขอพร เนื่องใจเทศกาลวัน
สงกรานต์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม นําโดยท่านผู้อํานวยการ  
ดร.นฤมล  เอนกวิทย์ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ท่านรองผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ ท่านรอง
ผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ท่านรองผู้อํานวยการ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และท่านรองผู้อํานวยการกลุ่ม
บริหารและยุทธศาสตร์ รวมจํานวน 5 ท่าน 
3.วันที่ 13 เมษายน 2561 จังหวัดมหาสารคามกําหนด
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พิธีทําบุญตักบาตร เพ่ือส่งท้ายปี
เก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ ที่ว่าการอําเภอเมืองมหาสารคาม มี
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จํานวน 22 คน 
4.วันที่ 21 เมษายน 2561 จังหวัดมหาสารคามกําหนด
จัดพิธี รดน้ําดําหัวหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุ เนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
โดยมีกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จํานวน 18 คน 

13 กิจกรรมที่   17 :บุญชําฮะ  
-พิธีบุญชําฮะมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 จังหวัดมหาสารคาม 
กําหนดจัดกิจกรรมงานบุญชําฮะ เพ่ือเป็นการเจริญพระ
พุทธมนต์การทําพิธีชําฮะปัดเป่า และทําความสะอาด
บ้านเมือง มีกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จํานวน 15 คน ณ 
บริเวณหน้าพระประทานกันทรวิชัยที่ว่าการอําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 
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14 กิจกรรมที่  19 :วันสถาปนาวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
-พิธีทําบุญตักบาตร/ถวายสังฆทาน 
-รับฟังการบรรยายธรรมะ 
จากพระวิทยากร 
-พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
-พิธีพราหมณ์ 
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
พิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จํานวน 9 
รูป จากเจ้าคณะจังหวัด วัดมหาชัยพระอารามหลวง  
และพิธีสักการะสิ่งศักดิ์วิทยาลัย ทั้งวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 1 และ 2 
พิธีทําบุญหอพัก ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  มีอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
เข้าร่วมพิธี รวมจํานวน 500 คน 

15 กิจกรรมที่ 13: วันอาสาฬหบูชา 
-ฟังพระธรรมเทศนาถวายเครื่องไทย
ธรรม 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.  
วัดมหาชัยพระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม 
กลุ่มกิจการรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 9 
คน  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา  วัดมหาชัยพระอารามหลวง  

16 วันเข้าพรรษา 
-พิธีเวียนเทียน พระบรมธาตุนาดูน 
-พิธีแห่เทียนพรรษา 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 พระบรมธาตุนาดูน 
-กลุ่มกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 10 
คน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน เนื่องใน
วันเข้าพรรษา ณ มณฑลพิธีพระบรมธาตุนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
-กลุ่มกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 16 
คน  ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอําเภอเมือง
มหาสารคาม และเดินทางไปถวายต้นเทียนพรรษาและผ้า
อาบน้ําฝน ณ วัดป่าโนนแท่น อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

17  กิจกรรมที่ 8 : 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
1.กิจกรรมทําบุญตักบาตร  
2.กิจกรรมสวดมนต์  
3 ศาสนาถวายพระพร  
 
 
 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
กลุ่มกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนี้ 
1. พิธีทําบุญตักบาตร ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง 
 รถออกเวลา 06.30 น. แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว/
ชุดผ้าไหมพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง เข้าร่วมจํานวน 
10 คน 
2.พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการ
เป็นข้าราชการที่ดี 
รถออกเวลา 08.15 น  ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
แต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการสี
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กากีแขนยาว เข้าร่วมจํานวน 10 คน 
3.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร 
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม รถออกเวลา 17.00 น 
การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ
โทนสีเหลือง  เข้าร่วมจํานวน 10 คน 

18 กิจกรรมที่ 9 :วันแม่แห่งชาติ 
1.1. กิจกรรมภายในวิทยาลัย 
1.พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศลฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ   
2.กิจกรรมสดุดีพระคุณแม่ 
3.นักศึกษาประกวดเขียงเรียงความ/บท
ประพันธ์/เรื่องสั้น อย่างน้อย 2 ผลงาน 
4.ประกวดคลิปวิดีโอวันแม่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอังกฤษ 
5.จัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่   
6.กิจกรรมอาจารย์แม่/อาจารย์พ่อ ใน
ดวงใจของนักศึกษาพยาบาล 
1.2.กิจกรรมภายนอกวิทยาลัย 
5.กิจกรรมทําบุญตักบาตร (เช้า) 
6.กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 
(เย็น) 
-เทียน 
-เชิงเทียน 

กิจกรรมภายในวิทยาลัย 
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 
-กิจกรรมวันพระราชมารดา สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นพระ
มารดา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์ 
ประจําการปีการศึกษา ๒๕61 
-อาจารย์บุคลากรวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมวันพระราชมารดาฯ 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีอาจารย์บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 60 ท่าน และนักศึกษาพยาบาล ทุกชั้นปี  
จํานวน 500 คน 
กิจกรรมภายนอกวิทยาลัย 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ 9   
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒561 
1. พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอ
เมืองมหาสารคาม  รถออกเวลา 06.30 น. การแต่งกาย 
ชุดผ้าไหมพ้ืนเมือง หรือชุดสุภาพ  
2.พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  
รถออกเวลา 08.15 น การแต่งกาย อาจารย์ ข้าราชการ
พลเรือน  แต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากีแขนยาว  
3.พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมจังหวัด
มหาสารคาม  รถออกเวลา 17.15 น. การแต่งกายชุดไทย
พระราชทานสีฟ้า  

 
       ๕.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละบุคลากรของวิทยาลัยที่เห็นคุณค่าและ
ความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘5 

1.ร้ อยละบุคลากรของวิทยาลั ยที่ เห็นคุณค่ าและ
ความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 90.15 

2.ร้อยละของนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน ข้อ 3  ตระหนักและรับผิดชอบต่อ

2.ร้อยละของนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ใน ข้อ 3  ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 



๓๒๘ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
ตนเอง และสังคม สามารถดํารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุขอยู่ ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อย ร้อยละ 85 

สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 87.14 
 

3.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 9 วัน
แม่แห่งชาติมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน 
ข้อ 4 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้
อย่างน้อยร้อยละ 85  

3.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 9 วันแม่
แห่งชาติมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน ข้อ 4 มี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้
ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  
88.25 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 งบอุดหนุนดําเนินงาน 92,800 - 27,800 - 65,000 - 70.04 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 92,800 - 27,800 - 65,000 - 70.04 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 ๗.๑   การจัดทํางบประมาณควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า รายเดือน เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการ
เบิกจ่ายประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 ๗.๒  เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อสังคม การช่วยเหลือ  การร่วมทําบุญ
ในงานพิธีต่างๆ อย่างเต็มใจ  
 ๗.๓  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  ไม่ว่าจะมีการประสานงานอย่างเร่งด่วน  หรือกระชั้นชิด
เพียงใด  นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ดีทุกครั้ง   
 ๗.๔  สมาชิกกลุ่มกิจกรรมผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ได้แจง้เหตุผลในการไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมจะดําเนินการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนแทน 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ บุคลากรและนักศึกษาให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันสําคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมองค์กร   

๘..๒  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนโดยให้การ
สนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างดียิ่ง  และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
 ๘..๓  มีการจัดทําโครงการไว้ล่วงหน้า  ทําคําสั่งการเข้าร่วมกิจกรรมฯ  วางแผนการดําเนินงานและ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนในการดําเนินงาน 
 ๘..4 วิทยาลัยสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยอย่างดียิ่ง 



๓๒๙ 
 

๙. แนวทางการพัฒนา 
 ๙.๑  มีการจัดทําแบบประเมินโครงการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป  
 ๙.๒  สมาชิกกลุ่มกิจกรรมรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม  หากไม่สามารถเข้าร่วมได้มีการแจ้ง
ประธานกลุ่มกิจกรรม  เลขาฯ  หรือสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ เปลี่ยนคนเข้าร่วมกิจกรรมแทน  
 ๙.3 มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ิมมากขึ้น เช่น Face book /Line เพ่ือความสะดวกอย่าง
รวดเร็ว 
 ๙.4 กิจกรรมที่ต้องเข้าวัด อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ใส่เสื้อสีขาว หญิงใส่ผ้าถุง ชาย
กางเกงดําสุภาพไว้ทุกข์ 
 ๙.5 การตรงต่อเวลานัดหมาย มีการแก้ไขโดยผู้ที่มาช้านํารถยนต์ส่วนตัวไปเอง 
  

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการพัฒนา 
1. กรณี กิจกรรมนอกแผน/ภายนอก ควรมีการติดต่อทันที ที่มีกิจกรรมให้เข้าร่วม 
2. ควรให้บุคลากรที่ไม่เข้าใจคะแนนทํานุฯ ส่งเอกสารหลักฐานที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่น ภาพถ่าย 

 
 

ลงชื่อ      นาฏอนงค์  โลเชียงสาย   ผู้รับผิดชอบโครงการ                            
( นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย) 

นักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ภรรวษา  จันทศิลป์    ผู้บริหารที่รับผิดชอบ                          
         (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 
   รองผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 วันที่   22   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 



๓๓๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  36 
๑.ชื่อโครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปี และสืบสานประเพณีวิชาชีพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายวีระชัย   อ่ิมน้ําขาว  /นายอนุชา  ไทยวงษ์           
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๑. ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการ 1-5 ตุลาคม 2559 

2. พิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี7 ตุลาคม 2559 
3. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาบาลพ่ีเลี้ยงที่ทรงคุณความดี7 ตุลาคม 2559 
4. พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล7 ตุลาคม 2559 

  5. งานเลี้ยงสังสรรค์ราตรี Lady Lamp (โดยสโมสรนักศึกษา)7 ตุลาคม 2559 
4. กลุ่มเป้าหมาย รวม 573 คน 

1. นักศึกษาชั้นปีที่๒รุ่น๓๓ จํานวน 102 คน 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น ๓4 จํานวน 138 คน 
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่น ๓2 จํานวน 102 คน 
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่น ๓1 จํานวน 151 คน 
5.อาจารย์และบุคลากร๘๐คน 

 6. อาจารย์พยาบาลพ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึกไม่เกิน 25 คน 
5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  
      5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
      ระยะท่ี 1 ขั้นเตรียมการ    ทบทวนผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาเพ่ือนํามาวางแผนการ
ดําเนินงานประชุมกรรมการดําเนินงานเพื่อวางแผนการดําเนินงานโดยกําหนดรูปแบบโครงการ จัดทํา
กําหนดการจัดงาน และจัดเตรียมพิธีกรในงาน พร้อมทั้งจัดประชุมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือติดตาม
กํากับการดําเนินงานเป็นระยะซึ่งผลการเตรียมการและการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ   ดําเนินการตามแผนพิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปีการมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาบาลพ่ีเลี้ยงที่ทรงคุณความดีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่องการมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลบุคคลต้นแบบการระลึกถึงมิสฟอร์เรนไนติงเกล บุคคลผู้เสียสละอดทน
มีเมตตากรุณา แสดงออกถึงการยึดหลักธรรมพรหมวิหาร พิธีมอบตะเกียงไนติงเกลและงานเลี้ยงสังสรรค์ราตรี 
Lady Lamp (โดยสโมสรนักศึกษา)การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
     ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล   โดยการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้  การสรุปและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมนําผลการประเมินเสนอต่อรองผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาการ
ดําเนินงานครั้งต่อไป 
 
 
 
 



๓๓๑ 
 

     5.๒      ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.นักศึกษามีทัศนคติท่ีดี ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาลมาก
ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๘0 
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพยาบาล
เพ่ิมมากข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80 

- นักศึกษามีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล อยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 93.15 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพยาบาล 
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 89.22 

 
 6. งบประมาณ  

 
ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินรายได้ 
เงิน

นอกงบ 
เงิน

รายได้ 
เงิน

นอกงบ 
เงิน

รายได้ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๓๐,๐๐๐   - 5,๐๐๐ - 25,000  83.33 

2. ค่าอาหารว่าง
อาจารย์บุคลากร  

27,375 - 7,000 - 20,375  74.42 

 รวมทั้งสิ้น 57,375 - 12,000 - 45,375  79.08 
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

-ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุ่มเทและสละเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

-วิทยาลัยให้ความสําคัญและสนับสนุนการจัดโครงการ 
-ความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ                               

 -ผู้รับผิดชอบโครงการมีการกํากับติดตามและประสานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
-เมื่อได้รับการมอบหมายงานแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเอง

เป็นอย่างดีทําให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น 
-ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการทํางานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั้งการติดตามกํากับ
ของผู้บริหาร  

-ในปัจจุบันช่องทางติดต่อระหว่างทีมมีความทันสมัยและสะดวกและทั่วถึงมาก จึงทําให้การ
ประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและยังทําให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      

ลงชื่อ    วีระชัย  อิ่มน ้าขาว     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
           (นายวีระชัย  อิ่มน ้าขาว) 
              หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
                                       วันที่ ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 



๓๓๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  37 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคาม 
๒. ผู้รับผิดชอบ       นางสาว จุรีรัตน์ สาระบูรณ์ และสโมสรนักศึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นายดิษฐพล  ใจซื่อ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ดําเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ดําเนินการ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   
 ๑. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปี ๒๕๖๐      จํานวน ๒๐   คน 
 2. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕      จํานวน ๑๓๖ คน 

3. อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม   จํานวน ๑๐   คน 
4. อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จํานวน ๒๐   คน 
5. ตัวแทนจากชุมชนศรีมหาสารคาม     จํานวน ๑๐   คน 
 

 รวม ๑๙๐ คน 
๕. ผลการด าเนินงานกิจกรรมและรายงานผลตามตัวชี้วัด 

๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ    สโมสรนักศึกษาร่วมกับอาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและตัวแทนจาก

ชุมชนศรีมหาสารคาม ได้ร่วมประชุมวางแผนในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และนํามา
ปรับปรุงเพื่อจัดทําโครงการในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีอาจารย์ภรรวษา  จันทศิลป์เป็นประธานใน
การประชุม รวมทั้งมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการประชุมเพ่ือวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
โครงการ 

ระยะที่  ๒  ขั้นด าเนินการ   สโมสรนักศึกษาและอาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้ดําเนินการตาม
แผน ในระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม – วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยได้ดําเนินการดังนี้  

๑. คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในนามตัวแทน
ชุมชนศรีมหาสารคาม  

๒. ออกแบบผลงานสร้างสรรค์การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการฝึกซ้อม 
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการประดิษฐ์กระทงและภูมิปัญญาชาวบ้านใน

การทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติร่วมกับชุมชน โดยมีตัวแทนชุมชนร่วมออกแบบรูปแบบขบวน การฟ้อนรํา
ประกอบขบวน และการประดิษฐ์กระทงใหญ่ 

๔. นําความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในการจัดทํา/
ประดิษฐ์กระทงใหญ่และเตรียมความพร้อมรูปแบบขบวนแห่ 

๕. ร่วมขบวนแห่สืบสานประเพณีลอยกระทงในนามชุมชนศรีมหาสารคาม โดยได้รับความสนใจและ
คําชื่นชมจากผู้นําและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก 



๓๓๓ 
 

๖. ร่วมประกวดนางนพมาศในนามตัวแทนชุมชนศรีมหาสารคาม และได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน
และเข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย 
      ระยะท่ี ๓ ขั้นประเมินผล  ได้ดําเนินการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการโดยใช้แบบ

ประเมินและถอดบทเรียนและจัดทําสรุปผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาต่างๆ และ 
เสนอผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือรับข้อเสนอแนะและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
 

๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

 
๖.  สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 
  

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย 
ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินรายได้ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงานโครงการ 

๒๐,๐๐๐ - 5,676 - 14,324 - 71.62 

๒ ค่าเครื่องแต่งกายขบวน
แห่และนางรํา 

25,๐๐๐ - 15,๐๐๐ - 10,000 - 40 

๓. ค่าอาหารและอาหารว่าง ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  - - 0 
 รวม ๕0,๐๐๐ - 25,676  24,324 - 48.65 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๓,๖,๗,๙ ใน
ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับมาก
ขึ้นไป  ดังนี้    
ข้อ ๓ จํานวน ๑๐๑   คน  คดิเป็นร้อยละ ๙๙.๐๑ 
ข้อ ๖ จํานวน ๙๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๐๖ 
ข้อ ๗ จํานวน ๙๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๒๐ 
ข้อ ๙ จํานวน ๙๓ คน  คิดเป็นร้อยละ   ๙๑.๑๘ 

๒.เกิดผลงานสร้างสรรค์ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อย ๑ ผลงาน 

ในการดําเนินงานได้เกิดผลงานสร้างสรรค์ในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 
๒ ผลงาน คือ 
๑. ผลงานสร้างสรรค์การประดิษฐ์กระทงใหญ่จากวัสดุ
ธรรมชาติ 
๒. ผลงานสร้างสรรค์การออกแบบท่ารําประกอบขบวน
แห่ในจังหวะดนตรีลําเพลินอีสาน 

๓.ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษามีผลการประเมิน
ด้านความตระหนักถึงความสําคัญในการทํานุบํารุง
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในระดับดีขึ้นไปอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

ผลการประเมินด้านความตระหนักถึงความสําคัญในการ
ทํานุบํารุงและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของบุคลากร
และนักศึกษาในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๙.๒๔ 



๓๓๔ 
 

 ๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
             - 
 
 ๘.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑.   การมีทีมดําเนินงานที่ดี  คอยช่วยเหลือและแก้ปัญหา   
๘.๒  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน
งบประมาณ สถานที่และบุคลากร 

 ๘.๓  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดทําโครงการ 
 ๘.๔  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนศรีมหาสารคามเป็นอย่างดี 
 ๘.๕  ได้นําข้อเสนอแนะจากการทําโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมามาปรับปรุง ได้แก่ รูปแบบขบวน 
รูปแบบกระทง และนําเอาอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ มาปรับใช้ทําให้หมดงบประมาณในส่วนนี้น้อย 
 ๘.๖ การดําเนินงานตามหลัก PDCA ที่มีประสิทธิภาพของทีมเริ่มจาก 
  Plan : คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทําแผนงานสโมสรนักศึกษาและได้มีการประชุม
วางแผนร่วมกับชุมชนศรีมหาสารคามในการจัดทําโครงการ ออกแบบกระทง รูปแบบขบวนแห่ การซ้อมรําใน
ขบวนแห่ การคัดเลือกผู้เข้าประกวดนางนพมาศ การบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยนําจุดเด่นและจุดด้อย
ของกิจกรรมลอยกระทงปีที่แล้วมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชุมชนศรีมหาสารคามได้รับทราบร่วมกัน 
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม 
 
  Do : ผูร้ับผิดชอบแต่ละกิจกรรมย่อยดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ ได้แก่ การทํากระทง 
การซ้อมการแสดง และกําหนดบทบาทตัวละครในขบวนแห่ การตกแต่งรถกระทง การคัดเลือกผู้เข้าประกวด
นางนพมาศ และฝึกซ้อม จัดทําป้ายคําขวัญขบวนแห่ มีการกํากับติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆลุล่วงได้
ด้วยดี 
  Check : ดําเนินการประเมินผลโครงการ ตามแบบประเมินและจากทะเบียนผู้เข้าร่วม 
 
  Action : นําผลการประเมินมาวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 

 
๙. ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 

๙.๑ ปัญหาอุปสรรคในการเบิก-ยืม วัสดุ อุปกรณ์การเตียมงานและประดิษฐ์กระทง เนื่องจากช่วง 
ดําเนินการเตรียมการเป็นช่วงวันหยุดราชการจึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกอุปกรณ์ท่ีจําเป็นได้ทันที  ดังนั้นควร
ปรับปรุงและพัฒนาเรื่องการวางแผนการเบิก-ยืมวัสดุอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า 

๙.๒ วัสด-ุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการประดิษฐ์กระทงท่ีสั่งในแผน  ได้ไม่ตรงตามเวลาที่ต้องการเนื่องจาก
วัสดุบางประเภท เช่น ดอกไม้ ใบตอง ต้องรอการขนส่งจากต่างจังหวัดเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่ง
จัดพร้อมกันทุกสถานที่ 

๙.๓ เครื่องเสียงที่ใช้ในขบวนแห่กระทง มีคุณภาพเสียงดังไม่ชัดเจนและไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑ ควรจะมีการจัดประกวดกระทงแยกกับขบวนออกจากกัน 

  ๒ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ให้ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ 
๓ เป็นโครงการที่ดี ทําให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรม 
 
 

ลงชื่อ      ดิษฐพล  ใจซื่อ    (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    
      (นายดิษฐพล  ใจซื่อ) 

                                        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 
 

ลงชื่อ       ภรรวษา  จันทศิลป์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 

                 รองผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                      วันที่ ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  38 
๑.ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานักศึกษากับ 
                      การจัดการเรียนการสอน 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายดิษฐพล  ใจซื่อ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ       
          ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน- ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑    

กลุ่มท่ี ๑  วันที่ ๑๖ เมษายน- ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
กลุ่มท่ี ๒ วันที่  ๒๘ พฤษภาคม – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
4.๑. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ ๓๕          จํานวน ๑๓๕ คน 
4.๒. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔          จํานวน ๑๓๖ คน 
4.๓  อาจารย์ผู้บริหารรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  จํานวน ๑๐ คน 
4.๔. อาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษา                    จํานวน ๕ คน 
4.๕. พยาบาลพ่ีเลี้ยงประจําแหล่งฝึก                 จํานวน ๙ คน  
4.๖. อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร                จํานวน ๖๐ คน 

                                          รวม ๓๕๕ คน  
   
5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  
     5.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
 1 ขั้นเตรียมการ  
  1.1 กลุ่มวิชาการร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษาประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดประเด็นในการบูร
ณาการร่วมกันซึ่งประเด็นที่ได้จากการประชุมคือ ประเด็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชนและการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์และ
การสืบค้นข้อมูล 
  1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารรายวิชาร่วมประชุมวางแผนเพื่อพิจารณารูปแบบ
การบูรณาการที่เหมาะสมรวมทั้งกําหนดประเด็นย่อยและขอบเขตการบูรณาการร่วมกับรายวิชา 
  1.3 ผู้บริหารรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมวิเคราะห์สาระรายวิชาที่จะบูรณาการและ
ออกแบบการบูรณาการโดย 
   1) กําหนดเนื้อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
ภูมิปัญญาด้านอาหาร  ด้านพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพในท้องถิ่น ด้านภาษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้าน
วรรณกรรม ด้านหัตถกรรมด้านการละเล่นพื้นบ้าน  เป็นต้น 
   2) กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
   3) กําหนดเนื้อหา 
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   4) ร่วมวางแผนการสอนและออกแบบการสอนแบบบูรณาการในมคอ.4 ของ
รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 
   5) แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการเพ่ือดําเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรค:  ในการดําเนินงานขั้นการเตรียมการพบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ดังนี้ 
- วันเวลาในการนัดหมายการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม  เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากกลุ่ม

วิชาการและกลุ่มกิจการนักศึกษา มีภาระงานการสอนภาคปฏิบัติทําให้การนัดการประชุมมีการเลื่อนนัดเป็น
วันที่ผู้ร่วมประชุมทุกท่านว่างตรงกัน 

- การสื่อสารและการทําความเข้าใจร่วมกันระหว่างทีมบูรณาการและอาจารย์พยาบาลพ่ีเลี้ยงจาก
แหล่งฝึก ซึ่งมีความหลากหลายทําให้ต้องกําหนดประเด็นที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน 

ข้อเสนอแนะ : นัดหมายการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมโดยกําหนดวันร่วมกันกับผู้เข้าร่วมประชุม 
และปรับวาระการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กระชับและเลือกวาระ/ประเด็นที่สําคัญ 
 
 2    ขั้นด าเนินการ   
 ดําเนินการตามกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับทํานุบํารุงและพัฒนานักศึกษาดังนี้ 
      2.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติประชาสัมพันธ์การดําเนินการ และดําเนินการตามแผนการ
บูรณาการในรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ตามแผนการบูรณาการที่ระบุในโครงการและมคอ.4 
      2.2 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง โดยมอบหมายให้นักศึกษา 
ทบทวนและศึกษาประเด็นต่าง ๆ ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่  แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ  นโยบายและ
กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ  ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิดการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
สร้างเสริมสุขภาพ  แนวคิดการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  
พร้อมทั้งมอบหมายให้นําเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการแผนผังความคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ง
นักศึกษาได้นําเสนอผลงานการจัดนิทรรศการจํานวน 12 ผลงาน   
       2.3 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างเสริมสุขภาพ และประเด็นการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 สําหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 
และวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สําหรับนักศึกษากลุ่มท่ี 2   โดย ผศ.วิกรม  วงษ์สุวรรณ    วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาให้ความรู้ชี้
ประเด็นและยกตัวอย่างผลงานให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  
      2.4 รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการฝึก
ปฏิบัติงานและประเด็นการบูรณาการการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและ
ประเด็นการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  ต่อจากนั้นให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพดังนี้ 
  1) ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล ในกลุ่มวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ 
โดยเลือกกรณีศึกษาตามวัยที่รับผิดชอบคนละ ๑ Case รวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาหรือ
พฤติกรรมสุขภาพตามกรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ จากนั้นวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพโดยเลือกใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีEvidence based อ้างอิงอย่างน้อย 2 
เรื่อง หลังจากนั้นนําแผนไปปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและประเมินผลอย่างน้อย 2 ครั้ง 
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  2) ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพรายกลุ่ม ในกลุ่มวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ  
โดยนักศึกษาที่รับผิดชอบวัยในแต่ละกลุ่มย่อย มาร่วมกันศึกษาประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มวัย  
ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีEvidence based อ้างอิง หลังจากนั้นสรุปแนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาพหรือนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่ม   และนําเสนอในกลุ่มเชิงวิชาการเลือกแนว
ทางการสร้างเสริมสุขภาพหรือนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพไปใช้ในการวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ
ในกรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนโดยกําหนดประเด็นของการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสําหรับการสร้างเสริมสุขภาพในด้านภูมิปัญญาด้านอาหาร  ด้านพืชสมุนไพรและการดูแล
สุขภาพในท้องถิ่น ด้านภาษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรม ด้านหัตถกรรมด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน   
 3)  จัดเวทีนําเสนอแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย โดยกลุ่มวิชาการ กลุ่มงาน
พัฒนานักศึกษาและนักศึกษาร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการในชุมชนเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาแนวทางหรือนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4)  จัดเวทีนําเสนอผลงานและประกวดผลงานการพัฒนาแนวทางหรือนวัตกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในรายวิชาเพ่ือเผยแพร่ต่อนักศึกษาและบุคคลภายนอกภายหลัง
สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน 

