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ค าน า 
******************************************************************************************* 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม

ผลการปฏิบัติงานในโครงการยุทธศาสตร์และโครงการประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 255๙  
เป็นโครงการยุทธศาสตร์จ านวน 17 โครงการ โครงการประจ าจ านวน 62 โครงการ รวมโครงการทั้งสิ้น 79  
โครงการ รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ จ านวน 25 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนงาน จ านวน 
27 ตัวชี้วัด ซึ่งในการด าเนินงานสรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และรับฟังผลการด าเนินงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบรับรองผลการปฏิบัติงานในโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560            
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย   

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และสรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่เกิดจากการด าเนินงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ และร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุก
ระดับ จะสามารถใช้ข้อมูลที่ได้นี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 2๕๖1 เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

 
                                                                             

  (นางนฤมล  เอนกวิทย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
             29  กันยายน  2560           
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ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 
ข้อมูลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 8 
สรุปผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 9 
สรุปผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 28 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ กลุ่มวิชาการ 48 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า กลุ่มวิชาการ 75 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 96 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 118 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ กลุ่มกิจการนักศึกษา 182 
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๑ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

1.  ชื่อสถาบันการศึกษาและองค์กรต้นสังกัด 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 

2. ที่ตั้ง 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ เลขที่  ๕๐ ซอยผดุงวิถี ๔ ถนนผดุงวิถี  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์  ๔๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๔๓๗๑ ๑๔๑๑  หมายเลขโทรสาร         
๐ ๔3๗ ๒๒๔๐๔  E-mail Address : www.smnc.ac.th 

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

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

4. เจ้าของ/ผู้ประกอบการ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

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

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4511030794  ซึ่งออกให้

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และบัตรหมดอายุวันที่ 23 ธันวาคม 2560 
 

6.  ประวัติความเป็นมา 
 ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ที่เน้น
ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต และปีการศึกษา 2538 ปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี) 
 ปีการศึกษา 2528-2532 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล)   
 ปีการศึกษา 2533-2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) 
 ปีการศึกษา 2535-2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง 2 ปี)  
 ปีการศึกษา 2540 เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่ า
ปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

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


๒ 
 

ตามพระราชกฤษฏีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข เข้าเป็นสถาบันสมทบ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่ม 114 ตอนที่ 
76 ก. วันที่ 26 ธันวาคม 2540 
 
๗. หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยเปิดสอน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
๘. ข้อมูลนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 490 คน คิดเป็นอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า 1 : 5.77   

ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  152  คน จาก จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ชื่อหลักสูตรและจ านวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร จ านวนนักศึกษา (คน) 

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
136 101 103 151 491 

 รวมทั้งหมด 136 101 103 151 491 
ที่มา: กลุ่มวิชาการ ข้อมูล  ณ วันที่  26  เมษายน  2560 
 
๙. ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
     ๙.1 ข้อมูลอาจารย์ 

ในปีการศึกษา  2559  วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด จ านวน 51 คน ดังนี้  
  1. อาจารย์พยาบาลประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน  44 คน  โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 38 คน และคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน  
    2. มีอาจารย์พยาบาลประจ าที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ลาศึกษา จ านวน 7 คน  
ภาคพิเศษ  จ านวน 2 คน ระหว่างท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 3 คน รวม  12  คน  
 
ตารางท่ี 2   ข้อมูลจ านวนอาจารย์ ในปีการศึกษา 2559 
 

คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ จ านวน (คน) 
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  38 
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 6 
อาจารย์พยาบาลประจ าที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ลา
ศึกษา 

7 

รวมอาจารย์ท้ังหมด 51 
 



๓ 
 

      ๙.2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
  ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 61 คน โดยแยกเป็นข้าราชการ 

จ านวน 6 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 16 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 13 คน และลูกจ้างเหมา 
จ านวน 25 คน พนักงานงานราชการ จ านวน 1 คน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนใน ปีการศึกษา 2559 
 

ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 6 
ลูกจ้างประจ า 16 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 
ลูกจ้างเหมา 25 
พนักงานงานราชการ 2 

รวมบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 62 
หมายเหตุ :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ข้อมูล  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 
 
10. สรุปงบประมาณรายรับ–รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 

ปีงบประมาณ 2560  วิทยาลัยมีแผนการจัดสรรงบประมาณ และการใช้จ่ายตามพันธกิจหลักของ
วิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ ๔ และตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 4 แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยจ าแนกตามพันธกิจหลักของวิทยาลัย 
 
ล าดับ แผนงาน เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมแผนการใช้เงิน ร้อยละ 

1 การผลิตบัณฑิต 1,136,730 5,366,410 6,503,140 22.32 
2 การวิจัย 191,275 2,270,000.00 2,461,275.00 8.45 
3 การบริการวิชาการ 448,515 6,576,480 7,024,995 24.1 
4 ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
505,510 81,300 586,810 2.01 

5 การบริหารจัดการ 9,270,540 3,294,624 12,565,164 43.12 
รวม 11,552,570 17,588,814.00 29,141,384 100.00 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ตารางท่ี 5  สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
ล าดับ แผนงาน เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวมแผนการใช้เงิน ร้อยละ 

1 การผลิตบัณฑิต 2,346,029.50 1,214,748.30 3,560,777.80 13.35 
2 การวิจัย 57,850 342,090 399,940 1.50 
3 การบริการวิชาการ 7,070 2,108,769.80 2,115,839.80 7.93 
4 ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
230,008 106,427 336,435 1.26 

5 การบริหารจัดการ 9,443212.50 10,817,441.95 20,260,654.45 75.95 
รวม 12,084,170 14,589,477.50 26,673,647.05 100.00 

 
 

ข้อมูลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี 2560 
 
ตารางท่ี 6 แสดงความสอดคล้องของ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และแผนงาน ปีงบประมาณ  2560 

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

1. การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชน 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารศึกษาให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน 

๑. พัฒนาระบบการบริหาร
การศึกษาและบัญทิตให้มี
คุณภาพ 

8. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและเน้นชุมชน 

 

๑. พัฒนาระบบการบริหาร
การศึกษาและบัญทิตให้มี
คุณภาพ 

2. การพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 
 

2. เพ่ิมปริมาณอาจารย์และ
คุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

๒. พัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
ปริมาณ คุณวุฒิและสมรรถนะ
ที่ปฏิบัติงาน 

3.  พัฒนาขีดความสามารถ
ของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
ปริมาณ คุณวุฒิและสมรรถนะ
ที่ปฏิบัติงาน 

5.  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการก ากับ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

7. ยกระดับสถาบันให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบด้าน
คุณธรรม 

๖. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบด้าน
คุณธรรม 



๕ 
 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
2.วิทยาลัยมีความ
เข้มแข็งในการ
บริหาร บริการ 
วิชาการ และเป็นที่
พ่ึงของชุมชน 

3. การสร้างองค์
ความรู้และนวตก
รรมเพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพ 

๑๑.  เร่งรัดพัฒนาการบริหาร
การวิจัย/องค์ความรู้ 
 

๘. พัฒนาระบบการบริหาร
การวิจัย/องค์ความรู้ 
 

 
4. การเป็น
ศูนย์กลางความ
ร่วมมือในการผลิต
และพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพของ
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

๔.  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

๓. พัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๖. ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศ
ให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึง
ทางวิชาการของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง 

 
๙. สร้างและพัฒนาหลักสูตร
การอบรมที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพ 

๗. พัฒนาระบบการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพ 

๑๐. พัฒนากระบวนการจัด
อบรมบุคลากรด้านสุขภาพให้
มีคุณภาพ 

7. พัฒนาระบบการบริการ 
วิชาการด้านสุขภาพ 

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



๖ 
 

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. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล โดยงานแผนฯ  น าเสนอโครงการต่อผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เพ่ือลงนาม  

4.1 กรณีโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ หรือใช้งบเงินรายได้  ผู้อ านวยการจะลงนาม เพ่ืออนุมัติ 
       โครงการ 
4.2 กรณีโครงการใช้งบประมาณ หรืองบสนับสนุนจากภายนอก ผู้อ านวยการจะลงนาม เพ่ือ 
       เห็นชอบโครงการ  และเสนอโครงการไปที่ สสจ. เพ่ือลงนามอนุมัติ 

  5. กรณีส่งโครงการเพ่ือขออนุมัติไปที่ สสจ.  งานธุรการ จะรับผิดชอบน าเสนอ นายแพทย์ สสจ. 
5.1  กรณีอนุมัติโครงการ  : งานธุรการจะลงทะเบียน ส าเนาโครงการเก็บไว้ และส่งโครงการ 
        ฉบับจริง คืนกลุ่ม/กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ   เลขากลุ่ม/กลุ่มงานแสกนโครงการ  
        และส่งให้ เลขานุการกลุ่มยุทธศาสตร์  
5.2  กรณีมีการปรับแก้ไขโครงการ : งานธุรการ จะส่งคืนกลุ่ม /กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ 
       เพ่ือปรับแก้ไข หลังแก้ไขให้ส่งให้เลขานุการกลุ่มยุทธศาสตร์ลงทะเบียนและเสนอไป สสจ. 

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

 
 
 
 
 



๗ 
 

การประเมินแผนงานและโครงการประจ าปีที่เป็นระบบ 
 

วิทยาลัยได้จัดท าระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ดังนี้ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
รายไตรมาส  

2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการทุก 
๖ เดือน  

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
  ในปีงบประมาณ 2560   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ที่ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  2560  โดยด าเนินการโครงการทั้งสิ้น ๗9 โครงการ เป็น          
โครงการเชิงกลยุทธ์จ านวน  17   โครงการ  โครงการประจ า จ านวน  62  โครงการ  ประกอบด้วย  
 

1. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการผลิตบัณทิตให้มีคุณภาพ  จ านวน   29  โครงการ   
2. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการศึกษาพยาบาล 

  และสุขภาพ  จ านวน  3  โครงการ 
3. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านการบริการวิชาการสุขภาพแก่สังคม จ านวน 21  โครงการ 
4. โครงการที่ตอบสนองพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  จ านวน 7 โครงการ 
5. โครงการที่ตอบสนองด้านการบริหารจัดการ จ านวน 19  โครงการ 

 
        วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
94.94  โดยแบ่งเป็นการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ครบทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100   
มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า  จ านวน   59  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.16 มีตัวชี้วัด
กลยุทธ์ จ านวน 25 ตัวชี้วัด  ด าเนินการบรรลุ  21  ตัวชี้วดั  คิดเป็นร้อยละ   84  ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 16  ส่วนผลการด าเนินงานตามแผนงาน  มีตัวชี้วัดทั้งหมด 27 ตัวชีว้ัด  ด าเนินการผ่าน 23 ตัวชี้วัด   
คิดเป็นร้อยละ 85.19   ไม่ผ่าน 4 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 14.81   ซึ่งในการด าเนินงานครั้งนี้เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิทยาลัย   และผ่านความเห็นชอบรับรองผลการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ดังรายละเอียดในแต่ละโครงการต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลการด าเนินงานและสรุปผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 

 
 



๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงาน ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วดัแผนกลยุทธ์   

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕9 – ๓0 กันยายน ๒๕60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560) 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

๑.เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
หลักสูตรให้ได้
คุณภาพ
มาตรฐาน 

1. ร้อยละของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ค่าคะแนน ผลรวม
ถ่วงน ้าหนัก  
ร้อยละ 20 

มีผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
การเผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน 
อุดมศึกษา  2 เรื่อง คือ  
   ๑) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจาก
ถุงน ้ายาล้างไตเพ่ือป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วย
กระดูกต้นขาหักท่ีได้รับการดึงถ่วงน ้าหนักที่ขา 
ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559  
   2) Randomized controlled trial of a self-
efficacy enhancement program for   the 
myocardial infractions ตีพิมพ์ในวารสาร 
nursing and health science, 18(2), 188-
195 
   วิทยาลัยมีอาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 8 คน 
ดังนั นร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
22.50 

    กลุ่มวิชาการ 
 



๑๑ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

2. ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

อย่างน้อย ร้อยละ 
12.5 

วิทยาลัยมีอาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 8 คน มี
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ้านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 

    

3. ร้อยละของตัวบ่งชี การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มีผลการประเมินดีขึ น 
เมื่อเทียบกับการด้าเนินงานที่
ผ่านมา 

อย่างน้อย ร้อยละ 5  ปีการศึกษา 2559 มีการจัดท้ารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร จ้านวน 13 ตัวบ่งชี  
และมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดีขึ น 5 ตัว
บ่งชี  เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อย
ละ 38.46 

    

4. กระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัย 
เกณฑ์ 
   1. มีการน้าผลการประเมิน 
จาก มคอ.7 มาวางแผนพัฒนา/
ปรับปรุงรายวิชาต่างๆ และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
   2. มีการจัดท้า มคอ 3 ,4  ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนา/
ปรับปรุงรายวิชาต่างๆ  

ด้าเนินการได้ 
อย่างน้อย 

 4 ข้อ (ใน 5 ข้อ) 

   มีกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัย ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดทั ง 5 ข้อ 
ดังนี  
   1. มีการน้าผลการประเมินจากมคอ 7 มาวาง
แผนพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาต่างๆ  ทั งภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 ในโครงการสัมมนาการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 
   2. มีการจัดท้า มคอ. 3 ,4 ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาต่างๆ  
3. มีการด้าเนินงานและรายงานผลการด้าเนินงาน 
ใน มคอ. 5,6   
 

    



๑๒ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

   3. มีการด้าเนินงานและ
รายงานผลการด้าเนินงาน ใน 
มคอ. 5,6   
   4. มีการก้ากับ ติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัย 
   5. มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบการประเมิน
หลักสูตรทุก 5 ปี 

4. มีการก้ากับ ติดตามและประเมินผลกระบวนการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย 
5. มีการวางแผนและด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบการประเมินทุก 5 ปี จากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  
     โดยผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ วันที่ 10 
เมษายน 2560 และวางแผนด้าเนินการใช้หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560 

๒.เพ่ิมปริมาณ
อาจารย์และ
คุณวุฒิให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
วิชาชีพ   

5. อัตราส่วนจ้านวนอาจารย์
พยาบาลประจ้าต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (Full Time 
Equivalent Student :FTES )  
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ไม่เกิน 1 : 7     ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจ้าที่
ปฏิบัติงานจริงจ้านวน 44 คน และนักศึกษา 490 
คน ค่า FTES ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลเท่ากับ 
๒๕๓.๗๕ คิดเป็น อัตราส่วนอาจารย์พยาบาล 
ประจ้าต่อนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า เท่ากับ  
1 : 5.77 

    กลุ่มบริหาร
และ
ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มบริหาร
และ
ยุทธศาสตร์ 
 

6. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

อย่างน้อย ร้อยละ 
12 

   ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจ้าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 
(จากจ้านวนอาจารย์ประจ้าทั งหมด 51 คน )  

    



๑๓ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

    หมายเหตุ ปัจจุบันวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ก้าลัง
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ้านวน ๑2 คน ดังนี  
   ๑. อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ ป.เอก จ้านวน 
7 คน ได้แก่ อ.สุปิยา, อ.ศิราณ,ี  อ.นงลักษณ์,  
อ.จารุณี, อ.สุวคนธ์ ทองดอนบม, อ.อักษ์ศรา,  
อ.ณัฐวุฒิ 
   ๒. อยู่ในระหว่างการศึกษาปริญญาเอกภาคพิเศษ  
จ้านวน ๒ คน คือ อ.สัมฤทธิ์ และ อ.นุชนาถ 
   ๓. อยู่ระหว่างการท้าวิทยานิพนธ์ จ้านวน ๓ คน 
ได้แก่ อ.แจ่มจันทร์, อ.ภรรวษา, อ.สุวคนธ์ กุรัตน์ 
   กลุ่มบริหารฯ มีการด้าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้
อาจารย์ลาศึกษาต่อตามแผนและส้าเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่ก้าหนด ดังนี  
  ๑. ติดตามความก้าวหน้าในการลาศึกษาต่อ 
ปัญหาและอุปสรรค 
   ๒. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยการจัด
อบรมภาษาอังกฤษ Intensive course และ ส่ง
อบรมภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษา 
Knowledge plus 



๑๔ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

๓. พัฒนาขีด
ความสามารถ
ของอาจารย์
และบุคลากร
สายสนับสนุน
ในการปฏิบัติ 
งานให้มี
ประสิทธิภาพ 

7. ร้อยละของบุคลากรมีผลการ
น้าความรู้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ น 

อย่างน้อย ร้อยละ 
85 

  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีผลการน้า
ความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ น 
จ้านวน จ้านวน 83 คน (จาก 87 คน) คิดเป็น 
รอ้ยละ 95.40 ดังนี  
-อาจารย์ จ้านวน 51 คน (จาก 51 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 -บุคลากรสายสนับสนุน จ้านวน 33 คน (จาก 36 
คน) คิดเป็นร้อยละ 91.66 

   -มีปัญหา
สุขภาพ   
 

4. พัฒนา
บุคลากรด้าน
สุขภาพเพ่ือ
ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ
ต้องการของ
ชุมชน 

๘. จ้านวนหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพ 

อย่างน้อย  
2 หลักสูตร/ปี 

วิทยาลัยได้ก้าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับ
ระบบบริการสุขภาพ 18 สาขา และตามนโยบาย
ของ กสธ. ในแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย และ
ด้าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับระบบบริการ
สุขภาพ 18 สาขา และตามนโยบายของ กสธ. 
จ้านวน 3 หลักสูตร ดังนี  
   1) หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  
   2) หลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long term care manager) 
   3) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื องต้น) 
ทุกหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ขอรับรองหน่วยคะแนน

    กลุ่มวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
 



๑๕ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ของสภาวิชาชีพ และวิทยาลัยได้ร่วมกับสถาน
บริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 7 จัดท้าและ
ด้าเนินการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าวทั ง 3 
หลักสูตร โดย 
1) หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
ด้าเนินการจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม – 
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะเวลาการฝึกอบรม 
จ้านวน 4 สัปดาห์  มีผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาล
วิชาชีพ จ้านวน 8 คน  จากหน่วยบริการสุขภาพใน
เขตพื นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 
และขอนแก่น   
2) หลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
term care manager) ด้าเนินการจัดการอบรม
ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๑๖ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จ้านวน 3 
คน  จากหน่วยบริการสุขภาพในเขตพื นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม จ้านวน 
3 คน 
3.) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื องต้น) 



๑๖ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ด้าเนินการจัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๒7 
พฤษภาคม 2560 – ๑0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้
เข้าอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จากหน่วยบริการ
สุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 7  (พื นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม) และ
จังหวัดใกล้เคียง  จ้านวน 46 คน  

9. ค่าเฉลี่ยสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
สุขภาพภายหลังที่ได้รับการ
พัฒนาจากวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย ≥ ๔.01    สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
สุขภาพภายหลังที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย
ส้าหรับหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
และหลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long term care manager) พบว่า  ผู้เข้าอบรม
ทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้และสมรรถนะ 
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดของหลักสูตร  ผลการประเมิน
หลังการอบรมโดยผู้ด้าเนินการ อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย = ๔. 46   
    ส่วนการประเมินการน้าไปใช้พัฒนางาน อยู่
ระหว่างการวางแผนติดตามผลการประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสุขภาพ
ภายหลังที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย 6 เดือน  
ทั ง 2 หลักสูตรข้างต้น 

    



๑๗ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

10. ร้อยละของอาจารย์มีส่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาการ  

อย่างน้อย ร้อยละ 
80 

  อาจารย์ทุกกลุ่มวิชาของวิทยาลัยมีส่วนร่วม ในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จ้านวน 44 คน จาก
อาจารย์ประจ้าที่ปฏิบัติงานจริงทั งหมด 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 

    

11. ร้อยละของอาจารย์มี
การบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน  

อย่างน้อย ร้อยละ 
80 

  อาจารย์ทุกกลุ่มวิชาของวิทยาลัยมีส่วนร่วม ในการ
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
จ้านวน 40 คน จากอาจารย์ประจ้าที่ปฏิบัติงานจริง
ทั งหมด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 

   ในช่วง
ด้าเนินการ
ติดราชการ
อ่ืนๆ 

๕. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การบริหาร
จัดการ 

12. มีการใช้ระบบสารสนเทศ
จากฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการครอบคลุมทุกพันธกิจ 

อย่างน้อย ร้อยละ 
85 

 วิทยาลัย มีการใช้ระบบสารสนเทศจากฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการครอบคลุมทุกพันธกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ดังนี   
1. ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร 

1.1 ระบบบุคลากร  
1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 

   1.3 ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และโครงการ 
STRATEGIE & ACTIONPLAN MANAGEMENT 
SYSTEM (OPEN SAMs) 

1.4  ระบบก้ากับงบประมาณ 
1.5  ฐานข้อมูลการเงิน และข้อมูลระบบบัญชี

เกณฑ์คงค้าง (GFMIS) 

    กลุ่มบริหาร
และ
ยุทธศาสตร์ 



๑๘ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

1.6 ระบบสารบรรณ 
   1.7 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 
2. ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน 
   2.1 ระบบจัดการมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (Open TQF) 
   2.2 ระบบทะเบียนและประมวลการศึกษา 
   2.3 ระบบกิจการนักศึกษา 

2.4 ระบบทะเบียนศิษย์เก่า 
2.5 ฐานข้อมูลท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ 
   3.1 ระบบจัดการข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย 
(OPEN ARMs) ด้านวิจัย 
   3.2 ระบบจัดการข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย 
(OPEN ARMs) ด้านบริการวิชาการ  
   วิทยาลัย มีกระบวนการก้ากับติดตามรายงานผล
การใช้งานระบบสารสนเทศ ทุกไตรมาสต่อผู้คณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้บริหารวิทยาลัย  

13. ระดับความส้าเร็จในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

มีการด้าเนินการ  
๔ ข้อ 

มีการด้าเนินการดังนี   
  ๑ มีการวิเคราะห์และพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยี

    



๑๙ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

บริหารจัดการ 
เกณฑ์ 
   ๑ มีการวิเคราะห์และพัฒนา
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการก้ากับติดตาม 
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
   2.มีการบันทึกข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
   ๓. มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการก้ากับ 
ติดตาม และประเมินผลงาน ให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
คุณภาพ 
   ๔. มีระบบการเตือนกรณีท่ีไม่
ปฏิบัติตามระบบกลไกการ
ก้ากับ ติดตาม 

 สารสนเทศ เพื่อการก้ากับติดตาม ครอบคลุมทุก
พันธกิจ 
  2. มีการบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  ในปีงบประมาณ 2560  
  ๓. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการก้ากับ 
ติดตาม และประเมินผลงาน ให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมคุณภาพ 
   ๔. มีระบบการเตือนกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามระบบ
กลไกการก้ากับ ติดตาม  ซึ่งเป็นทั งในระบบ และ
การรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
   ในปัจจุบันก้าลังพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และน้าไปสู่การบริหาร
จัดการและตัดสินใจได้ 

๖. ส่งเสริม
ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการ

14. ระดับความส้าเร็จของการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ผู้สูงอายุ  (ตามเกณฑ์ สบช.) 

อย่างน้อยร้อยละ ๘๐     ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศด้านผู้สูงอายุ ร้อยละ 86   

    กลุ่มวิจัย
และบริการ
วิชาการ 



๒๐ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มี
ความเข้มแข็ง 

๑5. มีคลังความรู้หรือแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านผู้สูงอายุ 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

  มีการจัดท้าคลังความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
ผู้สูงอายุ เรื่อง กระบวนการสร้างความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านผู้สูงอายุ   

     

16. มีศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ  
 

อย่างน้อย  
1 ศูนย ์

   มีการก้าหนดศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ 2 ศูนย์ 
ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ ที่วิทยาลัยฯ 
       2)  ศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ ที่ชุมชน 
วัดธัญญาวาส   

    

๗. ยกระดับ
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้และ
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม 

17. ระดับความส้าเร็จของการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
องค์กร 
 เกณฑ์ 
  ๑. มีระบบและกลไกการ
พัฒนาด้านหน่วยงานคุณธรรม
ของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร 
  ๒. มีการจัดท้าแผน
เสริมสร้าง/พัฒนาหน่วยงาน

ครบทั ง ๕ ข้อ 
 

มีการด้าเนินการ 5 ข้อ ดังนี  
๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาด้านหน่วยงาน
คุณธรรมของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 
  ๒. มีการจัดท้าแผนเสริมสร้าง/พัฒนาหน่วยงาน
คุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓. บุคลากรมีการปฏิบัติตามแผนเสริมสร้าง/
พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ที่ก้าหนด 
  ๔. มีผลลัพธ์การด้าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/
พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม  
  ๕. มีการประเมินผลและปรับปรุง แผนเสริมสร้าง/
พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม 

    กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 



๒๑ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

คุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓. บุคลากรมีการปฏิบัติตาม
แผนเสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม ที่ก้าหนด 
  ๔. มีผลลัพธ์การด้าเนินการ
ตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม  
  ๕. มีการประเมินผลและ
ปรับปรุง แผนเสริมสร้าง/
พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม 

   และ ปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยได้รับรางวัล
หน่วยงานคุณธรรมดีเด่น ซึ่งจะเข้ารับรางวัลจาก 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาต ุ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 

18. ระดับความส้าเร็จของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้  
เกณฑ์ 
   1. มีการก้าหนดประเด็น
ความรู และเปาหมายของการ
จัดการความรู 
 จากทุกกลุ่ม 
   2. ก้าหนดบุคลากรกลมุเปา

ระดับ 5 มีการด้าเนินการ 5 ข้อ ดังนี  
1. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมี 4 กลุ่ม  
แต่ละกลุ่มได้มีการก้าหนดประเด็นความรู และ
เป้าหมายของการจัดการความรู ของแต่ละกลุ่ม 
ดังนี  
   1.1 กลุ่มวิชาการ 1 ประเด็น การพัฒนา
เครื่องมือและแบบประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

    กลุม่วิจัย
และบริการ
วิชาการ 
 



๒๒ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

หมายที่จะพัฒนาความรูและอย
างชัดเจนตามประเด็นความรูที่
ก้าหนดในขอ 1 
   3. มีการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู
ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือคนหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรูที่ก้าหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากร กลุมเปา
หมายที่ก้าหนด 
   4. มีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูที่ก้าหนดในขอ 
1 ทั งท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เป
นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผย
แพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 
   5. มีการน้าความรูทีไ่ดจาก

   1.2 กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 2 ประเด็น คือ 
กลุ่มบริการวิชาการ เรื่อง กระบวนการสร้างความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ  กลุ่มงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ เรื่อง กระบวนการสร้างความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่าย R2R 
   1.3 กลุ่มกิจการนักศึกษา 1 ประเด็น เรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรส้าหรับนักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอัตลักษณ์และทักษะในศตวรรษท่ี๒๑ 
   1.4 กลุ่มบริหาร 1 ประเด็น เรื่อง มาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
2. ทั ง 4 กลุ่ม ได้ก้าหนดบุคลากรกลุ่มเปาหมายที่
จะพัฒนาความรูและอย่างชัดเจนตามประเด็นความ
รทูี่ก้าหนดในขอ 1 
3. ทั ง 4 กลุ่ม มีแผนการแบงปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) เป็นระยะๆ ประมาณเดือนละ 
1 ครั ง เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู
ที่ก้าหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุ่มเปา
หมายที่ก้าหนด  



๒๓ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

การจัดการความรูในปการ
ศึกษาปจจุบัน หรือปการศึกษา
ที่ผานมา ที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ที่ 
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง 

4. ทั ง 4 กลุ่ม มีการวางแผนรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูที่ก้าหนดในขอ 1 ทั งท่ีมีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดท้าเป็นรูปเล่ม
เพ่ือเผยแพร 
 5. ทั ง 4 กลุ่ม เริ่มมีการวางแผนการน้าแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 

๘. ผลิต
บัณฑิตให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
และเน้นชุมชน 

19. ร้อยละของบัณฑิตที่มีผล
การประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในระดับดีขึ น
ไป 

อย่างน้อย ร้อยละ 
80 

  บัณฑิตที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
ในระดับดีขึ น คิดเป็นร้อยละ 95 

    กลุ่มวิชาการ 

20. ร้อยละของผลการประเมิน
บัณฑิต อยู่ในระดับดีขึ นไป   
     20.1 อัตลักษณ์บัณฑิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
อย่างน้อย ร้อยละ 

๘๕ 

  
นักศึกษามีผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ยู่ในระดับดีขึ นไป  คิดเป็นร้อยละ 96.59      

    กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 

     20.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

อย่างน้อย ร้อยละ 
๘๕ 

นักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์ในระดับดีขึ นไป ร้อยละ 96.40 

    



๒๔ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

21. จ้านวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ชุมชน 

อย่างน้อย  
15 รายวิชา 

   ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นชุมชน 15 วิชา เป็นภาคทฤษฎี จ้านวน 3 
วิชา วิชาการพยาบาลครอบครัว 1 วชิา  วชิาการ
พยาบาลมารดาและทารก  1 วิชา วิชาจริยศาสตร์ 
1 วิชาและภาคปฏิบัติ  จ้านวน 12 วิชา  
(ยกเว้นวิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล) 

    กลุ่มวิชาการ 
 

22. ร้อยละของนักศึกษา มีผล
การสอบภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ที่ก้าหนด 

มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 50 

 ปีการศึกษา 2560 สบช. มแีผนก้าหนดให้
นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 ในวันที่ 2 
กันยายน 2560  ผลการสอบนักศึกษาสอบผ่าน 
คิดเป็นร้อยละ 3.66 

    

23. ร้อยละของผู้ส้าเร็จ
การศึกษาท่ีมี ผลการสอบขึ น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผ่านในครั งแรก   

อย่างน้อย ร้อยละ 
75 

 ในปีการศึกษา 2559ผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีมผีลการ
สอบขึ นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ผ่านในครั งแรก ร้อยละ 70.75 

    - กลุ่ม
วิชาการ 
- กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษา 

๙. เร่งรัด
พัฒนาระบบ
การบริหาร
การวิจัย 

24. มีผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ  
   24.1 จ้านวนผลงานวิจัย 

อย่างน้อย ร้อยละ 
20 ของจ้านวน

อาจารย์/ปี 

  มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ น จ้านวน  11 เรื่อง จากเดิม 
10 เรื่อง  รวมเป็น 21 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 
45.45  ได้แก่  
1. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 

    กลุ่มวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
 



๒๕ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชา
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื องต้น 
3. การประเมินผลการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดจันทบุรี 
4. การประเมินความปวดจากปลายประสาทอักเสบ
ในผู้ป่วยเบาหวาน 
5. การศึกษาภาวะสุขภาพ  คุณภาพชีวิต และความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม 
6. การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21 ของวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
7. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning 
ส้าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา 
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเรื่อง การท้า
กลุ่มบ้าบัด 
8. การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



๒๖ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

9. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนในการ
จัดการขยะต้นทาง  ต.โพธิ์ชัย   อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม 
10. การพัฒนาบริการสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองส้าหรับกลุ่มเสี่ยง CVD risk โดยการมี
ส่วนร่วมในบริบทชุมชนแห่งหนึ่ง 
11. การพัฒนาแบบประเมินทักษะการ
รักษาพยาบาลเบื องต้นด้วย Objective Structure 
Clinical Examination (OSCE) 

   24.2 จ้านวนผลงานวิชาการ  
(หนังสือ/ต้ารา) 

อย่างน้อย ร้อยละ 5 
ของจ้านวนอาจารย์/

ปี 

อยู่ในระหว่างการเขียนหนังสือ/ต้ารา จ้านวน  
2 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 4.5  

    

25. มีผลงานวิจัย/บทความ
วิชาการ ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสาร ที่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อุดมศึกษาและวิชาชีพ      
   25.1 ในระดับชาติ 

อย่างน้อยร้อยละ20 
ของจ้านวนอาจารย์/

ปี 

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ เพ่ิมขึ น 8 
เรื่อง  จากเดิม 4  เรื่อง เป็น   12 เรื่อง  คิดเป็น
ร้อยละ  27.27   ผลงานที่เพ่ิมขึ น 4 เรื่อง ได้แก่ 
1. ผลของการเล่นอังกะลุงโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ. โดย พัชรี แวงวรรณ  ตีพิมพ์ใน Christian 
University of Thailand Journal,  23(1), 
2560. 
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๒๗ 
 

 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

2. การประเมินความปวดจากปลายประสาทอักเสบ
ในผู้ป่วยเบาหวาน ตีพิมพ์ในThe Southern 
College Network Journal of Nursing and 
Pubic Health, 4 (พิเศษ),issn 240/-
1051,292-234 
3. การประเมินผลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดจันทบุรี ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและระบบ
สุขภาพ ปีที่  10 ฉบับที่ 1 
4. การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนส้าหรับ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันภายใต้
บริบทของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งและ
เครือข่ายบริการ ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข   
5. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบ Proceeding 
ระดับชาติ จ้านวน  4 เรื่อง 
ขณะนี มีผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการส่งและรอการ
ตอบรับ จ้านวน 9 เรื่อง 

   25.2 ในระดับนานาชาติ 
 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง/ปี 

อยู่ในระหว่างการบทความวิจัย จ้านวน 2 เรื่อง     

สรุป  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จ านวน 25  ตัวช้ีวัด   บรรลุ 21 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ   84  ไม่บรรลุ 4 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 16 



๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงาน ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วดัแผนปฏิบัติงาน   

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕9 – ๓0 กันยายน ๒๕60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560.) 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

แผนงานที่ 1 
การจัดการเรียน
การสอน 
 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
เทียบกับจ านวนนักศึกษาที่รายงาน
ตัวเข้าศึกษา 

≥ ร้อยละ 95   ในปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่รายงาน
ตัวเข้าศึกษา  คิดเป็น 98.70 
 

    กลุ่มงาน
วิชาการ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
สอบรวบยอดของสถาบันพระบรม
ราชชนก ในการสอบครั้งแรก 

≥ ร้อยละ 70  มีนักศึกษาท่ีผ่านการสอบรวบยอดของ
สถาบันพระบรมราชชนก ในการสอบครั้งแรก 
คิดเป็นร้อยละ 0 

    

3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  

≥ ร้อยละ 50  ปีปีการศึกษา 2560 สบช. มีแผนก าหนดให้
นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 ในวันที่ 
2 กันยายน 2560  ผลการสอบนักศึกษา
สอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ  3.66 

    

4. จ านวนรายวชิาที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย 

อย่างน้อย 1 
รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัยมี
จ านวน 1 รายวิชา คือ วิชาการพยาบาล
บุคคลผู้มีปัญหาสุขภาพ 1  บูรณาการกับวิจัย 
เรื่อง ผลการบูรณาการวิชาการกับการเรียน
การสอนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 

    



๓๐ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

 

5. จ านวนรายวชิาที่มีการบูรณาการ
กับการบริการวิชาการ 

อย่างน้อย 3 
รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการ
บริการวิชาการ ในโครงการบริการวิชาการเชิง
รุก  จ านวน  ๗ รายวิชา คือ    
1. รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ      
2.รายวิชาการสอนและการให้ค าปรึกษา   
3. รายวิชากาพยาบาลมารดา ฯ  1 
4. รายวิชาการพยาบาลครอบและชุมชน 1 
5.  รายวชิาการพยาบาลบุคคลผู้มีปัญหา
สุขภาพ 2  
6.  รายวชิาการพยาบบุคคลผู้มีปัญหา 
สุขภาพ ๓  
7. รายวิชาแนวโน้มฯ 

    

6. จ านวนรายวชิาที่มีการบูรณาการ
กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อย่างน้อย 2 
รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรร มีจ านวน  3 รายวิชา คือ  
 - วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสขุภาพ   
  -วิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
  -วิชาโภชนศาสตร์  

 

    



๓๑ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

7. จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

อย่างน้อย 3 
รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีจ านวน 
4 รายวิชา ดังนี ้
  1.รายวิชานวตกรรม 
  2.รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพฯ 
  3.รายวิชาการพยาบาลบุคลที่มีปัญหา
สุขภาพ 1 
   4. รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 2 

    

แผนงานที่ 2. 
การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่
มีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

≥ ร้อยละ 95 นักศึกษาแต่ละชั้นปีที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับดี 
ขึ้นไป ร้อยละ 96.40 

    กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 

2. ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่
มีผลการประเมินอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตในระดับดีขึ้นไป 

≥ ร้อยละ 95 ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่มีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์ของบัณฑิตในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 96.59 

    

3. นักศึกษามีผลงานนวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค ์

อย่างน้อย 
2 เรื่อง 

  ในปีการศึกษา 2559  นักศึกษามีผลงาน
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  รวมจ านวน   
8 ผลงาน 10 รางวัล ได้แก่ 
1) .รางวัลชนะเลิศ เรื่อง “MRM Happy ไม่
มี  Complicate : ROI-ET Model  ในการ

    



๓๒ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

น าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
2). รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง OPPA 
Defy Bleed Conquer Safety ในการ
น าเสนอผลงานนวัตกรรมนักศึกษา ระดับ
นานาชาติ ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา  
3). รางวัลดีเด่น ประเภทการน าเสนอผลงาน 
Poster presentation เรื่อง นวัตกรรม  
“วงล้อมหัศจรรย์  รู้ทันโรคอุจจาระร่วง”ใน
การประชุมสามัญและวิชาการประจ าปี 
2560 สมาคมพยาบาลพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย สาขาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม
ลายทอง จ.อุบลราชาธานี  
4). รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 
เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือจัดการอาการคลื่นไส้
อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด : “น้ าขิง
สด  ลดคลื่นไส้อาเจียน” และ  



๓๓ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

๕) “MRM Happy ไม่มี  Complicate : 
ROI-ET Model ในการประชุมวิชาการด้าน
การพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ประจ าปี 
2560 ของสถาบันพระบรมราชชนก 
ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร   
6. )  รางวัลชมเชย 1 จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 
เรื่อง นวัตกรรมตุ๊กตาจ าลองการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก “Cervical Cancer 
Model” และ 
7) เรื่อง นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่รัดเข่าสมุนไพร : การเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญา
ไทยสู่การดูแลผู้สูงอายุ  ในการประชุมสามัญ
และวิชาการประจ าปี 2560 สมาคม
พยาบาลพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมลายทอง จ.
อุบลราชธานี  
8).รางวัลชมเชย 2 จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ 
เรื่อง นวัตกรรมลดไข้ “Fresh Coat”  ในการ
ประชุมสามัญและวิชาการประจ าปี 2560 
สมาคมพยาบาลพยาบาลแห่งประเทศไทย 



๓๔ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

สาขาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมลาย
ทอง จ.อุบลราชธานี  

แผนงานที่ 3  
การบริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพ 
 

1. มีการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ
ตามความต้องการของเขตสุขภาพ 
ที่ 7  

อย่างน้อย 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

วิทยาลัยได้ร่วมกับสถานบริการสุขภาพในเขต
สุขภาพที่ 7 จัดท าและด าเนินการจัดอบรมใน
หลักสูตรดังกล่าวทั้ง 3 หลักสูตร คือ 
1) หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
ด าเนินการจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๐ 
มีนาคม – ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวน 4 สัปดาห์  มี
ผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 8 
คน  จากหน่วยบริการสุขภาพในเขตพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ
ขอนแก่น   
2) หลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long term care manager) ด าเนินการ
จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๑๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้เข้าอบรมเป็น
พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 3 คน  จากหน่วย
บริการสุขภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม  

    กลุ่มวิจัย
และบริการ
วิชาการ 



๓๕ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

จ านวน 3 คน 
3.) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
ด าเนินการจัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๒7 
พฤษภาคม 2560 – ๑0 กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ ผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จาก
หนว่ยบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 7  
(พ้ืนทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
จังหวัดมหาสารคาม) และจังหวัดใกล้เคียง  
จ านวน 46 คน 

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพของวิทยาลัย ในระดับดี
ขึ้นไป 

≥ ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัย ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ 
 

    

3. มีโครงการ/กิจกรรม ของผู้สูงอายุ
ในชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่องจากการ
ด าเนินการให้บริการวิชาการของ
วิทยาลัย 

อย่างน้อย 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

มีโครงการ/กิจกรรม ของผู้สูงอายุในชุมชนที่
พัฒนาต่อเนื่องจากการด าเนินการให้บริการ
วิชาการของวิทยาลัย  จ านวน 1 โครงการ 
คือ โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

    



๓๖ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

4. ร้อยละของ การบูรณาการ การ
ให้บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและหรือการวิจัย 

≥ ร้อยละ 10 มีการบูรณาการ การให้บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและหรือการวิจัย  คิดเป็น 
ร้อยละ 50 ของโครงการ 

    

แผนงานที่ 4. 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรใน
องค์กร 
 

1. จ านวนอาจารย์พยาบาลประจ า ที่
ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญโดย
การอบรมระยะสั้น 

≥ 2 คน/ปี   ไม่มีอาจารย์พยาบาลประจ าที่ได้รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญโดยการอบรมระยะสั้น  

   เนื่องจาก
สนับสนุน
การไป
ศึกษาต่อ
จ านวน
มาก 

กลุ่มบริหาร
และ

ยุทธศาสตร์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึน/ปี 

≥ 2 คน/ปี   ในปีงบประมาณ 2560  มีอาจารย์มี
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นจ านวน  4 คน   คือ 
  - ระดับปริญญาเอก  1  คน  คือ   
อ.สาคร  อินโท่โล่    
  -ระดับปริญญาโท จ านวน 3  คน คือ 
อ.ดิษฐพล ใจซื่อ  อ.สุภาพร ประนัดทา และ 
อ.รัตติกาลต์ รักษาภักดี 

    

3. ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

≥ ร้อยละ 85 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน ที่ได้รับกำร
พัฒนำควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำนคิด
เป็นร้อยละ ๙๗.๒๒ 

    



๓๗ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

4. ระดับของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและความสุขของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนของ
วิทยาลัย ในระดับดีข้ึนไป 

≥ ร้อยละ 80 ระดับของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
และความสุขของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนของวิทยาลัย ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 
4.12) 

    

แผนงานที่ 5. 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
การบริหาร 

1. มีฐานข้อมูลการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล การด าเนินงานของ
วิทยาลัย  

อย่างน้อย 1 
ฐาน 

  ในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฐานข้อมูล ได้พัฒนา
ฐานข้อมูล โดย อ.ชาลี ศิริพิทักษ์ชัย  
จัดท าฐานข้อมูลการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนินงานของวิทยาลัย 1 
ฐาน  และยังได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล การ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้วย  รวมเป็น  
2 ฐาน 

    กลุ่มบริหาร
และ

ยุทธศาสตร์ 

2. มีการใช้ฐานข้อมูล โดยการลง
ข้อมูล/การรายงานผลจากฐานข้อมูล 
อย่างเป็นปัจจุบัน  

ครบทุก
ฐานข้อมูล 

มีการใช้ฐานข้อมูล จากการตรวจสอบการลง
ข้อมูล/การรายงานผลจากฐานข้อมูล  
ที่เป็นปัจจุบันครบทุกฐานได้แก่ 
1. ฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ฐานข้อมูลห้องสมุด 
3. ฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา 

    



๓๘ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

4.ฐานข้อมูลวิจัยและบริการวิชาการ 
5.ฐานข้อมูลท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖.ฐานข้อมูลการลา 
๗.ฐานข้อมูลการใช้รถ 
๘.ฐานข้อมูลการจัดการบัญชี 
๙.ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
และ Che-QA online 
๑0. ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร (Back office)  
11. ฐานข้อมูลการจัดการครุภัณฑ์ (Access) 
ผู้รับผิดชอบอยู่ในระหว่างด าเนินการลงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 
12. ฐานข้อมูลบุคลากร 
หมายเหตุ ฐานข้อมูลที่อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงของ สบช. ได้แก่ 
๑. ฐานข้อมูลระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี (สบช.)  
๒. ฐานข้อมูลระบบการจัดการกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF) ฐานข้อมูล 

แผนงานที่ 6. 
การท านุบ ารุง

1. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษา
ของวิทยาลัย ได้ร่วมกิจกรรมท านุ

≥ ร้อยละ ๙5 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาของ
วิทยาลัย ได้ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง

    กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 



๓๙ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ศิลปวัฒนธรรม 
 

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนที่
ก าหนด 

ศิลปวัฒนธรรม ตามแผนที่ก าหนด  
ร้อยละ 96.50 

2. มีโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากร
ด าเนินการตามแนวทางวิทยาลัย
คุณธรรม 

ครบทุกกลุ่ม 
 

มีโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินการ
ตามแนวทางวิทยาลัยคุณธรรมครบทุกกลุ่ม 
ดังนี้  
   1.กลุ่มกิจการนักศึกษา    ด าเนินโครงการ
กิจกรรม ๖ โครงการ ได้แก่  1)  โครงการ
วิทยาลัยคุณธรรม น าสุขสู่ความพอเพียง  
2) โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
3) โครงการเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง
ท าความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช   
4) โครงการส่งเสริมจิตอาสา ซื่อสัตย์ สามัคคี 
สร้างคนดี วศม. 
5) โครงการบูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
พัฒนานักศึกษากับการจัดการเรียนการสอน 
6) โครงการวิทยาลัยพยาบาลสร้างจิตส านึก

    



๔๐ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ห่างไกลแอลกอฮอล์ ระยะ๒ 
2. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  ได้ด าเนิน
โครงการ ๒ โครงการ ได้แก่ 1)  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และ2
๒)  โครงการเสริมสร้างวิทยาลัยสุขภาวะดี
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ได้ด าเนิน
โครงการ ๒ โครงการ ได้แก่  1) โครงการ
บริการวิชาการผู้สูงอายุ และ๒)  โครงการ
บริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคมซึ่ง
บูรณาการร่วมกับกลุ่มวิชาการ 
4. กลุ่มวิชาการ  ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับโครงการ
บริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม ใน
รายวิชามารดาทารก ๑ ประเด็นการตั้งครรภ์
วัยรุ่น เป็นกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยได้ร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
ด าเนินโครงการแนวทางและการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๙ ภารกิจในระดับจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.  



๔๑ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

  วิชาอารยธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  วิชาจริยศาสตร์กับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
  วิชาการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

3. มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
ด าเนินการตามแนวทางวิทยาลัย
คุณธรรม 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

  มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินการ
ตามแนวทางวิทยาลัยคุณธรรม เช่น 
1)  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม     
  2) โครงการส่งเสริมจิตอาสา ซื่อสัตย์ 
สามัคคี สร้างคนดี วศม. เป็นต้น 

 

    

4. มีผลงานนักศึกษาที่มีการบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ในการดูแลสุขภาพ 

อย่างน้อย  
1 ผลงาน 

ในปีการศึกษา 2559  นักศึกษามีผลงาน
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ที่มกีารบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพรวม
จ านวน  8 ผลงาน 10 รางวัล ได้แก่ 

1) .รางวัลชนะเลิศ เรื่อง “MRM Happy ไม่
มี  Complicate : ROI-ET Model  ในการ
น าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

    



๔๒ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  
2). รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง OPPA 
Defy Bleed Conquer Safety ในการ
น าเสนอผลงานนวัตกรรมนักศึกษา ระดับ
นานาชาติ ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา  
3). รางวัลดีเด่น ประเภทการน าเสนอผลงาน 
Poster presentation เรื่อง นวัตกรรม  
“วงล้อมหัศจรรย์  รู้ทันโรคอุจจาระร่วง”ใน
การประชุมสามัญและวิชาการประจ าปี 
2560 สมาคมพยาบาลพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย สาขาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม
ลายทอง จ.อุบลราชาธานี  
4). รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 
เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือจัดการอาการคลื่นไส้
อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด : “น้ าขิง
สด  ลดคลื่นไส้อาเจียน” และ  
๕) “MRM Happy ไม่มี  Complicate : 
ROI-ET Model ในการประชุมวิชาการด้าน



๔๓ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

การพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ประจ าปี 
2560 ของสถาบันพระบรมราชชนก 
ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร   
6. )  รางวัลชมเชย 1 จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 
เรื่อง นวัตกรรมตุ๊กตาจ าลองการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก “Cervical Cancer 
Model” และ 
7) เรื่อง นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่รัดเข่าสมุนไพร : การเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญา
ไทยสู่การดูแลผู้สูงอายุ  ในการประชุมสามัญ
และวิชาการประจ าปี 2560 สมาคม
พยาบาลพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมลายทอง จ.
อุบลราชธานี  
8).รางวัลชมเชย 2 จ านวน 1 รางวัล ได้แก่ 
เรื่อง นวัตกรรมลดไข้ “Fresh Coat”  ในการ
ประชุมสามัญและวิชาการประจ าปี 2560 
สมาคมพยาบาลพยาบาลแห่งประเทศไทย 
สาขาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมลาย
ทอง จ.อุบลราชธานี 



๔๔ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

แผนงานที่ ๗. 
การบริหารการ
วิจัยและผลงาน
วิชาการ 
 

1. ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการของอาจารย์
เพ่ิมข้ึน 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

  มีผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน จ านวน  11 เรื่อง จาก
เดิม 10 เรื่อง  รวมเป็น 21 เรื่อง   คิดเป็น
ร้อยละ 45.45  ได้แก่  
1. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
รายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
3. การประเมินผลการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดจันทบุรี 
4. การประเมินความปวดจากปลายประสาท
อักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน 
5. การศึกษาภาวะสุขภาพ  คุณภาพชีวิต 
และความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
6. การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21 
ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
7. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ e-
learning ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร

    กลุ่มวิจัย
และบริการ
วิชาการ 



๔๕ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

บัณฑิต ในรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิตเรื่อง การท ากลุ่มบ าบัด 
8. การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
9. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนใน
การจัดการขยะต้นทาง  ต.โพธิ์ชัย   อ.วาปี
ปทุม จ.มหาสารคาม 
10. การพัฒนาบริการสุขภาพเพ่ือป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองส าหรับกลุ่มเสี่ยง CVD risk 
โดยการมีส่วนร่วมในบริบทชุมชนแห่งหนึ่ง 
11. การพัฒนาแบบประเมินทักษะการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วย Objective 
Structure Clinical Examination (OSCE) 

2. ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา 
   2.1  ผลงานวิจัย 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 20 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา 
คิดเป็น ร้อยละ  11.76  
   ค านวณจาก จ านวนนักวิจัย  6 x 100
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด              51 คน 
                                  = 11.76      

    



๔๖ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

   2.2  ผลงานวิชาการ อย่างน้อย 
ร้อยละ 10 

  อยู่ในระหว่างการเขียนหนังสือ/ต ารา 
จ านวน 2 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 4.5 
 

    

 3. มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่
เกิดจากความร่วมมือของเครือข่าย 