ปัญหาอุปสรรค :  ในการดําเนินงานขั้นดําเนินการพบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ดังนี้ 
-การดําเนินกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างเสริมสุขภาพใน

การประเมินผลในรอบ 6 เดือนแรก พบว่า คุณภาพผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา
ยังไม่มีความชัดเจนในด้านการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ  เช่น นักศึกษาบางกลุ่มมี
การพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแต่เมื่อตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานยังไม่มีความสอดคล้องในการ 
บูรณาการโดยยังไม่เห็นความชัดเจนด้านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลงาน 

-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้กําหนดกิจกรรมย่อยให้นักศึกษานําเสนอร่างนวัตกรรมตามใบ
งานที่กําหนด  แต่เนื่องด้วยระยะเวลาในการนําเสนอมีอย่างจํากัดจึงทําให้การนําเสนอไม่ครบทุกกลุ่ม  จึงได้
ดําเนินการแก้ไขโดยได้ปรับรูปแบบการนําเสนอให้คัดเลือกตัวแทนกลุ่มวัยที่มอบหมายตามใบงาน นําเสนอให้
ครบทุกกลุ่มวัย คือ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เหลือปรับให้นําเสนอในช่วงเวลาอ่ืน 
ๆ ให้ครบทุกกลุ่ม 
 -กิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาฯ มีการมอบหมาย Case ให้นักศึกษาคนละ 1 Case  ซึ่งครอบคลุมทุก
กลุ่มวัย  แต่พบว่ามีบางกลุ่มวัยที่จํานวนกรณีศึกษามีอย่างจํากัด ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นจึงได้ดําเนินการแก้ไขโดย
มอบหมาย Case กรณีศึกษาในช่วงวัยเด็กตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่น นอกจากนั้นให้นักศึกษา
ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปเพ่ิมเติม 
 -กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ได้มีการปรับวัน เวลา ในการจัด
กิจกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในกลุ่มท่ี 2 ที่ต้องเร่งในการพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือให้เสร็จทันการนําเสนอ  นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อการจัดสถานที่ในการจัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งมีระยะเวลาอย่างจํากัดในการเตรียมความพร้อม  จึงได้ดําเนินการแก้ไขโดยปรับเวลาใน
การพัฒนาผลงานนวัตกรรมโดยนัดหมายประชุมชี้แจงในเรื่องข้อจํากัดของเวลา และจัดทําแผนร่วมกันกับ
นักศึกษา ซึ่งพบว่าสามารถดําเนินการได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อเสนอแนะ :  
-จากการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างเสริม

สุขภาพในการประเมินผลในรอบ 6 เดือนแรก ที่พบว่า คุณภาพผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
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ของนักศึกษายังไม่มีความชัดเจนในด้านการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ  ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ดําเนินการเพ่ิมกิจกรรมในการนําเสนอร่างผลงานนวัตกรรมฯ  โดยให้
นักศึกษาเป็นผู้ร่วมวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเกิดการพัฒนาผลงานในกลุ่มตนเอง รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญ
และอาจารย์นิเทศร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผลงานนวัตกรรม/แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของ
นักศึกษามีการบูรณาการทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นระยะเวลา 1 วัน และควรมีการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการค้นความความรู้เพ่ิมเติมก่อนการอบรมฯ รวมทั้งควรให้นักศึกษาได้คิดร่าง
นวัตกรรมมาก่อนการอบรมเหมือนการดําเนินการในครั้งนี้ 
 -จากข้อจํากัดของจํานวนกรณีศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น  ควรปรับกิจกรรมการเก็บประสบการณ์อ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม และควรกําหนดประสบการณ์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของแหล่งฝึก 
 -ควรมีการวางแผนเรื่องวันและเวลาในการจัดกิจกรรมที่มีความทับซ้อนกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้รัดกุม
มากยิ่งขึ้น  โดยกําหนดวันที่แน่นอนและวันอ่ืน ๆ ที่เป็นวันสํารองในการจัดกิจกรรม 
 3   ขั้นประเมินผล ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 สรุปและประเมินผลโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมการถอดบทเรียนตามประเด็นที่ตั้งไว้ 
 3.2 ประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพ่ือประเมินความสําเร็จของการดําเนินการ 
 3.3 สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนา 
 3.4 นําผลการดําเนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อเสนอแนะและนําไปใช้ในการพัฒนาการ
ดําเนินการครั้งต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค :  
 -ในการดําเนินการประเมินผลโดยการถอดบทเรียน ต้องเลื่อนวันและเวลาในการถอดบทเรียน  
เนื่องจากในวันเวลาที่กําหนด นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ  
 
 ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.นักศึกษามีผลงานการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพในรายวิชาที่บูรณาการ  
 
 

 
๒. นักศึกษามีผลการประเมินอัตลักษณ์

บัณฑิต (SAP) อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 
๘๕ 

๓. ผลงานนักศึกษาที่เกิดจากการบูรณาการ
ได้รับการนําเสนอในเวทีระดับชาติอย่างน้อย 1 
ผลงาน 

 
๔.ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.นักศึกษามีผลงานการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพในรายวิชาที่บูรณาการ ดังนี้ 
-รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ มีผลงานนวัตกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จํานวน 24 ผลงาน 

๒. นักศึกษามีผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต 
(SAP) อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 8๗.๑๕ 

๓. ผลงานนักศึกษาที่เกิดจากการบูรณาการได้รับ
การนําเสนอในเวทีระดับชาติจํานวน 3 ผลงาน และได้รับ
การนําเสนอในเวทีระดับนานาชาติจํานวน 3 ผลงาน 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการนําเสนอ
ผลงานนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ จํานวน 1 รางวัล 

๔.ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕.ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่าง

น้อยร้อยละ ๘๐ 
           ๕.ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘
2.48 

 
       ๖. งบประมาณ  
   

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุ 36,600 - 12,000 - 24,600 - 67.21 

2. ค่าตอบแทนวิทยากรภาค
บรรยาย 2 กลุ่ม 

3,600 - 3,600 - 0 - 0 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคปฏิบัติ 2 กลุ่ม 

10,800 - 10,800 - 0 - 0 

4. ค่าตอบแทนวิทยากรภาค
บรรยาย 

10,800 - 10,800 - 0 - 0 

 รวมทั้งสิ้น 61,800 - 37,200 - 24,600 - 67.21 
 
 ๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้

จากการประเมินผลโดยการถอดบทเรียนระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบประเด็นที่
สะท้อนถึงผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

๑. ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา 
นักศึกษาได้สะท้อนในการถอดบทเรียน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เกิดการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะ

ทางปัญญาในด้านการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและกลุ่มคนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการนําข้อมูลจากผลการสํารวจ การเยี่ยม
บ้านและการได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มวัยต่างๆ นํามาใช้วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการ
สุขภาพชุมชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานการณ์จริงและสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดัง
ตัวอย่างคําพูดของนักศึกษาที่ได้สะท้อนในการถอดบทเรียนว่า  “ในการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ทําให้ผมเข้าใจ
และเรียนรู้วิธีการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกรณีศึกษาและกลุ่มวัยในชุมชนได้ดีขึ้นกว่าเรียนในทฤษฎี เพราะได้เกิด
การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ๆ ได้เห็นและได้แลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ เช่น  การดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชนโดยการใช้พืชสมุนไพรและการออกกําลังกายโดยการยืดเหยียดด้วยท่าง่าย ๆในชีวิตประจําวัน”  “หนูได้
เรียนรู้การนําหลักการสร้างเสริมสุขภาพและการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในชุมชน มาปรับเข้าด้วยกัน ซึ่งหนู
คิดว่ามันง่ายและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การนําสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับใช้ในการดูแล
สุขภาพของตนเอง อย่างกรณีศึกษาของหนูเองเป็นผู้สูงอายุ มีอาการปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไปหาหมอ 
หมอบอกให้ออกกําลังกาย แต่ไม่ได้อธิบายหรือแนะนําว่าต้องออกอย่างไร  กรณีศึกษาที่หนูดูแลท่านก็ปรับ
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ประยุกต์ท่าทางจากชีวิตประจําวันและใช้ผ้าขาวม้ามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกําลังกาย ” “ได้เรียนรู้การใช้
ภูมิปัญญาการประกอบอาหารเช่น ทําแกงหน่อไม้ที่นําเอาในย่านางมาทําเป็นน้ําย่านางเพ่ือปรุงรสชาติในแกง
หน่อไม้โดยนอกจากจะได้รสชาติที่ดีแล้วย่านางและสมุนไพรอ่ืนที่มีอยู่ในแกงหน่อไม้ยังช่วยรักษาโรคต่างๆได้
การทําผงนัวจากสมุนไรเพ่ือใช้แทนผงชูรสในการประกอบอาหาร” 
 นอกจากนั้นจากการถอดเรียนจากการบันทึกประจําวันของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเกิดทักษะ
และการเรียนรู้ ดังนี้  
 ๑) เรียนรู้การนําหลักการสร้างเสริมสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขยายผลต่อเป็นนวตกรรม 
โครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้รับคําชี้แนะและการวิพากษ์ผลงานจากผู้เชี่ ยวชาญและพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
ทําให้มีความรู้และทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากข้ึน มั่นใจมากขึ้น  
  ๒) ได้เกิดเรียนรู้การทํางานในชุมชนและได้รับประสบการณ์การจัดโครงการ โดยเริ่มจากการ
วางแผนงาน จนถึงการจัดงานในวันจริงที่มีความประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีการมีความสามัคคีในหมู่คณะ  
ควรรักษาไว้ โดยการปรึกษากันให้ข้อดีข้อเสีย  ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกเสียง  เพราะถ้าสามัคคีกันไม่ว่า
จะเป็นงานไหนๆ ทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ๓) เรียนรู้การนําผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพไปทดลองใช้จริง และได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงผลงานให้สามารถใช้ได้ผลจริง 
 ๔) เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนใกล้เคียงชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสะท้อนให้เห็นปฏิสัมพันธ์
ของคนในชุมชนที่มีความเป็นกันเอง  แบ่งปันสิ่งของให้กันและกัน  แนวความคิดของชาวบ้านซึ่งจะมีความ
แตกต่างกัน  มีความใส่ใจซึ่งกันและกัน  มีการร่วมมือร่วมใจในการทํากิจกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะมิติทางด้าน
จิตใจ ความรักความผูกพันที่คนในชุมชนมีให้ กับลูกหลานนักศึกษา  การบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนเป็นลูกหลาน 
ทําให้เกิดความรักความอบอุ่น  การชวนกันมาร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาจัด การสอนแบบปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็น
การเรียนรู้ในสภาพจริง โดยองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดล้วนเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของ
ปราชญ์ชาวบ้านเหล่านั้น 
 ๕) นักศึกษาได้ฝึกคิดในด้านบวกกับการปรับเปลี่ยนการจัดน้ําหวน น้ําอัดลม ชา กาแฟในการ
ทําอาหารว่าง เป็นผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดี ปรับมาเป็นน้ําฝาง น้ําใบเตย น้ําสมุนไพรต่างๆ 
 ๖) การทํางานจิตอาสากับผู้สูงอายุแล้วทําให้ตนเองเกิดความตระหนักถึงอนาคตเกี่ยวกับวิชาชีพ
มากยิ่งขึ้น ตระหนักถึงการให้บริการมากยิ่งข้ึน การให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ 
 ๗) ความสามัคคีในหมู่คณะ ควรรักษาไว้  โดยการปรึกษากันให้ข้อดีข้อเสียยอมรับฟังความ
คิดเห็นของทุกเสียง เพราะถ้าสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ ทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชน สํารวจให้รู้ปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร และแก้ที่เหตุถึงจะเป็น
การแก้ปัญหาระยะยาวที่เกิดผล    

 ๒. ด้านอาจารย์ผู้สอน 
       จากการสะท้อนและถอดบทเรียนสําหรับอาจารย์ผู้สอน  พบว่า การจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการนี้ทําให้นักศึกษาเกิดความรู้และทักษะทางปัญญา รวมทั้งทักษะปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ
และการจัดการสุขภาพชุมชน โดยประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติ และการสะท้อนคิดจากการบันทึกประจําวัน โดยส่วนใหญ่นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
แบบไม่แยกส่วนสามารถนําองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ มาปรับและบูรณาการเข้ าด้วยกัน  เช่น การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์
ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพชุมชน องค์ความรู้จากการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการออกแบบ/



๓๔๒ 
 

วางแผน/คิดค้นและพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   

 ๓. ด้านเจ้าหน้าที่และอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ าแหล่งฝึก 
       การเรียนรู้แบบบูรณาการทําให้นักศึกษามีมุมมองและการเรียนรู้ที่หลากหลายมิติมากขึ้น 

ซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญ
และจําเป็นมากในการทํางานด้านสุขภาพในชุมชน  นอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญในการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้นจะ
ช่วยให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการสามารถทํางานและเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการปัญหาสุขภาพได้อย่างล ง
ตัว  โดยสะท้อนให้เห็นจากการที่นักศึกษาได้ลงไปรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้
ข้อมูลที่แท้จริง นําไปสู่การวิเคราะห์  ออกแบบและวางแผนร่วมกันกับกรณีศึกษาในการจัดการสุขภาพของ
ตนเอง  รวมทั้งการหาวิธีการหรือแนวทางท่ีนักศึกษาและกรณีศึกษาร่วมกันออกแบบและพัฒนานั้น ต้องอาศัย
การสืบค้นข้อมูลจากหลายด้านซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งได้มาจากข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรณีศึกษาเอง ทํา
ให้แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่นักศึกษาและกรณีศึกษาร่วมกันพัฒนาขึ้นเป็นแนวทางที่เหมาะสมและ
สามารถทําได้จริง 
  
 ผลจากการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการคิดสร้างสรรค์และการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพหรือผลงานวิชาการของนักศึกษา  
 ผลจากการถอดบทเรียนนักศึกษา พบว่า จากการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ทําให้นักศึกษาได้เกิด
ทักษะการสืบค้นข้อมูลอ้างอิงและการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่นํามาสู่การพัฒนาแนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพและการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพ  ซึ่งทักษะนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการที่
จะทําให้ผลงานหรือแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและสามารถนําไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจําวันและจากการพัฒนาทักษะดังกล่าวทําให้เกิดผลงานนวัตกรรมและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งหมด ๒๔ เรื่อง โดยแบ่งประเภทตามกลุ่มวัย ๔ กลุ่มวัย ดังนี้  
  กลุ่มวัยเด็ก  จํานวน ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑) “ลูกแก้วนําทางเสริมสร้างพัฒนาการ” ๒) “Model  
สอนแปรงฟันจากกะลา” ๓) “กระดานหรรษาพาน้องกินผัก”๔) “Matching color บึ๋นๆ” ๕) “กระด้งหรรษา
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก” ๖) “Lock  milk Lock  mouth”  
 กลุ่มวัยรุ่น  จํานวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑) “ปิดล็อกหน้าจอ ปลดล็อกนิ้วมือ” ๒) “มหัศจรรย์กระด้ง
เพ่ือสุขภาพ” ๓) “สนุกสนานรอกกะลาพาเพลิน” ๔) “ประ…คบกันมั้ย” ๕) “บวบแก่เป็นใย ขัดใช้ได้
ประโยชน์” 
 กลุ่มวัยผู้ใหญ่ จํานวน ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑) “ผ้าขาวม้าสมุนไพร ห่วงใยสุขภาพ” ๒)“กระดานขา 
ยืดแขน” ๓) “ยางยืด สมุนไพร คลายเส้น” ๔)“ Hand Grip สมุนไพรห่างไกลความดันโลหิตสูง” ๕)“ยืดได้ยืด
ดี” ๖) “ตระหนักรู้ ปลอดภัย ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก” 
 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ จํานวน ๗ เรื่อง ได้แก่ ๑) “มหัศจรรย์เมล็ดมะค่า” ๒) “รองเท้านวดกดจุด” ๓) 
“นาฬิกาทรายหอม” ๔) “ไม้นวดสมุนไพรคลายปวดนวดตัวเอง” ๕) “ยกได้ เหยียบดี (Multi - Dumbbells)” 
๖) “OA model” ๗)“ลูกคิดพิชิตปวด” 

 นอกจากนั้นผลการประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพ โดยการจัดประกวดการ
นําเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชิญอาจารย์และผู้
เชียวชาญภายนอกเป็นคณะกรรมการตัดสิน พบว่า ผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการนําเสนอในเวทีต่าง ๆ จํานวน 6 ผลงาน ได้แก่  



๓๔๓ 
 

 
 

๑. ชื่อผลงานนวัตกรรม : “ยกได้ เหยียบดี (Multi - Dumbbells)”  
เจ้าของผลงาน : นางสาวกัญชลิตา พันธุ์พานิชย์, นางสาวชตุิกาญจน์ ปะกิคะเน, นางสาวปิติธิดา 
จันทร์แทน , นายวิทวัฒน์  ช่วยเจริญ, นางสาววิไลพรรณ  ลบสี, นางสาวศิราภรณ ์ พรมโคตร 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ 

๒. ชื่อผลงานนวัตกรรม : “ปิดล็อกหน้าจอ ปลดล็อกนิ้วมือ” 
เจ้าของผลงาน : นางสาววรากมล วังหอม, นางสาวธีราพร อาจชุมชัย  นางสาวนุจริยา พิมพา, 
นายศรัญ อันทอง, นางสาวสิรนิยา ซาชิโย   
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ 

๓. ชื่อผลงานนวัตกรรม : “OA model” 
เจ้าของผลงาน : นางสาวแก้วกรรณิการ์  แซ่อยู่, นางสาวธิดารัตน์  กุลวงค์, นางสาวปนิดา  บุพตา 
นางสาวมณฑิตา  ทินรัตน์, นางสาวรวิภา  คําลือ, นางสาวอธิปตญา  อาจชมพู   
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ 

๔. ชื่อผลงานนวัตกรรม : “Lock  milk Lock  mouth” 
เจ้าของผลงาน : นางสาวจิณัฐตา  พันธุ์พานิชย์, นางสาวจุรีรัตน์  สาระบูรณ์, นางสาวมติมันต์ มูล
ดวง, นางสาวสโรชา เจนจิตร, นางสาวสุวลักษณ์  พลเทพ 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ 

๕. ชื่อผลงานนวัตกรรม : “แปรงสีฟันหรรษากะลาน้อยฟันสวย” 
เจ้าของผลงาน : นางสาวกมลฉัตร  บุญเรือง, บัญญพนต์  ภิรมย์รักษ์, นางสาวพัชรีญา  ทิพย์ศรีราช,
นางสาวพัสตราภรณ์  วงค์แก้ว, นางสาวสุทธิดา  ปัญญาสิทธิ์ 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ 

๖. ชื่อผลงานนวัตกรรม : “ผ้าขาวม้าสมุนไพร ห่วงใยสุขภาพ” 
เจ้าของผลงาน : นางสาวจิราภรณ์  ผ่องวิไล, นางสาวจุฑามาศ  ยอดทิพย์, นางสาวธัญชนก  วิชาชัย 
นางสาวนพวรรณ  ลํานวน, นางสาวพรมณี  พวงเงิน, นางสาววนิดา จันทรักษ์ 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๔ 
 

  ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต (SAP) อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๗.๑๕  และผลสะท้อนจาก
การถอดบทเรียนพบว่า   
   ๑) ด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงทําให้ได้รับ
ทราบข้อมมูลและปัญหาที่แท้จริงนําไปสู่ความเข้าใจในสภาพปัญหาและบริบทที่เกิดข้ึน ทําให้นักศึกษาสามารถ
นําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และนําไปสู่การบริการสําหรับกรณีศึกษาและผู้มารับบริการด้วยความจริงใจ เห็น
อกเห็นใจและเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง 
    ๒) ด้านการคิดวิเคราะห์  พบว่า ในการเรียนรู้ในรายวิชานี้ทําให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ในหลาย ๆด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการ  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการอ้างอิงและใช้เป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ การวิเคราะห์เพื่อนําไปสู่การออกแบบและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การ



๓๔๔ 
 

วิเคราะห์ผลการนํานวัตกรรมไปใช้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งการวิเคราะห์ผลประเมินและสรุปผลต่าง ๆ ดังนั้น
ในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานทําให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์ด้านนี้อย่างแท้จริง 
   ๓) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ  พบว่า ในการเรียนรายวิชานี้จําเป็นอย่างยิ่งในการดึงการ
มีส่วนร่วมของผู้รับบริการมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมนี้จะอยู่ในทุกข้ันตอน 
เริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมการให้ข้อมูลที่เป็นจริง ส่วนร่วมในการสะท้อนคิดและรับรู้ปัญหาและภาวะเสี่ยง มี 
ส่วนร่วมในการออกแบบ/พัฒนาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนร่วมในการนําแนวทางไปใช้และการสรุป
ประเมินผล 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การประชุมวางแผนที่ดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทําให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 ๘.๒ การกําหนดประเด็นและขอบเขตในการบูรณาการที่ชัดเจนทําให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
 ๘.๓ ความร่วมมือที่ดีของพ้ืนที่ ทั้งชุมชน แหล่งฝึกปฏิบัติงานทําให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 ควรนําผลสรุปจากการเรียนรู้แบบบูรณาการฯขยายสู่รายวิชาและพันธกิจอ่ืนให้ครอบคลุม 
 ๙.2 ควรพัฒนาผลการเรียนรู้แบบบูรณาการฯในรูปแบบการศึกษาวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้จากการ
พัฒนา 
 ๙.3 ควรส่งเสริมและพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มีความต่อเนื่อง และนําไปสู่การต่อยอดให้ผลงานมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์และสามารถนําไปใช้ในการ
ดูแล/พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้ 
 
 
 

ลงชื่อ        ดิษฐพล   ใจซื่อ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นายดิษฐพล  ใจซื่อ) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 

         ลงชื่อ       ภรรวษา  จันทศิลป์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
          (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 

                        รองผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                                           วันที่ ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  3๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    โครงการสดุดีพระคุณคร ู
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวทิพวรรณ บุญด้วง     และนางสาวมติมันต์  มูลดวง     สโมสรนักศึกษา    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 –  30 กันยายน  ๒๕๖๐ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. นักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จาํนวน 475 คน 
  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จํานวน 136 คน 
  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จํานวน 136 คน 
  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จํานวน 101 คน 
  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จํานวน 102 คน 
 ๒. อาจารย์ประจํา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จํานวน  ๖๐ คน 
       รวมจ านวน  535 คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการดําเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ระยะที่ 2 ขั้นดําเนินการ โดยการจัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ .ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงาน ดําเนินการตามแผนโดย กิจกรรมไหว้ครู และมอบแถบหมวก เข็มชั้นปีแก่นักศึกษาปี ๒,๓,๔ 
กิจกรรมจากใจศิษย์สู่ใจครู การประกวดเรียงความ/แต่งบทประพันธ์ สดุดีพระคุณครู การประกวดพานไหว้ครู 
๒ ประเภท คือ สวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ อย่างละ ๑ รางวัล และชมเชย ๒ รางวัลมอบทุนการศึกษา 
การมอบรางวัลเชิดชูคนดีศรีมหาสารคาม การมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่เรียนดี  กิจกรรมดี และความประพฤติ
ดี  เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม การมอบรางวัลนักศึกษาท่ีร่วมทํากิจกรรมจิตอาสา การประกาศ
เกียรติคุณศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม  การมอบรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นและรางวัล
ครูในดวงใจ มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๘ และคณะกรรมการสโมสร นักศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๙รายงานตัวเข้ารับตําแหน่ง ผลการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 475 คน  อาจารย์ประจํา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จํานวน ๖๐ คน 
และพยาบาลพี่เลี้ยงและศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จํานวน ๕๐ คน 
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล โดยการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ การสรุปและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานครั้งต่อไป โดยผลการสรุปโครงการดังนี้ 
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     5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน ๕๓๑ คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๒,๓,๖ ใน
ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

จากการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดย
ใช้แบบประเมินคุณลักษณบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ผลการ
ประเมินพบว่า  
ข้อที่ ๒ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จํานวน ๕๑๔ คน คิดเป็น 
ร้อยละ   96.61 
ข้อที่ ๓ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จํานวน ๔๙๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๖๕ 
จํานวน ๔๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๕ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติ
ในระดับมากข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการจํานวน ๕๓๑ คน ต่อการจัดโครงการโดยใช้
แบบความพึงพอใจ ผลการประเมินพบว่านึกศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 94.3 

 
6. งบประมาณ 
 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. 
 