อย่างน้อย 
2 เรื่อง 

  มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่เกิดจาก
ความร่วมมือของเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ รวม 3 เรื่อง ดังนี้ 
  1. การประเมินความปวดจากปลาย
ประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน ตีพิมพ์ใน
The Southern College Network Journal 
of Nursing and Pubic Health, 4 
(พิเศษ),issn 240/-1051,292-234 
เป็นความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น Okayama 
university, Japan  โดยมี MOU ในความ
ร่วมมือและใช้เครื่องมือในการประเมินความ
ปวด 
2. การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วน
ส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุด
ตันภายใต้บริบทของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่ง
หนึ่งและเครือข่ายบริการ ตีพิมพ์ในวารสาร
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข   เป็นความ 

    



๔๗ 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน การบรรลุ เหตุผล 
ที่ไม่บรรลุ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

แนว 
โน้ม
บรรลุ 

ร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาสารคาม (คุณ 
รัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล, นิสากร วิบูลชัย**, 
วิไลพร พิณนาดิเลย์*, จุลินทร ศรีโพนทัน*, 
เบญจพร เองวานิช*) 
3.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลม
จากถุงน้ ายาล้างไตเพ่ือป้องกัน แผลกดทับใน
ผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วง
น้ าหนักที่ขา  เป็นความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม ( คุณปรเมษฐ์  
ปุริมายะตา* นิสากร วิบูลชัย** ถิตาพร วงษา
ไฮ* วันเพญ็ วรามิตร*) 

 
รวมจ านวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการทั้งหมด 27 ตัวช้ีวัด   

 
สรุป ผลการด าเนินงานตามแผนงาน  ตัวชี้วัดทั้งหมด 27 ตัวช้ีวัด  ด าเนินการผ่าน 23 ตัวช้ีวัด   คิดเป็นร้อยละ 85.19   ไม่ผ่าน 4 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 14.81 



๔๘ 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์  

กลุ่มวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 25560 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

5.1  มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ปรับปรุงจากผลการประเมินและด าเนินการตามระบบ  
 กลไกท่ีก าหนด 

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

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

- จัดท าโครงการเพื่อน าเสนอขออนุมัติ 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์โครงการ 

๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
๑. การบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
- 1.1 ประชุมทบทวน/ปรับปรุงระบบและกลไกด้านการบริหารหลักสูตร โดยการทบทวน

และพัฒนากิจกรรม ของระบบและกลไก  3  ระบบ 
- พัฒนาระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การปรับปรุงสาระรายวิชา 
- การประเมินผู้เรียน 



๕๐ 
 

ซึ่งเน้นที่การน าไปปฏิบัติและการน าไปสู่การจัดท าแผนงานโครงการ     ซึ่งได้มีการสรุปผล
การปรับสาระรายวิชาในปีการศึกษา 2559 จ านวน  ๗ รายวิชา  ในการใช้ระบบและกลไกการ
ก าหนดผู้สอนในภาคปฏิบัติที่มีการก าหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน และให้มีการจัดผู้สอน/คัดเลือกผู้สอน  

 ส่วนในเรื่องการประเมินผล ได้มีการพัฒนาเครื่องวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการใน
โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ 

1.๒ วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของกรอบอัตราก าลังผู้สอน ตามความเชี่ยวชาญสาขาการ 
พยาบาล และร่วมจัดท าแผนสรรหา-พัฒนาและธ ารงรักษา ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  โดยให้แต่ละกลุ่ม
วิชาจัดท าแผนพัฒนาตนเองของกลุ่มวิชาเป็นภาพรวม และส่งต่องาน HRD   

1.3  การวางแผนการจัดการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559   โดยท าแผนการ 
จัดการเรียนการสอน  จัดท าปฏิทินการศึกษา   จัดท าโครงการแผนงานที่สนับสนุนการบริหารหลักสูตร พร้อม
มอบหมายผู้รับผิดชอบ  จัดท าแผนนิเทศการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  จัดท าแผนจัดหาสิ่งสนับโดยการให้กลุ่ม
วิชาท าแผนความต้องการประจ าปีการศึกษาส่งให้งานบริหารเพื่อน าเข้ากรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุน  

๑.๔  มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามก ากับ และร่วมด าเนินงานในงาน QA  และ 
ติดตามก ากับตามระบบและกลไก   และมีการสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่ม
วิชา   
                     1.5  มีการก ากับการวางแผนการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา โดย ใช้ระบบและกลไกท่ีมีใน 
QA และมีหัวหน้ากลุ่มวิชาเป็นผู้ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการประชุมประจ าเดือน  ได้แก่  การ
จัดท า มคอ  ๓  ๔  ๕  ๖  การตัดเกรด   และการท าการสอน   การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
  ๑.๖  ติดตามการประเมินหลักสูตร  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  การได้งานท าบัณฑิต  การสอบขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพ ฯ 

1.6  จัดท ามคอ ๗  
2.จัดท าร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีการจัดท า 

เป็นโครงการและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการในรูปคณะกรรมการ   
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHECK) 
  ๑. ผลการด าเนินงานมีการด าเนินงานตามระบบและกลไก และมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
จากการประเมินมีกการติดตามการด าเนิน  แต่ยังพบว่ามีการติดตามที่ล่าช้าในบางระบบและยังมีการสื่อสารไม่
ชัดเจนในการด าเนินงานบางข้ันตอน  และกรรมการบริหารหลักสูตรยังมีความเข้าใจในบางระบบและกลไกไม่
ตรงกัน  การสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องยังมีน้อย   
  ๒.  มีการก ากับ ติดตามด าเนินการตามระบบกลไกท่ีก าหนด แต่ยังมีความล่าช้า และยังไม่มี
ความชัดเจน เช่นการจัดท าเป็นคู่มือ หรือการประชาสัมพันธ์  
       3. สรุปและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

4. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รับข้อเสนอแนะ  
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.มีระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรที่ปรับปรุงจากผลการประเมิน
และด าเนินการตามระบบกลไกท่ี
ก าหนด 

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

- พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี ที่ก าหนดโดย สกอ. 

- พัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- พัฒนาระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2.มีการก ากับ ติดตามด าเนินการตาม
ระบบกลไกท่ีก าหนด 

1.ด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2559  โดยอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ า
แหล่งฝึก อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จ านวน 80 คน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ผล
การประเมินตามรายงานสรุปการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2559  
 
2.ด าเนินการวางแผนและจัดท า มคอ.5/6 เดือนกรกฎาคม 2560 
โดยมีการจัดท าครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามรายวิชาที่ด าเนินการเปิด
สอน ปีการศึกษา 2559 ปัญหาที่พบยังมีบางรายวิชาที่ด าเนินการ
ล่าช้า และการลงลายมือชื่อ รวมถึงการลงรายละเอียดในเอกสาร 
 

3.ร้อยละตัวชี้วัดของการบริหาร
หลักสูตร มีผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 
อย่างน้อยร้อยละ 30 

๑. ตัวชี้วัดของการบริหารหลักสูตร มีผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 30 

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

๑. มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) โดยร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ผ่านการรับรองของสภาการพยาบาลและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัย 
๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ได้ด ำเนินกำรเปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2560  นักศึกษำ รุ่น 35 
จ ำนวน  ๑๓๕ คน 
 

 
 



๕๒ 
 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

๒๕๗, 
๙50 

- - - ๒๕๗, 
๙50 

 100 

2. ค่าตอบแทน
วิทยากร 

4,200 - - - 4,200  100 

3. ค่าท่ีพัก 144, 
000 

- - - 144, 
000 

 100 

4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 48,000 - - - 48,000  100 
๕ ค่าห้องประชุม 9,000 - - - 9,000  100 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

12,000 - - - 12,000  100 

รวมทั้งหมด 475,150 0 475,150 100 
       ***  ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมอยู่ในแผนโครงการอ่ืน   

 
๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

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

รวม 26,4๐๐  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 1. การท าความเข้าใจในระบบและกลไกการการท างานต้องมองภาพรวม และแต่ละระบบมีความ
เชื่อมโยงกัน ดังนั้นแต่ละระบบจะต้องมีขั้นตอนการท างานที่ไม่ควรซ้ าซ้อนกัน ควรเป็นการต่อยอดกัน และมี
การทบทวนรายละเอียดการท ากิจกรรมให้มีความชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์หรือจัดท าคู่มือเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน 



๕๓ 
 

 2. การติดตามก ากับเป็นเรื่องส าคัญ และต้องมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ  และให้สร้างเครื่องมือช่วยใน
การติดตามก ากับได้โดยต้องค านึงว่าไม่เป็นการเพ่ิมภาระงานให้แต่ละฝ่าย   ในการก ากับติดตามนั้น ควรให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในแต่ละส่วน  
 3. การน าผลการประเมินมาปรับปรุง ต้องท าความเข้าใจร่วมกันพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. นโยบายขององค์กร ที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบและกลไกการท างาน 
๒. ความร่วมมือของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการริหารหลักสูตร และอาจารย์พยาบาลทีมี่

ส่วนร่วมในท างานและรวมถึงเครือข่าย 
๓. อาจารย์พยาบาลมีความมุ่งม่ัน และมีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาการท างานของตนเอง 

ถึงแม้บางครั้งจะมีปัญหา ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ได้ 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
      ๑.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการริหารหลักสูตรท าการทบทวนระบบและกลไกการ
ด าเนินงานให้เข้าใจ  และจัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรให้แก่ผืที่เก่ียวข้องรับทราบ 
 ๒. พัฒนาความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทต่างๆ เพ่ือน าความรูมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 
 ๓. เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพและมีก าลังใจในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อ                (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางสกาวรัตน์   ไกรจันทร์) 
   หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล 
 
 

ลงชื่อ           สัมฤทธิ์   ขวัญโพน       (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 

                                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
                                      วันที ่ ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ 25๖๐ 

 



๕๔ 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 25560 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) 

๒. ผู้รับผิดชอบ   
                              ๑. นางสาวเนาวรัตน์  สิงห์สนั่น 
   ๒. นางสาวสิวาพร  พานเมือง 
    
๓. ยุทธศาสตร์ที่   1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพท่ีตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที ่ ๑    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๑. หลักสูตรได้มาตรฐาน ฐานตามเกณฑ์ที่สกอ. และสภาวิชาชีพก าหนด 
           ๒. อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป   
 อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 
     7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   จ านวน  ๕๑ คน 
     7.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้บัณฑิต             จ านวน  50 คน  
     7.3 บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม                      จ านวน  ๓๐ คน               
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
    ขั้นเตรียมการ 
  ๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนแนวทางการด าเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร จาก
รอบปีงบประมาณ๒๕๕๙ และแผนการ  ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เครือข่าย ฯ 
วัตถุประสงค์ การ 
   2 จัดท าโครงการต่อเนื่องเพ่ือน าเสนอขออนุมัติ 



๕๕ 

  ขั้นด าเนินการ 
  ๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ารายละเอียด มคอ ๓ ๔  
  ๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามประเด็นที่ได้รับการ
วิพากษ์ของคณะกรรมการวิชาการของสบช.และปรับแผนการพัฒนาหลักสูตร 
  ๓. จัดส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ต่อคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และสภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
  ๔. ตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างรายละเอียดรายวิชา 
  ๕. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าร่างรายละเอียดรายวิชา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
  ๖. เสนอร่างรายละเอียดวิชาต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือเห็นชอบ 
  ๗. ร่วมประชุมกับเครือข่ายในการวางแผนส่งหลักสูตรเพ่ือการรับรองจากสภาวิชาชีพ และ
สถาบันสมทบ 
   ๘. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดท าแผนการน าหลักสูตรไปใช้และท าคู่มือการใช้
หลักสูตร 
  ๙. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าความเข้าใจ หลักสูตร 
    9.๑ อาจารย์ผู้สอน 
   9.2 บุคลากรสายสนับสนุน 
   9.๓ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้บัณฑิต (อาจารย์พยาบาลพ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึก ตัวแทน
ชุมชน และอาจารย์พิเศษ) 
           ขั้นประเมินผล 
                    ๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่ปรับปรุงโดยใช้แบบประเมินความเข้าใจหลักสูตร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  ๒. ประเมินความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรโดยตรวจสอบเอกสารหลักสูตร 
  3.ประเมินความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการจากผู้เกี่ยวข้อง 
  4. สรุปและประมวลผลโครงการตามแบบฟอร์ม เสนอผู้บริหารเพื่อรับข้อเสนอแนะ และ
น าไปใช้ในการพัฒนาครั้งต่อไป 
 8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. หลักสูตรได้มาตรฐาน ฐานตามเกณฑ์ที่

สกอ. และสภาวิชาชีพก าหนด 
 

๑.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนวัตถุประสงค์ 
แผนการด าเนินงาน การด าเนินงาน การปรับปรุงหลักสูตร
จากรอบปีงบประมาณ 2560 
๒.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 



๕๖ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๓.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม ปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ตามประเด็นที่ได้รับการ วิพากษ์ของคณะกรรมการ 
วิชาการของสบช. 
๔. จัดส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
และสภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
๕. ตั้งคณะอนุกรรม การจัดท าร่างรายละเอียดรายวิชา 
๖. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าร่างรายละเอียดรายวิชา 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
๗. เสนอร่างรายละเอียดวิชาต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ 
๘. ร่วมประชุมกับเครือข่ายในการวางแผนส่งหลักสูตรเพ่ือ
การรับรองจากสภาวิชาชีพ และสถาบันสมทบ  
๙. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดท าแผนการน า
หลักสูตรไปใช้และท าคู่มือการใช้หลักสูตร 

    ๒. อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่ เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับ
ดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการท าความเข้าใจ หลักสูตร 
ในวันที่   ๒๗ กค ๖๐ และให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท าความเข้าใจ โดยการฟังบรรยาย และแจกเอกสารหลักสูตร   
การวัดความเข้าใจหลักสูตร จะด าเนินการใน สิ้นเดือน
กันยายน เนื่องจากคู่มือการใช้หลักสูตร ยังไม่สมบูรณ์  
และยังรอการเผยแพร่  

 
 
๙. งบประมาณ 
    ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอกงบ เหลือจ่าย 

1 
 

ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

๕๕,๐๙๐ - ๓๒,๖๑๐  - -   

2 
ค่าถ่าย
เอกสาร 
เข้าเล่ม 

5,๐๐๐ 
 

- ๗,๑๙๐  - -   

3 ค่าวิทยากร ๘,๔๐๐  - ไมไ่ด้จ่าย - -   



๕๗ 

 
10.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
              - 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๑.การวางแผนการด าเนินการของกรรมการหลักสูตร 
  ๒.ความเข้าใจในการท างาน       
  ๓.การประชาสัมพันธ์  
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ๑. เป็น โครงการที่ต้องด าเนินการครอ่มปีการศึกษา เพราะเกี่ยวเนื่องกับการใช้หลักสูตรท า
ให้ไม่สามารถประเมินผลให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ เดียวได้  
  การประเมินผลโครงการในบางตัวชี้วัดต้องรอผลจากการใช้หลักสูตรก่อนจึงจะสามารถวัดได้
อย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นข้อมู,ที่วัดได้อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ค่อนข้างมาก 
    
 

 
ลงชื่อ        เนาวรัตน์ สิงห์สนั่น     (ผู้รับผิดชอบ) 

( นางเนาวรัตน์ สิงห์สนั่น ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงชื่อ     สัมฤทธิ์  ขวัญโพน     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

 วันที่.....๒๒....เดือน...กันยายน......พ.ศ....2560 
 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ เงินนอกงบ เหลือจ่าย 

4 วัสดุ ๗,๐๐๐  - ไม่ได้จ่าย - -   

5 
 

เสนอหลักสูตร ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐  - -   

 รวมทั้งหมด ๙๕๔๙๐ - ๕๙๘๐๐ - - ๓๕,๖๙๐ 37.37 



๕๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 25560 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล ำดับที่โครงกำร / กิจกรรมที ่ ๓ 
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้   
                                 ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนุชนาถ บุญมาศ  และนางสาวพัชรี นุ่มแสง 
๓. ยุทธศำสตร์ที ่ ๑ การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที ่ ๘  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่ำเป้ำหมำย 

๕.๑ ร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนทีส่่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน 

๕.๒ มีวิธี/รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   อย่างน้อย ๑ รูปแบบ 
 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๗. กลุ่มเป้ำหมำย  

๗.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  ๕๑ คน 
๗.๒ นักวิชาการศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ด าเนินการ                จ านวน    ๖ คน 

                                 รวม  ๕๗ คน 
 
๘. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 

๘.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
   ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 

๑. ส ารวจความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ของอาจารย์ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑. ประชุมทบทวนระบบและกลไก และวางแผนพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน

ตามศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. วิเคราะห์ความสอดคล้องในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   



๕๙ 
 

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (ครั้งที่ ๑) 
     ๓.๑ วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
    ๓.๒ จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(การจัดท า มคอ.๓ มคอ. ๔ และแผนการสอนต้นแบบ)  

๓.๓ น าเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ   
ที่ ๒๑ และรับการวิพากษ์จากวิทยากร 

  ๓.๔ สรุปและถอดบทเรียนระยะท่ี ๑ 
กิจกรรมที่ ๒ 
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิธีการสอนที่เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (ครั้งที่ ๒)  
    -แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนพร้อมสรุปแนวทางการพัฒนา

ร่วมกับวิทยากร 
   -น าเสนอแผนการสอนต้นฉบับสมบูรณ์ 
๒. จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

 ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ที่ เข้าร่วม
โครงการมีคะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมข้ึน 
 

อาจารย์ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน 

๒. มีวิธี/รูปแบบการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  อย่าง
น้อย ๑ รูปแบบ 
 

มีวิธี/รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ จ านวน ๖ รูปแบบ (กลุ่มวิชาละ ๑ รูปแบบ) 

 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. ประชุมเชิง  
(ครั้งที่ ๑)  
วันที่ ๒๓-๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
-ค่าวิทยากร 
จ านวน ๑๕ ชม.ๆ
๖๐๐ บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 
๒๒,๘๐๐ บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร
จัดท าคู่มือ เข้าปก
เย็บเล่ม จ านวน 
๕๑ เล่ม   
-ค่าป้ายโครงการ  

๔๑,๗๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 

๙,๐๐๐ 
 
 

๒๒,๘๐๐ 
 
 

๓,๒๖๔ 
 
 
 

๙๐๐ 

    

๒. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 (ครั้งที่ ๒) 
ระหว่างวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๖๐  
-ค่าวิทยากร 
จ านวน ๗ ชม.ๆ 
๖๐๐ บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 

23,150   
 
 
 
 
 

๔,๒๐๐ 
 

6,200 

    

 รวมทั้งหมด 64900  46,364  18,536  28.56 
 
 



๖๑ 
 

 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ 
๑. ค่าหอประชุม จ านวน ๑๔ ชั่วโมง  ๓๐๐ ๔,๒๐๐  
๒. ค่าเครื่องเสียง จ านวน ๑๔ ชัว่โมง    ๑๐๐ ๑,๔๐๐  
๓. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 

๑๔ ชั่วโมง  
๑๐๐ ๑,๔๐๐  

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ 
๑. ค่าหอประชุม จ านวน ๗ ชั่วโมง  ๓๐๐ ๒,๑๐๐  
๒. ค่าเครื่องเสียง จ านวน ๗ ชั่วโมง    ๑๐๐ ๗๐๐  
๓. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๗ 

ชั่วโมง  
๑๐๐ ๗๐๐  

รวมทั้งหมด ๑๐,๕๐๐  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑๐.๑ ท าให้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ 
๑๐.๒ ท าให้ทราบแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 ๑๑.๒ ความรับผิดชอบและความเสียสละของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 ๑๑.๓ การบริหารจัดการโครงการและการก ากับติดตามของผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ 
 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑๒.๑ อาจารย์ทุกท่านควรตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑ ให้
มากขึ้น 
 ๑๒.๒ มีการด าเนินงานพัฒนารูปแบบ/วิธีการสอนของวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
อย่างต่อเนื่อง 

 

 



๖๒ 
 

ลงชื่อ       นุชนาถ  บุญมาศ     (ผู้รับผิดชอบ) 
( นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ ) 
 

ลงชื่อ.      พัชรี  นุ่มแสง    (ผู้รับผิดชอบ) 
( นางสาวพัชรี  นุ่มแสง ) 
 

ลงชื่อ    สัมฤทธิ์  ขวัญโพน   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
          ( นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน ) 

 
  วันที่....28.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๖๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔. 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษา 
                                  ชั้นปีที่ ๑-๓ 

๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสุจิมา  ติลการยทรัพย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
        นายเรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที ่ ๘    ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
 5.1 นักศึกษาทุกคนสอบผ่านเกณฑ์วัดผลการเรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ  ๗๐ 
 5.2 นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฯ ในระดับมากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนกันยายน  ๒๕๖๐ 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓  จ านวน ๓๕๐ คน 
 
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
  ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
  ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวิเคราะห์ และวางแผน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ฯ ของนักศึกษาจาก   
    -ปัญหาและความต้องการของนักศึกษา 
    -ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
    -อาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง 
  ๒. จัดท าโครงการเพื่อน าเสนอขออนุมัติ 
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาสัมพันธ์โครงการและจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการท างาน 

  ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
  ๑.ทบทวนความรู้โดยอาจารย์ผู้สอนและหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาคการศึกษาที่ ๑ 
 ชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๒ รายวิชา 
  -รายวิชาการประเมินสุขภาพ จ านวน ๑ครั้ง 



๖๔ 
 

  -รายวิชาการสอนและการให้ค าปรึกษา จ านวน ๑ครั้ง 
 ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๓ รายวิชา 
  -รายวิชาการพยาบาลมารดาทารก ๑ จ านวน  ๒ ครั้ง 
  -รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มี ปัญหาทางจิต จ านวน ๑ ครั้ง 
  -รายวิชาการพยาบาล ครอบครัว  และชุมชน ๑จ านวน ๑ ครั้ง 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ 
  ชั้นปีที่ ๒ 
  -รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มี ปัญหาสุขภาพ๑ จ านวน ๑ ครั้ง 
  -รายวิชาพยาธิวิทยา จ านวน ๑ ครั้ง 
  -รายวิชาเภสัชวิทยา จ านวน ๑ ครั้ง 
 ๒.พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ 
      -ชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๑ ครั้ง     -ชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๒ ครั้ง 
 ภาคฤดูร้อน 
     -ชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๘ ครั้ง    -ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑ ครั้ง 
 ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
 ๑.ประเมินความรู้ทางวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยแบบทดสอบความรู้ ผ่าน
ระบบสารสนเทศ (google net) 
 ๒.ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมฯ 
 ๓.สรุปและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 4.น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รับข้อเสนอแนะ เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
     
  ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. นักศึกษาทุกคนสอบผ่านเกณฑ์วัดผลการ
เรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ  ๗๐ 

๑. นักศึกษาจ านวน  ๓๓๙  คน สอบผ่านเกณฑ์วัดผล
การเรียนรู้โดยการสอบรวบยอดชั้นปีในครั้งแรก 
๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๗๑  สอบผ่านเกณฑ์
การวัดผลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ๙ คน  คิดเป็น
ร้อยละ๒.๖๕ 
การวัดผลการสอบรวบยอด  
ชั้นปีที่ ๑ จ านวน๑๓๖คน สอบผ่าน๘๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ๖๐.๒๙ 
ชั้นปีที่ ๒ จ านวน๑๐๑คน สอบผ่าน ๓๑ คน 



๖๕ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ๓๐.๖๙ 
ชั้นปีที่ ๓ จ านวน๑๐๒คน สอบผ่าน ๒๕ คนคิดเป็น
ร้อยละ๒๔.๕๑ 
การวัดผลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
ชั้นปีที่ ๑ จ านวน๑๓๘คน ไม่มีผู้สอบผ่าน 
ชั้นปีที่ ๒ จ านวน๑๐๒คน สอบผ่าน ๓ คน 
ชั้นปีที่ ๓ จ านวน๑๐๒คน สอบผ่าน ๖ คน 

2. นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมฯ ในระดับมากขึ้นไปอย่างน้อย 
ร้อยละ ๗๐ 

นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฯ ใน
ระดับมากขึ้นไปร้อยละ ๘๐.๖๗ (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๖  
จากคะแนนเต็ม ๕) 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน  

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตอบแทนอาจารย์
ผู้สอน 

๖,๔๐๐  ๓,๖๐๐  ๒,๘๐๐  ๔๓.๗๕ 

๒ ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐  ๐  ๕,๐๐๐  ๑๐๐ 
 รวมทั้งหมด ๑๑,๔๐๐  ๓,๖๐๐  ๗,๘๐๐  ๖๘.๔๒ 

 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม   
 

๒๐๐ บาท ๘๐๐  

 
 
 
 
 



๖๖ 
 

๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. ความส าเร็จของกิจกรรมโครงการเกิดข้ึนได้ทั้งจากจิตสาธารณะของอาจารย์ประจ า ที่สอนในการ
สละเวลาเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา 
 ๒. การประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนทักษะการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการเสริมทักษะใน
ช่วงเวลาราชการ 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ความสนใจ มุ่งมั่น ตั้งใจของนักศึกษาในการใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ศึกษา และการฝึกฝนเป็นประจ า 
 ๒. จิตสาธารณะของอาจารย์ประจ า ที่สอนในการสละเวลาเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักศึกษา 
 
๑๒.  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. การจัดตารางกิจกรรมเสริมสร้างทักษะนักศึกษาในรายวิชาชีพ ไม่สามารถท าได้ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หรือภาคฤดูร้อน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจะติดภารกิจการสอนในภาคปฏิบัติ 
  

 
         ลงชื่อ.   สุจิมา  ติลการยทรัพย์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

           ( นางสุจิมา  ติลการยทรัพย์) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
 

        ลงชื่อ      สัมฤทธิ์  ขวัญโพน   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
      (นางสาวสัมฤทธิ์   ขวัญโพน) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

       วันที่   ๒๘  เดือน  กันยายน   พ.ศ  2560 
 
 
 

 

 

 

 



๖๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ รุ่นที่ ๓๑ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑) นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ 

๒) นางสุจิมา ติลการยทรัพย์ 
๓) นางพัชรี  ภาระโข 

๓. ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที ่ ๘  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 

ร้อยละผลสอบรวบยอดของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึง ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  

๗.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๑   จ านวน ๑๕๐ คน 
๗.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๐   จ านวน     ๑ คน 
๗.๓ คณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน     ๓ คน                 

๘. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 
๘.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

   ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ที่เก่ียวข้องประชุมวางแผนด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการเพื่อน าเสนอขออนุมัติ 
๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนความรู้ 
๑. ทบทวนความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มวิชาในรูปแบบต่างๆ 

๑) แจ้งก าหนดการตารางการทบทวนความรู้ในกิจกรรมต่างๆ 
 ๒) ทดสอบ Pre-testจากการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๓) จัดกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านร้อยละ ๖๕ กลุ่มสีเขียว ร้อยละ ๖๐-๖๔ 

กลุ่มสีเหลือง และต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ กลุ่มสีแดง   
 ๔) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มวิชาเฉลยข้อสอบ เหตุผลที่เป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง ตัวเลือกท่ี

ผิด 



๖๘ 
 

 ๕) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มวิชาทบทวนสาระรายวิชา อธิบายเพ่ิมแนวคิดและหลักการ
ส าคัญในแต่ละหัวข้อหรือประเด็นนั้นๆ ตาม Blue print ของสภาการพยาบาล 

๒. ทบทวนความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกและหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มวิชา 
๑) ประชุมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มวิชาปรึกษาหารือถึงผลการสอบรวบยอด และ

แนวทางการปรับวิธีการทบทวนในระยะที่ ๒ 
๒) แต่ละกลุ่มวิชาเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มวิชา 

ทบทวนสาระรายวิชา อธิบายเพ่ิมแนวคิดและหลักการส าคัญในแต่ละหัวข้อหรือประเด็นนั้นๆ ตาม Blue print 
ของสภาการพยาบาล 

๓) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มวิชาเฉลยข้อสอบ เหตุผลที่เป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง ตัวเลือกท่ี
ผิด 

๔) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มวิชาทบทวนสาระรายวิชา อธิบายเพ่ิมแนวคิดและหลักการ
ส าคัญในแต่ละหัวข้อหรือประเด็นนั้นๆ ตาม Blue print ของสภาการพยาบาล 

กิจกรรมที่ ๒ ทดสอบความรู้ 
๑. ทดสอบความรู้ภาพรวม ระยะที่ ๑ โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๑) ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกข้อสอบรวบยอดท้ัง ๘ รายวิชาให้กับงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และฐานข้อมูลเข้าระบบสอบออนไลน์ 
 ๒) ก าหนดวันเวลา และสถานที่สอบ 
 ๓) แจ้งผลการสอบท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 ๔) ร่วมวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ หาแนวทางแก้ไข 
๒. ทดสอบของเครือข่าย NECnet 
 ๑) ผู้รับผิดชอบโครงการประสานกับงานทะเบียน ก าหนดและแจ้งวันเวลา  
              สถานที่ในการสอบ 
 ๒) ประสานกับกลุ่มวิชาการรับข้อสอบและจัดการสอบ 
 ๓) แจ้งผลการสอบ 
 ๔) ร่วมวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา อุปสรรคและ 
              ข้อเสนอแนะ หาแนวทางแก้ไข 
 ๕) สอบซ่อมเสริมกรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
๓. ทดสอบของ สบช. 
 ๑) ผู้รับผิดชอบโครงการประสานกับงานทะเบียน ก าหนดและแจ้งวันเวลา สถานที่ 
              ในการสอบ 
 ๒) ประสานกับกลุ่มวิชาการรับข้อสอบและจัดการสอบ 
 ๓) แจ้งผลการสอบ 



๖๙ 
 

 ๔) ร่วมวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ หาแนวทางแก้ไข 

 ๕) สอบซ่อมเสริมกรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญภายใน/ภายนอก 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเสริมแรง 
๑. ปรับทัศนคติ วิเคราะห์รู้ตน และเสริมแรงเชิงบวกโดยอาจารย์ประจ าชั้น อาจารย์วิทยาลัย รุ่นพี่

ที่เป็นศิษย์เก่า เพ่ือนช่วยเพื่อน 
๒. วางแผนการทบทวนความรู้ตนเอง 
๓. จัดท ากราฟเปรียบเทียบความรู้ในการสอบแต่ละครั้งของตนเอง 
๔. เชิญบัณฑิตรุ่นพี่ ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมตัวสอบ  
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินผลการสอบรวบยอดของนักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบจาก สบช.และเครือข่าย 
๒. ประเมินความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ โดยนักศึกษาและหารือผู้เกี่ยวข้อง 
๓. สรุปและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและสรุป

รายงานน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตามก าหนด    
ผลการประเมินผลโครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน –  
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
ล าดับ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย SD. แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

   

ด้านการทบทวนการสอบรวบยอด 
๑. การทบทวนความรูร้ายวิชาการพยาบาลเด็กและ

วัยรุ่น มีความเหมาะสม 

๑๐๓ 
(๖๘.๒) 

๔๒
(๒๗.๘) 

๖ 
(๔) - - ๔.๖๔ ๐.๕๖ มากที่สุด 

๒. การทบทวนความรูร้ายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร์มีความเหมาะสม 

๑๐๙ 
(๗๒.๒) 

๓๙
(๒๕.๘) 

๓ 
(๒) 

- - ๔.๗๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๓. การทบทวนความรูร้ายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่มี
ความเหมาะสม 

๙๘ 
(๖๔.๙) 

๔๒
(๒๗.๘) 

๗ 
(๔.๖) 

๓ 
(๒) 

๑ 
(๐.๗) 

๔.๕๔ ๐.๗๔ มากที่สุด 

๔. การทบทวนความรูร้ายวิชาการพยาบาลผูสู้งอายุมี
ความเหมาะสม 

๘๒ 
(๕๔.๓) 

๕๔
(๓๕.๘) 

๑๕ 
(๙.๙) - - ๔.๔๔ ๐.๖๗ มาก 

๕. การทบทวนความรูร้ายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์มี
ความเหมาะสม 

๑๑๒ 
(๗๔.๒) 

๓๖
(๒๓.๘) 

๓ 
(๒) - - ๔.๗๒ ๐.๔๙ มากที่สุด 

๖. การทบทวนความรูร้ายวิชาการพยาบาลมารดาและ
ทารกมีความเหมาะสม 

๑๐๙ 
(๗๒.๒) 

๓๘
(๒๕.๒) 

๔ 
(๒.๖) - - ๔.๗๐ ๐.๕๒ มากที่สุด 

๗. การทบทวนความรูร้ายวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นตน้มีความเหมาะสม 

๑๑๒ 
(๗๖.๒) 

๓๒
(๒๑.๒) 

๔ 
(๒.๖) - - ๔.๗๑ ๐.๕๒ มากที่สุด 

๘. การทบทวนความรูร้ายวิชากฎหมายวิชาชีพการ ๑๑๘ 
(๗๑.๕) 

๔๑
(๒๗.๒) 

๒ 
(๑.๓) - - ๔.๗๔ ๐.๕๐ มากที่สุด 



๗๐ 
 

ล าดับ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย SD. แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

   

พยาบาลและการผดุงครรภ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสม 

๙. โดยภาพรวมการทบทวนความรู้ทัง้ 8 รายวิชามี
ความเหมาะสม 

๑๐๓ 
(๖๘.๒) 

๔๒
(๒๗.๘) 

๖ 
(๔) - - ๔.๗๐ ๐.๔๙ มากที่สุด 

๑๐. สถานท่ีในการทบทวนความรูม้ีความเหมาะสม ๗๙ 
(๕๒.๓) 

๕๖
(๓๗.๑) 

๑๕ 
(๙.๙) - ๑ 

(๐.๗) 
๔.๔๐ ๐.๗๒ มากที่สุด 

๑๑. ระยะเวลาในการทบทวนความรู้มคีวามเหมาะสม ๘๑ 
(๕๓.๖) 

๕๖
(๓๗.๑) 

๑๓ 
(๘.๖) - ๑ 

(๐.๗) 
๔.๔๔ ๐.๖๘ มากที่สุด 

๑๒. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณม์ีคุณภาพและพร้อมใช้งาน ๔๘ 
(๓๑.๘) 

๕๘
(๓๘.๔) 

๓๙ 
(๒๕.๘) 

๖ 
(๔) - ๓.๙๘ ๐.๘๖ มากที่สุด 

ด้านบณัฑติ 

๑๓. ท่านได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพให้พร้อม
ในการสอบประกอบวิชาชีพพยาบาล 

๙๙ 
(๖๕.๖) 

๔๙
(๓๒.๕) 

๓ 
(๒) - - ๔.๖๔ ๐.๕๒ มากที่สุด 

๑๔. ท่านมีความมั่นใจในการก้าวสู่การสอบใบประกอบ
วิชาชีพพยาบาล 

๘๗ 
(๕๗.๖) 

๕๖
(๓๗.๑) 

๘ 
(๕.๓) - - ๔.๕๒ ๐.๖๐ มากที่สุด 

๑๕. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดใหม้ี
โครงการทบทวนความรู้เตรียมสอบรวบยอด 

๑๐๗ 
(๗๐.๙) 

๔๐
(๒๖.๕) 

๔ 
(๒.๖) - - ๔.๖๘ ๐.๕๒ มากที่สุด 

 
 ๘.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละผลสอบรวบยอดของ
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ อย่าง
น้อยร้อยละ ๗๐ 

   ทบทวนสาระความรู้ ๘ รายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๗ เมษายน 
๒๕๖๐ โดยผู้เชี่ยวชาญภายในแต่ละกลุ่มวิชา 
   มีผลการสอบรวบยอดเครือข่ายครั้งที่ ๑ ไม่ผ่านร้อยละ ๗๐ ทุกรายวิชา และสอบ สบ
ช.ครั้งที่ ๑ ผ่านร้อยละ ๗๐ จ านวน ๓ รายวิชา คือ วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตฯ และวิชากฎหมายฯ   ร้อยละ ๗๒.๑๙ ๗๔.๘๓ และ ๗๗.๔๘ 
ตามล าดับ  
   การทบทวนระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
   มีผลการสอบรวบยอดเครือข่ายครั้งที่ ๒ ผ่านร้อยละ ๗๐ จ านวน ๑ รายวิชา คือ 
วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ร้อยละ๗๙.๔๗ และสอบ สบช.ค
รั้งที่ ๒ ผ่านร้อยละ ๗๐ จ านวน ๕ รายวิชา คือ วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ วิชา
กฎหมายฯ  วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตฯ วิชาการพยาบาลผู้ สูงอายุ และวิชาการ
พยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น  (ร้อยละ ๗๐.๒๐ ๗๐.๒๐ ๗๔.๑๗ 
๗๘.๘๑ และ ๗๙.๔๗ ตามล าดับ) 
    ผลการสอบรวบยอดเครือข่ายครั้งที่ ๑ พบว่า 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๑ คน (ร้อยละ๐.๖๖)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๗๖ คน (ร้อยละ ๕๐.๓๓)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๔ คน(ร้อยละ ๒.๖๕)  



๗๑ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๔) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่าน ๔๖ คน (ร้อยละ๔๐.๔๖)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๒๗ คน (ร้อยละ ๑๗.๘๘)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๕๘ คน (ร้อยละ ๓๘.๔๑)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผ่าน ๘๓ คน (ร้อยละ ๕๔.๙๗)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๘๙ คน (รอ้ยละ ๕๘.๙๔)  
     ผลการสอบรวบยอด สบช.ครั้งที่ ๑ พบว่า 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๑ คน (ร้อยละ๐.๖๖)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๑๑๓ คน (ร้อยละ ๗๔.๘๓)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๘ คน(ร้อยละ ๕.๓๐)  
๔) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่าน ๑๐๙ คน  
(ร้อยละ๗๒.๑๙)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๙๔ คน (ร้อยละ ๖๒.๒๕)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๕๒ คน (ร้อยละ ๓๔.๔๔)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผ่าน ๑๐๑ คน (ร้อยละ 
๖๖.๘๙)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๑๑๗ คน (ร้อยละ ๗๗.๔๘)  
     ผลการสอบรวบยอดเครือข่าย ครั้งที่ ๒ พบว่า 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๒ คน (ร้อยละ ๑.๓๒)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๗๙ คน (ร้อยละ ๕๒.๓๒)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๓๒ คน (ร้อยละ ๒๑.๑๙)  
๔) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่าน ๔๙ คน (ร้อยละ ๓๒.๔๕)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๙๓ คน(ร้อยละ ๖๑.๕๙)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๗๙ คน (ร้อยละ ๕๒.๓๒)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผ่าน ๑๒๐ คน (ร้อยละ 
๗๙.๔๗)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๖๑ คน (รอ้ยละ ๔๐.๔๐)  
      ผลการสอบรวบยอด สบช.ครั้งที่ ๒ พบว่า 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๗๓ คน (ร้อยละ๔๘.๓๔)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๑๑๒ คน (ร้อยละ ๗๔.๑๗)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๒๙ คน(ร้อยละ ๑๙.๒๑)  
๔) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่าน ๑๑๙ คน (ร้อยละ๗๘.๘๑)  



๗๒ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๑๐๖ คน(ร้อยละ ๗๐.๒๐)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๗๓ คน (ร้อยละ ๔๘.๓๔)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผ่าน ๑๔๒ คน (ร้อยละ 
๙๔.๐๔)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๑๐๖ คน (ร้อยละ ๗๐.๒๐)  
      ผลกระทบที่มีคุณค่า 
ผลการสอบความรู้เพ่ือขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจ าปี๒๕๖๐ (อย่างไม่เป็นทางการ จากการสอบถามบัณฑิต) 
พบว่า 
      ผลสอบรวบยอดของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐.๗๕ 
๑) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผ่าน ๑๔๗ คน (ร้อยละ๑๐๐)  
๒) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ผ่าน ๑๔๗ คน (ร้อยละ๑๐๐)  
๓) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผ่าน ๑๓๖ คน(ร้อยละ ๙๒.๕๒)  
๔) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผ่าน ๑๑๖ คน (ร้อยละ๗๘.๙๑)  
๕) วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ผ่าน ๑๔๐ คน (ร้อยละ ๙๕.๒๔)  
๖) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก ผ่าน ๑๔๕ คน (ร้อยละ ๙๘.๖๔)  
๗) วิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ผ่าน ๑๔๗ คน (ร้อยละ๑๐๐)  
๘) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่าน ๑๔๓ คน (ร้อยละ ๙๗.๒๘)  
 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. กิจกรรมทบทวน
ความรู้ระยะที่ ๑ 

๑๕,๕๕๐ - ๑๕,๕๕๐ - ๐ ๐ ๐ 

๒. กิจกรรมทบทวน
ความรู้ระยะที่ ๑ 

๒๔,๘๕๐ - ๒๔,๘๕๐ - ๐ ๐ ๐ 

 รวมทั้งหมด ๔๐,๔๐๐ - ๔๐,๔๐๐ - ๐ ๐ ๐ 
 
 



๗๓ 
 

 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. กิจกรรมทบทวนความรู้ผู้เชี่ยวชาญภายใน ๒ 
ครั้ง 

   

 -ค่าหอประชุม จ านวน ๔ ชั่วโมง ๕๐๐ ๒,๐๐๐  
 -ค่าเครื่องเสียง จ านวน ๔ ชั่วโมง    ๑๐๐ ๔๐๐  
 -ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ ชั่วโมง  ๑๐๐ ๔๐๐  

๒. กิจกรรมทบทวนความรู้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก    
 -ค่าหอประชุม จ านวน ๗ ชั่วโมง ๕๐๐ ๓,๕๐๐  
 -ค่าเครื่องเสียง จ านวน ๗ ชั่วโมง    ๑๐๐ ๗๐๐  
 -ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๗ ชั่วโมง  ๑๐๐ ๗๐๐  

๓. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เชี่ยวชาญภายใน/
ภายนอก 

   

 -ค่าห้องประชุม จ านวน ๗ ชั่วโมง ๓๐๐ ๒,๑๐๐  
 -ค่าเครื่องเสียง จ านวน ๗ ชั่วโมง    ๑๐๐ ๗๐๐  
 -ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๗ ชั่วโมง  ๑๐๐ ๗๐๐  

๔. กิจกรรมเสริมแรง    
 -ค่าหอประชุม จ านวน ๒ ชั่วโมง ๕๐๐ ๑,๐๐๐  
 -ค่าเครื่องเสียง จ านวน ๒ ชั่วโมง    ๑๐๐ ๒๐๐  
 -ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ ชั่วโมง  ๑๐๐ ๒๐๐  

รวมทั้งหมด ๑๒,๖๐๐  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑๐.๑ ท าให้ทราบแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑๑.๑ การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 ๑๑.๒ ความรับผิดชอบและความเสียสละของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 ๑๑.๓ การบริหารจัดการโครงการและการก ากับติดตามของผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑๒.๑ อาจารย์ทุกท่านตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในการสอบความรู้รวบ
ยอดทางการพยาบาล 
 ๑๒.๒ มีการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ลงชื่อ    เรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์.(ผู้รับผิดชอบ) 

( นายเรณุวัฒน์  โคตรพัฒน์ ) 
 

ลงชื่อ    สุจิมา ติลการยทรัพย์    (ผู้รับผิดชอบ) 
          ( นางสุจิมา ติลการยทรัพย์ ) 

 
ลงชื่อ      พัชรี     นุ่มแสง    (ผู้รับผิดชอบ) 

( นางสาวพัชรี  นุ่มแสง ) 
 

ลงชื่อ   สัมฤทธิ์  ขวัญโพน   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน ) 

           รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
  วันที่   28   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



๗๕ 
 

 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

  กลุ่มวิชาการ 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   1  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการประสานแผนการจัดการศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสัมฤทธิ์ ขวัญโพน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
    นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
    นางสาวปทิตตา   นะตะ  นักวิชาการศึกษา 
 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนกันยายน  ๒๕๖๐ 
     ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕9  
      ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
  ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

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

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมวิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน ผลการด าเนินงานจาก
ปีงบประมาณ๒๕๕๘  และวางแผนการด าเนินการของโครงการ/ รายละเอียดการประสานแผน รายวิชาที่
จะประสานแผน แหล่งฝึก ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ โดย การประสานแผนใน
ภาพรวมของปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

ระยะที่ ๑  ประสานแผนการฝึกปฏิบัติในภาพรวมของวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน
ประกอบด้วย 

๑) ผู้บริหารหน่วยงาน และหรือ ผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย / หน่วยที่เกี่ยวข้อง 
จากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/เฉพาะทาง ได้แก่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  มหาสารคาม ยโสธร 
โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ เป็นต้น 

๒) ผู้อ านวยการ/ ผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
๓) ผู้บริหาร/ ผู้รับผิดชอบด้านฝึกอบรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด 
๔) ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้แทน 

จากกลุ่มวิชา 
 
 



๗๗ 
 

 
 

ระยะที่ ๒  ระดับรายวิชา กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 
 หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงาน จากโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ได้แก่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์   

ขอนแก่นร้อยเอ็ด  มหาสารคาม ยโสธรและ โรงพยาบาลชุมชน พยาบาลพ่ีเลี้ยงโรงพยาบาลชุมชน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ด หัวหน้าศูนย์แพทย์ 
ชุมชนเขตเทศบาล  บ้านมหาสารคาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบล /ผู้น า 
ชุมชน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด  

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

แผนในภาพรวมของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
  ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ 

    ตัวช้ีวัดโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของแหล่งฝึกหลัก ได้รับ
การประสานแผนภาพรวม และมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา 

 

แหล่งฝึกหลักของวิทยาลัย ได้แก่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาล
มหาสารคาม และโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ รวมทั้ง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด และ
มหาสารคามได้รับการประสานแผนภาพรวม และมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 

๒. มีแผนการฝึกภาคปฏิบัติที่ได้จากการ
ร่วมกันวางแผนระหว่างวิทยาลัย แหล่งฝึก
และสถาบัน การศึกษาอื่น 

ทุกแหล่งฝึกหลักของวิทยาลัย ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

๑ ค่าอาหารว่าง  ๖๐๐๐ - ๔๖๕๐ - ๑๓๕๐  ๒๒.๕ 
 

๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท า ๑๐,๐๐๐ -  -    



๗๘ 
 

 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือจ่าย 

รูปเล่มและอ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด ๑๖๐๐๐ ๔,๖๕๐ 11,350  

         
๖.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

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

รวม  ๔๗๐๐  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

การประสานงานภายในองค์กร ควรมีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการและเป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชา 

 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ความร่วมมือของผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยและอาจารย์ในกลุ่มวิชาของวิทยาลัยในการไปชี้แจง 
ประสานแผนกับหน่วยงานที่จะส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 
 
9. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) - 
  

ลงชื่อ        สกาวรัตน์ ไกรจันทร์          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางสกาวรัตน์ ไกรจันทร์)     กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

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

                                          วันที่  28   เดือน   กันยายน   พ.ศ   2560 



๗๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่  2. 
๑.  ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาแบบประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
๒.  ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์สุวคนธ์ กุรัตน์ อาจารย์ณฐพร  ค าศิริรักษ์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๓.  ระยะเวลาด าเนินการ      
     ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  ๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
  ๔.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
  ๔.๓ อาจารย ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 ๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะที่จ าเป็นของนักศึกษา
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
           ๒)  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ 
          ๓) รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ประชุมวิเคราะห์/
ความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯที่มีอยู่เดิมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ สรุปรายการ/ชนิดเครื่องมือประเมินผลฯที่ยังไม่สอดคล้อง  จัดล าดับ
ความส าคัญของเครื่องมือวัดผลฯที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาและวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงแบบประเมินผลฯ  
            ๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้  วิทยากร
ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  -  ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ กิจกรรมการบรรยาย อภิปรายและแบ่งกลุ่มพัฒนา
แบบประเมินผลการเรียนรู้ฯ  หลังจากนั้นคณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินผลฯ และผู้รับผิดชอบด าเนินการ
พัฒนาแบบประเมินฯ เสนอฉบับร่างแบบประเมินผลฯ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพฯ 
                 -  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมน าเสนอเครื่องมือฯและรับการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
หลังจากนั้น แก้ไข/ปรับปรุงเครื่องมือฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ในรายวิชาภาคฤดูร้อน 



๘๐ 
 

          ๕)  ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙-๒๐ ม.ค.๖๐มีผู้เข้าร่วม
ประชุม๕๑ คน และครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๘ คน สรุปค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอาจารย์ต่อการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง ๒ ครั้ง  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไปท้ังภาพรวมและราย
ข้อ      ๖) ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอาจารย์ต่อการได้รับความรู้ด้านการวัดประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ด้านการวัดและประเมินผล  อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
          ๗) จ านวนแบบประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง โดยคณะกรรมการพัฒนาแบบ
ประเมินฯ ซึ่งมาจากทุกกลุ่มวิชาฯ จ านวน ๑๕ รายการ(จาก68 รายการ) คิดเป็นร้อยละ22.06 
          ๘)  การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินผลฯ โดยเสนอผู้เชี่ยวชาญภายนอกตรวจสอบแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ ๓ ท่าน คือ ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ดร. 
วราพร เอราวรรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม .และ ๓) ดร. ภาณุ อดกลั้น วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุดรธานี เพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินผล สรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าIOC  

๙) ส่งผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินผลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ คืนให้ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ 
พัฒนาแบบประเมินผล เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

๑๐) ทดลองใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว คือ แบบประเมินผลการวางแผนการพยาบาลใน 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ๓ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่  32 ประจ าปี
การศึกษา2559  ประจ าภาคฤดูร้อน อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังการปรับปรุง 
เพ่ือจัดท าเอกสารรูปเล่มและเสนอเพ่ือขอรับการรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา 2560 
 
  ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้
คุณภาพอย่างน้อย ร้อยละ80 ของเครื่องมือที่ได้รับ
การตรวจสอบอย่างคุณภาพ 

1. จ านวนเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้คุณภาพ
อย่างน้อย ร้อยละ......... ของเครื่องมือที่ได้รับการ
ตรวจสอบอย่างคุณภาพ (อยู่ระหว่างประมวลผล) 

2. มีเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่21 ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติม
อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนเครื่องมือที่ใช้ในปี
การศึกษา 2559   

2. มีเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่21 ที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ิมเติมคิดเป็นร้อยละ 22.06 ของจ านวน
เครื่องมือที่ใช้ในปีการศึกษา 2559 

3.อาจารย์มีความรู้ด้านการวัดประเมินผล ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80 

3.อาจารย์มีความรู้ด้านการวัดประเมินผล ในระดับดีขึ้นไป
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐0 

 
 



๘๑ 
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1 
 

ค่าวิทยากร 12,600 - 12,600 - 0 - 0 

2 ค่าอาหารว่างและ
กลางวัน 

 - 33,000 - 4,070 - 12.33 

3 ค่าวัสดุฯ 5000 - - - 5000 - 100 
 รวมทั้งหมด 

 

55,670  45,600  9,070  16.29 

  
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ห้องประชุม  ๖ ชั่วโมงๆละ๓๐๐ บาท 
 x ๖ วัน  