 
๒. 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้าง
เหมาตกแต่งเวที 
๓๐,๐๐๐ บาท 
ค่าอาหารว่างผู้ร่วม
โครงการ 100 คนๆ 
ละ๒๕ บาทรวม 
2,500 บาท 

30,000 
 
 
2,500 
 
 
 

- 
 
 
- 

30,000 
 
 
2,500 
 
 
 

- 
 
 
- 

0 
 
 

0 

- 
 
 
- 

0 
 
 

0 

 รวมทั้งหมด 32,500 - 32,500 - 0 - 0 
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7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
7.1 การจัดโครงการควรมีการประชุมวางแผนกันเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้

เหมาะสมมากขึ้น 
           7.2  การจัดทําโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ   
ดําเนินงานเพื่อที่จะให้งานเป็นระบบมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.1 วิทยาลัยฯ การส่งเสริมให้เห็นความสําคัญต่อการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ เสมอมาจึง
ทําให้นักศึกษามีความตั้งใจจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดพระคุณครู 

8.2 มีการวางแผนการดําเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการดําเนินงานโดยอาจารย์ใน
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน 

8.3 เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบการดําเนินงานที่ดีมาตลอดถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
จึงสามารถสานต่อการทํางานได้ง่าย 

8.4 อาจารย์ และอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ความสําคัญกับการกิจกรรมตลอดมา จากการเข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนหลายท่านทุกๆ จึงทําให้นักศึกษากําลังใจในการจัดทําโครงการ 

8.5 อาจารย์ในกลุ่มงานกิจการนักศึกษาดูแลนักศึกษา และให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด จึงทําให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน จนโครงการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 

๒. ควรมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เสนอผลการดําเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาและชมรม  
๓. ควรมีกิจกรรมตอบแทนผู้มีอุปการคุณในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติม 
๔. เพ่ิมกิจกรรมการประกวดเรื่องเล่าความประทับใจคุณครูในดวงใจ ว่าประทับใจอย่างไร 
๕. ควรพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลประเภทต่างๆให้ชัดเจน 

 
 
ลงชื่อ        ดิษฐพล   ใจซื่อ    ( ผู้รับผิดชอบโครงการ ) 

(นายดิษฐพล  ใจซื่อ) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 

ลงชื่อ       วรีะชัย  อิ่มน้ําขาว     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นายวีระชัย  อิ่มน้ําขาว) 

    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

                      วันที่   ๒๒  เดือน   สิงหาคม พ.ศ.  2561 
 



๓๔๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  40 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและการแสดงเอกลักษณ์ประจําสถาบัน 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายพัฒนพงษ์ พิชหอม  ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรม 

 อาจารย์ดิษฐพล  ใจซื่อ  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ระหว่างวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) สมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรมจํานวน  ๕๑  คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 

๕.๑  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
         ๑ ขั้นเตรียมการ  
  - ชมรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมได้ร่วมกันประชุม
วางแผนและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและนําผลจากการวิเคราะห์มาปรับปรุงในการจัดทําแผน
โครงการ 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานและวางแผนความร่วมมือในการดําเนินการ 
  - ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม   
  ๒ ขั้นด าเนินการ   
  ๒.๑ กิจกรรมพัฒนาห้องชมรมศิลปวัฒนธรรม  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  - สํารวจสภาพอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี และทําความสะอาด พร้อมทั้งจัดเข้าที่ให้
เป็นระเบียบ โดยภายหลักการทําความสะอาดและจัดระเบียบห้องชมรมมีความสะอาด เป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
  - ประชุมสมาชิกชมรม เพื่อร่วมสร้างข้อตกลงทบทวนระเบียบชมรมและจัดทําบัญชี ยืม – 
คืน อุปกรณ์ภายในชมรม โดยได้ข้อสรุปดังนี้ ดังนี้  ๑) ได้จัดทํากล่องบริจาคโดยเป็นค่าตอบแทนการยืม
อุปกรณ์ต่างๆในแต่ละครั้ง  ๒) จัดทําใบยืม-คืน อุปกรณ์ โดยประกอบด้วยวันที่ยืมรายการ จํานวน  กําหนดส่ง 
ชื่อผู้ยืม ชื่อผู้เห็นชอบ ๓) กําหนดค่าปรับอุปกรณ์เมื่อคืนอุปกรณ์ไม่ตรงตามเวลาที่กําหนดวันละ 20 บาทโดย
อุปกรณ์จะสามารถยืมได้ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ผลการดําเนินการตามข้อตกลง/ระเบียบชมรม พบว่า มี
ระบบการยืม-คืน โดยนักศึกษาในชมรมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และพบว่าไม่มีค่าปรับอุปกรณ์ท่ีส่งคืน
ช้า 
  ๒.๒ กิจกรรมสื่อการแสดงเอกลักษณ์ วศม. 
             ได้ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแสดงเอกลักษณ์ศิลป์วัฒนธรรมโดยวิทยากรภายนอก  
โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑) การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการออกแบบการแสดงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษ์ของไทย” โดยวิทยากรนายวัชรชัย  ใจมีพร และนายอรรถพงษ์ สุพร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม  ๒) นักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันออกแบบ
การแสดงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ  “เอกลักษณ์ วศม.”  ๓) แต่ละกลุ่มย่อยนําเสนอ



๓๔๙ 
 

แผนการออกแบบการแสดงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม   ๔) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะ
จากวิทยากร ๕) คัดเลือกผลงานการออกแบบการแสดงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  จากการดําเนิน
ตามกิจกรรมดังกล่าว พบว่า  นักศึกษาได้รับความรู้และแนวทางในการออกแบบการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 
และนักศึกษาสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการแสดงและนําเสนอผลงาน  ซึ่งบรรยากาศในการ
ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและนักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน  
 
      ๕.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินการ 
๕.๑ ร้อยละของนักศึกษาชมรม
ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการอย่างน้อยร้อยละ ๘๐  

 

๕.๑  นักศึกษาในชมรมมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมในโครงการ ร้อย
ละ ๑๐๐   โดยในการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกในชมรมมีดังนี้ 

- การทําความสะอาดห้องชมรม จัดเก็บอุปกรณ์ทุกๆเดือน โดย 
แบ่งเวรทําความสะอาด และสํารวจสภาพเครื่องดนตรี ชุด เครื่องประดับ 
อุปกรณ์อ่ืนๆ พร้อมทั้งจัดทําบัญชียืม-คืน อุปกรณ์ภายในชมรมอย่างเป็น
ระบบ 

-    กิจกรรมสื่อการแสดงเอกลักษณ์ วศม. โดยจัดเข้าร่วมกิจกรรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการแสดงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดงของแกนนําชมรมศิลปวัฒนธรรม 
 

๕.๒ เกิดผลงานการแสดงที่
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็น
เอกลักษณ์ประจําวิทยาลัยฯอย่าง
น้อย ๑ การแสดง 
 

๕.๒ เกิดผลงานการแสดงที่ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ประจําวิทยาลัยฯ ชื่อชุดการแสดง  “ย้อน
ยาตรา นคราจําปาศรี” 

๕.๓ ร้อยละของนักศึกษาชมรม
ศิลปวัฒนธรรมมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวิทยาลัย
กําหนดในข้อ ๖และข้อ ๗  
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

๕.๓ นักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามวิทยาลัยกําหนดในข้อ ๖และข้อ ๗ ร้อยละ ๘๖.๔๒ และ ๘๖.๘๔ 
ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕๐ 
 

๖. งบประมาณ 
 

 
ล าดับ 

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินที่ใช้จ่าย 

 
จ านวน

เงิน
คงเหลือ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ เงินที่ใช้ 
 

๑ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งห้องชมรม
ศิลปวัฒนธรรม                  

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 0 - 0 

๒ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
แต่งกาย                  

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 0 - 0 

๓ 
ค่าตอบแทนวิทยากร
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

๙,๖๐๐ - 4,600 - 5,000 - 52.08 

๔ ค่าจ้างแต่งเพลง ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ - 100 

๕ 
ค่าจัดทําดนตรี
ประกอบเพลง 

๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ - 100 

 
รวมทั้งหมด ๓๐,๖๐๐ - 9,600 - 21,000 - 68.62 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 ๗.๑ เรียนรู้การวางแผนจัดทําโครงการและกระบวนการในการทํางานอย่างเป็นระบบ 

๗.๒ นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบและคิดรูปแบบการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน   

๗.๓ นักศึกษามีทักษะในการดําเนินการและเกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆในระหว่างการ
ดําเนินการ 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑ ความร่วมมือของนักศึกษา/สมาชิกของชมรมทุกคนในการมีส่วนร่วมในการทํางาน 
๘.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมให้การสนับสนุนและให้คําแนะนํา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ร่วมกันวางแผนงานโครงการ 
 ๘.๓ นักศึกษามีศักยภาพ/ความสามารถที่หลากหลายด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสมาชิกใน
ชมรม 
          ๘.๔  ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวมของสมาชิกในชมรม 
 
 



๓๕๑ 
 

๙ อุปสรรคของการท างาน 
๙.๑ กําหนดการของกิจกรรมต่างๆมีความไม่แน่นอนของวันเวลาที่จัด จึงทําให้การเตรียมความพร้อม

ในการจัดการแสดงไม่ทันและหาเวลาซ้อมได้ยาก 
๙.๒ ขาดระบบในการจัดเก็บข้อมูล(ภาพประกอบการแสดง)และการเผยแพร่ผลงานการแสดงให้ มี

ความหลากหลายช่องทาง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษานําข้อมูลผลการสํารวจศักยภาพ/ความสามารถด้านต่างๆของนักศึกษา
แต่ละชั้นปีมาพิจารณาเพ่ือทํากิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๙.๒ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาควรหาเวทีหรือช่องทางการเผยแพร่การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณ 

๙.๓ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมในการพิจารณาดําเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 
 

 
ลงชื่อ        ดิษฐพล   ใจซื่อ    ( ผู้รับผิดชอบโครงการ ) 

(นายดิษฐพล  ใจซื่อ) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 
 

ลงชื่อ       วรีะชัย  อิ่มน้ําขาว     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นายวีระชัย  อิ่มน้ําขาว) 

    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

                      วันที่   ๒๒  เดือน   สิงหาคม พ.ศ.  2561 

 
 
 

 



๓๕๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  41 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการ“อําลาน้องพ่ีราตรีอินถวา” 
2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวบุษยา ขม้ินทอง/นางสาวอรพิณ โพธิ์สาราช และสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการ 

         ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   

 ๑. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๔ จํานวน  ๑๐๓ คน 
 ๒. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๓  จํานวน ๓๔๐ คน 
 ๓. อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จํานวน ๘๐ คน 
                            รวม  ๕๒๓  คน 

5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
5.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
๑. ประชุมสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมจัดทําโครงการ 

  ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าให้อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้ทราบล่วงหน้า 
๓. ดําเนินกิจกรรมดังนี้  

๓.๑ การจัดซุ้มแสดงความยินดี 
๓.๓ กิจกรรมอําลาน้องพ่ีอินถวา 
๓.๔ งานเลี้ยงอําลารุ่นพี่และพบปะ พ่ีและน้องเถาว์ 
๓.๕ นําเสนอวิดีทัศน์ ๔ ปีของก้าวย่างสู่เส้นทางสีขาว ภาพความทรงจําและความประทับใจ

อินถวาช่อที่ ๓๒ 
๓.๖ การประกวด The popular vote of  Bye-nior 
๓.๗ กิจกรรมพี่สอนน้องสานสัมพันธ์อินถวา 
๓.๘ การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ และการแสดงของผู้สําเร็จ

การศึกษา 
๓.๙ กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ี น้องอินถวา 
๓.๑๐ การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาชั้นปี ๑-๓ และการแสดงของผู้สําเร็จ

การศึกษา 
 
5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑ ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  ในข้อที่ ๗  ในระดับดีข้ึนไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘o 

๑ ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  ในข้อที่ ๗  ในระดับดีข้ึนไป อย่าง
ร้อยละ ๘o.๐๘ 



๓๕๓ 
 

 
๖.  สรุปงบประมาณที่ใช้จ่าย 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณท่ีใช้จ่าย 

ล า 
ดับ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้ เงินเหลือจ่าย ร้อย
ละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 

๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด้าเนินงานโครงการ 

๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - - - ๐ 

 รวม ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐  - - ๐ 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
               - 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.๑. ทีมงานทุกคน ช่วยกันท้างานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มีความรักสามัคคี 
๘.๒  วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน
งบประมาณ สถานที่และบุคลากร 

 ๘.๓  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดท้าโครงการ 
 ๘.๔  ได้น้าข้อเสนอแนะจากการท้าโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มาปรับปรุง ได้แก่ การวางแผนที่
ท้างาน แนวทางการท้างาน และน้าเอาอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มาปรับใช้ท้าให้หมด
งบประมาณในส่วนนี น้อยลง 
 
  ๙. ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 

๙.๑ มีความจ้ากัดในด้านเวลา ช่วงเวลาในการเตรียมงานมีระยะสั น 
๙.๒ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้งาน ไม่มีในวิทยาลัยต้องมีการยืมจากนอกสถานที่   
๙.๓ โครงการมีทั งงาน กลางวันและกลางคืน ท้าให้หน้าที่บางอย่างมีการทับซ้อน เช่น หนึ่งคนมี           

หลายหน้าที่  
๙.๔ การด้าเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามก้าหนดการที่ก้าหนดไว้ มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
2.ค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจในการได้ร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงาม 
มากกว่า ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 

๒.ค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจในการได้ร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงาม 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๘๙ 
 



๓๕๔ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑ ควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมและการประสานงานล่วงหน้าก่อนด้าเนินงานโครงการ อย่าง

น้อย  ๑-๒  เดือน 
 ๒ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ให้ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ 

๓ การด้าเนินกิจกรรมจะต้องกระชับเวลา เพ่ือไม่ให้เวลาตามก้าหนดการต้องเลื่อนออกไป 
 
 

ลงชื่อ        ดิษฐพล   ใจซื่อ    ( ผู้รับผิดชอบโครงการ ) 
(นายดิษฐพล  ใจซื่อ) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 
 

ลงชื่อ       วรีะชัย  อิ่มน้ําขาว     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นายวีระชัย  อิ่มน้ําขาว) 

    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

                      วันที่   ๒๒  เดือน   สิงหาคม พ.ศ.  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๕ 
 

 
 

 
 
 

พันธกิจด้าน 
การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔๒ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการ  พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผน 

ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
๒. ผู้รับผิดชอบ   
   นางจีระวรรณ         ศรีจันทร์ไชย  

นางสาวกัญญาพัชร   เบ้าทอง 
นายชาลี                ศิริพิทักษ์ชัย 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
       3.1) การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 256๑ ช่วงเดือน 
                                               ตุลาคม   2559 – กันยายน 2560 
       3.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ   9 - 12 กรกฎาคม   2562 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 1. คณะกรรมการปรับปรุง/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ  
              ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕62                        จ านวน   45   คน 
 2. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัย   จ านวน   44   คน 
 3. วิทยากรภายใน                                         จ านวน     1   คน 
                                          รวมทั้งสิ้น  90 คน 
5. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 

5.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 5.1.1   Plan 

            1).  ทบทวน / วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา   เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าโครงการ   ในการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า 

     1.1   ในปีงบ 2561 วิทยาลยัมีอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด จ านวน 5๓ คน ดังนี้  
                               1). อาจารย์พยาบาลประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน  48 คน  โดยเป็น 

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  42  คน และคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 
6 คน  
                                2). มีอาจารย์พยาบาลประจ าที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ลาศึกษา
จ านวน  5  คน  และ ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ จ านวน 2 คน  อยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ์ จ านวน  
3  คน รวม  12  คน  

                                3). ปีการศึกษา 2560   มีนักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 473  คน คิดเป็น 
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา  (FTES)  เทียบเท่า 1 : 6.25   



๓๕๗ 
 

 
 

                                4). ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  102  คน จาก จ านวน 102 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

1.2  สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ ๑5 ตัวชี้วัด  บรรลุ  13 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ  
86.66 

1.3  สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์  20 ตัวชี้วัด บรรลุ  18 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ  2 ตัว  คิดเป็นร้อยละ  90 
 
 2) ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
              2.1  กลุ่มวิชาการ 
  1. ความชัดเจน ความยากง่าย ความเป็นไปได้ของตัวชี้วัด มีความแตกต่างกันมาก 
  2. การท าความเข้าใจตัวชี้วัด/นิยามกลยุทธ์ ของงานและบุคลากร ให้ชัดเจนตรงกัน 
  3. การมอบหมายผู้รับผิดชอบ ชัดเจนระหว่างงาน 
  4. ความซ้ าซ้อนกิจกรรมโครงการ 
  5. ความยากของการใช้แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
  6. ความตรงของผู้ตรวจโครงการ 
  7. ความเข้าใจระเบียบ/ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
  8. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามโครงการ เนื่องจากมีปัจจัยอื่น 
  9. ความส าเร็จของโครงการบางโครงการไม่ส าเร็จด้วยตัวเอง เพราะต้องมีโครงการอ่ืนเข้ามา
เกี่ยวข้อง  
  10. การน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงโครงการบางโครงการยังไม่ชัดเจน 
  11. การเบิกจ่ายมีความซับซ้อนในการด าเนินงานโครงการ เนื่องจากมีระเบียบใหม่ 
 ๒.2  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
  1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลยังไม่ชัดเจน ควรมอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบตรงกับ
ตัวชี้วัดของงาน 
  2. มีโครงการเพ่ิมจากแผนที่ก าหนด ท าให้ภาระงานเพ่ิมมากข้ึน 
  3. โครงการที่จัดท าไม่ครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่งานรับผิดชอบ โดยเฉพาะศูนย์ EC ไม่สามารถ
ตอบตามเกณฑ์มาตรฐานของ สบช. 
  4. การมอบหมายงานให้รับผิดชอบหลัก มีการข้ามระหว่างงาน ท าให้มีผลต่อการประเมินผลงาน 
 2.3  กลุ่มกิจการนักศึกษา 
  1. ความหมายงานตามตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 
  2. การประสานงาน/การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ไม่ทั่วถึง 
  3. กระบวนการในการท างาน/ปฏิบัติงาน 
  - แผนงานโครงการไม่ชัดเจน/โครงการมีการแก้ไขบ่อย 
  - แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน 
 2.4  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

 ๑. การด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผน มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมหลายครั้ง เช่น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่ม กิจกรรม ๕ ส. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัย  การจัดท า
แผนงาน/โครงการของวิทยาลัย เป็นต้น  



๓๕๘ 
 

 
 

 ๒. มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในแผนการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย  แต่การส่งข้อมูลกลับจากแต่ละกลุ่มล่าช้าในบางครั้ง  

 ๓. การใช้เงินที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 ๔. การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมน้อย เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมการออก

ก าลังกาย หรือจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม ๕ ส. 
 ๕. การก าหนดวันที่ด าเนินการในแต่ละกิจกรรมยังไม่ชัดเจน  
 ๖. มีการปรับแก้โครงการ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดด้านการก าหนดค่าใช้จ่าย  แบบฟอร์มไม่

ถูกต้อง และการพิมพ์ค าผิด 
 ๗. ผู้จัดท าโครงการไม่ทราบระเบียบพัสดุที่เก่ียวข้องที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินการโครงการ

เช่น การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา และไม่ใช่ยา   ระเบียบพัสดุใหม่เป็นต้น 
 ๘. การจัดท าโครงการช้า  ท าให้ให้ด าเนินการไม่ทันกับกิจกรรมในโครงการ 
 ๙. บางโครงการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 ๑๐. ผู้เขียนโครงการก าหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ชัดเจนท าให้ต้องส่งคืนไปให้ก าหนดใหม่  
 ๑๑. ผลการประเมินโครงการได้รับการตอบรับไม่ครบ 100  เปอร์เซ็นต์  (น้อย) 

  ๑๒. ระยะเวลาในการด าเนินการโครงการในแต่ละปีไม่เพียงพอกับกิจกรรมในแต่ละโครงการ 
 
 แนวทางพัฒนาการด าเนินงาน 

  ๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของวิทยาลัยให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือลดปัญหาการ
จัดกิจกรรม/โครงการในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละกลุ่ม 
  ๒. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนกันให้อยู่ในโครงการเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาในการ
จัดโครงการ 
  ๓. จัดท าแผนการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และก าหนดมาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  ๔. เพ่ิมการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรทุกเดือนตามแผน 
  ๕. วิเคราะห์และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง น่าสนใจ เชิงรุกมากข้ึน  
  ๖. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุใหม่ ก่อนเขียนโครงการ 
  ๗. จัดโครงการให้แล้วเสร็จและเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการภายใน เดือนธันวาคม  
 ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62      ประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการฯ 
เพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 

 5.1.2 Do 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของวิทยาลัย ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
  วันที่  9  กรกฎาคม  2561 

1. รอง ผอก. กลุ่ม/ตัวแทนน าเสนอผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 ของแต่ละกลุ่ม  
  โดยเรียงล าดับการน าเสนอ กลุ่มละ 30 นาทีดังนี้   1. กลุ่มวิชาการ    2. กลุ่มกิจการนักศึกษา  
 3. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  และ 4. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์   ดังรายละเอียด ดังนี้ 



๓๕๙ 
 

 
 

 
1. กลุ่มวิชาการ    น าเสนอโดย อ.สัมฤทธิ์  ขวัญโพน 
กลยุทธ์ที่รับผิดชอบ     
กลยุทธ์ ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และ            
กลยุทธ์ ที่ 7. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์  
หลักสูตร   :  วัตถุประสงค์หลักสูตร     

                 มาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ( TQF ) 
                 อัตลักษณ์   (SAP )   ลักษณะพิเศษ ( SAP + จิตสาธารณะ  / ภาวะผู้น า และคิดสร้างสรรค์ ) 
                 การประกันคุณภาพ    มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  2558 

น าสู่ปฏิบัติ  :  ระบบ  Input       Process   Output 
ใช้ระบบและกลไกบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานQA  

ระบบและกลไก หลัก   17  ระบบ (ปีกศ 2560 )  -การจัดการความรู้ 
ภายใต้กิจกรรมในวศม 
1.แผนงานโครงการกลยุทธ์ (6 โครงการ ) 
2.แผนงานโครงการประจ า ( 6 โครงการ) 
3.งานการจัดการเรียนการสอน (6 กลุ่มวิชา)  
4. งานประจ าที่สนับสนุน ( งานทะเบียนฯ) 
5. งานสนับสนุนจากกลุ่มอื่นๆ 

      -กลุ่มกิจการ ( อ.ประจ าชั้น /งานบริการ /พัฒนานักศึกษา) 
      -กลุ่มบริหาร  (สิ่งสนับสนุนต่างๆ /พัฒนาครู ) 
      -กลุ่มวิจัย ฯ ( เพ่ิมผลงานครู / สนับสนุนกิจกรรมการสอน : บูรณา) 

ภายใต้กิจกรรมเครือข่าย 
     -โครงการพัฒนาครู /โครงการพัฒนาหลักสูตร / โครงการพัฒนานักศึกษา 
 ผลลัพธ์ 

บัณฑิตคุณภาพ   -TOF  -  SAP   -leadership  -creative thinking 
-ความพึงพอใจผู้ใช้    -ผลสอบขึ้นทะเบียน     -การได้งานท า 

 หลักสูตร    -ได้มาตรฐาน :การรับรอง  จากสภา/สกอ     -ระบบจัดการมีคุณภาพ  
อาจารย์      -มีคุณภาพ : ผลงานวิชาการ   : เชี่ยวชาญในสาขา 
 
ผลการด าเนินงาน  :  แผนงานกลยุทธ์   แผนงาน ประจ า ...โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ 

กลยุทธ์ ที่ ๑  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
หลักสูตรให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน 

ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร    

ระดับ  ๕   
  

1. โครงการส่งเสริมการบริหารหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 



๓๖๐ 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ 
กลยุทธ์ ที่ 7. พัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
เพ่ือให้ได้สมรรถนะ

และอัตลักษณ์ 

๑. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับ  ๕ 
 

๔. โครงการ เตรียมความพร้อมและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
๕. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการเพ่ือก้าวสู่วิชาชีพ 
 ๖. โครงการพัฒนาเครื่องมือ TQF ๒. ระดับความส าเร็จ

การพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต 

ระดับ  ๕ 
 

๓. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา ผลการ
สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 

ระดับ  ๕ 
 

 
ผลการด าเนินงาน  :  แผนงานกลยุทธ์   แผนงาน ประจ า ...โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
แผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ 
แผนงาน
ที่ 1 
การ
จัดการ
เรียน
การสอน 
  

๑. เพ่ือพัฒนา
กระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรภาพรวมโดยคณะ 
กรรมการประเมินอยู่ในระดับดี ขึ้น
ไป 

ค่าเฉลี่ย  
3.15  

1.โครงการประสานแผน  
2.โครงการรบสมัคร และ
คัดเลือกฯ 
3.โครงการพัฒนาเครื่องมือวัด
สมรรถนะรวบยอด 
4.โครงการสัมมนาการจัดการ
เรียนการสอน 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 
6.โครงการพัฒนางาน
ทะเบียน 

๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
ระดับอุดมศึกษา 
  
  
  

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ระดับ ๕  

ระดับความส าเร็จของการเตรียม
ความพร้อมในการสอบรวบยอด  มี
ผลการสอบความรู้รวบยอดครั้งที่  

Iระดับ ๕ 

๓. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาอัตลักษณ์ ของนักศึกษา        

ระดับ ๕  

๓. เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่
สร้างเสริมสมรรถนะ
และอัตลักษณ์ของ
สถาบัน.และส่งเสริม
ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

1. ระดับความส าเร็จของจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นชุมชน  