10,800  

๒ ค่าอุปกรณ์โสตฯ/คอมพิวเตอร์  ๖ชั่วโมงๆละ๒๐๐บาท 
X ๖ วัน  

7,200  

 รวม  18,000  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้กระบวนการการวิจัย เช่น การทบทวน
วรรณกรรม การนิยามตัวบ่งชี้หลัก/รอง การตรวจสอบคุณภาพ การทดลองใช้  
          ๗.๒  การพัฒนาแบบประเมินผลเพื่อการเรียนรู้แบบอัตนัย 
          ๗.๓ การท างานเป็นทีมความร่วมแรงร่วมใจของคณะท างาน 
 ๗.๔ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
 
 
 



๘๒ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความสามัคคี ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเสียสละของคณะกรรมการฯ/ผู้รับผิดชอบพัฒนาแบบ
ประเมินผลจากแต่ละกลุ่มวิชาฯ 
 ๘.๒ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๘.๓ การส่งเสรมิสนับสนุน/ข้อเสนอแนะ/ค าปรึกษา/ก าลังใจจากผู้บังคับบัญชา  
 ๘.๔ ความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          ๙.๑ พัฒนา/ปรับปรุงแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๙.๒ การพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
 

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

ลงชื่อ   สัมฤทธิ์  ขวัญโพน   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน) 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รองผู้อ านวยการ กลุ่มวิชาการ 

  วันที่   ๒๔  เดือน สิงหาคม..พ.ศ..2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ล ำดับที่โครงกำร / กิจกรรมที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  

โครงกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรต่ำงๆ ของสถำบันพระบรมรำชชนก 
กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  
 

๒. ผู้รับผิดชอบ 
นำงสำวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
นำยเรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ    

     นำงสุวคนธ์  กุรัตน์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ   
     นำงสุวิษำ บัวนำเมือง  นักวิชำกำรศึกษำ  

นำงสมจิตร  น้อยอำษำ  พนักงำนพิมพ์ดีด 
 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
รอบท่ี ๑  ระบบคัดตรงจำกพ้ืนที่ เดือนมกรำคม  -  เดือนมีนำคม ๒๕๖๐ 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
      ๑. คณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำทุกชุด  จ ำนวน ๙๐ คน 

๒. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ที่สมัครเข้ำศึกษำในระบบรับสมัคร 
 
๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑ ผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม 

๑. ผลกำรด ำเนินงำนรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรต่ำงๆ ของสถำบันพระบรมรำช
ชนก กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ รอบท่ี ๑ ระบบคัดตรงจำกพ้ืนที่  
มีกำรด ำเนินงำนในรูปคณะกรรมกำร ซึ่งสำมำรถคัดเลือกบุคคลฯ ตำมท่ีปฏิทินกำรรับสมัครและคัดเลือกฯ
ก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำนมีดังนี้ได้ตำมเป้ำหมำย  โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

๑.๑ ตรวจคุณสมบัติ เอกสำรหลักฐำนและสัมภำษณ์ ผู้มีสิทธิจำก ๓ จังหวัดคือ จังหวัดมหำสำรคำม 
ร้อยเอ็ด และกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๒๓๗ คน ณ หอประชุมวิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม  มีผู้มำรำยงำนตัว
ทั้งสิ้น ๒๑๔ คน 

 
๑.๒ สรุปจ ำนวนผูผ้่ำนกำรคัดเลือกบุคคล รอบท่ี ๑-๓ ดังนี้ 
รอบท่ี ๑  ประกำศรำยชื่อ    วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐ 

  ส่งผลกำรตรวจร่ำงกำย   ภำยในวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐ 
  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  ภำยในวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐ 
  ช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐ 
  ประกำศรำยชื่อนักศึกษำใหม่  วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐ 
 



  ๘๔ 
 

จังหวัด 
จ ำนวน
โควตำ 

จ ำนวนผู้มี
สิทธิ์(ตำม
ประกำศฯ) 

จ ำนวนผู้
ส่งผลกำร

ตรวจ
ร่ำงกำย 

จ ำนวนผู้
ช ำระเงิน

ค่ำลงทะเบียน
เรียน 

จ ำนวน
นักศึกษำ

ใหม่ 

มหำสำรคำม ๔๓ ๔๓ ๓๓ ๒๙ ๒๙ 
ร้อยเอ็ด ๔๘ ๔๗ ๔๐ ๓๗ ๓๗ 
กำฬสินธุ์ ๒๙ ๒๗ ๒๒ ๑๘ ๑๘ 

 
รอบท่ี ๒  ประกำศรำยชื่อ    วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐ 

  ส่งผลกำรตรวจร่ำงกำย   ภำยในวันที่ ๓ มีนำคม  ๒๕๖๐ 
  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  ภำยในวันที่ ๖ มีนำคม  ๒๕๖๐ 
  ช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  วันที่ ๗-๙ มีนำคม  ๒๕๖๐ 
  ประกำศรำยชื่อนักศึกษำใหม่  วันที่ ๑๓ มีนำคม  ๒๕๖๐ 
 

จังหวัด 
จ ำนวน
โควตำ 

จ ำนวนผู้มี
สิทธิ์(ตำม
ประกำศฯ) 

จ ำนวนผู้
ส่งผลกำร

ตรวจ
ร่ำงกำย 

จ ำนวนผู้
ช ำระเงิน

ค่ำลงทะเบียน
เรียน 

จ ำนวน
นักศึกษำ

ใหม่ 

มหำสำรคำม ๑๔ ๑๔ ๙ ๙ ๙ 
ร้อยเอ็ด ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ 
กำฬสินธุ์ ๙ ๙ ๔ ๔ ๔ 

 
รอบท่ี ๓  ประกำศรำยชื่อ    วันที่ ๑๔ มีนำคม  ๒๕๖๐ 

  ส่งผลกำรตรวจร่ำงกำย   ภำยในวันที่ ๑๗ มีนำคม  ๒๕๖๐ 
  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  ภำยในวันที่ ๒๐ มีนำคม  ๒๕๖๐ 
  ช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  วันที่ ๒๑-๒๓ มีนำคม  ๒๕๖๐ 
  ประกำศรำยชื่อนักศึกษำใหม่  วันที่ ๒๗ มีนำคม  ๒๕๖๐ 
 

จังหวัด 
จ ำนวน
โควตำ 

จ ำนวนผู้มี
สิทธิ์(ตำม
ประกำศฯ) 

จ ำนวนผู้
ส่งผลกำร

ตรวจ
ร่ำงกำย 

จ ำนวนผู้
ช ำระเงิน

ค่ำลงทะเบียน
เรียน 

จ ำนวน
นักศึกษำ

ใหม่ 

มหำสำรคำม ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 
ร้อยเอ็ด ๕ ๕ ๒ ๒ ๒ 

 
 ๑.๓  สรุปจ ำนวนนักศึกษำใหม่ ระบบคัดตรงจำกพ้ืนที่ รวม ๘๘ คน โดยแยกเป็นจังหวัด

มหำสำรคำม ๔๒ คน และจังหวัดร้อยเอ็ด ๔๖ คน 
๑.๔  วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำมสำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส่วนกลำงได้

ครบถ้วน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในแผน 
 



  ๘๕ 
 

สรุปผลกำรรับสมัคร นักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

1. ระบบคัดตรงจากพื้นที่   
1.) ระยะเวลำกำรรับสมัคร วันที่ 8- 21 มกรำคม 2560 
2.) คัดเลือกเป็นรำยจังหวัด (วพ.ศรีมหำสำรคำม เป็นศูนย์สัมภำษณ์ของจังหวัดมหำสำรคำม,

ร้อยเอ็ด,กำฬสินธุ์)  
3.) องค์ประกอบกำรคัดเลือก 

ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร     ร้อยละ  20 
ผลกำรทดสอบควำมถนัดทั่วไป GAT85    ร้อยละ  30 
ผลกำรทดสอบควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ PAT2 ร้อยละ  40 
สัมภำษณ์      ร้อยละ  10 

                            รวม 100 คะแนน 
4.) สมัครผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต ระบบรับสมัครของสถำบันพระบรมรำชชนก  วิทยำลัยที่เป็นศูนย์

สัมภำษณ์มีหน้ำที่ตรวจเอกสำรหลักฐำน สัมภำษณ์ และบันทึกผลลงลงในระบบรับสมัครของ
สถำบันพระบรมรำชชนก 

5.) สถำบันพระบรมรำชชนกประมวลกำรคัดเลือก และประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบที่ 1 
6.) กำรเรียกเพ่ิมเติม กรณีมีผู้สละสิทธิ์/จ ำนวนโควตำไม่ครบ วิทยำลัยที่เป็นสถำนที่สัมภำษณ์เป็น

ผู้ด ำเนินกำร (รอบ 2 และ 3) และบันทึกผลลงในระบบรับสมัครของสถำบันพระบรมรำชชนก 
ข้อเสนอแนะ 
1. กำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ จะขำดผลกำรตรวจตำบอดสีและตรวจกำร 

ได้ยิน ต้องตรวจเพิ่ม และบำงรำยไม่สำมำรถตรวจได้ทันในช่วงเช้ำ 
 ข้อเสนอแนะ  ในประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขขอให้ระบุเป็นโรงพยำบำลประจ ำ
จังหวัดเท่ำนั้น 
      ๒. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ให้รำยงำนตัวเพ่ือสัมภำษณ์และตรวจเอกสำรหลักฐำน   
มีระยะเวลำที่กระชั้นชิดเกินไป ท ำให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำไม่มีเวลำในกำรเตรียมตัวและเตรียมเอกสำรให้ครบ  
ข้อเสนอแนะ  สบช.ควรก ำหนดปฏิทินเว้นระยะเวลำประมำณ ๒-๓ วัน หลังจำกประกำศผล เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ ได้มีเวลำในกำรเตรียมตัวและเตรียมเอกสำรให้ครบ 

 
2. ระบบสอบกลาง  

1. ระยะเวลำกำรรับสมัคร วันที่ 10 – 27  เมษำยน  2560 
2. คัดเลือกในภำพรวมเป็นเขตสุขภำพ (วพบ.ขอนแก่น เป็นศูนย์สัมภำษณ์ของเขตสุขภำพที่ 7) 
3. องค์ประกอบกำรคัดเลือก 

ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPA   ร้อยละ  20 
ผลกำรทดสอบ ONET    ร้อยละ  30 
ผลกำรทดสอบควำมถนัดทั่วไป GAT85    ร้อยละ  20 
ผลกำรทดสอบควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ PAT2 ร้อยละ  30 

รวม 100 คะแนน 



  ๘๖ 
 

4. สมัครผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต ระบบรับสมัครของสถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยที่เป็นศูนย์
สัมภำษณ์มีหน้ำที่ตรวจเอกสำรหลักฐำน สัมภำษณ์ และบันทึกผลลงลงในระบบรับสมัครของ
สถำบันพระบรมรำชชนก 

5. สถำบันพระบรมรำชชนกประมวลกำรคัดเลือก และประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
รอบท่ี  1 - 5 

6. นักศึกษำใหม่ รอบที่ 1 – 4  รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 
     รอบที่ 5  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ วันที่ 25 กรกฎำคม 2560 

 
ข้อเสนอแนะ 

     1. ระยะเวลำในกำรคัดเลือกนักศึกษำล่ำช้ำกว่ำระบบคัดเลือกของมหำวิทยำลัย ท ำให้นักเรียนมี
โอกำสที่จะเลือกสถำนศึกษำอ่ืนมำกกว่ำที่จะรอคัดเลือกในวิทยำลัยสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก 
ข้อเสนอแนะ  เลื่อนระยะเวลำในกำรคัดเลือกให้เร็วขึ้นมำกว่ำระยะเวลำเดิม 

 
แผนการจัดสรรสถานศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 

จังหวัด ระบบคัดตรงจาก
พื้นที่ 

ระบบสอบกลาง รวม 

มหาสารคาม 43 11 54 
ร้อยเอ็ด 48 14 62 
ศรีสะเกษ - 20 20 
รวมทั้งสิ้น 91 45 136 

 

จ านวนนักศกึษาที่มารายงานตัวเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

จังหวัด ระบบคัดตรงจาก
พื้นที่ 

ระบบสอบกลาง รวม 

มหาสารคาม 34 12 46 
ร้อยเอ็ด 40 17 57 
ศรีสะเกษ - 17 17 
ขอนแก่น - 1 1 
เลย - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 74 48 122 

 
 
 
 
 
 



  ๘๗ 
 
      ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวชี้วัดโครงกำรและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ผู้เข้ำศึกษำในวิทยำลัยมีคุณสมบัติ
ตำมท่ีก ำหนด 
 

วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำมได้ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
เอกสำรหลักฐำน สัมภำษณ์ และตรวจผลกำรตรวจร่ำงกำย ผู้มีสิทธิ์ 
ในระบบคัดตรงจำกพ้ืนที่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ รวมทั้งหมด ๒๓๗ คน 
จำกจังหวัดกำฬสินธุ์จ ำนวน  ๕๖  คน จังหวัดมหำสำรคำมจ ำนวน  
๘๖  คนและจังหวัดร้อยเอ็ดจ ำนวน  ๙๕ คน ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็น
ผู้เข้ำศึกษำในวิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำมและวิทยำลัยพยำบำล
สรรพสิทธิประสงค์ทุกคนมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมำณท่ีใช้ 

 
ล ำดับที่ 

รำยกำรที่ใช้จ่ำย 
แผนกำรใช้จ่ำย จ ำนวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่ำย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่ำย 

๑ ตอบแทน
คณะกรรมกำร 

๑๒,๕๐๐  ๕,๔๐๐  ๘,๐๐๐  ๖๔.๐๐ 

๓ อำหำรว่ำง 
อำหำรกลำงวัน 

๑๘,๐๐๐  ๑๗,๒๐๐  ๓,๐๕๐  ๑๕.๐๖ 

 รวมทั้งหมด ๓๐,๕๐๐  ๒๒,๖๐๐  ๗,๙๐๐  ๒๕.๙๐ 
 
๖.๒  มูลค่ำใช้จ่ำย 

ล ำดับที่ รำยกำร รำคำต่อหน่วย จ ำนวน 
มูลค่ำใช้จ่ำย(บำท) 

หมำยเหตุ 

๑ ห้องประชุม ๓๐๐ ๔,๒๐๐  
๒ หอประชุม ๕๐๐ ๗,๐๐๐  
๓ อุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ๒,๘๐๐  
 รวม  ๑๔,๐๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ กำรใช้วิธีกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยช่องทำง ช่วยให้กลุ่มเป้ำหมำยติดตำมข้อมูลข่ำวสำร
ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๗.๒ สถำบันพระบรมรำชชนก และวิทยำลัยมีกำร ก ำหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่เป็นชัดเจน เช่น
ปฏิทินกำรรับสมัครฯ และกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่
ส ำคัญของกระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 

 
 

 



  ๘๘ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑  ควำมร่วมมือที่เข้มแข็งของคณะกรรมกำร ทั้งภำยในสถำบัน และคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำน
ภำยนอก   
 ๘.๒  กำรน ำบทเรียน ข้อเสนอแนะ ปัญหำ อุปสรรค จำกกำรด ำเนินงำนในรอบที่ผ่ำนมำ มำปรับปรุง
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
 ๘.๓  ควำมสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพของระบบกำรรับสมัครและคัดเลือกฯนักศึกษำผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอิเล็คทรอนิคส์ ของสถำบันพระบรมรำชชนก (htt://admission.pi.in.th)   
  ๘.๔  กำรมีทีมงำนที่มำกด้วยประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และมีผู้รู้ที่สำมำรถให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆได้
เป็นอย่ำงด ี      
  
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ กำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ จะขำดผลกำรตรวจตำบอดสีและตรวจกำรได้ 
ยิน ต้องตรวจเพิ่ม และบำงรำยไม่สำมำรถตรวจได้ทันในช่วงเช้ำ 
ข้อเสนอแนะ ในประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขขอให้ระบุเป็นโรงพยำบำลประจ ำจังหวัดเท่ำนั้น 
 ๙.๒ กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ให้รำยงำนตัวเพ่ือสัมภำษณ์และตรวจเอกสำรหลักฐำน   
มีระยะเวลำที่กระชั้นชิดเกินไป ท ำให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำไม่มีเวลำในกำรเตรียมตัวและเตรียมเอกสำรให้ครบ  
ข้อเสนอแนะ  สบช.ควรก ำหนดปฏิทินเว้นระยะเวลำประมำณ ๒-๓ วัน หลังจำกประกำศผล เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ ได้มีเวลำในกำรเตรียมตัวและเตรียมเอกสำรให้ครบ 
 
     

ลงชื่อ      สุวิษำ บัวนำเมือง.     .(ผู้รับผิดชอบ) 
           (นำงสุวิษำ บัวนำเมือง)    นักวิชำกำรศึกษำ 

 
ลงชื่อ.       พัชรี  นุ่มแสง      (ผู้รับผิดชอบ) 

( นำงสำวพัชรี  นุ่มแสง ) 
 

ลงชื่อ       สัมฤทธิ์  ขวัญโพน  (ผู้บริหำรทีร่บัผิดชอบ) 
 ( นำงสำวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน ) 
  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิชำกำร 

      วันที่  28   เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ   ๒560 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการสัมมนาการเรียนการสอน 

๒. ผู้รับผิดชอบ   
                            ๑. นางสาวสิวาพร  พานเมือง 
   ๒. นางสาวเนาวรัตน์  สุขณะล ้า 
   ๓. นางสาวณฐพร  ค้าศิริรักษ์ 
๓. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

๓.๑ ระบบและกลไกการจัดท้าแผนการจัดการเรียนการสอน  จากผลการประเมินและด้าเนินการตาม
ระบบกลไกท่ีก้าหนด 

๓.๒ มีการก้ากับ ติดตามด้าเนินการตามระบบกลไกท่ีก้าหนด 
๓.๓ มีแผนการจัดการเรียนการสอน  มคอ. ๓ , ๔, ๕, ๖  ครบทุกรายวิชาและเรียบร้อยตามก้าหนด 
๓.๔  มีแผนการสอนภาคทฤษฎีและภาคทดลองครบทุกรายวิชาและเรียบร้อยตามก้าหนด 
๓.๕  มีแผนการสอนภาคปฏิบัติและแผนการสอนในคลินิกครบทุกรายวิชาและเรียบร้อยตามก้าหนด 
 

๔. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ประจ้า 
 อาจารย์พิเศษ 
 อาจารย์พ่ีเลี ยงประจ้าแหล่งฝึก 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 5.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  ระยะที่ 1 ขัน้เตรียมการ 
   ๑. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่  
วัตถุประสงค์ นโยบายการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการพัฒนาการบริหารหลักสูตร 
   2 จัดท้าโครงการ เพ่ือน้าเสนอขออนุมัติ 
    3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาสัมพันธ์โครงการ 
  ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
  ๑. สรุปการด้าเนินการ การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา  25๕๙ 
      ๑.๑ คณะกรรมการก้ากับคุณภาพแผนการสอน  การศึกษา  ๒๕๕๙ 



๙๐ 

 

  ๑.๒ คณะกรรมวิเคราะห์ผลและสรุปผล การจัดการเรียนการสอน ( มคอ.5, 6 )  และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
  ๑.๓ น้าเสนอผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการประเมินการ
จัดการเรียน     การสอนสอน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 ๒.การจัดท้าแผนการจัดการเรียนการสอน  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
  ๒.๑ ประชุมจัดท้าระบบและกลไกการจัดท้าแผนการจัดการเรียนการสอน   
  ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ระบบและกลไกการจัดท้าแผนการจัดการเรียนการสอน  ประจ้าปี
การศึกษา  ๒๕๖๐  
  ๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนการเรียนการสอน มคอ.๓ , ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2560   ที่อ้าเภอเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
  - จัดท้าแผนการเรียนการสอน มคอ.๓ , ๔  ทุกรายวิชา  
  ๒.๔  ประชุมสรุปผลการจัดท้าแผนการเรียนการสอน มคอ.๓ ,มคอ.๔ ประจ้าปีการศึกษา 
2560 และเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย   
  ๒.๕ ประชุมเตรียมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประจ้าปีการศึกษา 
2560 ที่วิทยาลัยพยาบาล ในวันที่   17 กรกฎาคม   2560 
  ๒.6 รวบรวมแผนการสอนภาคทฤษฎีและแผนภาคทดลอง  ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาค
การศึกษาท่ี  ๑ 
  ๒.๗ คณะกรรมการติดตามก้ากับการคุณภาพแผนการสอน   
  ๒.8 คณะกรรมการติดตามการด้าเนินการสอนตามแผน 
 ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
  1. สรุปและประเมินผลโครงการตามตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย และตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด 
  2. น้าเสนอผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รับข้อเสนอ แนะ เพ่ือ
น้าไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
          5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ระบบและกลไกการจัดท้าแผนการ
จัดการเรียนการสอน  จากผลการประเมิน
และด้าเนินการตามระบบกลไกท่ีก้าหนด 
 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด้าเนินการทบทวนระบบ
และกลไกการจัดท้าแผนการจัดการเรียนการสอน  ปี
การศึกษา 2558  พบว่า ไม่มีการปรับระบบและกลไกนี   ให้
ด้าเนินการตามเดิม 

๒. มีการก้ากับ ติดตามด้าเนินการตาม
ระบบกลไกท่ีก้าหนด 

1. ด้าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  ปี
การศึกษา  2559   โดยอาจารย์ประจ้า  อาจารย์  อาจารย์
ประจ้าหลักสูตร  และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
จ้านวน   60   คน    ผลการประเมินตามรายงานสรุปการ
จัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา  2559 
2. ด้าเนินการวางแผนการก้าหนดทีมนิเทศและตารางการ



๙๑ 

 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
นิเทศการสอนทั งภาคทฤษฎีแลภาคปฏิบัติ  รอการรับรอง
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และประชาสัมพันธ์ 

๓ มีแผนการจัดการเรียนการสอน  มคอ. 
๓ , ๔, ๕, ๖  ครบทุกรายวิชาและ
เรียบร้อยตามก้าหนด 

 

1.ด้าเนินการวางแผนและจัดท้า  มคอ. 3 / 4  โดยมีการ
จัดท้าครบถ้วน  ร้อยละ  100   ตามรายวิชาที่ด้าเนินการ
เปิดสอน  ปัญหาที่พบยังมีบางรายวิชาที่ด้าเนินการล่าช้า  
และการลงลายมือชื่อ  รวมถึงการลงรายละเอียดในเอกสาร 
2. ด้าเนินการวางแผนและจัดท้า  มคอ. 5 / 6  เดือน  โดย
มีการจัดท้าครบถ้วน  ร้อยละ  100   ตามรายวิชาที่
ด้าเนินการเปิดสอน ปัญหาที่พบยังมีบางรายวิชาที่ด้าเนินการ
ล่าช้า  และการลงลายมือชื่อ  รวมถึงการลงรายละเอียดใน
เอกสาร 

๔  มีแผนการสอนภาคทฤษฎีและภาค
ทดลองครบทุกรายวิชาและเรียบร้อยตาม
ก้าหนด 

 

1.ด้าเนินการวางแผนและจัดท้า  แผนการสอนทั งภาคทฤษฎี
และภาคทดลอง  โดยมีการจัดท้าครบถ้วน  ร้อยละ  100   
ตามรายวิชาที่ด้าเนินการเปิดสอน  ปัญหาที่พบยังมีบาง
รายวิชาที่ด้าเนินการล่าช้า  และการลงลายมือชื่อ  รวมถึง
การลงรายละเอียดในเอกสาร  และการเขียนแผนการสอน
บางส่วนขาดความ  Alignment   

๕  มีแผนการสอนภาคปฏิบัติและแผนการ
สอนในคลินิกครบทุกรายวิชาและเรียบร้อย
ตามก้าหนด 

1. ขณะนี ก้าลังด้าเนินการรวบรวมแผนการสอน  ภาค
การศึกษาท่ี 2  และภาคฤดูร้อน 

 
6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

ระยะที่ 
๑ 

 
 
 
 

-ค่าอาหาร
ว่าง   
 
 
 
 

-ค่าอาหารว่าง   
วันละ  ๕๐  บาท  
จ้านวน  ๕๔  คน  
จ้านวน  ๑  วัน  
=   ๒,๗๐๐  บาท 
 

 -ค่าอาหาร
ว่าง   วันละ  
๕๐  บาท  
จ้านวน  ๕๔  
คน  จ้านวน  
๑  วัน =   

 ๐ 
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ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

 
 

 
 
-ค่าอาหาร
กลางวัน 
 
 

 
 
-ค่าอาหาร
กลางวัน   วันละ  
๑๕๐  บาท  
จ้านวน  ๕๔  คน  
จ้านวน  ๑  วัน  
=  ๘,๑๐๐   บาท 

๒,๗๐๐ บ. 
 

-ค่าอาหาร
กลางวัน   
วันละ  ๑๕๐  
บาท  
จ้านวน  ๕๔  
คน  จ้านวน  
๑  วัน  =  
๘,๑๐๐บาท 

 
รวมเป็นเงิน
ทั งสิ น  
๑๖๘๐๐   
บาท   

 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 

ระยะที่ 
๒ 
 
 

-ค่าอาหาร
ว่าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
-ค่าอาหาร
กลางวัน 
 
 
 
 
 
 

  วันละ  ๑๐๐  
บาท  (มื อ
ละ ๕๐  
บาท)  
จ้านวน  ๕๒  
คน  จ้านวน  
๖  มื อ   
 = ๑๕,๖๐๐  
บาท 
 
มื อละ  ๒๕๐  
บาท  
จ้านวน  ๕๒  
คน  จ้านวน  
๖ มื อ = 
๗๘,๐๐๐ บ. 
 
 

    



๙๓ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

  -ค่าห้องพัก    
 
 
 
 
 
 
 
 
-ค่าห้องพัก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ค่าห้องพัก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ค่าห้อง
ประชุม   
 
 

ห้องละ  
๑๐๐๐  
บาท  
จ้านวน  ๒๔  
ห้อง  
จ้านวน  ๓  
วัน๗๒,๐๐๐  
บาท 
 
ห้องละ  
๑๐๐๐  
บาท  
จ้านวน  ๔  
ห้อง  
จ้านวน  ๑  
วัน  =  
๔,๐๐๐  
บาท 
 
ห้องละ  
๑๔๐๐  
บาท  
จ้านวน  ๑  
ห้อง  
จ้านวน  ๓  
วัน  =  
๔,๒๐๐  
บาท 
 
วันละ  
๓๐๐๐  
บาท  
จ้านวน  ๓  



๙๔ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

 
 
 
 
-ค่าน ้ามัน
เชื อเพลิงรถ
บัส  
  
-ค่าน ้ามัน
เชื อเพลิงรถ
ตู้  
   
-ค่าเบี ยเลี ยง
และค่า
เดินทาง   
 
รวม  
๒๑๓,๖๒๐   
บาท 
 

วัน =  
๙,๐๐๐  
บาท 
 
=  ๔,๕๐๐  
บาท 
 
 
=  ๒,๐๐๐  
บาท 
 
 
   ๒๔,๕๒๐          
บาท 

 รวม 361,608  197,158  1644
50 

  

 
7.  บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
                     - 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑.การวางแผนการด้าเนินการของกรรมการหลักสูตร 
 ๒.ความเข้าใจในการท้างาน       
 ๓. ความสนใจความตั งใจพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
 ๔.การประชาสัมพันธ์  
 



๙๕ 

 

9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. โครงการด้าเนินการปลายปีงบประมาณ เนื่องจาก  มีการด้าเนินโครงการและกิจกรรมของวิทยาลัย
จ้านวนมาก  ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด้าเนินงาน 
 ๒. ช่วงระยะเวลาจัดการประชุมมีการด้าเนินการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  ๔ ชั นปี  ท้าให้อาจารย์ที่
เข้าร่วมการประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ส่งผลให้การเข้าร่วมการประชุมไม่ต่อเนื่อง  
          ๓. ร่วมการวางแผนการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา 

        ๔.  ควรพิจารณาช่วงเวลาที่มีอาจารย์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากท่ีสุด 
 

 
 
ลงชื่อ    สิวาพร   พานเมือง   (ผู้รับผิดชอบ) 
    (  นางสาวสิวาพร   พานเมือง ) 

 
 

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

 วันที่...20....เดือน...กันยายน......พ.ศ.....2560 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์  
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

 
 
 
 



๙๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 9 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม พัฒนาการบริหารการวิจัย และ ผลงานวิชาการ 
๒. ผู้รับผิดชอบ 

  ๒.๑ นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์ 
            ๒.๒  นางสาวควันเทียน วงศ์จันทรา 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การสรา้งองค์ความรู้และนวตกรรม ที่ตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของ 
                          ชุมชน โดยเน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
  
๔. กลยุทธ์ที่  9  เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
  
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
 ๕.๑ มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ  
   ๕.๑.๑ จ านวนผลงานวิจัยอย่างน้อย  ๒๐ เรื่อง/ปี  

๕.๑.๒ จ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) อย่างน้อย จ านวน ๒ เรื่อง/ปี  
๕.๒ มีผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ได้รับการเผยแพร่ 

๕.๒.๑ ในระดับชาติอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง/ปี  
๕.๒.๑.๑ ด้านผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี  
๕.๒.๑.๒ งานวิจัย ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๒ เรื่อง/ปี 
๕.๒.๑.๓ บทความวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี 
๕.๒.๑.๓ ด้านการเรียนการสอน อย่างน้อย ๒ เรื่อง/ปี  
๕.๒.๑.๔ การวิจัยทางคลินิก/การพยาบาล อย่างน้อย ๔ เรื่อง/ปี 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๗.๑ คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จ านวน ๕ คน 

๗.๒ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๕๐ คน  
 
 

๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ   
      ระยะที่ 1     

๑. ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องจากการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 



๙๘ 
 
          ๒. รวบรวมผลการประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารการวิจัยและองค์ความรู้ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แล้ววิเคราะห์ผลเพื่อหาแนวทางการพัฒนางาน 

๓. ประชุมวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
          ๔. ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม
กิจการนักศึกษา กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ๕.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๖. ประชาสัมพันธ์โครงการ  
 
   ระยะที่ 2     ด าเนินการพัฒนาการบริหารการวิจัย/ผลงานวิชาการ ดังนี้ 
 ๑. ประชุมเพื่อก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย/ผลงานวิชาการ รวมทั้งทบทวนข้อมูล
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ผ่านมา  

๑.๒ ก าหนด เป็น ๔ กลุ่ม คือ ระดับกลุ่มวิชา ระดับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับบุคคล : ผู้ที่ 
จะท าผลงานเลื่อนระดับ, อาจารย์ประจ าหลักสูตร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ 
  ๑.๒ ก าหนดจ านวนผลงานวิจัยแต่ละระดับในระยะเวลา ๕ ปี 
 ๒. ประชุมทบทวน/ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย  

๒.๑ ทบทวน/ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับพันธกิจวิจัย โดย 
พิจารณาความก้าวหน้าและความสามารถในการด าเนินการวิจัยตามแผน 
  ๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ช่วยเหลือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ หนังสือ ต ารา ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (๔ ครั้ง/ปี) คือ ครั้งที่ ๑ (๒๖ ม.ค.๖๐, ๑๖ ก.พ. 
๖๐) ครั้งที่ ๒  (๑๕-๑๖ มี.ค.๖๐ )   ครั้งที่ ๓  (๘ มิ.ย.๖๐) และครั้งที่ ๔ (๒๓-๒๔ ส.ค. ๖๐) 
 ๓. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้ผู้วิจัยสามารถท าวิจัยได้ตามแผน  ได้แก่ ให้รางวัลผู้ที่ด าเนินงาน
ได้ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ที่ผลงาน วิจัยที่ด าเนินงานไม่ได้ตามแผน 
 ๔. ทบทวนงบสนับสนุนงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก 

๔.๑ กลุม่งานประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การเบิกจ่ายงานวิจัยตามเกณฑ์สบช./เอกสาร 
เบิกเงินวิจัยของกลุ่มงานและกลุ่มบริหาร(พัสดุ) 

๔.๒ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
 - จ านวนงบส าหรับผลงานแต่ละชนิด (วิจัย, หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ) 

๔.๓ ระเบียบและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๔.๔ การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ     

 ๕. พัฒนาการให้ค าปรึกษาในการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ  
๕.๑ จัดท าห้องคลินิกวิจัย 

  ๕.๒ พัฒนาแนวทางการให้ค าปรึกษา เช่น  มีการจัดตารางผู้ให้บริการให้ค าปรึกษา และ
พัฒนา ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 
ระยะที่ 3 
 ติดตามก ากับ/และก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ทุก ๓ เดือน 

รายงานข้อมูลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีด าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ และติดตามก ากับ    
รายงานงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีจะด าเนินการใหม่ และติดตาม 

   ACT 



๙๙ 
 
 ๑. ประชุมทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการด าเนินการวิจัย/การผลิตผลงานวิชาการ 
- สอบถามความเห็นของผู้ใช้บริการต่อคู่มือฉบับเดิม 
- กลุ่มงานวิจัยปรับปรุงคู่มือฉบับใหม่ 
- ประกาศใช้คู่มือฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเผยแพร่ (รูปเล่มส าหรับทุกกลุ่มวิชา, ใน web ของ
วิทยาลัย)  
 ๒. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
 ๓. สนับสนุนการไปน าเสนอวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติที่ต่างประเทศ ส าหรับ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
           ๔. กลุ่มงานวิจัยสรุปผลการด าเนินงาน สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาเสนอต่อ
ผู้บริหารและน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑ มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ  
    ๑.๑ จ านวนผลงานวิจัยอย่างน้อย  ๒๐ เรื่อง/ปี  
    ๑.๒ จ านวนผลงานวชิาการ (หนังสือ/ต ารา) 
อย่างน้อย จ านวน ๒ เรื่อง/ปี  

 

๑ มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ  
    ๑.๑ จ านวนผลงานวิจัย  38 เรื่อง 
    ๑.๒ จ านวนผลงานวชิาการ (หนังสือ/ต ารา) 
จ านวน ๒ เรื่อง คือ กลุ่มวิชา เด็ก และ ชุมชน  
 

๒ มีผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ได้รับการ
เผยแพร่ 
    ๒.๑ ในระดับชาติอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง/ปี  
        ๒.๑.๑ ด้านผู้สูงอายุ อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี  
        ๒.๑.๒ งานวิจัย ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อย่างน้อย ๒ เรื่อง/ปี 
        ๒.๑.๓ บทความวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี 
        ๒.๑.๔ ด้านการเรียนการสอน อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง/ปี  
       ๒.๑.๕ การวิจัยทางคลินิก/การพยาบาล 
อย่างน้อย ๔ เรื่อง/ปี 

๒ มีผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ได้รับการเผยแพร่ 
    ๒.๑ ในระดับชาติอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง  
        ๒.๑.๑ ด้านผู้สูงอายุ อย่างน้อย ๑ เรื่อง  
        ๒.๑.๒ งานวิจัย ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
        ๒.๑.๓ บทความวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
        ๒.๑.๔ ด้านการเรียนการสอน อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง  
       ๒.๑.๕ การวิจัยทางคลินิก/การพยาบาล อย่าง
น้อย ๔ เรื่อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. 

ประชุมเพ่ือก าหนด
นโยบายและทิศทาง 
การวิจัย/ผลงาน
วิชาการ  

๖,๕๐๐       

๒. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ช่วยเหลือสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัย/

ผลงานวิชาการ 
หนังสือ ต ารา  

๗๖,๓๐๐ 9,000      

๓. 

สนับสนุนผลงานแต่
ละชนิด (วิจัย, 
หนังสือ / ต ารา/
บทความวิชาการ)  

๓,๒๗๙, 
๐๐๐  

      

๔. ค่าวัสดุ ท าเล่มคู่มือ  ๒,๐๐๐        

๕. 
เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การด าเนินงาน
วิจัย/ผลงานวิชาการ 

๑๑๕,๒๐
๐  

      

๖. 

สนับสนุนการไป
น าเสนอวิจัยเวทีการ
ประชุมวิชาการนานา 
ชาติต่างประเทศ 

๓๐๖,๐๐
๐ บาท 

 
      

๗. 
ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน สรุป
ปัญหา อุปสรรค  

-ค่าอาหาร
ว่าง  
๒๐๐ บาท 

 

      

 รวมทั้งหมด ๓,๗๘5, 
๒๐๐  

 351, 
090 

 3,434
,110 

 90.72 

 
 
 



๑๐๑ 
 
 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 
ล าดับที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ า น ว น มู ล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม (6 ชั่วโมงX7วัน =42) 300 12,6๐๐  
๒ ค่าเครื่องเสียง (6 ชั่วโมงX7วัน =42) 100 4,200  
๓ ค่าคอมพิวเตอร์ (6 ชั่วโมงX7วัน =42) 100 4,200  
รวมทั้งสิ้น 21,0๐๐  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การวางแผนเป็นขั้นตอนสิ่งที่ส าคัญยิ่ง และควรมีตารางของงานแผนที่ชัดเจน ไม่ควรมีการปรับเลื่อน
ไปมา จึงจะท าให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การท างานเป็นทีมของกลุ่มงาน มีการสื่อสารและประสานงานที่ดี 
 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 จัดท าห้องคลินิกวิจัย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเรื่องแผนการท างานของงาน
จัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริหาร 
 

 
ลงชื่อ   .อัจฉรา มีนาสันติรักษ์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ ..นิสากร  วิบูลชัย...).   .(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(.นางนิสากร  วิบูลชัย...) 
ต าแหน่ง…รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 วันที่....28....เดือน...กันยายน.....พ.ศ....2560...... 
 
 



 ๑๐๒  
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการกลยุทธ ์

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล ำดับที่โครงกำร / กิจกรรมที ่10   
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม :   พัฒนาเครือข่ายการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการให้มีความเข้มแข็ง 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  ดร.ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การสรา้งองค์ความรู้และนวตกรรม ที่ตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของ 
                            ชุมชน โดยเน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
๔. กลยุทธ์ที่ 9  :   เร่งรัดพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
๕. ตัวช้ีวัดโครงกำรและค่ำเป้ำหมำย 

๕.๑ มีเครือข่ายการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 
เครือข่าย 

๕.๒ จ านวนอาจารย์ที่ร่วมท าวิจัยในเครือข่ายเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ 10 
๕.๓ จ านวนอาจารย์เป็นที่ปรึกษา/วิทยากรการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 10 
๕.๔ จ านวนผลงานวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายอย่างน้อย ๕ เรื่อง/ปี 
๕.๕ จ านวนผลงานวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายที่ ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี 

๖. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  
  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๗. กลุ่มเป้ำหมำย 

๗.๑ คณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๕ คน 
๗.๒ คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัยภายในประเทศ ๒๐ คน 
๗.๓ อาจารย์ในเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัยจากต่างประเทศ ๘ คน 

๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

1) ขั้นเตรียมกำร  
 ๑.๑   รวบรวมผลการประเมินผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ2559 แล้ววิเคราะห์ผลเพื่อหา
แนวทางการพัฒนางาน 
 ๑.๒ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 ๑.๓ ประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย 
 ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย 
         ๒) ขั้นด ำเนินกำร  (DO) 
 ๒.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒.๒ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย  
 ๒.๓ ด าเนินการพัฒนาการบริหารการวิจัย/ผลงานวิชาการ ดังนี้ 
       ๒.3.1 เครือข่ายการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการภายในประเทศ (รพ.มค และ รพ กาฬสินธุ์) 



 ๑๐๓  
 

            1) ส่งเสริมให้มีจ านวนอาจารย์ใน วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการผลิตผลงานวิจัยร่วมกับ
เครือข่าย 
            ๒) ส่งเสริมให้การด าเนินงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายเป็นไปตามแผนที่ก าหนดโดย 
            -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย เพ่ือรายงานและ
ก ากับติดตามงานวิจัย ทุก ๓ เดือน และรายงานการติดตามความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร 
                     - มีการช่วยเหลือในการท าวิจัย  
     ๒.3.2 เครือข่ายการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการกับต่างประเทศ  
            1) ส่งเสริมให้มีจ านวนอาจารย์ใน วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการผลิตผลงานวิจัยร่วมกับ
เครือข่าย 
            ๒) ส่งเสริมให้การด าเนินงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายเป็นไปตามแผนที่ก าหนดโดย 

   ประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการวิจัย โดยมีศาสตราจารย์จาก Graduate school of health 
science, Okayama University, Japan มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัยโดยมีการบรรยายพิเศษ  
หัวข้อการใช้เครื่องมือในการประเมินความเจ็บปวดและการตรวจร่างกายผู้ที่มีความเจ็บปวด  โดย ดร.คิโยโกะ 
ฟุไค และมีการสาธิตการใช้เครื่องมืออิเล็กโทรนิค ในการประเมินความเจ็บปวดของผู้ป่วย (Pain Vision PS-
2100) และหารือในการท างานวิจัยร่วมกัน 

   ๒.4 ส่งเสริมให้น าผลงานวิจัย/วิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
           ๓) ขั้นด ำเนินกำร  (CHECK) 
             ๑. กลุ่มงานวิจัยฯ สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   ๒. สรุปปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาเสนอต่อผู้บริหาร และน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑ มีเครือข่ายการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 
เครือข่าย 

๑ มีเครือข่ายการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีมี
การด าเนินงาน 2 เครือข่าย ประกอบด้วย
โรงพยาบาลสารคาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

๒ จ านวนอาจารย์ที่ร่วมท าวิจัยในเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 
อย่างน้อย ร้อยละ 10 

๒ จ านวนอาจารย์ที่ร่วมท าวิจัยในเครือข่ายจ านวน 
๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ๓๒.๗๗ 

๓ จ านวนอาจารย์เป็นที่ปรึกษา/วิทยากรการ
ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 
10 

๓ จ านวนผลงานวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายจ านวน ๕ 
เรื่อง 
 

4. จ านวนผลงานวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายที่ ได้รับ
การเผยแพร่อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี 

๔ จ านวนผลงานวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายที่ ได้รับการ
เผยแพร่ ๒เรื่อง และรอตอบรับการตีพิมพ์ ๒ เรื่อง  

 
 
 
 



 ๑๐๔  
 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล ำ 
ดับที่ 

รำยกำรที่ใช้
จ่ำย 

แผนกำรใช้จ่ำย 
จ ำนวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่ำย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รำยได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือจ่ำย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

8,8๐๐ -  -    

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000   -    
3. ค่าตอบแทน

วิทยากร 
3,600       

         
รวมทั้งหมด 14,400 8,850 5,550 38.54 

 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล ำดับที่ รำยกำร รำคำต่อหน่วย 
(บำท) 

จ ำนวนมูล
ค่ำใช้จ่ำย(บำท) 

หมำยเหตุ 

1. ห้องประชุม  300 บ./21 ชม. 6,300  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./20 ชม. 2,0๐๐  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./20 ชม. 2,000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./15 ชม. 750  

รวม  11,050  
 
๑๐. บทเรียนทีไ่ด้เรียนรู้ 

การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติมีน้อย และยังไม่มีการจดสิทธิบัตรผลงานวิชาการ 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การร่วมมือและร่วมใจในการพัฒนางาน 
 
 
 



 ๑๐๕  
 

๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 วิทยาลัยควรเพิ่มการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาติและด าเนินการให้มีการจดสิทธิบัตรผลงานวิชาการ 
 

ลงชื่อ........ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(ดร.ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ.   อัจฉรา มีนาสันติรักษ์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
          (นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์.) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
 วันที่  ๒๘  เดือน.   กันยายน  พ.ศ 2560 



๑๐๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล ำดับที่โครงกำร / กิจกรรม   11 
๑. ชื่อโครงกำร / กิจกรรม   :   โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : นางมลฤดี    แสนจันทร์     
๓. ระยะเวลำด ำเนินกำร : ตุลาคม  ๒๕๕9 – กันยายน  ๒๕60 

 ๔. กลุ่มเป้ำหมำย  
     4.1   อาจารย์ จ านวน 54 คน 
     4.2   คณะกรรมการจัดท าคลังความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ จ านวน 10 คน 
 
๕. ผลกำรด ำเนินงำน  
    ๕.๑ ผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมกำร (PLAN) 

๑. วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ของการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มาวางแผนการ
ด าเนินงาน  

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

๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๓.๑ ก าหนดและแต่งตั้งกรรมการ KM team ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
๓.๒ ประชุมกลุ่มทุกกลุ่มของวิทยาลัยเพื่อก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ 
๓.๓ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามกลุ่มของวิทยาลัย 

           -  วิชาการ 
         -  วิจัยและนวัตกรรม 
          -  กิจการนักศึกษา 

                   -  ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
๓.๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการของแต่ละกลุ่ม 
๓.๕ ก ากับติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ของแต่ละกลุ่ม 
๓.๖ ประชุมน าเสนอความก้าวหน้าของการจัดการความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดของ

แต่ละพันธกิจ 
๓.๗ จัดเวที KM day 
๓.๘ เผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้สู่บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 



๑๐๗ 
 

๓.๙ สรุปองคค์วามรู้เป็นลายลักษณ์อักษร และการเผยแพร่สู่ภายนอกวิทยาลัยทาง 
website ของวิทยาลัย 

๓.๑๐ ด าเนินการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
๓.๑๑ จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี/องค์ความรู้ในแต่ละของกลุ่มของวิทยาลัย 

           ๓) ขั้นด ำเนินกำร  (CHACK) 
                การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  โดยกลุ่มงานวิจัยสรุปและประเมินผลการด าเนินงานและน า
ผลการประเมินไปใช้ในการแผนพัฒนาในปีต่อไป 

 
   5.2  ผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดโครงกำร  

ตัวช้ีวัดโครงกำรและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
๑.มีระบบและกลไกการจัดการความรู้ วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 4 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการนักศึกษา กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ และกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพมีข้ันต้อน
การจัดการความรู้ และแผนการจัดการความรู้ 

2. มีระบบและกลไกการก ากับติดตาม มี
รายงานผลการติดตามก ากับ 5 ครั้ง 

มีแผนก ากับการติดตามการจัดการความรู้ ดังนี้ โดยกลุ่ม
วิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่นความ
รู้ เรื่อง การจัดท าแบบประเมินการเรียนการสอนตาม TQF 
กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 
4 ครั้ง ไดแ้ก่น ความรู้เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ผลิตผลงานวิจัย R2R   กลุ่มกิจการนักศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่นความรู้เรื่องรูปแบบ
การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่
นความรู้เรื่อง การประหยัดพลังงาน 

3. มีการจัดการความรู้ครบทุกกลุ่ม  ๕ 
ประเด็น 

 วิทยาลัยกระตุ้น ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ครบทุกกลุ่ม   
   - กลุ่มวิชาการ เรื่อง การจัดท าแบบประเมินการเรียนการ
สอนตาม TQF 
   - กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  เรื่อง การสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายผลิตผลงานวิจัย R๒R 
   - กลุ่มกิจการนักศึกษา เรื่อง การบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา 
   - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เรื่อง มาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

4. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือองค์ความรู้ อย่าง
น้อย 2 เรื่อง (การเรียนการสอน, วิจัย) 

วิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดี ครบทุกกลุ่ม ดังนี้   
    - กลุ่มวิชาการ เรื่อง การจัดท าแบบประเมินการเรียนการ



๑๐๘ 
 

ตัวช้ีวัดโครงกำรและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
สอนตาม TQF 
    -  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  เรื่อง การสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายผลิตผลงานวิจัย R๒R 
    - กลุ่มกิจการนักศึกษา เรื่อง การบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา 
     - กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เรื่อง มาตรการ
ประหยัดพลังงาน. 