ระดับ ๕ 

2. ระดับความส าเร็จของการ
จัดการเรียนการสอนการบูรณาการ
กับการวิจัย   การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ ๕  

 



๓๖๑ 
 

 
 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน ระดับกลุ่มวิชา/การศึกษาทั่วไป 

1. นักศึกษามีผลการเรียน ผ่านเกณฑ์ ทุกคน ( มีเรียนเสริมนอกเวลา จ านวน 3  คน จากภาวะสุขภาพ และ
ผลการเรียนภาคทดลองไม่ผ่าน และ มีพฤติกรรมทุจริต ) 

2. นักศึกษามีผลงาน นวตกรรม จากรายวิชาต่างๆ   
           วิชาป. สร้างเสริม  นศ.ชั้นปีที่ 2  จ านวน  48 ชิ้น  
           วิชา ป.ป 2          นศ.ชั้นปีที่ 3  จ านวน      ชิน้ 
           วิชา ภาษาไทย      นศ.ชั้นปีที่ 1 จ านวน   12   ชิ้น 
           วิชานวตกรรม      นศ.ชั้นปีที่ 2  จ านวน  ..    ชิ้น  

3. มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลากหลายขึ้น 
4. มีการบูรณาการกับพันธกิจ ที่มีกระบวนชัดเจนขึ้นและมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมขึ้น 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอน  
1. ในรายวิชาศึกษาทั่วไป รองฯมีการติดตามก ากับและสนับสนุนไม่ต่อเนื่องและยังขาดการวางแผนร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม   
2. การส่งข้อมูลประเมินผล /เกรด  ยังมีบางรายวิชาส่งช้า โดยเฉพาะ กลุ่มศึกษาทั่วไป   
3. มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลากหลายขึ้น 
4. มีการบูรณาการกับพันธกิจ ที่มีกระบวนชัดเจนขึ้นและมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมขึ้น 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ผู้บริหารระดับกลุ่มวิชามีประสบการในการท างาน
และการบริหารการเรียนการสอน และมีความ
หลากหลาย 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังขาด
ประสบการณ์ในเชิงบิหารงบประมาณและพัสดุ 

2. ทีมงานมีความอดทนและมุ่งมั่น  ยอมรับการ
มอบหมายงานในทุกรูปแบบ 

2. ผู้บริหารระดับรองฯ มีวิสัยทัศน์ ไม่กว้างมาก
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท าให้ด าเนินการล่าช้า
ในบางเรื่อง 

3.  ทีมกลุ่มวิชาทุกกลุ่มมีความทันสมัย ความคิด
ใหม่ๆหลากหลายเพียงแต่ยังจัดเข้ากลุ่มไม่ได้ 

3. มีการท าโครงการทีมีจ านวนมาก 

 
2.  กลุ่มกิจการนักศึกษา    :  

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา น าเสนอโดย อ.วีระชัย  อิ่มน้ าขาว 
- มีโครงการกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ  2  โครงการ   มีการด าเนินการแนวโน้มบรรลุ 
- โครงการประจ า  จ านวน  26  โครงการ  ด าเนินการ 24  โครงการ  ยังไม่ด าเนินการ 2  

โครงการ คือ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ เลือกตั้ง สโมสรนักศึกษา 
ปัญหาที่พบ 
1.  วัน เวลา ในการเลื่อนโครงการบ่อย 
2. กิจกรรมของ สโมสร /ชมรม ช้า 
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3.  มีการแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างบ่อย 
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา  น าเสนอโดย  อ.นุชนาถ 
- มีโครงการประจ า  จ านวน  4  โครงการ  ด าเนินการแล้ว 1 โครงการ ที่เหลืออยู่ในช่วง

ด าเนินการ 
- ลักษณะงานมีความต่อเนื่อง เช่น ครูประจ าชั้น  ต้องให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ 

ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง  และเด็กกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ด้วย 
ปัญหาอุปสรรค 
-    การปรับเปลี่ยน 
-    การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
-    การส่งต่อข้อมูลที่ช้า  
-    การส่งต่อข้อมูลหนังสือราชการในระบบ E-สารบัญช้า 
ปัจจัยของความส าเร็จ 
- ความร่วมมือ 
- งบสนับสนุน 
- ความเชี่ยวชาญในงาน 
- การมีส่วนร่วม 
 

3.   กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  น าเสนอโดย  อ. ชาลี  ศิรพิิทักษ์ชัย 
    ตามเอกสารที่แนบ 

    4.     กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ    น าเสนอโดย อ. นิสากร   วิบูลชัย 
  - ตัวชี้วัดกลยุทธ์  ที่รับผิดชอบ จ านวน   ตัวชี้วัด  บรรล ุ         ตัวชี้วัด   แนวโน้มไม่บรรลุ   
              1  ตัวชี้วัด  เรื่อง การท าผลงานทางวิชาการ /หนังสือ,ต ารา 
    -มีโครงการกลยุทธ์  6 โครงการ  / โครงการประจ า ………………โครงการ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การก ากับ ติดตาม และการใช้จ่ายงบประมาณ  ไม่เป็นไปตามแผน 
2. การผลิตต ารา /หนังสือ ไม่มีผลงาน 
3. ความเชื่อมโยงในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ที่สอดรับกับการบริการวิชาการ 

 
สรุปประเด็นปัญหาที่พบภาพรวม จากผู้อ านวยการ 

        เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ 2562 
1. การบริหารโครงการ 
2. การจัดซื้อจัดจ้าง 
3. การจัดการระบบ E-สารบัญ 
4. ปฏิทินวิทยาลัย 
5. ระบบรายงาน  / การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
6. พัฒนา Web site  ของวิทยาลัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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     ๒.  การวิเคราะห์งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 
          งานแผนได้รวบรวมการใช้งบประมาณภาพรวมทั้งหมดของวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2561 จาก
งานการเงิน พบว่า ในไตรมาสที่ 3  ปีงบประมาณ 2561  มีรายรับ-รายจ่ายดังนี้ 
      2.1  รายรับจากเงินงบประมาณแผนดินทั้งหมวดอุดหนุน งบด าเนินการ งบลงทุน และสนับสนุนอื่นๆ 
รวม 19,664.120.65  บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว  18,773,813.41    คิดเป็น  95.47   % 
               2.2  ส่วนเงินรายได้ของสถานศึกษา ทั้งหมด 19,525,385.31 บาท เบิกจ่ายไปท้ังสิ้น 
7,750,003.78  บาท คงเหลือ  11,775,381.53  บาท   
     2.3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์/ประจ า 
ปีงบประมาณ 2561  ตามพันธกิจ  

3. การบรรยายในหัวข้อ  
2.1  กระบวนการคุณภาพ (PDCA) กับการวางแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่มี  

ประสิทธิภาพ  
2.2   การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี 
                โดย ดร.นฤมล เอนกวิทย์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๔.   การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562  มีกิจกรรม ดังนี้ 

       ๔.1.   มีการทบทวนนโยบายวิทยาลัย / ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /อัตลักษณ์ / 
เอกลักษณ์ค่านิยมร่วม กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  - ทบทวนการวิเคราะห์องค์กร (SWOT ANALYSIS) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 
น าโดย ผอ.นฤมล   เอนกวิทย์  มติที่ประชุม  รับรองข้อมูลเดิม    แต่มีการปรับแก้ไข   ตัวชี้วัดกลยุทธ์   ดังนี้ 
            1 )  ตัวชี้วัดกลยุทธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2562    มีเพ่ิมตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่  6  ยกระดับ
วิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้นแบบด้านคุณธรรม  อีก 1 ตัวชีว้ัด คือ ระดับระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ดังนั้นจะมีตัวชี้วัดกลยุทธ์  รวม 16  ตัวชี้วัด   (ดังเอกสารแนบ ) 
            2 )  ตัวชี้วัดแผนงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562   คงเดิมหลังการประชุมปรับแผน ในวันที่ 
16 พฤษภาคม 2561  (ดังเอกสารแนบ ) 
  3 )  ให้เพิ่มข้อมูล  SWOT ANALYSIS  ประเด็น โอกาส  ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก จะมีการออกนอกระบบ มีการบริหารจัดการองค์กรที่พ่ึงตนเอง รวมทั้งนโยบายดิจิตอล 
  4) ได้รวบรวมแผนปฏิบัติงานตามโครงการกลยุทธ์และโครงการประจ า ปีงบประมาณ 2562   
ที่มีการปรับแก้ไขหลังได้รับการวิพากษ์วันที่  12  กรกฎาคม  2561  ได้บางส่วน คือ  กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์  และกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    
  5)  ได้สรุปแผนการจัดสรรการใช้งบประมาณตามโครงการกลยุทธ์และโครงการประจ า 
ปีงบประมาณ 2562   บางส่วนที่รวบรวมงบได้แต่ยังไม่สมบูรณ์  รอข้อมูลที่มีการปรับแก้ไขหลังการวิพากษ์ 
(ดังเอกสารแนบ ) 
  ๔.๒. จัดท าปฏิทินแผนงาน/โครงการ และแผนการก ากับติดตามการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ การใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ๔.๓. จัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และการด าเนินงานโครงการของวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561   
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4. จัดท ารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 5.1.3 Check 
      สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ  จัดท ารายงานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2560   
น าเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือรับข้อเสนอแนะ  

 5.1.4 Act 
    น าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง การจัดท าแผนในปีงบประมาณ 2561    

 
5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
5.1) มีการด าเนินงานตาม
กระบวนการพัฒนาแผน 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  
 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 
และข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยไปปรับปรุง

  1.  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใน
การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เสนอผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  
   การด าเนินการ  ได้ด าเนินการ ดังนี้  
    1.1 ด าเนินการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล  
    1.2.จัดท าก าหนดการและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
รวม 45 คน   
    1.3.ได้เตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้ง  
เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ  คู่มือลักษณะบทบาทหน้าที่
รายบุคคล  แผนยุทธศาสตร์ 2559 – 2563  (ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ 2561)  แผนกลยุทธ์การเงิน2559 – 2563 (ฉบับ
ทบทวน ปีงบประมาณ 2561) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561  
   1.4  ประสานงานเรื่อง ขอใช้สถานที่   ใช้บริการโสตฯ  และ
ผู้ดูแลอาหารว่าง สวัสดิการของวิทยาลัย และประสานร้านอาหาร
กลางวันและอาหารว่าง 
    1.5 มอบหมายผู้รับผิดชอบงานภายในกลุ่มงาน  ดังนี้ อ.ชาลี  
รับผิดชอบ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ และ
เอ้ืออ านวยให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 อ.กัญญาพัชร   รับผิดชอบ การลงทะเบียน สวัสดิการ การ
รวบรวมข้อมูล และประสานงานทั่วไป 
 นางสาววชิราภรณ์  รับผิดชอบ บันทึกรายงานและ
ประสานงานทั่วไป 
2. การด าเนินงาน 
    จากการท าโครงการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัย ประจ าปี งบประมาณ 2562 มี
การด าเนินการดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการประจ าปี    
  

    2.1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 
256๑  และจัดท าสรุปรายงานโครงการที่ส าคัญของวิทยาลัย  
     2.2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559-
2563 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2562) โดยมีการด าเนินการ
จัดท าร่างรูปเล่ม ครั้งที่ 1  และมีการปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ 
เพ่ือจัดท ารูปเล่มที่สมบูรณ์ให้ผู้บริหารทุกระดับ และน าไปเผยแพร่ใน 
website ของวิทยาลัย  
    2.3. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2559-2563 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2562 ) โดยมีการ
ด าเนินการจัดท าร่างรูปเล่ม ครั้งที่ 1  และมีการปรับแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท ารูปเล่มที่สมบูรณ์ให้ผู้บริหารทุกระดับ และ
น าไปเผยแพร่ใน website ของวิทยาลัย 
   2.4. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 โดยมีการ
ด าเนินการท าร่างรูปเล่ม ครั้งที่ 1  และมีการปรับแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท ารูปเล่มที่สมบูรณ์ให้ผู้บริหารทุกระดับ และ
น าไปเผยแพร่ใน website ของวิทยาลัย โดยพบว่าแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563  ตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน รวมทั้ง
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ยังไม่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์    ดังนั้น  จึงได้มีการ ประชุมเพ่ือปรับแผนแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สอดคล้องสัมพันธ์กันมากข้ึน บัดนี้ได้
ด าเนินการเรียบร้อยและน าไปเผยแพร่ใน website ของวิทยาลัย 
 3.  มีแผนการติดตามผลการด าเนินงาน ในช่วงไตรมาสที่ 1 ไตร
มาศที่ 2  ไตรมาศท่ี 3   และไตรมาส 4  ผ่านรองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารและยุทธศาสตร์   
4.  น าข้อมูลที่ได้ไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2562  ได้ผลลัพธ์ ดังนี้ 
   1.) วิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
2559–2563   โดยคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติ
งานประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 
2559 และมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
2559–2563 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2562) โดย
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผน
กลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ2562  ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
ทุกกลุ่ม   มีการประชุมบุคลากรเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
องค์กร (SWOT) และวิพากษ์แผนฯ และน าเสนอ แผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 2559–2563 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 
2562) ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองและ
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
อนุมัติแผน  เมื่อวันที่   20กรกฎาคม  2561  โดยวิทยาลยัได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ประเด็น 8 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์และค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ จ านวน 15 ตัวชี้วัด  
  2) มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน  
  ๓)  มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการครบ 4 พันธกิจ  
เพ่ือน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  
  4)  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  โดยตัวชี้วัดกลยุทธ์ มีจ านวน  15 
ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ มีจ านวน 20 ตัวชี้วัด 
    และมีแผนการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง และ รายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา และน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไปปรับปรุง
แผนงาน/โครงการประจ าปี    

๕.2) มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัย 
 

   วิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ
2559–2563    (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2562)  ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559–2563 (ฉบับ
ทบทวนปีงบประมาณ 2562) ของวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์ทาง
การเงิน (SWOT) และก าหนดกลยุทธ์ทางการเงิน แนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
น าเสนอ แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2559–
2563 (ฉบับบทบทวนปีงบประมาณ 2562 ) ต่อคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองและอนุมัติแผน เมื่อวันที่ 20  
กรกฎาคม  2561 

5.3) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย  
 

   มีรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในทุกรอบไตรมาส 
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6. งบประมาณ   
  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าอาหาร 41,400 - 41,400 - 0 - 0 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 - 3,000 - 0 - 0 
3. ค่าป้ายไวนิล 0 - 0 - 0 - 0 
4. ค่าจัดท าแอกสาร 0  0  0 - 0 

 รวมทั้งหมด 44,400 - 44,400 - 0  0 
  
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          7.1   การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ    เมื่อได้รับมอบหมาย   ผู้รับผิดชอบได้รีบด าเนินการ  โดยร่าง
โครงการ  รับค าชี้แนะจากผู้บริหาร และที่ส าคัญคือ ผู้อ านวยการวิทยาลัย ได้ชี้แนะแนวทางในการด าเนินการและ
มีการปรับแผนให้ปรับวันเป็น 2 ช่วง เพื่อให้ทุกกลุ่มได้มีเวลาในการพิจารณาผลการน าเนินงานเพื่อน ามาสู่การ
พัฒนา  ท าให้โครงการผ่านความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติโครงการ 
 7.2   การท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ   ได้มีการประสาน เพ่ือขอรายชื่อคณะกรรมการ 
เพ่ือการแต่งตั้ง จากรองผู้อ านวยการเป็นหลัก   และผ่านความเห็นชอบของผู้อ านวยการวิทยาลัย ประสานรอง
ผู้อ านวยการในการแจ้งในกลุ่มท าให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูล 
 7.3 การวางแผนด าเนินงานและการเตรียมการ ต้องมีความรู้และเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน 
และมีทีมงานในการด าเนินงานที่ดี จึงจะช่วยให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้  ซึ่งในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มี
การศึกษาและสอบถาม จากผู้ที่มีประสบการณ์ และเรียนรู้จากเอกสาร /คู่มือ และประสบการณ์   น าไปสู่การ
วางแผนเตรียมทั้งด้านเอกสารประกอบ อุปกรณ์ สถานที่ประชุม และสวัสดิการที่ดี รวมทั้งกระบวนการด าเนินการ 
มีการปรับและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้ดี 
  7.4   การรวบรวมผลงานในโครงการจากกลุ่มต่างๆ   เป็นเรื่องที่ยาก ในการที่จะให้ทุกกลุ่มงานสามารถ
ส่งงานที่ต้องการได้ตามเวลาที่ก าหนด ถึงแม้ว่าจะเป็นร่างของการน าเสนอ หรือสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
เนื่องจากขาดมาตรการด าเนินงาน และการก าหนดกติกาที่ชัดเจน 
           7.5   การจัดท าแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติงานที่ดี  ต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
วิทยาลัยฯ  ในขณะนั้นๆ  และมีการพัฒนาการด าเนินงานภายใต้ตังชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 
 7.6   การปรับเปลี่ยนแผนงาน /โครงการ ตั้งมีการด าเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และตามขั้นตอนที่
ก าหนด เพื่อป้องกันการรายงานผลการด าเนินงานที่ผิดพลาด และกระทบต่อการด าเนินงานใน 
พันธกิจอ่ืนๆ 
  
๘.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 8.1    การประสานงานที่ดี   ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานและประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ   ท าให้เกิดผลลัพธ์การน าเสนองาน และการวางแผนในแต่ละกลุ่มงาน
ที่ด ี
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  8.2.    ความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่อง การเข้าร่วม
ประชุมที่ไม่ต่อเนื่อง จากการที่อาจารย์ยังมีภารกิจ แต่ทุกคนได้แสดงศักยภาพและเกิดผลงานได้มีการน าเสนอ
งานได้ตามที่มอบหมายในก าหนดการ 
  8.3   การก ากับ   ติดตาม และการรายงานผล   เป็นสิ่งส าคัญ   เพราะหลังจากการประชุม ข้อมูลมักจะ
รวบรวมได้ยาก ดังนั้น ผู้รับผิดชอบจึงรวบรวมงานเป็นระยะมีลายลักษณ์อักษร ผ่านรองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม 
ฯ 

๙.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 9.1.   การศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานด้านแผนฯ   เนื่องจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ที่รับผิดชอบด้าน
แผน มีความรู้ความเข้าใจงานแผน ไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอน และต้องยึดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  ที่ก าหนดไว้
แล้ว จึงไม่แน่ใจในการปรับแก้ไขกลยุทธ์ ที่เป็นจุดยืนเบื้องต้นได้ ท าให้มีความรู้สึกขัดแย้งในแต่ละกลุ่ม แต่ทุกคนได้
มีการท าความเข้าใจร่วมกัน และวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)  เพิ่มเติม และปรับมาตรการและตัวชี้วัดกล
ยุทธ์  เพิ่มจากเดิม  1  ตัวชี้วดั  รวมเป็น 16  ตัวชี้วัด  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์
ปัจจุบันยิ่งขึ้น และวางแผนในการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มอย่างดีที่สุด รวมทั้งขั้นตอนการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ขึ้น 
             ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. ต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อการรับทราบปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขที่ดีข้ึน 

2. ในกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ทุกคนต้องท าความเข้าใจ ร่วมกันในขั้นตอน และแผนการด าเนินงาน 
ตลอดทั้ง ผลลัพธ์ที่ต้องการ  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. การถ่ายทอดตัวชี้วัด /โครงการ  ต้องมีการแจ้งให้ชัดเจนในที่ประชุม เนื่องจากการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด /แผนงานโครงการ บางกลุ่มไม่ถึงรายบุคคล  ดังนั้นงานแผนฯ ปรับวิธีการแจ้งเป็นลักษณะของค าสั่งฯ  
และให้รองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม ได้มีการถ่ายทอดภายในกลุ่ม เป็น KPI รายบุคคลต่อไป 

 
 9.2   การเข้าร่วมประชุมไม่สม่ าเสมอ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  ได้มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่าง
ทั่วถึงชัดเจน แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่ก าลังมีการเรียนการสอน และมีการเตรียมโครงการต่างๆ ดังนั้นจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม จึงมีจ านวนไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลา  
          ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. มอบหมายให้รองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม ร่วมก ากับติดตาม อาจารย์ในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือในการด าเนินงานที่ดี 

2. มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน มีโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบเป็นหลัก เพื่อให้ 
ความส าคัญและอยู่ร่วมในการด าเนินการ 
 
 9.3   การวิพากษ์แผนงาน / โครงการ   
                  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา : ควรมีคณะกรรมการกลางในการวิพากษ์ จากทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน  และ
ต้องเข้าร่วมวิพากษ์  อย่างจริงจัง เพื่อให้การรับรองแผนงาน /โครงการมีประสิทธิภาพ เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย และเป็นการน าเสนอตามข้ันตอนที่ได้รับการยอมรับที่ถูกต้อง 
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๙.4   การแก้ไขและรวบรวมโครงการ เพ่ือจัดท ารูปเล่ม เนื่องจากแต่ละกลุ่มต้องมีการน าแผนงาน/
โครงการมาปรับแก้ไขอีกครั้ง   ดังนั้นจึงไม่สามารถรวบรวมได้ตามแผนที่ควรจะเป็น   มีการปรับเลื่อนเวลา 

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ให้ทุกกลุ่มไปประชุม และจัดท าแผนฯที่ผ่านการปรับ และวิพากษ์ ในกลุ่มมาแล้ว  มาเสนอ

คณะกรรมการกลาง  
2. โดยหลังการวิพากษ์ต้องมีการปรับแก้ไขทันที และให้แต่ละกลุ่มจัดเลขานุการของกลุ่มมาร่วมจัดท า

แผนฯ จัดหาวัน เวลา ที่เลขานุการฯ จะมานั่งท าแผนให้แล้วเสร็จพร้อมเข้าเล่ม 
 

 
ลงชื่อ                                   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                            (นางจีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย) 
              พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ        ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
           (นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย) 

                                        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
    หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 

  
           วันที่  18    เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ 2561 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗๐ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง  นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย  นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 จ านวน  ๓๗  คน ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  ๓๐ คน 
๒. คณะท างาน จ านวน ๕ คน 
๓. วิทยากรภายในและภายนอก จ านวน  ๓ คน 

๕. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 
๕.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรม 
Plan 
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ทบทวนและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

วิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
DO 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติและประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระบบและกลไก

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยและวางแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ 
๓. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ดังนี้ 
   ๓.๑ ทบทวนและจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 
   ๓.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 
     ๓.๒.๑ การบรรยาย จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
     ๓.๒.๒ การอภิปราย/ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
     ๓.๒.๓ การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการควบคุมภายใน 
     ๓.๒.๔ การน าเสนอผลการอภิปราย/ประชุมกลุ่มย่อยแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
     ๓.๒.๕ วิทยากรวิพากษ์/ให้ข้อเสนอแนะ 
     ๓.๒.๖ พัฒนา/ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
     ๓.๒.๗ จัดท ารูปเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 



๓๗๑ 
 

 
 

๓.๓ ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือก ากับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรายไตร
มาสตามแผน รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าส่งสถาบันพระบรมราชชนกทุก ๖ เดือน 

๓.๔ ตรวจประเมินคุณภาพการควบคุมภายในประจ าเดือนโดยคณะกรรมการของวิทยาลัยและ
รายงานผลต่อผู้บริหารฯ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตามแผน 

๓.๕ สรุปผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๔. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ดังนี้ 
   ๔.๑ ประเมินระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ 
   ๔.๒ ทบทวนผลการด าเนินงานและจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ 
 ๔.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
Check 
ระยะที่ ๓  ขั้นประเมินผล 
๑. สรุปและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
๒. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมาก (x = ๔.๒๕) 

 
๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑ ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง  
 
๑.๑ มีระบบกลไกการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
๑.๒ มีแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 
๑.๓ มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามแผนที่ก าหนด 
๑.๔ มีการรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตามแผนที่
ก าหนด 
 
 
๑.๕ ระดับความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
๒ ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในของวิทยาลัย  
 
๒.๑ มีระบบกลไกการด าเนินงานการควบคุมภายใน
องค์กร 
๒.๒ มีแผนการควบคุมภายในองค์กรที่ครอบคลุมและเป็น

   ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง มีการ
ด าเนินการ ๕ ข้อ ดังนี้ 
๑. มีระบบกลไกการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
๒. มีแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 
๓. มีการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามแผนที่ก าหนด 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตามแผนที่
ก าหนด ปีละ ๒ ครั้ง  
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๕. ระดับความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยงลดลงจาก
เดิมทุกด้าน 
   ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในของวิทยาลัย 
มีการด าเนินการ ๔ ข้อ ดังนี้ 
๑. มีระบบกลไกการด าเนินงานการควบคุมภายใน
องค์กร 
๒. มีแผนการควบคุมภายในองค์กรที่ครอบคลุมและเป็น



๓๗๒ 
 

 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
รูปธรรม 
๒.๓ มีการด าเนินงานควบคุมภายในตามแผนที่ก าหนด 
๒.๔ มีการรายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตามแผนที่
ก าหนด 

รูปธรรม 
๓. มีการด าเนินงานควบคุมภายในตามแผนที่ก าหนด 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตามแผน
ที่ก าหนด 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง  