 
๖. งบประมำณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมำณที่ใช้ 

ล ำ 
ดับที่ 

รำยกำรที่ใช้
จ่ำย 

แผนกำรใช้จ่ำย 
จ ำนวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่ำย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รำยได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือจ่ำย 

1 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง   

       

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

       

รวมทั้งหมด 40,575   6,400 34,175 84.22 

         
    6.๒   มูลค่ำใช้จ่ำย 

ล ำดับที่ รำยกำร รำคำต่อหน่วย 
(บำท) 

จ ำนวนมูล
ค่ำใช้จ่ำย(บำท) 

หมำยเหตุ 

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

รวม  15,000  
 
 
 



๑๐๙ 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑. การก าหนดแผนการด าเนินการจัดการความรู้ที่ชัดเจนท าให้ลดความคลาดเคลื่อนในการด าเนินงาน 
         ๒. การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง จะท าให้ได้เทคนิคในการด าเนินงาน 
         ๓. การบันทึกการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ควรมีการบันทึกทุกครั้ง 
11. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุน และมีการก ากับติดตาม 
 ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตาม ประสานงานกับกลุ่มต่างๆในการจัดการความรู้ 
  ๓. มีการก าหนดแผนการด าเนินการจัดการความรู้ 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ (ACT) 
 1. พัฒนาศักยภาพของคุณลิขิตในการถอดองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 
 

ลงชื่อ         มลฤด ีแสนจันทร์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางมลฤดี แสนจันทร์ ) 
              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ             (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2560 

 
 



๑๑๐ 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์  
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

 
ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 

 
 

 

 



๑๑๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

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

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 12  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :   โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพที่
ตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของชุมชน 

๒. ผู้รับผิดชอบ  :   นางแจ่มจันทร์   รีละชาติ   และกลุ่มงานบริการวิชาการ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการ 
                            ของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ 4  : พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของชุมชน 
 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
 ๑. มีจ านวนหลักสตูรทีต่อบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของชุมชน อย่างน้อย๒ หลักสูตร 
 ๒. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการตามสาขา ร้อยละ ๑๐ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1   ตุลาคม  2559  -  กันยายน 2560 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :   
      7.1  อาจารย์ของวิทยาลัย   จ านวน   50 คน 
      7.2  คณะกรรมการด าเนินงาน   จ านวน   7  คน 
 
  ๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
 ๑. ร่วมประชุมกับเขตสุขภาพที่ ๗ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.  ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  

1.พัฒนาหลักสูตรการอบรมใหม่ 
 1.๑  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
 1.๒ หลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ case manager 
 2.  ประชุมร่วมกับกลุ่มวิชาการในการวางแผนในการให้บริการวิชาการของอาจารย์และการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย 
 3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการน าหลักสูตรไปใช้ในการบริการ 
 4. สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ 
 



๑๑๒ 
 

 5. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการน าหลักสูตรด้านการบริการวิชาการไปใช้ และการมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการของอาจารย์ 
 ระยะที่  ๓  ขั้นประเมินผล 
    ๑. สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคมเกี่ยวกับผลส าเร็จ 
ประโยชน์ คุณค่าผลกระทบและการชี้น าสังคม  ตามท่ีก าหนด 
 ๒. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะ และน าไปใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินการต่อไป 
 ๓.  มีการติดตาม ก ากับและประเมินผลการใช้หลักสูตรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     
      8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. มีจ านวนหลักสตูรทีต่อบสนองระบบ
สุขภาพและความต้องการของชุมชน อย่าง
น้อย ๒ หลักสูตร 
  

วิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับระบบ
บริการสุขภาพ 18 สาขา และตามนโยบายของ กสธ. ใน
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย และด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรที่รองรับระบบบริการสุขภาพ 18 สาขา และตาม
นโยบายของ กสธ. จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
1) หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
 2) หลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
term care manager)  
3) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น) 
     ทุกหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ขอรับรองหน่วยคะแนน
ของสภาวิชาชีพ และวิทยาลัยได้ร่วมกับสถานบริการ
สุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 7 จัดท าและด าเนินการจัดอบรม
ในหลักสูตรตามแผนที่ก าหนด 

๒. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
วิชาการตามสาขา ร้อยละ ๑๐ 
 

อาจารย์มีความเช่ียวชาญในการให้บริการวิชาการตามสาขา  
ร้อยละ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

รายได้ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร
กลางวันและ
อาหารว่าง  

2,500 - 2,000 - 500 -  

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 - 3,000 - - - - 
รวมทั้งหมด 5,500 5,000 500 9.09 

         
๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  300 x5 1,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 100x5 500  
3. ค่าเครื่องเสียง 100x5 500  

รวม  2,500  
 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 -ต้องด าเนินการตามแผนจึงจะบรรลุเป้าหมายที่ดี 
  
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
   -การก ากับ ติดตาม และมุ่งมั่นในบทบาทหน้าที่ 
 
 
1๒. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 - มีการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ และมอบหมายบุคคลที่ชัดเจน มีการก ากับติกตามอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
 



๑๑๔ 
 

ลงชื่อ         แจ่มจันทร์  รีละชาติ    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                         (นาง แจ่มจันทร์  รีละชาติ ) 

                หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ 
 

ลงชื่อ         (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่ 13 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม :    โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ 
                                      ผู้สูงอายุ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  อ.พัชรี  แวงวรรณ   และงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม ที่ตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของ
ชุมชน โดยเน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ  
๔. กลยุทธ์ที่ ๖ : ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
    1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
    2. มีคลังความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
    ๓. มีศูนย์การเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน อย่างน้อย 1 ศูนย ์
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  : 1  ตุลาคม 2559  - กันยายน  2560  
๗. กลุ่มเป้าหมาย   :  ประกอบด้วย 
    7.1  คณะกรรมการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
    7.2  คณะกรรมการในชุมชนวัดธัญญาวาส /  และพ้ืนที่ ต. เสือโก๊ก  อ. แกด า 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
      8.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
 ๑. SWOT Analysis 
 ๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มวิชาการและกลุ่ม
กิจการนักศึกษา 
 ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  ๓. ด าเนินการพัฒนาการด าเนินงาน ดังนี้ 
         ๓.๑ ประชุมวางแผน/ท าความเข้าใจ/ขับเคลื่อนไปทั้งองค์กร 
                    ๓.๑.๑ บูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการของอาจารย์ 
          ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล   

1) สรุปและประเมินผลโครงการ เกี่ยวกับผลส าเร็จ ประโยชน์ คุณค่าผลกระทบและการชี้น า
สังคม  

2) น าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม 



๑๑๖ 
 

     8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน  

1. มีระดับความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 86   

2. มีคลังความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
ผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

2. มีการจัดท าคลังความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านผู้สูงอายุ เรื่อง 
กระบวนการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ 

๓. มีศูนย์การเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน อย่างน้อย 1 ศูนย ์

3. มีการก าหนดศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ 2 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์
การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ ที่วิทยาลัยฯ 2)  ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ ที่ชุมชนวัดธัญญาวาส   

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือจ่าย 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 
1 ค่าอาหารว่าง

และอาหาร
กลางวัน  

1,275 - - - - - - 

2 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

2,๔๐๐   - - - - - - 

3 ค่าเดินทาง
วิทยากร 

1,๐๐๐ - - - - - - 

 รวม 4,67๕ 
 

- 
 

3,675 
 

- 
 

1,000 
 

- 
 

21.39 
 

 
๙.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

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

รวม  7,500  



๑๑๗ 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
1) การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มีการ

ประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้ งใจในการท างาน 
มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานศูนย์ความเป็น
เลิศฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุและ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

2) การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วาง
แผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงานและมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีม
วิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 

 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1) การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

2) การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
3) การควบคุมก ากับติดตามงาน 
4) ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 

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

ที่มุ่งมาตรฐาน 
 
 

ลงชื่อ          แจ่มจันทร์   รีละชาติ     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                                        (นางแจ่มจันทร์   รีละชาติ ) 

            หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ 
 

ลงชื่อ        .    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                    วันที่  20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2560 
 
 



๑๑๘ 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการประจ า  
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

 
ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 

 
 

 

 



๑๑๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่22 
๑. ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   1. นางกานต์รวี โบราณมูล 
                       2. นางสาวพัชรี แวงวรรณ    
                       3. นางสาวนิตยา  กออิสรานุภาพ  
                       4. นางอักษ์ศรา   กะการดี                 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 
4. กลุ่มเป้าหมาย    
          - คณะกรรมการศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๐ คน 
          - นักศึกษาพยาบาลจ านวน 20 คน /ครั้ง 
          - ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ผู้สูงอายุ วศม. จ านวน 40 คน/ครั้ง 
 
5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
         ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา  และประชุมจัดท าแผนบริการวิชาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
          ๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  และประชาสัมพันธ์โครงการ 
          ๓.  ด าเนินการให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชน  ได้แก่ ตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดี   ตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นและจัดกิจกรรมส่งเสริม/ป้องกัน/ฟ้ืนฟู ในกลุ่มผู้สูงอายุโรค   เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและ
ด้อยโอกาสที่บ้าน โดยเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน    จัดกิจกรรมถ่ายถอดองค์ความรู้ของผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุภายในวิทยาลัย   บูรณาการบริการวิชาการผู้สูงอายุกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑   บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และถอดบทเรียน
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ระหว่างผู้สูงอายุ อาจารย์ และนักศึกษา 
 
    5.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีองค์ความรู้จากการพัฒนาผู้สูงอายุใน
ศูนย์บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุภายใน
วิทยาลัย อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

มีองค์ความรู้จากการพัฒนาผู้สูงอายุในศูนย์บริการ
วิชาการสุขภาพผู้สูงอายุภายในวิทยาลัย  ๒  เรื่องคือ 
การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ  และสมุนไพรไทย



๑๒๐ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

๒. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การพัฒนาการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
อย่างน้อย 2 เครือข่าย 

มีการจัดท าข้อตกลงความมือ (MOU )กับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาการบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  จ านวน  ๑๗  หนว่ยงาน ได้แก่  
โรงพยาบาลมหาสารคาม  ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
และองค์การบริหารส่วนต าบล  ๑๓  ต าบล 

๓. มีผลการบูรณาการการบริการวิชาการผู้สูงอายุ
กับการเรียนการสอน อย่างน้อย  ๑ รายวิชา และ
การวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

มีการบูรณาการการบริการวิชาการผู้สูงอายุกับการ
เรียนการสอน  ๑ รายวิชาคือ  รายวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ  ในประเด็น การประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุ  และการวิจัย ๑ เรื่องคือผลของการ
เล่นอังกะลุงโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

๔.การมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุของอาจารย์ อย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
อาจารย์ทั้งหมด 

อาจารย์ของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุ  จ านวน  ๑๕  คน  (  จากอาจารย์
ทั้งหมด  ๔๕  คน  )  คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓ 

 
6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหารว่าง ๕,๔๐๐๐ -  -    
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๖๐๐๐ -  -    
3. ค่าวิทยากร   ๑,๔๔๐๐ - 0 - ๑,๔๔๐๐   
๔. ค่าวิทยากรและ

ค่าอาหารว่างในการ
ประชุมถอดบทเรียน 

๕,๗๐๐ - ๐ - ๕,๗๐๐   

 รวมทั้งหมด ๙๐,๑๐๐ - 26545 - 63,555  70.54 

 
 



๑๒๑ 
 

 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. 
 

ค่าใช้ห้องประชุม  ค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์  ค่าใช้เคื่องเสียง 

 ๒๒,๓๐๐  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
        7.๑ การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มีการประชุม
เตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้งใจในการท างาน มีความ
พร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
            8.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

  8.๒   การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
  8.๓ การควบคุมก ากับติดตามงาน 

   8.๔  ความมุ่งม่ันตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    
           9.๑ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการวิชาการที่
มุ่งมาตรฐาน 
 

 
ลงชื่อ    กานต์รวี  โบราณมูล   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางกานต์รวี   โบราณมูล .) 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ     แจ่มจันทร์  รีละชาต    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางแจ่มจันทร์  รีละชาติ) 
ต าแหน่ง…หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ 
วันที่  28 .เดือน..กันยายน...พ.ศ.....2560 



๑๒๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ---------------------------------- 

ล าดับที่โครงการที่ 23 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)  รุ่นที่   ๒๗ 
๒. ผู้รับผิดชอบ   อ.ชนิสรา แสนยบุตร/อ.ขนิษฐา ธนสมบัติ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  –  ๑๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการคัดเลือกจาก วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จ านวน ๕๔ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
    5.1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ระยะท่ี ๑ ขั้นเตรียมการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (งานบริการวิชาการ)  
 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงานโครงการ  
 ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งคู่มือการอบรม 
 ๓. ประสานงาน ติดต่อวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.ด าเนินการโดย 
       ๔.๑ การเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้านการบริหารงานและการจัดการ ประกอบด้วย  
    1) การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาสมรรถนะทางกาย ทางจิต ทางบุคลิกภาพของผู้เข้า
รับการอบรม 
    2)  การบรรยาย อภิปราย เนื้อหาตามหลักสูตรที่ก าหนด 
     3) ฝึกปฏิบัติการบริหารองค์กรและวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
      4) การศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  5. สรุปผลการเรียนรู้และประเมินผลการอบรม 
 
 ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
 ๑. ประเมินผลโครงการ และประชุมทีมผู้ประเมินผล  
 ๒. สรปุผลการด าเนินงาน เสนอผุ้บรหิารรบัข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
 
   5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ ร้อยละของผู้ เข้าอบรมผ่านเกณฑ์
ทดสอบความรู้ แ ละสมรรถนะตามที่
หลักสูตรก าหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

  ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้และสมรรถนะตามท่ี
หลักสูตรร้อยละ ๑๐๐ 



๑๒๓ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕.๒ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๖.๒ 
 

๕.๓ ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสมรรถนะของ
บุคลากรภายหลัง  เข้ารับการพัฒนาใน
ระดับมากข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

   ๓. ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลัง เข้ารับการพัฒนาในระดับ
มากขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ (ยังไม่ครบระยะติดตาม) 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
 ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ 

เงิน
งบ 

เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

๑ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ๒๓๕,๘๐๐      
๒ ค่าท่ีพักและค่าเดินทาง

วิทยากร 
 ๕๐,๐๐๐      

๓ ค่ากระเป๋าเอกสาร  ๑๘,๐๐๐  ๑๖,๒๐๐    
๔ ค่าเอกสารประกอบการ

อบรม 
 ๕๐,๐๐๐      

๕ ค่าอาหาร ๖๐๐ บาท x 
๖๙ คน x ๑๙ วัน 

 ๘๕๕,๐๐๐      

๖ ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x 
๒ มื้อ x ๖๙ คน x๑๙ วัน  

 ๗๑,๒๕๐      

๗ ค่าจ้างเหมารถพร้อม
น้ ามันเชื้อเพลิง 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

     

๘ ค่าท่ีพักในการศึกษาดูงาน  ๕๗,๖๐๐      
๙ ค่าตอบแทนแหล่งฝึก

ศึกษาดูงาน 
 ๖,๐๐๐      

๑๐ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 

  ๑๑,๐๔๐      

๑๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๖๕,๓๑๐      
๑๓ ค่าใช้จ่ายจากวิทยาลัยนัก

บริหารสาธารณสุข  
 ๐      

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

 ๑,๔๔๐,๐๐๐  ๑,๔๔๐,๐๐๐    0 



๑๒๔ 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต 
คอมพิวเตอร์ 

๑๕ วัน x วันละ ๗ ชั่วโมง x 
ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท x  ๓ 
เครื่อง 

๓๑,๕๐๐ 
 

 

๒. ค่าห้องประชุมใหญ่ ๑๕ วันๆละ ๗  ชั่วโมงๆละ 
๓๐๐ บาท   

๓๑,๕๐๐  

๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย ๑๕ วันๆละ ๓  ชั่วโมงๆละ
๓๐๐ บาท  จ านวน ๖  ห้อง      

๘๑,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐ 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑     การบริหารจัดการของกลุ่มงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานกลุ่มงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างาน
เป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ
และใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒    วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

๗.๓    การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในการ
อบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๗ 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
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ๘.๕ ความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 



๑๒๕ 
 

๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑  จากการประเมินผลการจัดการอบรมผู้เข้าอบรมเสนอให้ปรับปรุงห้องน้ าโดยเพ่ิมชักโครก 
เนื่องจากอายุส่วนใหญ่มากกว่า ๓๕ ปีท าให้มีอาการปวดเข่าเมื่อใช้ห้องน้ า 

๙.๒  การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 ๙.๓  การพัฒนาปัจจัยเอื้อ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริการวิชาการท่ีมุ่ง
มาตรฐาน   
   
     ลงชื่อ           ชนิสรา แสนยบุตร  
                            ( นางสาวชนิสรา แสนยบุตร )   
            ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
                                           ลงชื่อ          นสิากร    วิบูลย์ชัย  
           ( ดร.นิสากร วิบูลย์ชัย ) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                                     วันที ่  28    กันยายน   2560 



 ๑๒๖  
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   24  
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   ประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๕๙ : R2R Learning and Sharing 
๒. ผู้รับผิดชอบ : ๒.๑ นางสาวสุภาพร  ประนัดทา 
          ๒.๒ นางสาววรรวิษา  ส าราญเนตร 
 ๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา  ๒  วัน 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
- บุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ  พยาบาลเทคนิค 

นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต / นักศึกษา 
และศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๑๐๐ คน 

 - คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน ๑๕ คน  
 รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน 

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

   เริ่มด าเนินโครงการโดยการจัดท า Need Assessment โดยมีความต้องการให้เกิดการประชุมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ พัฒนางานและประสบการณ์จากงานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research: R๒R) ที่จะส่งผล
ให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมสุขภาพ เกิดการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร และเปิดโอกาส
ให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ พร้อมกับเกิดความร่วมมือ
กับเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานรวมถึงศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม หลังจากท่ีเกิด
ความต้องการที่ชัดเจนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
           ๒) ขั้นด าเนนิการ  (DO) 
               ๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

     ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านเว็บไซวิทยาลัย จัดส่งเอกสารประชามสัมพันธ์ตามหน่วยงาน  
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนต่างๆภายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     ๓. ประชุมวิชาการโดย 
     วันแรกการบรรยายพิเศษโดย ศ.นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ การ

ออกแบบวิจัย R๒R กลับไปท างานต่อที่ท างานให้ส าเร็จได้อย่างไร รวมถึงมีการเยี่ยม Poster presentation 
               วันที่สองของการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการน าเสนอผลงานวิจัย 
                  - การน าเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) แบ่งการน าเสนอออกเป็น ๒ กลุ่ม ก าหนดการ
น าเสนอเรื่องละ 10 นาที และวิพากษ์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 นาที มีวิจัยที่ร่วมน าเสนอทั้งหมด  41  เรื่อง 



 ๑๒๗  
 

ประกอบด้วย การน าเสนอ Oral presentation ทั้งหมด 33 เรื่อง และการน าเสนอ Poster presentation 
ทั้งหมด 8 เรื่อง 
 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHECK) 

     หลังจากเสร็จสิ้นโครงการมีการประชุมเพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่างๆที่ 
ได้รับจากแบบประเมินและการเสนอความคิดเห็น 
 
   ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนผู้เข้าประชุมมีคะแนนความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานประจ าสู่
งานวิจัย (R2R) เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

การประเมินความรู้ที่ได้รับน าไปสู่การปฏิบัติเท่ากับ ๔.๗๒ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด คะแนนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๙๐ 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ ๔.๕๑ 
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  โดยมีข้อประทับใจและชื่นชมการ
ประชุม ว่าเป็นการประชุมที่น่าสนใจ ประทับใจในบรรยากาศ
และรูปแบบกิจกรรมที่เกิดการเรียนรู้จริงๆ ท าให้เกิดการ
ตื่นตัว รวมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากผู้ที่มีประสบการณ์
จริง มีโอกาสพบปะ เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ศิษย์เก่าร่วมสถาบัน 
อยากให้จัดประชุมวิชาการแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

๓. ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
อย่างน้อย จ านวน ๒ เครือข่าย 
 

มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน  ๓ เครือข่ายคือโรงพยาบาล
มหาสารคาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลนาเชือก  

๔. มีการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการงานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 
 

มีการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาการวิจัย เพ่ิมมากขึน้ 

 
 
 
 
  



 ๑๒๘  
 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  (เงินรายได้) 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

ระยะที่ ๑  วันที่  ๑๙ – ๒๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       

๑ - ค่าอาหาร  ๒๐๐ บาท x 
๑๑๕ คน x ๒ วัน  
= ๔๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๒ 
มื้อ x ๑๑๕ คน x ๒ วนั  

๑๑,๕๐๐ - ๑๑,๕๐๐ - - - - 

๒ - ค่าสมนาคุณวิทยากร ๖๐๐ 
บาท x ๓๖ ชัว่โมง 

๒๑,๖๐๐ - ๒๑,๖๐๐ -    

๓ - ค่าเดินทางวิทยากร  ๕,๐๐๐ 
 

- ๕,๐๐๐ 
 

-    

๔ ค่าท่ีพักวิทยากร  
 

๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ -    

๕ - ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้าประชุม ๓๐๐ 
บาท x ๑๐๐ คน  

๓๐,๐๐๐ 
 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

-    

๖ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ -    
๗ ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ

ประชุมและเข้าเล่ม ๒๐๐ บาท 
x ๑๐๐ เล่ม  

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ -    

๘ ค่าหน่วย CNEU  ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ -    
๙ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๔,๙๐๐ - ๔,๙๐๐ -    
 รวมทั้งหมด ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐  - - 0 

     
    6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

- 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
๗.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน 

และคณะกรรมการด าเนินงานได้วางแผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 



 ๑๒๙  
 

๗.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๓ การบริหารจัดการของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การ
มอบหมายงานที่ชัดเจน มีความตั้งใจในการท างาน มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ อ านวย
ความสะดวกต่างๆ  เช่น การลงทะเบียน การจัดสถานที่ เป็นต้น ทีมงานมีความเต็มใจและใส่ใจผู้เข้าประชุม  มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรม
เป็นอย่างด ี  

๗.๔ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท างานประจ าสู่งานวิจัยระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ท าให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามเช่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และโรงพยาบาลนาเชือก เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้และเกิดการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R เพ่ิมข้ึน 
        

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๘.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
๘.๓ วิทยากรเป็นวิทยากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท างานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม 
๘.๔ การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 ๘.๕ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยปากเปล่า ควรแบ่งกลุ่มการน าเสนอเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือให้ตรงตาม
บริบทของงาน และกระชับเวลาในการประชุม  

๙.๒ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการการจัดประชุมวิชาการแบบเชิงรุก และมีการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือน 

 
   ลงชื่อ          สุภาพร   ประนัดทา          (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                              (นางสาวสุภาพร   ประนัดทา) 
    
                                      ลงชื่อ    นิสากร วิบูลย์ชัย  
         ( ดร.นิสากร วิบูลย์ชัย ) 
                                        รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                             วันที ่  28    กันยายน   2560 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการประจ า 

 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 ---------------------------------- 

ล าดับที่โครงการ/ กิจกรรมที่  24 
1. ชื่อโครงการ/ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติประจ าปี  

การศึกษา 2560 
2. ผู้รับผิดชอบ  อ.กัญญาพัชร เบ้าทอง   
3. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 
4. กลุ่มเป้าหมาย   พยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติจากแหล่งฝึก จ านวน 55 คน 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
 5.1 . ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มวิชาการ) 
 ๒. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงานโครงการ  
 ระยะที่ ๒  ขั้นด าเนินการ 
   1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   2. ประชาสัมพันธ์โครงการหลากหลายช่องทาง และส่งหนังสือเชิญประชุมไปที่แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
นักศึกษา 
   3. ด าเนินการตามแผน  
       3.๑. จัดประชุมอบรม: การบรรยาย อภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติการสอน
และการนิเทศในคลินิก 
     ๓.๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนประสบการณ์การนิเทศนักศึกษาในคลินิกของ
พยาบาลพ่ีเลี้ยง 
     ๓.๓. ศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ ณ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด : บทบาทอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ
กับการจัดการเรียนการสอน  
 ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
 ๑. ประเมินสมรรถนะในการเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่ก าหนด 
 ๒. ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม 
 ๓. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อชี้แนะ 
 ๔.น าผลการประเมิน/ข้อชี้แนะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป  
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 5.2.  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้เข้าอบรมมีสมรรถนะในการเป็น
อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติตาม
เกณฑ์ของหลักสูตรที่ก าหนด 

1. ผู้เข้าอบรมร้อยละ 100 ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ แสดงให้
เห็นถึงการมีสมรรถนะในการเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่ก าหนด   

2. ได้องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่องการเป็นอาจารย์พิเศษสอน
ภาคปฏิบัติที่ดี 

1. มีรูปเล่มการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากการอบรม 

 
6. สรุปงบประมาณ 
 6.1 งบประมาณที่ใช้ 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
1 ค่าวิทยากร  6,000 - 6,000  

 
- - 0 

2 ค่าอาหาร 65,000 - 60,000 5,000 - 7.69 
3 ค่าวัสดุ

ส านักงาน 
11,000 - 5,670 5,330 - 48.45 

4 ค่า CNEU 2,000 - 2,000  0 - 0 
 รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งโครงการ 
84,000 - 73,670 

 
 10,330 

 
- 56.14 

 
6.2  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าเครื่องเสียง โสต 
คอมพิวเตอร์ 

5 วันๆ ละ 7 ชั่วโมงๆ ละ  100 บาท x 
3เครื่อง 

10,500  

2 ค่าห้องประชุม 5 วันๆ ละ 7  ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท   10,500  
3 ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย 5 วันๆ ละ 3  ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท  

จ านวน 5 ห้อง      
22,500  

4 การติดต่อประสานงาน 100 บาท x 3 วัน 300  
รวมทั้งสิ้น 43,800  
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7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
7.1 การด าเนินการในส่วนของก าหนดการจัดอบรมฯ จากล่าช้ากว่าที่ก าหนด ท าให้การบริหารจัดการ

โครงการในส่วนอ่ืนๆ ล่าช้าไปด้วย โดยเฉพาะการขออนุมัติโครงการฯ ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน 
ต้องบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นกรณีพิเศษ ท าให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

7.2 หลักสูตรการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติ 
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาการพยาบาลมานาน เนื้อหาหลายอย่างอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้
ทันสมัย  

7.3 อาจารย์ซึ่งเป็นวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/ หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการยอมรับจากผู้รับ
การอบรมเป็นอย่างด ีจากการประสานวิทยากรล่าช้า ท าให้เอกสารประกอบการสอนได้รับช้า ไม่พร้อมส าหรับ
การอบรม  

7.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =  4.44) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือด้าน 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม มากที่สุดคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
เต็มใจให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.80) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยมากที่สุดติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี 

7.5 การประเมินความรู้และทักษะในการเป็นพยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรม ขาด
ความชัดเจน ไม่มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังเพื่อเปรียบเทียบ 

 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.1 การด าเนินงานตามที่ก าหนดในแผนงานโครงการฯ ควรมีการวางแผนงานร่วมกันตั้งแต่ 
     เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ชัดเจน เพ่ือให้โครงการได้รับการเสนอ และสามารถประสานแหล่งฝึกได้ก่อนระยะเวลาในการจัดอบรมอย่าง
น้อย 2 เดือน เพ่ือให้แหล่งฝึกสามารถจัดตารางการปฏิบัติงานให้พยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติเข้ารับการ
อบรมได้ 

8.2 ควรมีการทบทวนพัฒนาหลักสูตร โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพิเศษ
สอนภาคปฏิบัติ” เนื่องจากหลักสูตรที่วิทยาลัยรับมาจากสภาการพยาบาลค่อนข้างนาน เนื้อหาอาจไม่ทันสมัย
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (หาต้นฉบับไม่เจอ)  ซึ่งจะได้เสนอกลุ่มวิชาการต่อไป 

8.3 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการจัดอบรม เช่น การท าแบบประเมินก่อน-หลังการอบรม
เพ่ือประเมินความรู้และศักยภาพการเป็นพยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมที่ชัดเจน และสามารถ
น ามาใช้พัฒนารูปแบบหรือหลักสูตรการจัดอบรมต่อไปได ้

 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 การจัดท าฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ ควรมีการจะด าเนินงานอย่างเป็นระบบได้
มาตรฐานและต่อเนื่อง 
 9.2 การขอเพ่ิมจ านวนผู้เข้ารับการอบรม จากแต่เดิมก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 60 คน จากการประชุม
ของกลุ่มวิชาการ ก าหนดเพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมายเป็น 65 คน จากการอบรมพบผู้เข้าประชุมจ านวน 48 คน 
ควรมีการประสานแห่งฝึกก่อนก าหนดจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  
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 9.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างงานบริการวิชาการ งานวิชาการ วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม และโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก เพ่ือวางแผนพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับ
พยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 
 9.4 การติดตามประเมินผลการอบรม โครงการศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพิเศษสอน
ภาคปฏิบัติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรการอบรมต่อไป 
 