๑๖,๘๘๐ - ๑๖,๘๘๐ - ๐ - ๐ 

๒ ค่าตอบแทน
วิทยากร  

๑๐,๘๐๐ - ๑๐,๘๐๐ - ๐ - ๐ 

๓ ค่าเดินทางวิทยากร  ๑๐,๔๐๐ - ๑๐,๔๐๐ - ๐ - ๐ 

๔ ค่าท่ีพักวิทยากร ๒,๔๐๐ - ๒,๔๐๐ - ๐ - ๐ 

๕ ค่าอาหารเย็น
วิทยากร 

๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ - ๐ - ๐ 

๖ ค่าพัสดุอุปกรณ์ ๐ - ๐ - ๐ - ๐ 

 รวมทั้งหมด ๔๑,๙๘๐ - ๔๑,๙๘๐ - ๐ - ๐ 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การจัดโครงการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร เป็นการส่งเสริมการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงให้ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด จึงเป็นโครงการที่ควรมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและลดความเสี่ยงในองค์กร 
 ๗.๒ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กรมีส่วนที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย จ าเป็นที่
บุคลากรในองค์กรต้องด าเนินการให้ถูกต้อง รัดกุม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 ๗.๓ ก่อนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการในกิจการใดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับเฉพาะของทางราชการ ควรมีการส ารวจความรู้ความสามารถ และความต้องการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ ก่อน 
เพ่ือวางแผนการจัดการพัฒนาให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
 



๓๗๓ 
 

 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและร่วมกิจกรรมการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ๘.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ที่มีความเข้าใจหลักการและมีประสบการณ์ใน
บริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
 
๙. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ ปัญหา/อุปสรรค  
       ๙.๑.๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีบางส่วนติดราชการ ซึ่งท าให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมไดทุ้กครั้ง ต้องมีการติดตามผลการประชุมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 ๙.๑.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงที่ไม่ตรงกันในแต่ละส่วน  
 ๙.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ๙.๒.๑ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  

      ๙.๒.๒ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามระบบ
ควบคุมภายใน และแต่งตั้งให้มีคณะท างานเพ่ือควบคุมภายในทุกกลุ่มงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                  
 

ลงชื่อ       กัญญาพัชร  เบ้าทอง    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                   (นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง) 
                                              ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 
 

ลงชื่อ        ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
           (นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย) 

                                        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
     หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 

  
                      วันที่  ๑๖  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔4 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  : โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คุณภาพ 
        และมาตรฐาน  
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายชาลี ศิริพทักษ์ชัย นางอรุณี  ศรีสุยิ่ง  นางสาวเฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์  

นางสาวกัญยา  ทูลธรรม  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖1  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 จ านวน ๑๓๐ คน ประกอบด้วย 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
1. กิจกรรมที่ 3 จ านวน 86 คน ประกอบด้วย  

๑. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 45 คน 
2. คณะกรรม การประเมินคุณภาพภายในและทีมเลขานุการประเมิน 11 คน 
3. คณะท างาน 5 คน 
4. ผู้แทนแหล่งฝึก/ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า/ชุมชน/ผู้สูงอายุ/หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ๑๕ คน 
5. ผู้แทนนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม/ชั้นปี ๑๐ คน 

 2. กิจกรรมที่ ๔.๔-๔.๕, ๖.๑-๖.๓  จ านวน 35 คน ประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ๓๐ คน  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฐานข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ๕ คน 

 3. กิจกรรมที่ ๔.๖ จ านวน 85 คน ประกอบด้วย 
  1. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 50 คน 
  2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 5 คน 
  3. คณะท างาน 5 คน 
  4. ผู้แทนแหล่งฝึก/ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า/ชุมชน/ผู้สูงอายุ/หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ๑๕ คน 
  5. ผู้แทนนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม/ชั้นปี ๑๐ คน 
 4. กิจกรรมที่ ๔.๘ จ านวน ๓๐ คน ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ๓๐ คน  
 5. กิจกรรมที่ ๕.๑-๕.๓ จ านวน ๓๐ คน ประกอบด้วย 
  1. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๕ คน 
  2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๕ คน 
 6. กิจกรรมที่ ๖.๔-๖.๕ จ านวน ๓๐ คน ประกอบด้วย 
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๑. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๕ คน 
๒. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน ๕ คน 

7. กิจกรรมที่ ๗.๔ จ านวน ๑๒ คน ประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม 
จ านวน ๑๒ คน 

 
๕. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 

๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 ๑. ประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือวางแผนด าเนินงาน 

       ๒) ขั้นด าเนินการ (DO) 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๓. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนส าหรับปีการศึกษา ๒๕59 ดังนี้ 

   3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕59 เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 

๓.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
ต่อผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 11/2560 วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2560 

3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

 4. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนส าหรับปีการศึกษา ๒๕60 ดังนี้ 
  4.๑ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ปี

การศึกษา ๒๕60 และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย จ านวน 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 

  4.๒ ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย จ านวน 2 
ครั้ง คือครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
   4.3 ประชุมจัดท า (ร่าง) เขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับ
สถาบันประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 
   4.4 ปรับแก้ไขและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
ฉบับสมบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายงานผู้บริหารและรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยใน
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การประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในผ่าน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)  
   ๔.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการประเมินจาก
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   4.6 ประชุมจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2561  
      ๔.๗ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือน าข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ โดยมีแผนน าเข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 
  5. การด า เนินงานเ พ่ือรับการตรวจรับรองสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

5.๑ ประชุมจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถาบันสมทบฉบับสมบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวิทยาลัยจัดส่งรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่แจ้ง 

5.2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญประชุมวิทยาลัยที่สมทบ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  6. การด าเนินงานเพื่อรับการตรวจรับรองสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
   6.1 ประชุมจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถาบันสมทบ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิทยาลัยใช้รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. เป็นรายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถาบันสมทบฉบับสมบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือจัดส่งให้คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   6.๒ ประชุมวิพากษ์และปรับแก้ไขรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถาบัน
สมทบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๗.๑ ทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายในระดับกลุ่ม และผู้รับผิดชอบประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 
๗.๒ ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่ม ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐  
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๗.๓ ประชุมจัดท า (ร่าง)รายงานการประเมินตนเองระดับกลุ่ม ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ประชุมวิพากษ์ ปรับแก้ไข และจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับกลุ่ม 

๗.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
กลุ่มต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 ๓) ขั้นด าเนินการ (CHECK) 
    1. รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

และสรุปถอดบทเรียนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการประชุม AAR เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2561 
๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 100 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดและมีการ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนดครอบคลุมการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไป
ตามมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดและมีการด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนดครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.01  ขึ้นไป 
จากคะแนนเต็ม 5) 

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.74 จากคะแนนเต็ม 5) 

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51    ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5) 

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอยู่
ในระดับดมีาก (ค่าเฉลี่ย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5) 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีที่
ผ่านมาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  บริหาร
วิทยาลัยมาพัฒนา/ปรับปรุง การด าเนินงานของ
หลักสูตรและสถาบันให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 
2559 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และระดับสถาบัน ส่งผลให้การด าเนินงานของหลักสูตรและ
สถาบันมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 3.46 
เป็น 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสถาบันมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 4.16 เป็น 4.56 
จากคะแนนเต็ม 5 
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6. งบประมาณ 
 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ด าเนินการประชุม 185,122 - 185,122 - 0 - 0 
 รวมทั้งหมด 185,122 - 185,122 - 0 - 0 

7.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ ได้เรียนรู้แนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดผลการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
สถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ.  
 ๗.๒ ได้เรียนรู้วิธีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันตามระบบและกลไกที่ก าหนด
ครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.๑ การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 8.๒ ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 8.๓ การบริหารจัดการโครงการและการก ากับติดตามของผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 

๙.๑ ปัญหา/อุปสรรค  
  ๙.๑.๑ การด าเนินงานล่าช้า ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้บางตัวบ่งชี้ปรับแก้ไขและจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๙.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ๙.๒.๑ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ควรมีการบริหารจัดการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ให้แล้วเสร็จทันเวลาที่ก าหนด  
  ๙.๒.๒ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรตระหนักถึงความส าคัญการน าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาใช้ในการปฏิบัติงานประจ าให้มากขึ้น 
  ๙.๒.๓ น าระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในการก ากับติดตามการรายงานผล 
  9.2.4 ก าหนดมาตรการในการส่งงานที่ชัดเจนและน าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
ลงชื่อ         กัญยา ทูลธรรม  . (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
             (นางสาวกัญยา ทูลธรรม)   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
ลงชื่อ      ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
           (นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย)   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

               หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 
                       วันที่  ๑๖  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔5 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   
     โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางอรุณี  ศรีสุยิ่ง  นางสาวเฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์ และนางสาวกัญยา  ทูลธรรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 จ านวน ๕๑ คน ประกอบด้วย 
  ๑. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔๕ คน 
           ๒. คณะท างาน จ านวน ๕ คน 
           ๓. วิทยากรภายนอก ๑ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
          กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองสถาบันการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์” 
       ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
            Plan: งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาพบว่าสภาการ
พยาบาลได้มีการปรับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
และการผดุงครรภ์ใหม่ รวมทั้งจากการทบทวนการด าเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ พบว่ายังขาดกิจกรรมการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ จึงได้วางแผนจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความ
พร้อมในการตรวจรับรองสถาบันการพยาบาลและการผดุงครรภ์” เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบในการเข้าร่วมประชุม และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย เนื้อหา 
๑.) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.)มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ของสภาการพยาบาล ๓.) รูปแบบรายงาน
การประเมินตนเอง ๔.) แผนการประเมินตนเองเพ่ือรองรับการตรวจรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์  
            Do: จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับรองการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองสถาบันการพยาบาลและการผดุง
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ครรภ์”ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน ๕๑ คน ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบตาม
องค์ประกอบครบทุกองค์ประกอบ บุคคลกรมีการตรวจสอบความเข้าใจกับวิทยากรเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 
            Check: ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจรับรองสถาบันการพยาบาลและผดุง
ครรภ์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการ มีผลการประเมิน ๓ 
ด้าน คือ ด้านผู้เข้าอบรม ด้านวิทยากร และด้านการจัดประชุม ดังนี้ 
                ๑. ด้านผู้เข้าอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานในวิทยาลัยฯ ๒๑ 
ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๑ รองลงมา คือ มีประสบการณ์การท างานในวิทยาลัยฯ ๕ – ๑๐ ปี ร้อยละ ๒๒.๗๒ 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๔ ผลการประเมินพบว่า เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์
ต่อการด าเนินงานที่ได้รับผิดชอบและต่อหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๘ คะแนนเต็ม ๕) สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจรับรองสถาบันจากสภา
การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๓ คะแนนเต็ม ๕) สามารถให้ความช่วยเหลือ/ค าปรึกษาแก่
ผู้ร่วมงานในการเตรียมความพร้อมและจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์สภาการพยาบาล  (คะแนน
เฉลี่ย ๓.๘๒ คะแนนเต็ม ๕) และโดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมในครั้งนี้ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๙ 
คะแนนเต็ม ๕) 
                ๒. ด้านวิทยากร ผลการประเมินโดยผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ใน
เนื้อหาที่จัดอบรม วิทยากรมีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ท าให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ง่าย มีการเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาและประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ท าให้ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจมากขึ้น 
มีการจัดล าดับเนื้อหาการอบรมจากง่ายไปหายาก วิทยากรตอบค าถามได้ชัดเจน ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๕ คะแนนเต็ม ๕) กระตุ้นผู้
เข้าอบรมให้มีส่วนร่วมในการอบรม/แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่อบรมและรักษาเวลาได้ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑ คะแนนเต็ม ๕) 
               ๓. ด้านการจัดประชุม ผลการประเมินโดยผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมใน
ภาพรวม คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๗ จากคะแนนเต็ม ๕ มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๗ 
คะแนนเต็ม ๕) ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม ความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๘ คะแนนเต็ม ๕) รูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมมีความเหมาะสม อาหารและ
อาหารว่างในการจัดอบรม การบริการหรืออ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔ คะแนนเต็ม ๕) 
 
  ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวชี้วัดใน
การตรวจรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการ
พยาบาลเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 

 

 ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หลังการประชุมมากกว่าก่อนการประชุม (คะแนน
เฉลี่ย ๔.๐๕ และ ๒.๙๕ ตามล าดับจากคะแนนเต็ม ๕)  
  ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวบ่งชี้



๓๘๑ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ของสภาการพยาบาลหลังการประชุมมากกว่าก่อนการ
ประชุม (คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๙ และ ๓.๐๐ ตามล าดับจาก
คะแนนเต็ม ๕) 

๒. มี (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับ
การตรวจรับรองสถาบันการพยาบาลและผดุง
ครรภ์จากสภาการพยาบาล  

อยู่ระหว่างการจัดท าร่างรายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับ
การตรวจรับรองสถาบันการพยาบาลและผดุงครรภ์จากสภา
การพยาบาล 

 
๖. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวชี้วัดในการตรวจรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลเกณฑ์ใหม่ 
 ๖.๒ การวางแผนเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองสถาบันการพยาบาลและการผดุงครรภ์            

และการประเมินผลทั้งผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 
๗. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑ การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
 ๒ ความรับผิดชอบและความเสียสละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
 ๓ การบริหารจัดการโครงการและการก ากับติดตามของผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ 
 
๘. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
            ๑ ปัญหาอุปสรรค จากข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า ยังต้องการได้รับแนวทางในจัดท า
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์สภาการพยาบาลมากขึ้น โดยจากจากผลการประเมินโครงการด้านผู้เข้าร่วม
ประชุมพบว่า เป็นข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ (คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๒ คะแนนเต็ม ๕)  
            ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในการโครงการครั้งต่อไป ควรมีการเพ่ิมการจัดท าร่างรายงานการ
ประเมินตนเองมาก่อน และให้จัดให้มีกิจกรรมการวิพากษ์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาความสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ/ค าปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน 

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



๓๘๒ 
 

 
 

   กิจกรรมที่ ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบส่ี(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(สมศ.)” 
๒ ผู้รับผิดชอบ  นางอรุณี  ศรีสุยิ่ง  นางสาวเฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์ และนางสาวกัญยา  ทูลธรรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 จ านวน ๕๑ คน ประกอบด้วย 
  ๑. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔๕ คน 
           ๒. คณะท างาน จ านวน ๕ คน 
           ๓. วิทยากรภายนอก ๒ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
       ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
            Plan: งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกพบว่า 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้มีการปรับเปลี่ยน 
องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ใหม่ และเริ่มมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
สมศ. ระดับอุดมศึกษา (Automated QA) รวมทั้งจากการทบทวนการด าเนินงานของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พบว่ายังขาดกิจกรรมการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จึงได้วางแผนจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.)”เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกใหม ่โดย
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกเข้าร่วมประชุม และเชิญวิทยากรจากภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) มาบรรยาย เนื้อหา ๑.) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบสี่(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ๒.) มาตรฐานองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ๒.)ระดับอุดมศึกษา ๓.) รูปแบบรายงานการประเมินตนเองและระบบระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. ระดับอุดมศึกษา (Automated QA)   
            Do: จัดกิจกรรม โครงการเตรียมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.)”ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอินถวา มีบุคลากรเข้าร่วม
โครงการจ านวน ๕๑ คน ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกทุกองค์ประกอบ 



๓๘๓ 
 

 
 

            Check: ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจรับรองสถาบันการพยาบาลและผดุง
ครรภ์ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการ มีผลการประเมิน ๓ 
ด้าน คือ ด้านผู้เข้าอบรม ด้านวิทยากร และด้านการจัดประชุม ดังนี้ 
                ๑. ด้านผู้เข้าอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานในวิทยาลัยฯ ๒๑ 
ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๑ รองลงมา คือ มีประสบการณ์การท างานในวิทยาลัยฯ ๕ – ๑๐ ปี ร้อยละ ๒๒.๗๒ 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๔ ผลการประเมินพบว่า เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์
ต่อการด าเนินงานที่ได้รับผิดชอบและต่อหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๒ คะแนนเต็ม ๕) สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจรับรองสถาบันจากสภา
การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๗ คะแนนเต็ม ๕) สามารถให้ความช่วยเหลือ/ค าปรึกษาแก่
ผู้ร่วมงานในการเตรียมความพร้อมและจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์สภาการพยาบาล  (คะแนน
เฉลี่ย ๓.๕๔ คะแนนเต็ม ๕) และโดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมในครั้งนี้ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๗ 
คะแนนเต็ม ๕) 
                ๒. ด้านวิทยากร ผลการประเมินโดยผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า วิทยากรใช้เวลาในการอบรมเหมาะสม
กับเนื้อหาที่อบรมและรักษาเวลาได้ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๗ คะแนนเต็ม ๕) มีความรู้และประสบการณ์ในเนื้อหาที่
จัดอบรม (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ คะแนนเต็ม ๕) วิทยากรมีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ท าให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจได้ง่าย การจัดล าดับเนื้อหาการอบรมจากง่ายไปหายาก (คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๓ คะแนนเต็ม ๕)วิทยากรตอบ
ค าถามได้ชัดเจน ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
(คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๑ คะแนนเต็ม ๕) มีการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาและประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ท าให้ผู้รับ
การอบรมมีความเข้าใจมากขึ้น กระตุ้นผู้เข้าอบรมให้มีส่วนร่วมในการอบรม/แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๙ คะแนนเต็ม ๕) 
               ๓. ด้านการจัดประชุม ผลการประเมินโดยผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมใน
ภาพรวม คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๙ จากคะแนนเต็ม ๕ มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (คะแนนเฉลี่ย ๕ 
คะแนนเต็ม ๕) ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม ความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๓ คะแนนเต็ม ๕) รูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมมีความเหมาะสม อาหารและ
อาหารว่างในการจัดอบรม การบริการหรืออ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๑ คะแนนเต็ม ๕) 
 
  ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวชี้วัดใน
การตรวจรับรองของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน)(สมศ.)อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 

 

 ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องมาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวชี้วัด
ในการตรวจรับรองของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) หลังการ
ประชุมมากกว่าก่อนการประชุม (คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๒ และ 
๓.๐๔ ตามล าดับจากคะแนนเต็ม ๕)  
  ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวบ่งชี้



๓๘๔ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) (คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๑ และ 
๓.๐๕ ตามล าดับจากคะแนนเต็ม ๕) 

๒. มี (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)(สมศ.)อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 

อยู่ระหว่างการจัดท าร่างรายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) 

  
๖. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวชี้วัดของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.)เกณฑ์ใหม่ 
 ๖.๒ แนวทางการวางแผนเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.)และการประเมินผลทั้งผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด 

 

๗. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑ การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
 ๒ ความรับผิดชอบและความเสียสละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
 ๓ การบริหารจัดการโครงการและการก ากับติดตามของผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ 
 
๘. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
            ๑ ปัญหาอุปสรรค จากข้อเสนอแนะของผูเ้ข้าร่วมประชุมพบว่า แนวทางการประเมนิ ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) มีการปรับเปลี่ยนโดยให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์การประเมินกับ สกอ. แต่ยังมีประเด็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ หลายประเด็นที่ต้องเตรียมความพร้อม  ท าความ
เข้าใจมากข้ึน          
            ๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในการโครงการครั้งต่อไป ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมการน าตัวชี้วัด เกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมา matrix เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและในการน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้  
 
 
 



๓๘๕ 
 

 
 

๙. งบประมาณทั้ง ๒ กิจกรรม 
 
ล าดับ

ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าอาหารว่าง  20,000 - 20,000 - ๐ - ๐ 

๒. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

3,6๐๐ 
 

- 3,6๐๐ 
 

- ๐ 
 

- ๐ 
 

๓. ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

3,425 - 3,425 - ๐  ๐ 

 รวมทั้งหมด 27,02๕ - 27,02๕ - ๐ ๐ ๐ 
 
 

ลงชื่อ    เฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์  (ผู้รับผิดชอบ) 
            (นางสาวเฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์) 
 
 

ลงชื่อ      ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
           (นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย) 

                                        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
    หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๖ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔6 
 

โครงการพัฒนาคน พฒันาองค์กรตามรอยพอ่ 
ยกเลิกโครงการ 

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



๓๘๗ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔๗ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy workplace) 
๒. ผู้รับผิดชอบ    : นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่าง  ตุลาคม  2560 – กันยายน  ๒๕๖1 
๔.  กลุ่มเป้าหมาย     บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามทุกคน  
๕.  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 การวางแผน (Plan) 
  1. แต่งตั้งคณะท างานและวางแผนการด าเนินงาน 

การปฏิบัติ (DO) 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติและประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ด าเนินการตามแผน ดังนี้ 
     ด าเนินการกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 26-30 มีนาคม 2561  และประเมินผลด าเนินการโดย

คณะกรรมการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 
       การประเมินผล (Check) 

1. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดกิจกรรม 
  

๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานสถานที่ท างานน่า
อยู่น่าท างาน อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ของพ้ืนที่ 
 

1.ด าเนินการกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 26-30 มีนาคม 2561  และ
ประเมินผลด าเนินการโดยคณะกรรมการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 
ผลประเมินสถานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ท างาน
น่าอยู่น่าท างาน จ านวน 3 พ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ15.78  จากจ านวน 19 
พ้ืนที่ 

๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

-๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
สุนทรียภาพในมติทางศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ  มาก   ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 จากคะแนนเต็ม ๕) 
3.กิจกรรมการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์(3.7)  
-เครื่องดับเพลิง อยู่ระหว่างตรวจสอบจ านวนที่ครบอายุเปลี่ยนสาร
ภายในเดือนเมษายน 
-เครื่องปรับอากาศ 
-เครื่องกรองน้ าท าความสะอาด เปลี่ยนสารและไส้กรอง  
จ านวน  10 เครื่อง 



๓๘๘ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

-พัดลมซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนปลั๊กไฟและสวัสพัดลมจ านวน      
21   จุด 
   รอบ 6 เดือนหลัง 
1.ก าหนดจะด าเนินการตรวจประเมิน 5 ส วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  
และ2.ผลการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมติทางศิลปะและวัฒนธรรม  รอ
ประเมินหลังกิจกรรม 5 ส. 
๒. กิจกรรมการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์(3.7) อยู่ระหว่างตรวจสอบจะ
แล้วเสร็จทุกรายการภายใน 20 กรกฎาคม 2561 
เลื่อนเป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2561 
 

 
6. งบประมาณ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย 
ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 

1. ค่าวิทยากร  4,000 - 4,000 - 0 - 0 
2. ค่าวัสดุ ๕,228 - ๕,228 - 0 - 0 

รวม 9,228 - 9,228 - 0 - 0 
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 เกิดการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 
 7.2 เรียนรู้เกี่ยวกับการท างาน ประสานงาน พร้อมทั้งมีการวางแผนการท างาน 
   
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.1  การท างานเป็นทีมของคณะท างานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๘.2 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
๘.3 มีการวางแผนที่ดีและติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
            1.สถานที่คับแคบเอกสารมีมาก.อุปกรณ์ที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ 
            2.การจัดแฟ้อเอกสารไม่ระเบียบเรีบร้อย 
            3.บุคลากรส่วนมากยังไม่ให้ความส าคัญของกิจกรรม 5ส. 
            4.บุคลากรมีกิจกรรมอ่ืนมากเช่นประชุมต่างๆ ไม่มีเวลาด าเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง 



๓๘๙ 
 

 
 

           ข้อเสนอแนะ 
            1.ควรประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เกณฑ์มาตรฐาน และนโยบาย .ให้ครอบคลุม 
 
 

เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์    (ผู้รับผิดชอบ) 
                     (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 
  

ลงชื่อ                                     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวพวงแก้ว สาระโภค) 

      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
    วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๑ 



๓๙๐ 
 

 
 

                                          วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔8 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    โครงการ มาตรการประหยัดพลังงาน 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี   และนางหนูไกร ภูผาริช่อ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มด าเนินการ 9  มกราคม   2561  ถึง 30 กันยายน 2561 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

4.๑ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน   96 คน 
4.๒ นักศึกษา     จ านวน  474 คน 
 รวมทั้งสิ้น    จ านวน  570  คน  

๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
 ๑. ประชุมกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เพ่ือวางแผนด าเนินงาน มกราคม 2561  
 ๒. วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค น้ ามันเชื้อเพลิง และวัสดุสิ้นเปลืองใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ภายใน  31 ม.ค.61 
 ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 
 ๒. กิจกรรม “อินถวาประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน” 
  ๒.๑ ก าหนดและจัดท าประกาศนโยบายการ ประหยัดพลังงานของวิทยาลัยพยาบาล             
ศรีมหาสารคาม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561  
  ๒.2  จัดท ามาตรการ/แนวปฏิบัติและคู่มือการประหยัดพลังงาน ดังนี้ ระหว่างวันที่ 29 
มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561  
        ๒.๒.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
         ๒.๒.๒ มาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
        ๒.๒.๓ มาตรการประหยัดน้ า 
        ๒.๒.๔ มาตรการประหยัดวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
  ๒.๓ การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน เช่น 
   2.3.1  การท าสติกเกอร์การประหยัดพลังงาน   
   2.3.2  การติดบอร์ดและประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ระหว่างเดือน 
    กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2561 
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    ๒.๔ รายงานสถิติข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค น้ ามันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุ 
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ เป็นต้น ทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2561 

 ๓. มีการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานต่อผู้บริหารเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 20 เม.ย.61 13 ก.ค.61 14 ก.ย.61 
 ๔. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค น้ ามันเชื้อเพลิง และวัสดุสิ้นเปลืองและรายงาน
ต่อผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร  ทุก 6 เดือน  20 เม.ย.61  10 สค.61 
 ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
  ๑. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และสรุปถอดบทเรียนการด าเนินงานเพ่ือน า
ผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไปภายใน 15 ส.ค.61 

 
   ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของค่าใช้จ่ายภาพรวมด้าน
สาธารณูปโภค น้ ามันเชื้อเพลิง และวัสดุ
สิ้นเปลืองลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อ
เทียบจากปีที่ผ่านมา 

๑. ร้อยละของค่าใช้จ่ายภาพรวมด้านสาธารณูปโภค น้ ามัน
เชื้อเพลิง และวัสดุสิ้นเปลืองภาพรวมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ – 30 กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ลดลงจ านวน 92,065.12 
บ. คิดเป็นร้อยละ 24.53  เมื่อเทียบจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ที่ผ่านมา ดังนี้ 
   ๑.๑ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลดลง 72,770.21 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 23.41 
   ๑.๒ ค่าไฟฟ้าลดลง 90,998.22  บาท คิดเป็นร้อยละ 
4.95 
   ๑.๓ ค่าน้ าประปาเพ่ิมข้ึน24,166.93  บาท คิดเป็นร้อยละ  
3.83 
   ๑.๔ ค่าวัสดสุิ้นเปลือง คิดเป็นร้อยละ    
 

 
๖. งบประมาณที่ใช้ ไม่ได้ใช้ 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

 บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรทุกท่านได้เรียนรู้และน าคู่มือ
การปฏิบัติไปใช้อย่างถูกต้อง มีการใช้พลังงานไฟฟ้าหลายรูปแบบ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และ
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ แต่จะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะงานและผู้ใช้อาคารทุกคนได้ให้ความร่วมมือกัน
ประหยัดพลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหาร ผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร ตลอดจนนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
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๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยด้านความร่วมมือทุกระดับให้ความส าคัญและร่วมมือในการท ากิจกรรมหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการจัดท าขึ้นในวิทยาลัยฯ ค่าใช้จ่ายภาพรวมด้านสาธารณูปโภค น้ ามันเชื้อเพลิง และวัสดุสิ้นเปลือง
ภาพรวมลดลง 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

ปัญหา/อุปสรรค  
 ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้าและน้ าประปา) ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 แต่ยังไม่ถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจาก การจัดท ามาตรการแนวทางปฏิบัติและคู่มือการประหยัดพลังงานล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ 
 บุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานและควรปฏิบัติตามคู่มือการประหยัด
พลังงานที่ได้จัดท าไว้ 
 

ลงชื่อ        ศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
   (นางศริิรัตนะ  โพธิ์ศรี) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 

ลงชื่อ   เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์ ) 

                                           ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
วันที่   22  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  :  โครงการเสริมสร้างวิทยาลัยสุขภาวะดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวพวงแก้ว สาระโภค และคณะ   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน สิงหาคม 256๑ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจ จ านวน ๔๐ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนด าเนินงาน 
   ๒. ทบทวนผลการประเมินและข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ (DO) 
   ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   ๒. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 
   3. การจัดกิจกรรม ดังนี้ 
      3.1 กิจกรรมปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม ชีวีมีสุข สุขภาพดี  
          ๓.๑.๑ การตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ๓.๑.๒ การปูองกันโรคในกลุ่มเสี่ยง โดยวิทยาลัยได้มีการประสานโรงพยาบาลมหาสารคาม

เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่  อยู่ระหว่างโรงพยาบาลจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ 
  ๓.๑.๓ การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย 

๓.๑.๔ การส่งเสริมสุขภาพ โดยรณรงค์ให้มีการออกก าลังกายตามความถนัด 
          ๓.๑.๕ ประชาสัมพันธ์ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น อาหาร 

เครื่องดื่ม กล่องโฟม ประสานร้านอาหารที่ขายอาหารภายในวิทยาลัยให้งดหรือหลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟม ลด
น้ าตาล เป็นต้น  

      ๓.๒ กิจกรรม “อินถวาสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเท้าพ่อตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 

๓.๒.๑ กิจกรรมลดการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงานของวิทยาลัย โดยการผลิตและใช้น้ ายา
เอนกประสงค์ ปุ๋ยหมักอินทรีย์/น้ าหมักชีวภาพ ส าหรับไว้ใช้ในกิจกรรมของวิทยาลัย เช่น ใช้ในการท าความ
สะอาดสถานที่ เช่น ห้องน้ า พ้ืน กระจก ล้างมือ ซักผ้า ปุ๋ยส าหรับงานสวน 
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๓.๒.๒ การท าแปลงเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกต้นไม้ที่ใช้ในการท าน้ ายาหมักชีวภาพ พืช
สมุนไพร และพืชผักสวนครัว  โดยอยู่ระหว่างด าเนินการที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ 

๓.๓ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแล
สุขภาพ/การด าเนินชีวิต/การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรของวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือก คือ นางพิสมัย รินทะรึก 
และได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๖๑ ด้วย 

 
   ๕.๒ ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีผลงานการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดูแลสุขภาพ การ
ด าเนินชีวิต และ/หรือการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย ๒ ผลงาน 

มีผลงานการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดูแล
สุขภาพ การด าเนินชีวิต และ/หรือการปฏิบัติงาน จ านวน ๔ ผลงาน 
คือ  
๑. การผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ใช้ในการท าความสะอาดพ้ืน ห้องน้ า 
เช็คกระจก น้ ายาล้างมือ  
๒. การน ากากผลไม้ที่เหลือจากการท าน้ ายาเอนกประสงค์ไปท าปุ๋ย
หมักอินทรีย์ เพื่อใช้ในการท าสวน เกษตรของวิทยาลัย  
๓. การผลิตสเปรย์กันยุง  
๔. การผลิตแชมพ ู

๒. จ านวนของบุคลากรที่มีการดูแล/
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีข้ึน 
ร้อยละ ๕๐ 

กลุ่มเป้าหมายมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ การด าเนินชีวิต และ/หรือการปฏิบัติงาน จ านวน ๒๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖ 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้น้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพ 

รายการ 

ผลการประเมิน 

(1) ล้างห้องน้ า (2) ถูพื้น (3) เช็ดกระจก 
(4) ล้างจาน/

แก้ว (5) ซักผ้า 

X 
การแปล

ผล 
X 

การแปล
ผล 

X 
การ
แปล
ผล 

X 
การแปล

ผล 
X 

การ
แปล
ผล 

1. มีความสะดวก
ในการใช้งาน 

4.4 มาก 4.29 มาก 4.4 มาก 4.4 มาก 4.31 มาก 

2. กลิ่นของน้ ายา
เอนกประสงค์
ชีวภาพ 

3.7 มาก 3.79 มาก 3.53 มาก 3.7 มาก 3.69 มาก 
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รายการ 

ผลการประเมิน 

(1) ล้างห้องน้ า (2) ถูพื้น (3) เช็ดกระจก 
(4) ล้างจาน/

แก้ว (5) ซักผ้า 

X 
การแปล

ผล 
X 

การแปล
ผล 

X 
การ
แปล
ผล 

X 
การแปล

ผล 
X 

การ
แปล
ผล 

3. ปริมาณของ
น้ ายาเอนก 
ประสงค์ชีวภาพที่
ใช้น้อยกว่าน้ ายา
ที่มีส่วนผสมของ
สารเคมีเดิมที่ใช้ 

4.0 มาก 3.71 มาก 4.13 มาก 4.0 มาก 4.0 มาก 

4. ไม่แพ้น้ ายา
เอนกประสงค์
ชีวภาพ 

4.6 มากที่สุด 4.64 มากที่สุด 4.53 
มาก
ที่สุด 

4.6 มากที่สุด 4.54 
มาก
ที่สุด 

5. ความสามารถ
ในการก าจัดคราบ
ไขมัน (เฉพาะการ
ประเมินรายการที่ 
2,4.5) 

ไม่ประเมิน 3.86 มาก  ไม่ประเมิน 4.3 มาก 3.77 มาก 

 

มาก 

6. ความสามารถ
ในการก าจัดคราบ
สกปรก 

4.2 มาก 4.07 มาก 4.33 มาก 4.20 มาก 3.92 มาก 

7. ความสามารถ
ในการก าจัดกลิ่น 

4.1 มาก 4.29 มาก 4.60 มาก 4.10 มาก 4.08 มาก 

8. ความสามารถ
ในการล้างออก
ด้วยน้ าเปล่า 

4.1 มาก 4.0 มาก 4.33 มาก 4.10 มาก 4.23 มาก 

9. ความประหยัด 
4.1 มาก 4.64 มากที่สุด 4.60 

มาก
ที่สุด 

4.50 มาก 4.15 
มาก
ที่สุด 

10. กลิ่นตกค้าง
หลังจากการล้าง
ออกด้วยน้ า
สะอาด 

4.1 มาก 4.36 มาก 4.13 มาก 4.10 มาก 4.38 มาก 

11. ประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้
น้ ายา

4.5 มาก 4.36 มาก 4.33 มาก 4.50 มาก 4.31 มาก 
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รายการ 

ผลการประเมิน 

(1) ล้างห้องน้ า (2) ถูพื้น (3) เช็ดกระจก 
(4) ล้างจาน/

แก้ว (5) ซักผ้า 

X 
การแปล

ผล 
X 

การแปล
ผล 

X 
การ
แปล
ผล 

X 
การแปล

ผล 
X 

การ
แปล
ผล 

เอนกประสงค์
ชีวภาพ 

12. ใช้เวลาใน
การท าความ
สะอาดลดลงจาก
เดิม 

3.8 มาก 3.71 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.77 มาก 

13. การถนอม
พ้ืนผิวของ
อุปกรณ์ภายหลัง
ใช้น้ ายา
เอนกประสงค์
ชีวภาพ 

4.4 มาก 4.36 มาก 4.07 มาก 4.40 มาก 4.08 มาก 

สรุปรวม 4.04 มาก 4.16 มาก 4.23 มาก 4.21 มาก 4.02 มาก 
 

เปรียบเทียบความแตกต่าง  สิ่งท่ีได้เรียนรู้/ความรู้สึก  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้น้ ายาที่มีส่วนผสมของสารเคมีเดิมที่ใช้ กับน้ ายาเอนกประสงค์
ชีวภาพ 

1.1 น้ ายาล้างจานที่มีส่วนผสมของสารเคมี หลังใช้งานเสร็จทุกครั้งมือจะลอกและแพ้ มีกลิ่นแรงและ
ฉุน ส่วนน้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพ หลังใช้งานเสร็จแล้วหลงัใช้งานเสร็จแล้วมือไม่ลอก ดีต่อสุขภาพ และล้าง
คราบไขมันได้ดี สะอาดหมดจด 

1.2 สร้างความม่ันใจในการใช้ว่าสะอาด ไม่มีสารตกค้างอันตราย 

1.3 มีกลิ่นอ่อนๆของสมุนไพร ท าให้รู้สึกดีเวลาใช้ 
1.4 ล้างคราบสกปรกออกง่าย ไม่ติดเหนียวหรือลื่น เวลาใช้น้ าสะอาดล้าง 

1.5 น้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพใช้งานได้ดี แต่กลิ่นยังไม่หอม 

1.6 น้ ายาที่มีส่วนผสมของสารเคมี มีกลิ่นดี ถ้าใช้ล้างห้องน้ า พื้นจะมีความมันเงากว่า แต่น้ ายา
เอนกประสงค์ชีวภาพ ถ้าใช้ล้างห้องน้ าและถูพ้ืน พ้ืนจะเป็นสีหม่น ไม่มันเงา 

1.7 น้ ายาที่มีส่วนผสมของสารเคมีจะมีกลิ่นหอมแรงกว่า 
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2. สิ่งท่ีได้เรียนรู้/ความรู้สึก   
2.1 รู้สึกปลอดภัยในการใช้งานหรือใช้ผลิตภัณฑ์ในการท าความสะอาด เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก

วัสดุธรรมชาติล้วนๆ ชว่ยลดปญัหาสุขภาพท่ีพบ เช่น มือแตกเป็นแผล มีอาการแสบ ผิวหนังที่มือบางลง ระคาย
เคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ มีอาการแสบจมูกขณะท างาน 

2.2 ท าให้มีพลังในการท าดีต่อๆไป ว่าเราสามารถท าได้ และท าได้ดี 
2.3 น้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพมีกลิ่นหอมธรรมชาติ สามารถใช้ท าความสะอาด ก าจัดคราบสกปรก

ได้ดีและช่วยให้พ้ืนหินอ่อนมันวาวขึ้น  ก าจัดกลิ่นได้ดี เช่น ช่วยลดกลิ่นฉุนของปัสสาวะในห้องน้ า ลดกลิ่นอับ
ของเสื้อผ้า เป็นต้น  

2.4 สามารถท าใช้เองได้ในครัวเรือน วิธีการท าไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์และวัสดุหาซื้อได้ง่าย และไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3.1 กลิ่นของผลิตภัณฑ์ยังไม่หอมและยังไม่มีกลิ่นที่หลากหลาย ควรจะเพ่ิมกลิ่นในผลิตภัณฑ์ให้

เข้มข้นมากกว่าเดิม 
3.2 ปรับแพ็คเกจ และสร้างแบรนด์ของ วศม. ให้โดดเด่น แตกต่างจากแหล่งอ่ืนๆ 

  3.3 อยากให้ใช้น้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพต่อไปเรื่อยๆ เพราะช่วยประหยัดงบประมาณ และดีต่อการ
ใช้งาน 

 
๖. งบประมาณ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ๑. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

47,994 - 47,994 - 0 - 0 

2 ค่าตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

รพ.ยังไม่
เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย 

- รพ.ยังไม่
เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย 

- 0 - 0 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

๐ - ๐ - 0 - 0 

4 ค่าครุภัณฑ์ 
เครื่องออกก าลัง
กาย  

อยู่ระหว่าง
จัดซื้อ 

- อยู่ระหว่าง
จัดซื้อ 

- 0 - 0 

5 ค่าวัสดุ
การเกษตร 
ส าหรับท าแปลง
เศรษฐกิจ

27,110 - 27,110 - 0 - 0 
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ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

พอเพียง  
 รวม ๗๕,๑๔๔ ๐ ๗๕,๑๑๔ ๐ - 0 0 
 รวมทั้งหมด ๗๕,๑๔๔ ๗๕,๑๑๔ 0 0 

 
  ๗.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานและในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การท าน้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพ การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตสเปรย์กันยุง เป็นต้น 
 ๗.๒ การสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้  
  ๘.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ๘.๒ ความมุ่งม่ันตั้งใจของทีมงาน 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๙.๑ ปัญหา/อุปสรรค 
  ๙.๑.๑ บางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย เช่น การออกก าลังกาย โดยเฉพาะในช่วงภาค
การศึกษาท่ี ๒,๓ อาจารย์บางส่วนออกนิเทศงานนักศึกษาต่างจังหวัด 
  ๙.๑.๒ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น ยังมีการใช้
โฟม ถุงพลาสติก 
  9.1.3 น้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพยังไม่เป็นรู้จัก รูปลักษณ์ไม่น่าสนใจ และอยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะกับบริบทการใช้งานของวิทยาลัย 
 ๙.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ๙.๒.๑ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก /รณรงค์ให้เห็นความส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ การอกก าลังกาย 
  ๙.๒.๒ การปรับปรุงคุณภาพของน้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน มี
รูปลักษณ์ท่ีน่าใช้มากขึ้น เช่น การปรับกลิ่น คุณภาพน้ ายา และระยะเวลาการเก็บรักษา/ใช้งาน เป็นต้น  
  ๙.๒.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ การจัดท าปรับแพ็คเกจ และสร้างแบรนด์ของ วศม.  
 
 

ลงชื่อ                                     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวพวงแก้ว สาระโภค) 

      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
    วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๑ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕๐ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์ , นางสาววิมลมาศ  แก้วสีขาว, นางสาวสุภิตกาญดา บุตรสาธรรม 
                      นายวาที สีกมล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 จ านวน 572 คน ประกอบด้วย 
 4.1  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน  96  คน 

4.2  นักศึกษา  จ านวน 476 คน  
5. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 

5.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 5.1.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
     (1) ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 
 5.1.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
     (1) จัดท าโครงการและขออนุมัติ เมื่อวันที่  8  มกราคม 2561 
     (2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต มือถือ  

    (3) จัดท าปฏิทิน/ตารางกิจกรรม/การประชุมผู้บริหาร 
    (4) จัดท าแผ่นพับแนะน าวิทยาลัย 2 ภาษา 
    (5) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
    (6) ป้ายอะคิลิคใส เพ่ือติดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

 5.1.3 ขั้นประเมินผล (Check) 
       -จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของงานประชาสัมพันธ์ 
 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินการผลิตสื่อเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต 
มือถือ  
2. จัดท าปฏิทิน/ตารางกิจกรรม/การประชุมผู้บริหาร 
คิดเป็นร้อยละ 100 
3. แผ่นพับแนะน าวิทยาลัย 2 ภาษา 



๔๐๐ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของงานประชาสัมพันธ์ จาก
คะแนนประเมิน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย  3.83 

 
 
6. งบประมาณ 
  

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. ประชุมกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

       

๒. 1. จัดท าสื่อเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ดังนี้ 
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ 
ได้แก่ 
- แผ่นพับแนะน า
วิทยาลัย ๒ ภาษา 
(ไทย-อังกฤษ)   
- การจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
- จดหมายข่าว
ประจ าเดือน 

18,500 
 

5,000 
 

500 
 

3,500 
 

1,600 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

18,500 
 

5,000 
 

500 
 

3,500 
 

1,600 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 รวมทั้งหมด 24,100 - 24,100 - 0 - 0 
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.๑ ศึกษาหาความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
 7.๒ การประสานงานกับบุคลากรภายในวิทยาลัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 



๔๐๑ 
 

 
 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.๑ บุคลากร (Man) = การประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับข่าวสารกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ โดยแต่ละงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 8.2 เงิน (Money) = วิทยาลัยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ ป้ายโปสเตอร์ 
 8.3 วัสดุ Materials = วิทยาลัยให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 8.4 การบริหารจัดการ (Management) = บุคลากรที่เก่ียวข้องมีการประชุมวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
9. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 ปัญหา/อุปสรรค 
  9.1.1 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการด้าน
การประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องเป็นการศึกษางานใหม่ และหาความรู้เพิ่มเติม 
  9.1.2 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน ยังไม่มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการด าเนินงานงานว่า
จะต้องด าเนินการอย่างไร  
 9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  9.2.1 มีการประชุม/อบรม เรื่องการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  9.2.2 ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  9.2.3 ศึกษาข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางอินเตอร์เน็ต 
 
 

ลงชื่อ                                 (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 
     นักจัดการงานทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ                                ..(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 วันที่   20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕1 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561  
๒. ผู้รับผิดชอบ   1. นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์       2. นางพวงเพ็ชร อุทาหงส์  
                      3. นางสาววราภรณ์ พลต้าง        4. นางสรียพร ทาทอง 
3. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
      1.ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการ
ด าเนินการครบทุกข้อ  
      2.มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
      3.ร้อยละของพัสดุมีการควบคุมการรับ เบิกจ่าย และบันทึกถูกต้องเป็นปัจจุบันครบทุกรายการ 
4. ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
         จัดท าแผนการสรรหาและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๕ ปี (งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้ 
      ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนค าของบประมาณระยะ ๕ ปี 
     ๒ ส ารวจและรวบรวมความต้องการใช้พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑- 
๒๕๖๕ จากทุกกลุ่ม 
     ๓ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนค าของบประมาณระยะ ๕ ปี เพื่อสรุปผลการส ารวจและวิเคราะห์
ความต้องการในการใช้พัสดุในระยะ ๕ ปี และจัดท าแผนการสรรหาพัสดุ ๕ ปี เสนอต่อผู้บริหาร 
     4. เสนอค าของบประมาณในการจัดซื้อพัสดุ (เฉพาะครุภัณฑ์) ประจ าปีงบประมาณ 2561-๒๕๖๕ 
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก 

5. ก ากับติดตามการปรับปรุงซ่อมแซม การใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุรถยนต์ 
6. จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์และลงบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

   
5.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
    1.ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับ 5 
(ตามเอกสารรายงาน PAสบช.) 

     2.มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม
แผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

.มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนไตรมาส 3 จ านวน 23
รายการ  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จ านวน 9 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.13  ดังนี้ 
 



๔๐๓ 
 

 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
     3.ร้อยละของพัสดุมีการควบคุมการรับ 
เบิกจ่าย และบันทึกถูกต้องเป็นปัจจุบันครบทุก
รายการ 

.การเบิกจ่ายจ านวน รายการ 
จากจ านวนทั้งหมด 23 รายการ 

 
6. งบประมาณ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่
ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อย
ละ 

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงิน
นอก
งบ 

1 จัดซื้อเงิน
อุดหนุน 

524,296.85 - 524,296.85 - - - - 

2 จัดซื้อเงิน
เงินรายได้ 

- 5,363,495  5,363,495 - - 0 

รวมทั้งสิ้น 
 

5,887,791.85 5,887,791.85 
- - 0 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.1 เกิดการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 
 ๗.2 เรียนรู้เกี่ยวกับการท างาน ประสานงาน พร้อมทั้งมีการวางแผนการท างาน 
  
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๘.1 จัดรับจัดสรรงบประมาณเพียงพอทุกรายการ 
๘.2 การท างานเป็นทีมของคณะท างานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 
๘.3 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
๘.4 มีการวางแผนที่ดีและมีการเผยแพร่ตามระเบียบก าหนด 
 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
-ปัญหา ไม่สามารถซื้อตามแผนได้เนื่องจากมีการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและแก้ไขบ่อยครั้ง 
ข้อเสนอแนะ 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ ควรศึกษาระเบียบรายละเอียดเพ่ิมเติมในการขอจัดซื้อเพ่ือไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับ

บ่อยครั้ง 
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-ปัญหาไม่สามารถเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนเนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-ข้อเสนอแนะ ควรตรวจสอบการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นปีงปบระมาณ 
 

   เลี่ยมทอง   โคตรพัฒน์ (ผู้รับผิดชอบ) 
                     (นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
  

 
ลงชื่อ                                ..(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 
       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                            วันที ่  ๒๒ เดือน.  สิงหาคม  .พ.ศ..๒๕๖๑ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕2 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    โครงการพัฒนาการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี   นางสุภาภรณ์  จันทรสอน  นางหนูไกร  ภูผาริชอ่ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2561 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  อาจารย์ และบุคลาการสายสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 96 คน 
5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม  
PLANระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
๑. ทบทวนระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการเงิน และวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการเงินใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
๒. ทบทวนและรวบรวมประกาศ ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติทางด้านการเงิน

ในปัจจุบัน 
DO ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ และประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.  จัดท าคู่มือการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี เช่น การยืม-คืนเงินโครงการ/ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินโครงการ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 

๔. พัฒนานวัตกรรมด้านการเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน 
๕. ด าเนินการเบิกจ่ายตามประกาศ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและธรรมาภิบาล  
๖. น าระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) มาใช้ในหน่วยงาน 
     ๖.๑ การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรครดิตน้ ามัน (Fleet card) บัตรเครดิตองค์กร เป็นต้น 

               ๖.๒ การใช้เครื่องรูดบัตร การรับบริการช าระเงินผ่านบัตร 
๗. ก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามแผนที่ก าหนดและรายงาน

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และสถาบันพระบรมราชชนกทราบ 
๘. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน (unit course) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือรายงาน

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
CHECK ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ  อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป 
๒. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง สรุปหลัง

สิ้นสุดการด าเนินงานโครงการภาย 30 กันยายน 2561  
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     5.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

5.๑. มีคู่มือการด าเนินงานด้าน
การเงินและบัญชีและด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 
 
5.๒. ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนด 
 
 
 
5.๓. วิทยาลัยไม่มีข้อร้องเรียนใน
การด าเนินงานทางด้านการเงินและ
บัญชี 
 
 
5.๔. คะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของส่วน
ราชการ เท่ากับ ๕75 คะแนน จาก    
คะแนนเต็ม 575 
    
5.๕. มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการบริหารการเงินของ
องค์กร อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
 

 

1.การจัดท าคู่มือด้านการเงินและบัญชี เช่น การยืมเงิน คชจ.ในการ
ฝึกอบรม คชจ.เดินทางไปราชการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
2.ร้อยละการเบิกจ่าย งปม.ในภาพรวม 
-ไตรมาสที่ 1 = 48.35% 
-ไตรมาสที่ 2 = 73.09% 
-ไตรมาสที่ 3 = 95.55% 
-ไตรมาสที่ 4 (31 กรกฎาคม 2561 = 98.45% 
 
3.ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 –กรกฎาคม 2561)วิทยาลัยฯได้
ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามประกาศ  กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  
และธรรมาภิบาล จึงไม่มีข้อร้องเรียนในการด าเนินงาน ทางด้าน
การเงินและบัญชี 
 
4.คะแนนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการ ได้เท่ากับ 575 คะแนน จากคะแนนเต็ม 257 คะแนน 
 
 
 
5.วิทยาลัยได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารการเงินของ
องค์กร โดย 
5.1 มีการติดตั้งเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย จ านวน 1 เครื่อง 
เพ่ือรับช าระเงิน 
5.2 มีการด าเนินการใช้บัตรเครดิตน้ ามัน(Fleet Card) กับ
ธนาคารกรุงไทย ด าเนินการแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 จนถึง
ปัจจุบัน 
5.3 งานการเงินและบัญชีมีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษาตามแผนที่ ก าหนด รายงาน
ผู้บริหารและคณะกรรมการในที่ประชุมทุกเดือน และรายงานสถาบัน
พระบรมราชชนกภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
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6. งบประมาณ  ไม่มี 
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
 ๗.2 วิทยาลัยฯมีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด  
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๗.1 ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความส าคัญ มีการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับมามอบหมาย
ตามท่ีก าหนด 
 ๗.2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ    บรรลุวัตถุประสงค์
ก่อให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
         9.1 ปัญหาอุปสรรค  บางโครงการมีการแก้ไขบ่อย ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
         9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   ควรมีการก ากับติดการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ อย่าง
สม่ าเสมอ 

ลงชื่อ    สุภาภรณ์  จันทรสอน   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสุภาภรณ์  จันทรสอน) 

                                               ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

ลงชื่อ     เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์) 

                                           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                                                   วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
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                                             วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

                                             ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕3 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการก ากับติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลของ 
   เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางศรีจันทร์ ทองโรจน์  และนางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
     -อาจารย์และบุคลากรเครือข่าย วิทยาลัยละ 5 คน   รวม  40 คน 
5.  ผลการด าเนินงาน 

๕.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ศึกษา /สอบถาม เกี่ยวกับ ฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา จากทุกวิทยาลัย 
๒. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการฐานข้อมูลตามล าดับความส าคัญ 

  ระยะท่ี ๒ ขั้นด าเนินการ 
๑.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒.ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน 
 ๔. ด าเนินกิจกรรมตามแผน คือ  

    ๔.๑ ประชุมคณะด าเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการก ากับติดตามและประเมิน ผลการ
ด าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานและพัฒนาระบบก ากับติดตาม การ
ปฏิบัติงานและประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ๔.๒ จัดท าปฏิทินในการก ากับติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยในเครือข่ายฯ 
   ๔.๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลการก ากับติดตามการปฏิบัติงานและ
ประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

๔.๔ ประชุมสัมมนา การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของเครือข่ายวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรายงานประธานเครือข่ายฯ   

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินผลโครงการจากแบบประเมินและผลการถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
๒.สรุปผลการด าเนินโครงการและจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการเครือข่ายเพ่ือรับข้อเสนอแนะใน

การพัฒนาครั้งต่อไป 
          ๓. เผยแพร่องค์ความรู้/ผลงานจากการด าเนินงานที่ได้สู่สาธารณชน 



๔๐๙ 
 

 
 

         ๕.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

6.๑ ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบก ากับติดตามแผนงาน
โครงการเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก 
6.2 มีฐานข้อมูลระบบก ากับติดตามแผนงาน
โครงการเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก 
6.3 ระดับความส าเร็จในการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของเครือข่าย 
เกณฑ์ 
   1) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล การลง
บันทึกข้อมูล และผู้ก ากับติดตาม 
   2) ผู้รับผิดชอบมีการลงข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
   3) มีการรายงานผลการก ากับติดตามแผนที่
ก าหนด 
   4) มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารหรือ
การตัดสินใจของเครือข่าย 
  5) ร้อยละของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบก ากับ
ติดตาม/ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการมี    
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลระบบก ากับติดตามแผนงานโครงการ
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ร้อยละ 85  
2 มีฐานข้อมูลระบบก ากับติดตามแผนงานโครงการ
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
https://sites.google.com/a/smnc.ac.th/necnet-
bcnkk/home 
 
3. ระดับความส าเร็จในการก ากับติดตามติดตามการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
การด าเนินการ 3 ข้อ ดังนี้ 
   1) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล การลง
บันทึกข้อมูล และผู้ก ากับติดตาม 
   2) ผู้รับผิดชอบมีการลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
   3) มีการรายงานผลการก ากับติดตามต่อผู้บริหาร
ตามแผนที่ก าหนด 
    

 
๖. งบประมาณที่ใช้ 

ที ่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. ในวันที่  8  มีนาคม 
2561 ณ โรงแรมโซรินบู
ทีค จังหวัดสุรินทร์ 
1) ค่าอาหารว่าง เช้า-บ่าย 
50 บาท/คน/มื้อ   
 

 
 
 
2,400 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 

2,400 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 

0 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 

0 

https://sites.google.com/a/smnc.ac.th/necnet-bcnkk/home
https://sites.google.com/a/smnc.ac.th/necnet-bcnkk/home
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ที ่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

2) ค่าอาหารกลางวัน 
250 บาท/คน/มื้อ  
 
3) ค่าเช่าสถานที่ประชุม  
1 วัน   
4) ค่าวิทยากร  2 คน   
 
5) ค่าที่พัก 5 ห้อง  
 
6. ค่าจ้างเหมารถพร้อม
น้ ามัน  

6,000 
 
 
3,550 
 
4,800 
 
4750 
 
4,800 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

6,000 
 
 

3,550 
 

4,800 
 

4750 
 

4,800 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 รวม 26300 - 26300 - 0 - 0 
     
  ๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ต้องมีการเผื่อเวลาในการประสานงานกับทุกวิทยาลัย 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การให้ความส าคัญในการรายงานผลการด าเนินงานของทุกวิทยาลัย 
 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ให้แต่ละวิทยาลัยก ากับติดตามการลงบันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
ลงชื่อ      ศรีจันทร์  ทองโรจน์     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

( นางศรีจันทร์  ทองโรจน์ ) 
                                               ต าแหน่ง…บรรณารักษ์ช านาญการ 

 
 

ลงชื่อ                                ..(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                            วันที ่  ๒๒ เดือน.  สิงหาคม  พ.ศ..๒๕๖๑ 
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                                              วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

                                             ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕๔ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการ  “พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผน 
     ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาค  
     ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ2562” 
๒. ผู้รับผิดชอบ   
  นางจีระวรรณ          ศรีจันทร์ไชย  
  นางสาวกัญญาพัชร   เบ้าทอง 
  นายชาลี                ศิริพิทักษ์ชัย 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
       3.1) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2562 
       3.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ   ระหว่างวันที่   24 - 26   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 4.1 วิทยากร จ านวน 1 คน 

4.2 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยในเครือข่ายสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก      
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 สถาบัน ได้แก่ 

1) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม                        จ านวน  13 คน 
 2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา          จ านวน  10 คน 
 3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น              จ านวน  14 คน 
 4) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น     จ านวน  14 คน 
 5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี               จ านวน  14 คน 

6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์                 จ านวน 16 คน 
7) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์   จ านวน 10 คน 
8) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน  5  คน 
9) คณะท างานส านักยุทธศาสตร์เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชก              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จ านวน 14 คน 
                                 รวมจ านวนทั้งสิ้น  110  คน  

5. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 
5.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 5.1.1   Plan 

            1)  ทบทวน / วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา   เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าโครงการ  ในการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า 
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   มีกลยุทธ์ที่ด าเนินการ   7  กลยุทธ์   ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จ านวน  20  ตัวชี้วัด  ภายใต้
จ านวน 12  โครงการ   ด าเนินการบรรลุตัวชี้วัด 18  ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ  90   ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ คือ 
ตัวชี้วัดที่ 15. ระดับความส าเร็จของการบริหารองค์กร  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จากผู้บริหาร เป็นบุคลากรที่จะเลื่อนระดับ  จึงปรับตัวชี้วัด   และตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมน า
ความรู้ไปพัฒนางาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75  เนื่องจากมีการปรับโครงการ และไม่ได้ติดตามผลการน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน ดังที่ก าหนดไว้ 
 ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
              1. การประสานให้บุคลากรของเครือข่าย เข้าร่วมประชุมตามแผนที่ก าหนด 
     2. กิจกรรมการด าเนินงานมีแผนยังไม่ชัดเจน และขาดความตระหนักท่ีจริงจัง  ท าให้ผลลัพธ์ไม่
โดดเด่น ดังคาดหวัง 
 
  5.1.2 Do 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของวิเครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมชาโตเดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  กิจกรรม ดังนี้ 
  1.1   น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และผลการด าเนินงานโครงการของ
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

        5.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  
6. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
7. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

           8.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น      
  1.2   บรรยายหัวข้อ “การวางแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ” โดย ดร.นฤมล   เอนกวิทย์     และ “การจัดท าแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ ” 
โดย ดร. พรรณทิพา  แก้วมาตย์ 
           1.3    ส านักยุทธศาสตร์เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น าเสนอข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายฯ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มการจัดท า
แผนปฏิบัติการ   - วิทยากรวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ    
  1.4   แบ่งกลุ่มจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของเครือข่ายวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561  โดยมีวิทยากรประจ า
กลุ่ม  เป็นผู้อ านวยการในแต่ละวิทยาลัย 
  1.5  น าเสนอและวิพากษแ์ผนปฏิบัติงาน โครงการของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2562 วิทยากรวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ 
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  1.6  สรุปแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2562 วิทยากรวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ 
- อภิปรายทั่วไป 
 ๒. จัดท าปฏิทินแผนงาน/โครงการ และแผนการก ากับติดตามการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ การ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 3. จัดท ารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

 5.1.3 Check 
      สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ จัดท ารายงานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
2561    น าเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือรับข้อเสนอแนะ  และน าสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2562 ที่สอดคล้องกับ การวิเคราะห์องค์กร  

 5.1.3 Act 
    น าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง การจัดท าแผนในครั้งต่อไป    
 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

 ในปีงบประมาณ 2561  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดและจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562  ของเครือข่าย จ านวน 12 โครงการ  ภายใต้
งบประมาณ จาก สบช. จ านวน  3,000,000 บาท  และ
ด าเนินการจัดท ารูปเล่ม คู่มือแผนปฏิบัติการเครือข่าย ให้กับ
วิทยาลัยในเครือข่าย  

 
6. งบประมาณที่ใช้  
 
ล าดับ

ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เงินงบจาก
เครือข่าย 

เงิน 
นอกงบ 

เงินงบจาก
เครือข่าย 

เงิน 
นอกงบ 

เงินงบจาก
เครือข่าย 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าอาหาร 198,700 - 198,700 - 0 - 0 
2. ค่าท่ีพัก 56,430 - 56,430 - 0 - 0 

3. ค่าสถานที่และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

- - - - 0 - 0 
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ล าดับ

ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เงินงบจาก
เครือข่าย 

เงิน 
นอกงบ 

เงินงบจาก
เครือข่าย 

เงิน 
นอกงบ 

เงินงบจาก
เครือข่าย 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

4. ค่าจ้างเหมารถ 24,000 - 24,000 - 0 - 0 

5. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

7,200 - 7,200 - 0 - 0 

6.  ค่าเดินทาง
วิทยากร 

4,757 - 4,757 - 0 - 0 

7. ค่าเบี้ยเลี้ยง 14,880 - 14,880 - 0 - 0 

8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,010 - 1,010 - 0 - 0 

9. ค่าถ่ายเอกสาร 
เย็บปกเข้าเล่ม 

- - - - 0 - 0 

10. ค่ากระเป๋า
เอกสาร 

9,100 - 9,100 - 0 - 0 

11. ค่าน้ ามันเชื้อ 
เพลิง รถ วศม. 

1,240 - 1,240 - 0 - 0 

 รวมทั้งหมด 317,317 - 317,317 - 0 - 0 

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          7.1   การเรียนรู้ในระเบียบการใช้งบประมาณที่เป็นแนวทางใหม่  ทั้งระบบการวางบิล  ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้รับผิดชอบโครงการต้องรู้และเข้าใจ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและไม่ผิดระเบียบต่างๆ 
 7.๒ การจัดโครงการที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ดูแลทั้งเรื่องอาหารและที่พัก ควรมีการตรวจสอบจ านวน
คนที่เข้าร่วมประชุมให้แน่นอน เพราะโรงแรมจะต้องให้แจ้งยอดอาหารและการเข้าพัก หากไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงที่แจ้ง อาจน ามาสู่การเสียเงินชดใช้ตามที่แจ้ง อีกท้ังผู้จัดอาจไม่สามารถเบิกเงินในส่วนที่จ่ายเกินไปได้ 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 8.1    การประสานงานที่ดี   ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการด าเนินงานและประสานงานกับ
วิทยาลัยในเครือข่ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีกลุ่มไลน์ในการแจ้งข้อมูล และโทรประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละวิทยาลัย ท าให้เกิดสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดี 
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  8.2.    ความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่อง จ านวน
บุคลากรทีเ่ข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามแผน แต่ทุกวิทยาลัยฯ ได้แสดงศักยภาพและเกิดผลงานได้มีการ
น าเสนองานได้ตามที่มอบหมายในก าหนดการ 
  8.3   การก ากับ   ติดตาม และการรายงานผล   เป็นสิ่งส าคัญ   เพราะหลังจากการประชุม ข้อมูล
มักจะรวบรวมได้ยาก ดังนั้น ผู้รับผิดชอบจึง ประสานงานรวบรวมงาน และจัดท าร่างรูปเล่มผลงานและ
งบประมาณ ให้ประธานเครือข่ายตรวจสอบก่อนที่จะแจ้งไปทางวิทยาลัยต่างๆในเครือข่าย 
 

๙.  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 9.1  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ในการด าเนินงานปีงบ 2562  จะวางแผนด าเนินโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบ จะดูแลในงบด าเนินการและอาหาร ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าเดินทาง ให้เบิกจากต้นสังกัด 
 9.2  สถานที่ด าเนินการประชุม  ให้อยู่ในภูมิภาคอิสาน และสะดวกกับทุกวิทยาลัย เพื่อลดระยะเวลา 
การเดินทาง และเอ้ือต่อการเข้าร่วมประชุมงานต่างๆ 
  
   

ลงชื่อ                                   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางจีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย) 
               พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ     พวงแก้ว  สาระโภค    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
         (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                 วนัที่  31   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ 2561 
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                                              วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

                                             ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕๕ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาแนวใหม่: การสร้างสันติในตนเอง 
๒. ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พฤฒิศักดิ์   จันทราทิพย์ และ อาจารย์นุชนาถ บุญมาศ  
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๕๑ คน 
๔.๒ คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน ๑๐ คน 

๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๕.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑.ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาเพ่ือวาง

แผนการด าเนินงานโครงการและจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินงาน 
๑.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒.ประชาสัมพันธ์โครงการด าเนินโครงการ 
๓.จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ส าหรับการท าโครงการ 
๔.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้อาจารย์เข้าใจ เข้าถึงและเกิดสันติในตนเองเพ่ือเข้าถึงความรู้สึก

ของคนรอบข้าง โดยวิทยากรบรรยาย ระหว่าวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๕.ประชุมอาจารย์ถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการท าโครงการพร้อมประเมินประโยชน์และคุณค่าท่ี

เกิดกับนักศึกษา ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ที่
ปรึกษาเรื่องการให้ค าปรึกษาแนวใหม่ 

 

มีอาจารย์เข้าร่วมประชุมจ านวน ๔๓ คน และสาย
สนับสนุน จ านวน ๓ คน มีผลการประเมินดังนี้ 
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ในเรื่อง
เรื่องการให้ค าปรึกษาแนวใหม่ หลังการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรบ จากค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๘๙ เป็น 
๓.๙๓ จากคะแนนเต็ม ๕ และผลคะแนนเฉลี่ยด้าน
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 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ทักษะปฏิบัติมีคะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม 
จาก ค่าเฉลี่ย ๒.๗๙ เป็น ๓.๕๗ จากคะแนนเต็ม ๕ 
มีคะแนนความพึงพอใจต่อการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ 

๒.ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้การ
ปรึกษาตามแนวการให้การปรึกษาแนวใหม่อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่า ๓.๕๐ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมายต่อ
การให้การปรึกษาตามแนวการให้การปรึกษาแนวใหม่
อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย  

 
๖. งบประมาณ 

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าอาหารกลางวัน ๑๓,๓๕๐ - ๑๓,๓๕๐ - ๐ - ๐ 

๒. ค่าอาหารว่าง ๔,๔๕๐ - ๔,๔๕๐ - ๐ - ๐ 

๓. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

๘,๔๐๐ - ๘,๔๐๐ - ๐ - ๐ 

๔. ค่าท่ีพักวิทยากร ๑,๔๐๐ - ๑,๔๐๐ - ๐ - ๐ 

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - ๐ - ๐ 

 รวมทั้งหมด ๒๘,๖๐๐ - ๒๘,๖๐๐ - ๐ - ๐ 

 
 

รายงานสรุปความคิดเห็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาแนวใหม่:  
การสร้างสันติในตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 

 
ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD การแปลผล 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2.89 0.63 ปานกลาง 
2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้  หลัง การอบรม    
     2.1 เรื่องทฤษฎีพ้ืนฐานในการให้ค าปรึกษา 4.00 0.54 มาก 
     2.2 เรื่องการให้ค าปรึกษารายบุคคล 4.07 0.38 มาก 
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ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD การแปลผล 
     2.3 เรื่องการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 3.82 0.91 มาก 
     2.4 เรื่องการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 3.89 0.92 มาก 
     2.5 เรื่องการให้ค าปรึกษาครอบครัว 3.86 0.93 มาก 

3 สาธิตและสาธิตย้อนกลับการให้ค าปรึกษา
รายบุคคล 

4.04 0.92 มาก 

4 ทักษะปฏิบัติการให้การปรึกษา ก่อน การอบรม 2.79 1.03 ปานกลาง 
5 ทักษะปฏิบัติการให้การปรึกษา หลัง การอบรม 3.57 1.14 มาก 
6 ความพึงพอใจต่อการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 3.86 1.21 มาก 

ด้านการจัดการอบรม 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 3.86 1.08 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.89 0.99 มาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3.89 1.10 มาก 
4. สวัสดิการอาหารว่าง/อาหารกลางวัน มีความ

เหมาะสม 3.89 
1.03 มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ และบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา  
4.07 0.98 มาก 

2. มีความม่ันใจในการปฏิบัติบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา 3.96 0.96 มาก 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 -การวางแผนงานที่ดีและการประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จและได้รับความร่วมมือ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม 
 - คณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วม 
 - ผู้บริหารให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
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๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 -  ระยะเวลาในการฝึกทักษะการให้ค าปรึกษาน้อยท าให้อาจารย์ไม่ได้ฝึกทักษะภายใต้การดูแลของ
วิทยากร ควรจัดช่วงเวลาให้มีสาธิตย้อนกลับการฝึกการให้การปรึกษาส าหรับอาจารย์ทุกคน 
  

        ลงชื่อ       นุชนาถ   บุญมาศ     (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    
            (นางสาวนุชนาถ   บุญมาศ) 

                                           พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

                          ลงชื่อ         ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
                                         (นายวีระชัย  อิ่มน้ าขาว) 
                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   
 วันที่  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
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สรุปโครงการที่เพิ่มในช่วงปรับแผน 

กลางปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 4 โครงการ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

                                             ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕๖ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง  นางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย  นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 จ านวน  ๒๐  คน ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  ๑๗ คน 
๒. คณะท างาน  ๒ คน  
๓. วิทยากรภายนอก ๑ คน 

๕. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 
๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 5.1.1 การวางแผน (Plan) 

     ๑) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ มอบหมายงานความรับผิดชอบ 
     2) ทบทวนและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและ

กระบวนการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย 
     3) ประสานงานวิทยากร และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

 5.1.2 การปฏิบัติ (Do) 
     ๑) จัดท าโครงการ เพ่ือขออนุมัติและประชาสัมพันธ์โครงการ 
     2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการตรวจสอบภายใน  ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วยกิจกรรม 
    - การบรรยาย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน และแนว

ปฏิบัติการตรวจสอบภายในหน่วยงานภาคราชการ 
 - ประชุมกลุ่มย่อยตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 - สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการตรวจสอบภายใน และวิธีการให้

ข้อเสนอแนะและการจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
 5.1.3 การประเมินผล (Check) 

๑. ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุม/อบรม โดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.25)  เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจสูงสุด 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐) และด้านการจัดประชุม มีความพึงพอใจน้อยสุด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
๔.๐๐) และหลังการประชุม/อบรม กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายใน
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17) เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมประชุม/อบรมที่กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๒.๘๓)  

2. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและสรุปถอดบทเรียนการด าเนินงาน
โครงการ 



๔๒๒ 
 

 
 

3. อยู่ในระหว่างการติดตามประเมินการด าเนินงานการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 

๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการตรวจสอบภายในเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับก่อนเข้าประชุม 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายใน
เพ่ิมขึ้น จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับก่อน
เข้าประชุม โดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.17) เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมประชุม/อบรมที่กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบภายในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๒.๘๓) 

๒. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง และช่วย
ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานลง 

1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีความมั่นใจและสามารถ
ด าเนินการตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุได้ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับก่อนเข้าประชุม 
2. สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการประชุมอบรมไป
พัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รับทราบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
และงานพัสดุได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนเอกสารการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุให้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ๑. ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่างของ
กลุ่มเป้าหมาย 
๑๐ มิ.ย. ๖๑ 

3,4๐๐ - 3,4๐๐ - 0 - 0 

 รวมทั้งหมด 3,4๐๐ - 3,4๐๐ - ๐ - ๐ 
 
 
 
 
 



๔๒๓ 
 

 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน เป็นการ
พัฒนาทั้งผู้ปฏิบัติงานในด้านนั้น (ผู้รับการตรวจสอบ) และเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบภายใน
แก่คณะกรรมการฯ ท าให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบภายในมีความเข้าใจที่ตรงกัน และ
ก่อให้เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบภายในมากยิ่งขึ้น 
 ๗.๒ การตรวจสอบภายในเป็นสิงที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย จ าเป็นที่หน่วยงานต้องด าเนินการให้
ถูกต้อง รัดกุม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการ  
 ๗.๓ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการในกิจการใดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับเฉพาะของทางราชการ ควรมีการส ารวจความรู้ความสามารถ และความต้องการพัฒนาใน
เรื่องนั้นๆ ก่อน เพ่ือวางแผนการจัดการพัฒนาให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน  
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ที่มีความเข้าใจหลักการและมีประสบการณ์ใน
ตรวจสอบภายใน 
 ๘.๒ ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและร่วมกิจกรรมการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน 
 
๙. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ ปัญหา/อุปสรรค  
       ๙.๑.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมมีบางส่วนติดราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเนื้อหาในการ
จัดอบรมเป็นเนื้อหาที่ส าคัญ เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย มีรายละเอียดค่อนข้างมาก 
 ๓.๑.๒ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงานที่จะตรวจสอบ 
 ๙.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ๙.๒.๑ ควรปรับโครงสร้าง ให้มีงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อผู้บริหารโดยตรง และมีจ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๑-๒ คน  

      ๙.๒.๒ ควรมีการจัดอบรมเฉพาะ ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน โดยเพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ และมีการสอบใบประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายใน  
 

ลงชื่อ      กัญญาพัชร  เบ้าทอง    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง) 

                                                ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ        ชาลี    ศิริพิทักษ์ชัย   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
    (นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย) 

                                               ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
                     หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 

     วันที่ 22  สิงหาคม  2561 



๔๒๔ 
 

 
 

                                              วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

                                             ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕๗ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  :  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและการวิจัย  
๒. ผู้รับผิดชอบ           ๑. นางนิสากร วิบูลชัย  
                           ๒. นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ 
  ๓. นางอัจฉรา  มีนาสันติรักษ์ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

จ านวนเป้าหมายที่โครงการเสนอไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมจริง (คน) คิดเป็นร้อยละ 
       - อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  จ านวน ๕๐  คน   
       - อาจารย์จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก   จ านวน ๒๐ คน 
       - วิทยากรและคณะกรรมการด าเนินงาน
    จ านวน ๕   คน 

 
๓๐ 

 
๖ 
 

๕   

 
๖๐.๐๐ 

 
๓๐.๐๐ 

 
๑๐๐  

 
รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ร้อยละ ๕๘.๓๓ 

 
๕. สรุปผลการด าเนินงาน 

๕.๑ ผลการด าเนินงานตามหลัก Plan Do Check Act (PDCA) 
๕.๑.๑ การวางแผน ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน (Plan) 

            ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง    
                     ๒. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงานโครงการ  
  ๕.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๖. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
      ๕.๑.๒ การด าเนินงาน (Do) 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
ระยะที่ ๑ การประชุมวิชาการ เรื่อง ความ
ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
 วัตถุประสงค์ เ พ่ือ พัฒนาองค์
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่ทันสมัยของผู้เข้าประชุม 
 

๓. การประชุม เรื่อง ความทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด   
- บุคลากรสุขภาพในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่๗   อาจารย์วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม - วิทยากรและคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

 
 



๔๒๕ 
 

 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน 
     ระยะที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง Research Grant Writing 
Workshop  
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการ
เ ขี ย น โ ค ร งก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ ขอทุ น จ าก
ต่างประเทศของผู้เข้าประชุม 
 
     ระยะที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Manuscript Publication Workshop 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการ
เขียนบทความเ พ่ือตี พิมพ์ในวารสาร
นานาชาติของผู้เข้าประชุม 

๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Grant Writing 
Workshop เรื่อง 
     -   Opportunities for funding 
     -   How grants can be acquired 
     -   Sharing & Discussion for grant writing 
experiences 
     -   Grant writing skills workshop  
- อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  อาจารย์จาก
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   รวม ๓๕ คน 
 
 
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Manuscript Publication 
Workshop   เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ส าหรับผู้ที่มีผลงาน ร่าง
บทความ แล้วขอต าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
เนื้อหา 
     -   Why publish? How to choose your journal 
wisely  
     -   How to write clearly : A short overview 
     -   Sharing & Discussion for manuscript 
publication experiences 
     -   Manuscript publication workshop    
 
- อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน  ๒๐ คน 
  

 
๕.๑.๓ การตรวจสอบและการประเมินผล (Check) 

๕.๑.๓.๑ ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวชี้วัดแผนงานที่ ๓ 
การบริการวิชาการด้าน
สุขภาพ : ตัวชี้วัดที่ ๑๐ 
ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาการบริการ
วิชาการ มีการ
ด าเนินการ ๕ ข้อ 

                     

๕.๑ ร้อยละของผู้เข้า
ประชุมมีความรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

๕.๓ ร้อยละของผู้เข้า
ประชุมมีความรู้ในการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนจาก

๑.เข้าประชุมทุกคนมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ ๘๐ 
 
 
 2. ผู้เข้าประชุมทุกคนมีความรู้ในการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน  



๔๒๖ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ตัวชี้วัดแผนงานที่ ๗ 
การบริหารการวิจัยและ
ผลงานวิชาการ: ตัวชี้วัด
ที่ ๒๐ ระดับความส าเร็จ
ในการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ มีการ
ด าเนินการ ๖ ข้อ 

ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

๕.๓ ร้อยละของผู้เข้า
ประชุมมีความรู้ในการเขียน
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 
 

 
 
๕.๓ ผู้เข้าประชุมกลุ่มย่อย ในการเขียน
บทความ มีความรู้ในการเขียนบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเพ่ิมข้ึน  
 
 
 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เงิน
รายได้ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
รายได้ 

เงิน 
นอกงบ 

1 งบรายได้ด าเนินงาน 51,450 - 51,450 - 0 - 0 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 51,450 - 51,450 - 0 - 0 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 ๑. การประชาสัมพันธ์ และการวางแผนการด าเนินงาน ควรมีการประสานงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
การประสานงานอาจารย์จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่เข้าร่วมโครงการ 
 ๒. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการด าเนินการวิจัย หรือทักษะด้านอ่ืนๆ จะมีการพัฒนามาก
ขึ้น ถ้าได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  
 ๓.การมีความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจากต่างประเทศ ท าให้เห็นแนวทางการพัฒนาด้าน
การเขียนผลงาน และการขอทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ 
 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 
 ๘.๒  การท างานเป็นทีมของกลุ่มงาน และความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในวิทยาลัย 
 ๘.๓ ผู้บริหารสนับสนุนการด าเนินงาน และมีการติดตามก ากับการด าเนินงาน 
 
  ๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Act) 

ปัญหาอุปสรรค การน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 
๑. ปัญหาและอุปสรรคที่มีขณะปฏิบัติโครงการ
และวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการด าเนินการ
ได้ส าเร็จ 

 
 
 - คณะท างาน ได้น าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว



๔๒๗ 
 

 
 

ปัญหาอุปสรรค การน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 
    อาจารย์ วศม. มีภาระงานการประชุมอ่ืนๆ
ในเวลาเดียวกัน  จึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

ร่วมกันวางแผนหาแนวทางแก้ไข  และปรับรูปแบบ
การประชุมเป็นแบบกลุ่มย่อย 

๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงครั้งต่อไป 
    - มีการประสานงาน และวางแผนร่วมกัน 

 

  
                                                                                                

              
 อัจฉรา  มีนาสันติรักษ์    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                         (นางอัจฉรา  มีนาสันติรัก) 
                                              หวัหน้ากลุ่มงานวิจัยลิเทศสัมพันธ์ 

 

                                                         ลงชื่อ          ผู้บริหารที่รับผิดชอบ         
                                (นางนิสากร  วิบูลชัย) 

                                     รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                     วันที่ ๒๒ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๘ 
 

 
 

                                              วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

                                             ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕๘ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  :  โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก  
                                      กระทรวงสาธารณสุข (SMNC OPEN HOUSE) 
๒. ผู้รับผิดชอบ            นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ  และคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑   
                                ด าเนินการ วันที่ 31  สิงหาคม 2561 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     จ านวน  ๖๔๕ คน 
๔.๒. ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ/ผูแ้ทน สพม. ๒๔-๒๗    จ านวน      ๘ คน 
๔.๓. ครูแนะแนว จาก สพม. ๒๔-๒๗    จ านวน  ๑๖๒ คน 
๔.๔. คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน    ๖๐ คน 
    รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๘๗๕  คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ  

๑.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาเพ่ือวางแผนการ 
ด าเนินงาน ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มติที่ประชุมเสนอให้ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจาก
ทุกกลุ่มตามโครงการของวิทยาลัย โดยให้งานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการเป็นประธาน รองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มวิชา และ หัวหน้ากลุ่มงานเป็น
กรรมการอ านวยการ และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาเป็นเลขานุการ การก าหนดฝุายต่าง 
ๆ ในค าสั่งแต่งตั้ง ที่ประชุมมีมติให้รอผลการเข้าร่วมประชุมของตัวแทนวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมที่ สบช. จัด
ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  ๑.๒ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรายละเอียดกิจกรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

๑.๓ เขียนโครงการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติตามล าดับ 
๑.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ๑-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑.๕ เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ปูายต่าง ๆ  การประสานงาน 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      ระยะท่ี ๒ ขั้นด าเนินการ  

กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
๑.๑ ประชุมผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ/ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาท่ี ๒๔, ๒๕, ๒๖,  
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และ ๒๗ เพ่ือวางแผนด าเนินการร่วมกัน ในวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้แทนจากทั้ง ๔ สพม. เข้าร่วม
ประชุม จ านวน ๗ คน คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๒๑ คน ผลการ
ประชุมมีประเด็นที่พิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ที่ประชุมมีมติ ก าหนดวันประชุมเป็นวันศุกร์ที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 
  ๒. กลุ่มเปูาหมายในการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ 
ครูแนะแนว จ านวน ๖๐๐ คน อาจเพ่ิมได้ประมาณ ๑๐% ของยอดจัดสรร 

๓. การจัดสรรนักเรียน และครูเข้าร่วมโครงการดังนี้ 
 

สพม. นักเรียน ครู รวม 
สพม. ๒๔ จ.กาฬสินธุ์ (๕๕ โรงเรียน) ๑๖๕ ๕๕ ๒๒๐ 
สพม. ๒๕ จ. ขอนแก่น (๓๕ โรงเรียน) ๑๕๐ ๑๒ ๑๖๒ 
สพม. ๒๖ จ. มหาสารคาม (๓๕ โรงเรียน) ๑๕๐ ๓๕ ๑๘๕ 
สพม. ๒๗ จ. ร้อยเอ็ด (๖๐ โรงเรียน) ๑๘๐ ๖๐ ๒๔๐ 

รวม (๑๘๕ โรงเรียน) ๖๔๕ ๑๖๒ ๘๐๗ 
   

๔.สวัสดิการของผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยาลัยจะจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างให้ส าหรับ 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนครูแนะแนว สพม. แจ้งว่าให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงจากต้น
สังกัด   

กิจกรรมที่ ๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพลักษณ์ วศม. สู่ สากล ในวันที่  

๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยมีการก าหนดฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

   ฐานที่ ๑ ชีวิตความเป็นอยู่ในรอบรั้ววิทยาลัย โดยกลุ่มกิจการนักศึกษาน านักศึกษา 

และคุณครูที่เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมหอพักนักศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ฐานที่ ๒ สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ได้มีการ 

จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้การฝากครรภ์ และการคลอด สาธิตวิธีการท าคลอด นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ลง
มือปฏิบัติ รวมทั้งแสดงความรู้สึกต่อการร่วมท ากิจกรรม 

ฐานที่ ๓ สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาธิตการเรียน 

การสอนโดยใช้หุ่นเสมือนจริง และให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดลองฝึกปฏิบัติ ฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ 
ฐานที่ ๔ สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จัดแสดงการ 

เรียนรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ ร่วมเล่นเกมส์ตอบค าถามพร้อมรับของที่ระลึกเป็นที่คั่นหนังสือ 
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ฐานที่ ๕ สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน จัดโปสเตอร์ 
แสดงการเรียนรู้ในชุมชน และบอกเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ในชุมชน การตรวจวัดสายตาโดยใช้  
Snellen chart  

ฐานที่ ๖ สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จัดฐานการเรียนรู้การ 

ตรวจร่างกาย การวัดสัญญาณชีพ จัดมุมถ่ายภาพส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกตรวจ
ร่างกาย เช่น การวัดสัญญาณชีพ การฟังเสียงเต้นของหัวใจ การฟังเสียงปอด 

ฐานที่ ๗ ๔ ปีที่พากเพียร สู่วันที่ภาคภูมิ กิจกรรมที่รุ่นพี่ได้มีการน าเสนอผลงาน 

นวัตกรรม รางวัลที่ได้รับจากการไปน าเสนอผลงานเวทีระดับชาติ และนานาชาติ การไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักศึกษาของประเทศญี่ปุุน และประเทศอินโดนีเซีย 

ฐานที่ ๘ สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน ทางเลือกใน 
การศึกษาโดยนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุน าผลงานมาแสดงและจ าหน่าย 
   ฐานที่ ๙ สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาการบริการและพ้ืนฐานการพยาบาล จัดฐานการ
เรียนรู้พ้ืนฐานการดูแลตนเอง เช่น การท าแผลชนิดต่าง ๆ  

กิจกรรมที่ ๓ การผลิตสื่อคลิปวิดีโอ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม “SNMC Branding”  
โดยนักศึกษาชมรม IT ร่วมกับสโมสรนักศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ประมวลภาพกิจกรรมเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ  
 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๓.๑ ประเมินระดับการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยฯและหลักสูตรการศึกษาของกระทรวง 

สาธารณสุขของนักเรียนที่ข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม 
๓.๒ ประเมินเจตคติต่อหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขของนักเรียนที่เข้าร่วม 

โครงการ โดยใช้แบบสอบถาม  
๓.๓ ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถาม 
๓.๔ น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อรับข้อเสนอแนะ และน าผลการประเมิน/ 

ข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
 จากการด าเนินงาน พบว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด ๗๕๑ คน จ าแนกได้เป็น  (๑) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔๖๗ คน (๒) ครูแนะแนวจ านวน ๔๔ คน  (๓) คณาจารย์และบุคลากร
ของวิทยาลัยจ านวน ๖๐ คน มีผู้เข้าระบบเพ่ือประเมินผลโครงการจ านวน ๕๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๙  
 
 
 
 



๔๓๑ 
 

 
 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n= ๖๙๑) ร้อยละ 
เพศ   

 ชาย ๗๓ ๑๒.๖๐ 

 หญิง ๕๐๖ ๘๗.๔๐ 
สถานภาพ   

 นักเรียน ๕๕๔ ๙๕.๗๐ 

 อาจารย์แนะแนว ๒๕ ๔.๓๐ 
 

มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดดังนี้ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑ มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยฯและ
หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 

ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาลัย
และหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขของผู้ เข้าร่วม
โครงการ มีดังนี้ 
๑.๑ การรับรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุขหลังเข้าร่วมโครงการสูงขึ้น
จากร้อยละ ๘๕.๑ เป็น ร้อยละ ๙๘.๑ 
๑.๒ การรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขหลัง
เข้าร่วมสูงขึ้นจากร้อยละ ๗๖.๗ เป็น ๙๕.๗ 

๒ มีเจตคติต่อหลักสูตรการศึกษาของ
กระทรวงสาธารณสุขระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕)  
  

๒.ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติต่อหลักสูตรการศึกษาของ
กระทรวงสาธารณสุขระดับดี ร้อยละ ๙๙.๒ เมื่อวิเคราะห์
ผลการประเมินเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย พบว่ามีคะแนน
ค่าเฉลี่ย ๔.๙๖ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๓ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับ
ดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป จากคะแนน
เต็ม ๕)  

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๗๓.๕๑  ประกอบด้วยผล
การประเมิน ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านกิจกรรม ร้อยละ ๗๓.๕๕ 
(๒) ด้านสวัสดิการ ร้อยละ ๖๒.๗ (๓) ด้านการดูแล ร้อย
ละ ๘๗.๖๗ เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นค่าคะแนน
เฉลี่ยรวม พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ ๓.๖๘ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 

 
 
 
 
 



๔๓๒ 
 

 
 

๖. งบประมาณ 

ล า 
ดับ 
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้เข้าร่วม ๒๘ คน 

๒,๒๔๐ - ๒,๒๔๐ - - - ๐ 

๒. 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๘ คน  

๑,๔๐๐ - ๑,๔๐๐ 
- - - ๐ 

๑. ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับ นร. ชั้น ม.๖  

๕๑,๖๐๐ - ๕๑,๖๐๐ - - - ๐ 

๒. 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับ นร. 
ชั้น ม. ๖  

๒๕,๘๐๐ - ๒๕,๘๐๐ 
- - - ๐ 

๓. ค่าจ้างเหมาท าปูายไวนิล
เป็นเงิน  

๑,๕๐๐    - ๑,๕๐๐    - - - ๐ 

๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ถ่ายเอกสารเป็นเงิน   

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - - - ๐ 

๕. 
ค่าอาหารว่างส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร 
วศม. 

๓,๐๐๐ 
- 

๓,๐๐๐ 
- - - 

๐ 

๖. 
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับคณาจารย์และ
บุคลากร วศม. 

๔,๘๐๐ 
- 

๔,๘๐๐ 
- - - 

๐ 

๗. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  

๑๓,๗๔๐ - ๑๓,๗๔๐ - - - ๐ 

๘. ค่าถ่ายเอกสาร  ๑,๐๐๐  - ๑,๐๐๐  - - - ๐ 

รวม ๑๐๘,๐๘๐ - ๑๐๘,๐๘๐ - - - ๐ 
  
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑. การจัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือองค์กรให้ประสบผลส าเร็จเกิดจากความร่วมมือ
ของทุกคนในองค์กร และการสนับสนุนของผู้บริหาร 

๒. การท างานกับหน่วยงานภายนอกให้ประสบผลส าเร็จต้องเกิดจากความร่วมมือโดยให้หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดกิจกรรม หรือพิจารณาความเหมาะสมของเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
 



๔๓๓ 
 

 
 

๘.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๘.๑ นักศึกษาได้ตัดสินใจในการเลือกกิจกรรมด้วยตนเองภายใต้การเอ้ืออ านวยความสะดวกของ

อาจารย์ผู้ดูแล  
๘.๒ การสร้างบรรยากาศแห่งการท างานที่ดีและการให้ก าลังใจทุกขั้นตอนของการท างาน และเมื่อ

สิ้นสุดการด าเนินการด้วยการชื่นชมยินในความส าเร็จของการด าเนินการ  
๘.๓ รูปแบบของกิจกรรมนักศึกษาให้ความสนใจและได้ด าเนินการด้วยตนเองอย่างอิสระ  
๘.๔ การได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ทุกกลุ่มวิชา 
๘.๕ ผู้บริหารให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและเวลาในการจัดกิจกรรม 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ระยะเวลาในการจัดเตรียมงานสั้นเนื่องจากอยู่ในช่วงของการเปิดเทอมใหม่มีการจัดการเรียนการ
สอนทุกวัน และวิทยาลัยมีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
๑๐. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลควร
เป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องโดยใช้ความหลากหลายของกิจกรรมและเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองซึ่งบางกิจกรรมเป็นรูปแบบอิสระ และบางรูปแบบเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 

๒. ควรมีการประเมินรูปแบบของทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล 
เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาให้สอดคล้องกับทักษะ 

 
  

        ลงชื่อ   นุชนาถ    บุญมาศ   (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    
      (นางสาวนุชนาถ    บุญมาศ) 

                                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
 

        ลงชื่อ  วีระชัย   อ่ิมน้ าขาว  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นายวีระชัย   อ่ิมน้ าขาว) 

รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

                        วันที ่   ๖   เดือน   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
 



๔๓๔ 
 

 
 

                                              วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

                                             ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุชนาถ    บุญมาศ และคณะ   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑   
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
      นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕๒๐ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ  

๑.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาเพื่อวางแผนการ 
ด าเนินงาน วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑.๒ ประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ จ านวน ๔๐ คน อาจารย์กลุ่มงานสวัสดิการ 
นักศึกษาจ านวน ๓ คน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๗ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ด าเนินกิจกรรม และวางแผนก าหนด
รายละเอียดกิจกรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงานของแต่ละชั้นปี  

๑.๓ กลุ่มงานสวัสดิการด าเนินการเขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติตามล าดับ 
๑.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษาทุกชั้นปีทราบ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

ในการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง 
๑.๕ เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ โดยประชุมร่วมกับนักศึกษาทุกชั้นปีในการวางแผนด าเนิน 

กิจกรรม โดยสโมสรนักศึกษาร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ทุกชั้นปี 
  ๑.๖ นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมแต่ละฐานได้มีการประชุมวางแผนในการ
ด าเนินงาน เช่น รูปแบบกิจกรรม การวางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในทีม การก าหนด
ผู้ประสานงานกับอาจารย์ประจ าฐานและคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ  
 

ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  
๒.๑.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ โดยได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๒.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ  
๒.๓ ด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือวางแผน 

ด าเนินการร่วมกัน ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม โดยสโมสรนักศึกษาร่วมกับอาจารย์กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 



๔๓๕ 
 

 
 

กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาพลักษณ์ วศม. สู่ สากล ในวันที่ ๓๑  

สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีการก าหนดฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

ฐานที่ ๑ เส้นทางสีขาว นักศึกษาได้จัดบอร์ดกระดานความฝันโดยแจกกระดาษ  

Post-it ให้น้องนักเรียนเขียนความฝันของตนเองติดบอร์ด และพ่ี ๆ ได้เล่าประสบการณ์สู่เส้นทางการเข้ามา
เรียนพยาบาล โดยน้อง ๆ ได้สอบถามเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้า ท าอย่างไรจึงจะเข้ามาเรียนได้   

ฐานที่ ๒ Fun Learn นักศึกษาได้จัดฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย ฐานการเรียนกาย 

วิภาคศาสตร์ พื้นฐานการพยาบาล การฝากครรภ์และการคลอด ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ห้อง CPR ห้องการ
ตรวจร่างกาย การเรียนรู้ในชุมชน โดยให้น้อง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติและมีการตอบค าถามให้รางวัล  

ฐานที่ ๓ วศม. สู่สากล เป็นฐานที่นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
....ได้จัดแสดงภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและประสบการณ์การเรียนรู้จากเข้าร่วมโครงการ 
ในฐานนี้นักศึกษาได้มีการแต่งกายตามประเทศท่ี... คือ ญี่ปุุน และ อินโดนีเซีย 
   กิจกรรมโชว์ผลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ ที่ได้
น าเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และรางวัลจากผลการน าเสนอผลงาน มีนักเรียนสนใจสอบถามข้อมูล
จ านวนมาก  

ฐานที่ ๔ ส่องเฮียนเฮา โดยนกัศึกษาได้จัดเตรียมหอพักตึก A1 ให้นักเรียนที่เข้าร่วม 

โครงการและคุณครูเข้าเยี่ยมชม พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องพัก ระเบียบหอพัก และมีการเข้ากลุ่ม
ย่อยพูดคุยเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ในหอพัก โดยน้องนักเรียนได้มีการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากรุ่นพ่ี และมี
กิจกรรมบันเทิงให้นักเรียนร่วมสนุก 

กิจกรรมที่ ๓ ประชุม AAR และถอดบทเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี ในวันที่ ๖ กันยายน  
๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
  ๓.๑ ประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม
ของนักศึกษาพยาบาล โดยใชแ้บบสอบถาม 

๓.๒ ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อ ๗ คือ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้แบบสอบถาม 

๓.๓ ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
๓.๔ น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อรับข้อเสนอแนะ และน าผลการประเมิน/ 

ข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป โดยกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
  ๓.๕ ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมในโครงการโดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การจัดกิจกรรมในโครงการ 
 



๔๓๖ 
 

 
 

     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑ ผลการประเมินทักษะความเป็นผู้น าและการ
ท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕) 

๑ ผลการประเมินทักษะความเป็นผู้น าและการท างาน
เป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕ 

๒ ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อ ๗ 
คือ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕) 

๒ ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อ ๗ คือ 
มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๙ ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕ 

๓ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑  
จากคะแนนเต็ม ๕) ขึ้นไป 

๓ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕  
จากคะแนนเต็ม ๕ ขึ้นไป 

 
๖. งบประมาณ 

ล าดั
บ 
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับ นศ. พยาบาล 

๔๐,๖๐๐ - ๔๐,๖๐๐ - ๐ - ๐ 

๒. 
ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มส าหรับ นศ. 
พยาบาล 

๒๐,๘๐๐ - ๒๐,๘๐๐ 
- 

๐ 

- 
๐ 

๓. ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปก ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - ๐ - ๐ 

รวม ๖๒,๔๐๐ - ๖๒,๔๐๐ - ๐ - ๐ 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑  การสร้างและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีมควรจัด
เวทีให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีการสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อการเข้าใจตนเองและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

๗.๒ การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริงจะช่วยให้นักศึกษาพยาบาลสามารถ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของตนเองได้ 

 
 



๔๓๗ 
 

 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๘.๑ นักศึกษาได้ตัดสินใจในการเลือกกิจกรรมด้วยตนเองภายใต้การเอ้ืออ านวยความสะดวกของ

อาจารย์ผู้ดูแล  
๘.๒ การสร้างบรรยากาศแห่งการท างานที่ดีและการให้ก าลังใจทุกขั้นตอนของการท างาน และเมื่อ

สิ้นสุดการด าเนินการด้วยการชื่นชมยินในความส าเร็จของการด าเนินการ  
๘.๓ รูปแบบของกิจกรรมนักศึกษาให้ความสนใจและได้ด าเนินการด้วยตนเองอย่างอิสระ  
๘.๔ การได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ทุกกลุ่มวิชา 
๘.๕ ผู้บริหารให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและเวลาในการจัดกิจกรรม 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ระยะเวลาในการจัดเตรียมงานสั้นเนื่องจากอยู่ในช่วงของการเปิดเทอมใหม่มีการจัดการเรียนการ
สอนทุกวัน และวิทยาลัยมีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
๑๐. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลควร
เป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องโดยใช้ความหลากหลายของกิจกรรมและเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองซึ่งบางกิจกรรมเป็นรูปแบบอิสระ และบางรูปแบบเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 

๒. ควรมีการประเมินรูปแบบของทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล 
เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาให้สอดคล้องกับทักษะ 

  
         ลงชื่อ   นุชนาถ    บญุมาศ     (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    

      (นางสาวนุชนาถ    บุญมาศ) 
                                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

         ลงชื่อ  วีระชัย   อ่ิมน้ าขาว    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นายวีระชัย   อ่ิมน้ าขาว) 

รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
                                    วันที่  ๖  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 



๔๓๘ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   
 



๔๔๒ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ภาพประกอบ  โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
************************************************************** 

ภาพประกอบการด าเนนิงาน 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 

ด้านการผลิตบัณฑิต 



๔๔๓ 
 

 

   

 
 

ภาพประกอบโครงการประสานแผนการศึกษาภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
 

 
 

ภาพประกอบโครงการประสานแผนการศึกษาภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
 

 



๔๔๔ 
 

 

 

 

 
 



๔๔๕ 
 

 

 

 

 
 
 



๔๔๖ 
 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ โครงการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 
                  กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562 : SMNC Open House 

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



๔๔๗ 
 

 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ด้านการวิจัย 



๔๔๘ 
 

 

            

  
 

ผลงานเรื่อง “Using Evidence Based Practice for Colostomy Care” 
 ได้รับรางวัล The best poster presentation  

ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BCNSP National and International Conference 2018  Global Health: Trends and 
Innovation in Healthcare  

 
 
 



๔๔๙ 
 

 

  
 

ผลงานเรื่อง “Using evidence based practice to create innovative nursing: P-T-B-D Care” 
 ได้รับรางวัล The best oral presentation 

 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BCNSP National and International Conference 2018 Global Health: Trends and 
Innovation in Healthcare  

 

   
ผลงานเรื่อง “Applying Local Wisdom for Strengthening Leg and Quadriceps Muscles in the Elderly” 

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Third Health, Research, & Innovation Student Forum: Today’s Students, 

Tomorrow’s Health Professionals 
 

************************************************************** 
 



๔๕๐ 
 

 

 
 

 

 

 
 

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 



๔๕๑ 
 

 

  

 

  

  



๔๕๒ 
 

 

  
 

  

  

 



๔๕๓ 
 

 

 
 

 
ภาพประกอบ โครงการ ผบต. 28 
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๔๕๔ 
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๔๕๕ 
 

 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ : กิจกรรมในโครงการ 

 
************************************************************** 

 
 
 
 



๔๕๖ 
 

 

 
 

 
การอภิปราย หวัขอ้ “ชีวติจริง ผูห้ญิงสีขาว กุญแจสู่ความส าเร็จส าหรับการเตรียมตวัเป็นพยาบาลรุ่น

ใหม่” โดย นายแพทยฉ์ตัรชยั ชมภูทศัน์ และคณะ 
 

กิจกรรมการเขา้ฐานเรียนรู้ 

  
 
 
   
 
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 



๔๕๗ 
 

 

วนัที ่  – ๔   ีนา        ณ ส านักปฏ บัต ธรร ในจังหวดั หาสาร า  
พระวทิยากรโดย พระครูสารกิจประยตุ รองเจา้คณะอ าเภอเมือง และคณะ โดยใชห้ลกัสูตร 

“ การเจริญสติกบัการน าไปใชใ้นชีวติ ” 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



๔๕๘ 
 

 

วันที่ ๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดมหาสารคาม 
กิจกรรมศึกษาแหล่งประวัติวัฒนธรรมทางศาสนาของจังหวัดมหาสารคาม 

 
 

 
 

 



๔๕๙ 
 

 

 

 

  

 



๔๖๐ 
 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ : กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
************************************************************ 

 



๔๖๑ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ : ท าแผน วศม. 

ด้านการบริหารและพฒันาบุคลากร 



๔๖๒ 
 

 

การพัฒนาปรับปรุงท าน  ายาเอนกประสงค์สูตรใหม่ (สูตรมะขาม) โดยใชม้ะขามที่มีอยู่ในวิทยาลัย 

และน  ายาล้างมือมะละกอผสมมะกรูด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

 

ภาพประกอบ  การด าเนินงานผลิตน  ายาเอนกประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 



๔๖๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559  

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 



๔๖๔ 
 

 

>>>>>>>>>>>>>>………………………………………………………<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560  

ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 



๔๖๕ 
 

 

 

 

i 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบการ ;  การได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจ 
*************************************************************************** 

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 