   
 

                                                                 
          (นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง)  
                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                  
                                      ลงชื่อ       นิสากร วิบูลย์ชยั . 
           ( ดร.นิสากร วิบูลย์ชัย ) 
                                        รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                             วันที ่  28    กรกฎาคม   2560 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ/ กิจกรรมที่  26 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม (บูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน) 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

๑) ประชาชนในพื้นท่ีที่มาใช้บริการวิชาการด้านสุขภาพ อย่างน้อย ๕๐ คน/ครั้ง 
๒) อาจารย์ร่วมออกบริการวิชาการสุขภาพเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างน้อย ๕ คน/ครั้ง 
๓) นักศึกษาพยาบาลร่วมออกบริการวิชาการฯ อย่างน้อย ๑๐ คน/ครั้ง 

๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  ๕.๑.๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเชิงรุกสู่สังคม โดยงาน

บริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  
๒. เขียนโครงการและเสนออนุมัติ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

๕.๑.๒ ขั้นด าเนินการ  
ด าเนินกิจกรรม บูรณาการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคมดังต่อไปนี้ 

๑. รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ (เปลี่ยนแปลงจากในโครงการ
คือ รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ) หัวข้อ การสร้างเสริมทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ ณ บ้านพัก
คนชรามหาสารคาม (บ้านมหาสารคาม) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ วันที่  ตุลาคม 
๒๕๖๐ ผู้รับบริการจ านวน    คน  

๒. รายวิชา การสอนและให้ค าปรึกษา หัวข้อ การสอนและให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ
ในชุมชน นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ ณ ชุมชนบ้านค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้รับบริการจ านวน ๖๐ ครัวเรือน 

๓. รายวิชา แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล หัวข้อ พัฒนาการของ
วิชาชีพการพยาบาล นักศึกษาพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัน
พยาบาลแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ผู้รับบริการจ านวน ๓๐ คน 

๔. รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ หัวข้อ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังได้ ด้วยใส่ใจสังเกตค้นหา ด้วยตัวคุณเอง นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒         
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ วันพยาบาลแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ 
ผู้รับบริการจ านวน ๓๐ คน 



๑๓๕ 
 

๕. รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๓ หัวข้อ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังได้ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ วันพยาบาลแห่งชาติ 
ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ผู้รับบริการจ านวน ๓๐ คน 

๖. รายวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ หัวข้อ การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ ณ 
ชุมชนบ้านเกิ้ง ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้รับบริการจ านวน ๒๐๐ คน 

๗. รายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ หัวข้อ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม ภารกิจที่ ๔ ภารกิจด้านการเข้าถึงเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ขาด
โอกาส นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ ณ ชุมชนบ้านเกิ้ง ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวนผู้รับบริการ ๒๐๐ คน 

๕.๑.๓ ขั้นประเมินผล 
 ๑. สรุปผลการด าเนินการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 
 ๒. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึง

พอใจ  
 ๓. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน  โดยมี

ประเด็นต่อไปนี้   -  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมปัญหาและอุปสรรค 
     -  ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
    -  ความส าเร็จของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

๔. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อชี้แนะ 
๕. น าผลการประเมิน/ข้อชี้แนะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน

โครงการต่อไป 
 

 ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

5.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

จากผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม โดยใช้แบบประเมิน
การด าเนินโครงการ พบว่า 
๑. โครงการที่บูรณาการกับ รายวิชา การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ ร้อย
ละ ๔.๓๖ (ระดับมาก)  
๒. โครงการที่บูรณาการกับ รายวิชา การสอนและให้
ค าปรึกษา (ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ) 
๓. โครงการที่บูรณาการกับ รายวิชา รายวิชา แนวโน้ม
และพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจ ๔.๔๓ (ระดับมาก) 
๔. โครงการที่บูรณาการกับ รายวิชา การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 
๔.๔๓ (ระดับมาก) 



๑๓๖ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๕. โครงการที่บูรณาการกับ รายวิชา การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ ๓ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 
๔.๔๓ (ระดับมาก) 
๖. โครงการที่บูรณาการกับ รายวิชา การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน ๑ ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 
๔.๒๑ (ระดับมาก) 
๗. โครงการที่บูรณาการกับ รายวิชา การพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ ๑ ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจ ๔.๖๖ (ระดับมาก) 

5.2 มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนอย่างน้อย 5 รายวิชา 
 

มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
จ านวนทั้งสิ้น ๗ วิชา ได้แก่ 
๑. โครงการบูรณาการบริการวิชาการเชิงรุกสู่สังคมกับ 
รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๑  
๒. โครงการบูรณาการบริการวิชาการเชิงรุกสู่สังคม
รายวิชา การสอนและให้ค าปรึกษา 
๓. โครงการบูรณาการบริการวิชาการเชิงรุกสู่สังคม
รายวิชา แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการ
พยาบาล 
๔. โครงการบูรณาการบริการวิชาการเชิงรุกสู่สังคม
รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒  
๕. โครงการบูรณาการบริการวิชาการเชิงรุกสู่สังคม
รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๓ 
๖. โครงการบูรณาการบริการวิชาการเชิงรุกสู่สังคม
รายวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 
๗. โครงการบูรณาการบริการวิชาการเชิงรุกสู่สังคม
รายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ 

5.3 อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
สุขภาพอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
 

อาจารย์ทุกกลุ่มวิชาของวิทยาลัยมีส่วนร่วม ในการ
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
จ านวน ๔๐ คน จากอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๓ 

5.4 มีองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง 
 

- 

 
 
 



๑๓๗ 
 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที ่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใชจ้ริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ - 0 - 0 
๒ ค่าเช่าเหมารถโดยสาร 

จ านวน ๓ คันๆ ละ 
๑,๐๐๐ บาท รวม 
๓,๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 0 - 0 

 รวมท้ังหมด ๔,๕๐๐ - ๔,๕๐๐ - 0 - 0 

 
 ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมลูค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 
๑ ค่าสถานท่ีและเครื่องเสียง  ๒,๕๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ ขั้นเตรียมการ การประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชาการ และกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือระบุ 
รายวิชาและหัวข้อ/ประเด็น ในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการบริการด้านสุขภาพฯ และเสนออนุมัติ
โครงการเสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดภาคการศึกษา จะท าให้การด าเนินกิจกรรมสะดวกรวดเร็วและเตรียมความ
พร้อมได้เร็วขึ้น 

๗.๒ ขั้นด าเนินการ ควรมีการประสานงาน และความก้าวหน้าของแต่ละรายวิชา และแต่ละกิจกรรม
ระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง  

๗.๓ ขั้นประเมินผล หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ควรมีการรายงานประเมินผล ระหว่างกลุ่มวิชาการ และ
งานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาการและกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ได้แก่ คณะกรรมบริหาร
หลักสูตร กลุ่มวิชา และงานบริการวิชาการ ท าให้การบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอนส าเร็จลุล่วง 
 ๘.๒ ความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชา งานบริการวิชาการ และนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่มีการจัด
บูรณาการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการ ส่งผลให้การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา และต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๘.๓ การจัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนทฤษฎีในชั้นเรียน ไปสู่การปฏิบัติจริงในสภาพการบริการจริง ซึ่งท าให้
นักศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามที่วิทยาลัย
ก าหนด 



๑๓๘ 
 
 ๘.๔ ผู้รับบริการได้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากการให้บริการวิชาการ เพ่ือน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและความเจ็บป่วยได้ 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 พัฒนารูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการนักศึกษาแต่ละชั้นปีเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

 
 

 

                                                                 
      (นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง)  
                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                  
                                      ลงชื่อ       นิสากร วิบูลย์ชยั 
          ( ดร.นิสากร วิบูลย์ชัย ) 
                                        รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

                                                  วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 



 ๑๓๙  
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ/ กิจกรรมที่  ๒๖ 
๑. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม (โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน 
จังหวัดมหาสารคาม [พอ.สว.] โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย [วันเด็กแห่งชาติ] และบริการวิชาการวิทยุ) 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

๑) ประชาชนในพื้นท่ีที่มาใช้บริการวิชาการด้านสุขภาพ อย่างน้อย ๕๐ คน/ครั้ง 
๒) อาจารย์ร่วมออกบริการวิชาการสุขภาพเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างน้อย ๕ คน/ครั้ง 
๓) นักศึกษาพยาบาลร่วมออกบริการวิชาการฯ อย่างน้อย ๑๐ คน/ครั้ง 

๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  ๕.๑.๑ ขั้นเตรียมการ 
๑. ประชุมและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเชิงรุกสู่สังคม โดยงาน

บริการวิชาการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  
๒. เขียนโครงการและเสนออนุมัติ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

๕.๑.๒ ขั้นด าเนินการ  
 โครงการที่ ๑ โครงการบริการวิชาการสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัด

มหาสารคาม และ พอ.สว. 
  ๑) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ตามหนังสือเชิญและก าหนดการจาก

จังหวัดมหาสารคาม ในการออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และ พอ.สว.  
  ๒) ออกพ้ืนที่ ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ตามแต่ละกลุ่มวิชาก าหนด 
 โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย (วันเด็กแห่งชาติ) จัดกิจกรรม วันที่ 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ านวนผู้รับบริการ ๑๐๐ คน 
  ๑) การใหค้วามรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสุขวิทยาส าหรับเด็ก 

๒) จัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระบายสีปูน
ปลาสเตอร์ ตอบค าถามด้านสุขภาพชิงรางวัล 
   โครงการที่ ๓ บริการวิชาการวิทยุ 
    ๑) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ส าหรับอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ที่ต้องการให้บริการวิชาการวิทยุ 

๒) ให้ความรู้ด้านสุขภาพทางรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ระบบ FM ๑๐๖.๕ MHz และระบบ AM ความถี่  ๕๓๑ KHz ในรายการ 



 ๑๔๐  
 

“ห่วงใยสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม กับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม” ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

๓) ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ โดยตอบค าถามทางรานการวิทยุ 
๕.๑.๓ ขั้นประเมินผล 
 ๑. สรุปผลการด าเนินการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 
 ๒. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึง

พอใจ  
 ๓. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน  โดยมี

ประเด็นต่อไปนี้   - ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมปัญหาและอุปสรรค 
     - ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
    - ความส าเร็จของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

๔. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร เพ่ือรับข้อชี้แนะ 
๕. น าผลการประเมิน/ข้อชี้แนะที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน

โครงการต่อไป 
 

 ๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

5.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

๑. โครงการบริการวิชาการสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมเยียน
ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และ พอ.สว. ค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจต่อให้บริการวิชาการท้ังหมด ๔ 
ครั้ง/งบประมาณ เท่ากับ ๔.๓๖ (ระดับมาก) 
๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย (วันเด็กแห่งชาติ) 
จัดกิจกรรม วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ านวนผู้รับบริการ 
๑๐๐ คน ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ ๔.๔๗ 
(ระดับมาก) 
๓. โครงการบริการวิชาการวิทยุ -ไม่ได้ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ- 

5.2 มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนอย่างน้อย 5 รายวิชา 
 

รายงานในการสรุป โคงการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน  

5.3 อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
สุขภาพอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
 

๑. โครงการบริการวิชาการสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมเยียน
ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และ พอ.สว. ค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจต่อให้บริการวิชาการท้ังหมด ๓ 
ครั้ง/งบประมาณ มีอาจารย์ออกบริการวิชาทั้งหมด ๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐  
๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย (วันเด็กแห่งชาติ) 
จัดกิจกรรม วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม



 ๑๔๑  
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ านวนผู้รับบริการ 
๑๐๐ คน มีอาจารย์ให้บริการวิชาการจ านวน ๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๒.๕ 
๓. โครงการบริการวิชาการวิทยุ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. มีอาจารย์ให้บริการวิชาการจ านวน 
๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ 

5.4 มีองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง 
 

- 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที ่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใชจ้ริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าสถานีวิทย ุ ๑๑,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ - ๐ - ๐ 
๒ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ๓,๔๐๐ - ๓,๔๐๐ - ๐ - ๐ 

 รวมท้ังหมด ๑๔,๔๐๐ - ๑๔,๔๐๐ - ๐ - ๐ 

 
 ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมลูค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 
๑ ค่าสถานท่ีและเครื่องเสียง  ๒,๕๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๗.๑ ขั้นเตรียมการ การประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการและกลุ่มวิชาการ เพ่ือระบุ 
กลุ่มวิชาที่ร่วมให้บริการวิชาการในแต่ละครั้ง (พอ.สว. ทุกเดือน) เพ่ือให้มีอาจารย์ร่วมให้บริการวิชาการทุกกลุ่ม
วิชา ครอบคลุมทุกเนื้อหาความรู้  

๗.๒ ขั้นด าเนินการ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย (วันเด็กแห่งชาติ) การด าเนินกิจกรรม รับสมัคร
นักศึกษาจิตอาสา ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๔ ร่วมบริการวิชาการ ซึ่งนักศึกษายังขาด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพส าหรับเด็กและวัยรุ่น กิจกรรมจึงด าเนินการได้เพียงการ
ให้บริการด้านนันทนาการ มากกว่าการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ 

๗.๓ ขั้นประเมินผล โครงการบริการวิชาการวิทยุ เป็นโครงการที่ไม่สามารถประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการได ้

 
 
 



 ๑๔๒  
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาการและกลุ่มงานบริการวิชาการ ได้แก่ คณะกรรมบริหารหลักสูตร 
กลุ่มวิชา และงานบริการวิชาการ ท าให้การบริการวิชาการด้านสุขภาพ เข้าไปอยู่ในความร่วมมือกันในแต่ละ
กลุ่มวิชา 
 ๘.๒ ผู้รับบริการได้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากการให้บริการวิชาการ เพ่ือน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและความเจ็บป่วยได้ 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ โครงการบริการวิชาการสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และ พอ.สว. จะ
มีอาจารย์สามารถออกให้บริการวิชาการได้ ในขณะที่มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 
๔ เดือน แต่ไม่สามารถร่วมให้บริการวิชาการในขณะที่มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติ
หน้าที่สอนภาคปฏิบัติที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่ละแหล่งฝึก ท าให้ขาดอาจารย์ไปให้บริการวิชาการใน
โครงการดังกล่าว เสนอแนะให้มีการจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกให้บริการวิชาการร่วมด้วย 
 ๙.๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย (วันเด็กแห่งชาติ) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวกับเด็ก สามารถบูรณาการ
การเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นได้ 
 ๙.๓ โครงการบริการวิชาการวิทยุ เป็นโครงการที่มีค่าด าเนินการในการเช้าสัญญาณจากสถานีฯ เป็น
จ านวนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท แต่มีอาจารย์ให้บริการวิชาการฯ จ านวนน้อย (๒ คน/งบประมาณ) เห็นควร
พิจารณายกเลิกกิจกรรม เนื่องจากเห็นว่าโครงการบริการวิชาการอ่ืนๆ ครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการ
วิชาการของวิทยาลัยแล้ว 

 
 

                                                                 
      (นางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง)  
                                                               ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                  
                                      ลงชื่อ       นิสากร วิบูลย์ชยั 
          ( ดร.นิสากร วิบูลย์ชัย ) 
                                        รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

                                                  วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 



๑๔๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
---------------------------------- 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่  ๒๗ 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทนัยุคในการบริการ 
ปฐมภูมิ  รุ่นที่ ๕ 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรวิษา  ส าราญเนตร และนางสาวสุภาพร  ประนัดทา 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่  ๒๑– ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   จ านวน   ๕  วัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
และผู้สนใจ จ านวน ๓๐๐ คน 
- คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๓๑๕ คน 

 

๕. ผลการด าเนินงาน 
 ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
  ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการ จัดท าคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
  ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ โดยการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์ทางเวปของ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 
๗ และในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๒.๑ ด าเนินการอบรมตามแผน 
 การประชุมโครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏบิัติเรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการ

บริการปฐมภูมิ ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย การสัมมนา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good practice) ของพยาบาลเวชปฏิบัติและถอดบทเรียนสมรรถนะที่จ าเป็นของพยาบาลเวชปฏิบัติ ซ่ึง
ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นกลไกและยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยท าให้ระบบบริการ
สาธารณสุขมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์สุขภาพที่ดี  ด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป พยาบาลเวชปฏิบัติเป็นก าลัง
หลักของระบบบริการปฐมภูมิที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค  รักษาโรคเบื้องต้น และ
ฟ้ืนฟูสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ผสมผสาน เป็นองค์รวมและต่อเนื่องแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกช่วงวัย ในชุมชน 
โดยเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคประชาชน รวมทั้งมีประสิทธิภาพ
ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องต้นได้ ก่อนที่จะส่งต่อมาระบบบริการทุติยภูมิ อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ยา การดูแลผู้ปุวยภาวะฉุกเฉิน การดูแลรักษาโรคในเด็กและผู้สูงอายุ และการดูแลผู้ปุวยเรื้อรังใน
ชุมชน รวมถึงการดูแลสาธารณภัยและเตรียมพร้อมเม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆได้ เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูวิชาการ ทบทวน
องค์ความรู้ และพัฒนาสมรรถนะในการรักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าให้ระบบบริการมีประสิทธิภาพใน
การดูแล และสามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี  โดยหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย 
วันจันทร์ที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕  น. ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐  น. พิธีเปิดการประชุมฟื้นฟูวชิาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 



๑๔๔ 
 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. การเชื่อมโยงแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพสู่การปฏบิัติ 

โดย ดร. พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ความเสี่ยงทางกฎหมายกับการรักษาโรคเบื้องต้น 

 โดย อ.ประภัสสร พงศ์พนัธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากการพยาบาลด้านกฏหมาย 
วันอังคารที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การจัดการดูแลผู้ปวุยเร้ือรังในชุมชน 

โดย นายแพทย์สิรชิัย นามทรรศนีย์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การจัดการดูแลผู้ปวุยเร้ือรังในชุมชน (ต่อ) 

โดย นายแพทย์สิรชิัย นามทรรศนีย์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 

วันพุธที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. หลุมพราง (Pitfalls) ในการดูแลผู้รับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ  

โดย นายแพทย์สิรชิัย  นามทรรศนีย์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. หลุมพราง (Pitfalls) ในการดูแลผู้รับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ (ต่อ) 

โดย นายแพทย์สิรชิัย  นามทรรศนีย์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 

๑๔.๓๐ -๑๖.๓๐ น. บทบาทของพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ปวุยเร้ือรัง 
   โดย ดร.นิสากร วิบูลชัยและคณะ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การรักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยและการส่งต่อ 
   โดย พญ.เพชรลดา  ฉ่ ามณี 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและข้อควรระวัง 
   โดย นพ.ณัฐพล  ละครมูล 
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การจัดการอาการในภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วน 

โดย นพ.จารุพล ตวงศิริทรัพย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. Update การช่วยฟื้นคนืชีพและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน  

โดย ดร.ผดุงศิษฎ์ ช านาญบริรักษ์และคณะ วทิยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโดยใช้แบบประเมิน 
๒. ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนความรู้วิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 
 



๑๔๕ 
 

๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๑. กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จ านวน ๓๖๐ คน 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
มากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๒.กลุ่มเปูาหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
เท่ากับ ๔.๓๕ (SD=๐.๔๖) อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการรักษาโรคเบื้องต้นอยู่ในระดับดี 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๓.กลุ่มเปูาหมายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนความรู้วิชาการ
ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เท่ากับ ๔.๑๘ (SD=๐.๕๒) อยู่ในระดับ
มาก  

๔. มีการน าองค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย  
๑ รายวิชา 

๔. วางแผนว่าจะน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ในรายวิชา การรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการประเมินภาวะ
สุขภาพ 

๕. มีผลการประเมินประโยชน์ /ผลกระทบ 
ของการให้บริการวิชาการต่อวิชาชีพและ
สังคม 

มีผลการประเมินประโยชน์ /ผลกระทบ ของการให้บริการวิชาการ
ต่อวิชาชีพและสังคมโดยพบว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม ที่ได้ฟื้นฟูความรู้บุคลากรด้านการรักษาโรคเบื้องต้น เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในการบริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และสามารถดูแลตนเองได้มากข้ึน 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
      ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ เงินนอกงบ 

๑. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 

- ๕๘๖,๐๐๐ ๕๘๖,๐๐๐  - - - 

๒. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 

- ๒๘,๕๐๐ ๒๘,๕๐๐ - - - 

๓. ค่าเดินทางของ
วิทยากร 

- ๑๐,๐๐๐ ๒,๗๓๐ - - - 

๕. ค่าท่ีพักวิทยากร - ๑๐,๐๐๐ - - - - 
๖. ค่ากระเป๋าบรรจุ

เอกสารส าหรับผู้
เข้าประชุม 

- ๙๐,๐๐๐ ๖๓,๑๑๐ - - - 

๗. ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ 

- ๑๐,๐๐๐ - - - - 



๑๔๖ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ เงินนอกงบ 

๘. ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ 

- ๑๐,๖๐๐ ๑๓,๕๓๗ - - - 

๙. ค่าเอกสาร  ๔๐,๐๐๐ ๒๓,๗๖๐ - - - 
๑๐. ค่าขอหน่วย

การศึกษาต่อเนื่อง                                               
 ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  - - - 

๑๑. อ่ืน ๆ  - ๒๑,๔๓๕  - - - 
๑๒. ค่าใบเสร็จสมาคม 

ศิษย์เก่าแห่ง
ประเทศไทย  

 ๖๒,๘๒๕ ๖๒,๘๒๕  - - - 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

 ๑,๒๓๙,๐๐๐ ๘๐๔,๐๙๗  - ๓๘๙,๐๗๕ - 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียน จ านวน ๓,๕๐๐ บาท x ๓๕๙ คน = ๑,๒๓๙,๐๐๐ บาท 
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าโสตทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

๒๐๐บาท x ๗ ชม. x ๕ วัน 
 

๗,๐๐๐  

๒. การติดต่อประสานงาน ๒๐๐ บาท   x ๕ วัน ๑,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับ 
โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิท าให้เกิด
การยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 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



๑๔๗ 
 

ด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม 
ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
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 ได้แก ่ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย เฟสบุ๊ค และไลน์ รวมทั้งจดหมายเรียนเชิญ
เข้าประชุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ๘.๕ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

9.1 การจัดท าระบบการลงทะเบียนให้เป็นระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรโปรแกรมการฝึกอบรม
ในกระทรวงสาธารณสุขให้มีมาตรฐาน 

9.2 การจัดท าระบบการจ่ายเงินแบบ Teller payment เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของผู้ช าระ
ค่าลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

9.3 ส่งบุคลากรอบรมการเป็นพิธีกรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
9.4 จัดท าเอกสาร/ หนังสือประกอบการประชุมให้เป็นรูปเล่มและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
9.5 การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการวิชาการท่ี

มุ่งมาตรฐาน       
  
           วรรวิษา   ส าราญเนตร                         แจ่มจันทร์  รีละชาติ 
      ( นางสาววรรวิษา  ส าราญเนตร)                                      (นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ                                        หัวหน้างานบริการวิชาการทางสุขภาพ 



๑๔๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
---------------------------------- 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   28 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :   โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
๒. ผู้รับผิดชอบ : อ.นิตยา   กออิศรานุภาพ   /กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับกลุ่มวิชาการ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ :  ภาคทฤษฎี   1 พ.ค. -  20  ต.ค. 2560 
      ภาคปฏิบัติ   30 ต.ค.60 – 27  เม.ย. 61 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
    ๑. ผู้เข้าศึกษาอบรม จ านวน   77 คน 
    ๒.คณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน ๓2 คน 
               รวมทั้งสิ้น  109 คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN)  วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  

๑. วิเคราะห์ความต้องการ 
๒.ประชุมจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
๓. เสนอหลักสูตรขออนุมัติต่อสภาการพยาบาล 
4. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรม 
๕. สอบคัดเลือกภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์  
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษา 

๒) ขั้นด าเนินการ (DO) กิจกรรม 
๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
๒. ประชุมเตรียมการจัดการศึกษาอบรม 
๓. จัดท าคู่มือผู้เข้าศึกษาอบรม 
๔. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

๔.๑ ปฐมนิเทศ 
๔.๒ การจัดการศึกษาอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติ 

- โรงพยาบาลมหาสารคาม 
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

๔.๓ เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ  ยังไม่ด าเนินการอยู่ในช่วงฝึกปฏิบัติงาน 



๑๔๙ 
 

๓) ขั้นตรวจสอบ (CHECK) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
1. ประเมินผลลัพธ์ตามเกณฑ์การประเมินผล ของมาตรฐานที่ก าหนด 

- ภาคทฤษฎี (ภาคการศึกษาที่ ๑) 
- ภาคปฏิบัติ (ภาคการศึกษาที่ ๒) 

ยังอยู่ในช่วงด าเนินการ 
 

   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๕.๑  ผู้เข้าศึกษาอบรมผ่านเกณฑ์การวัด
และประเมินผลตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
 

 - อยู่ในช่วงฝึกปฏิบัติงาน หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียน
การสอนภาคทฤษฎี ผู้เข้าศึกษาอบรมผ่านเกณฑ์การวัด
และประเมินผลตามท่ีหลักสูตรก าหนดทุกคน  

๕.๒  มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอบรมระหว่างหน่วยงานอย่าง
น้อย ๒ ข่าย 
 

-มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอบรม
ระหว่างหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น 

 
๖. งบประมาณ   
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบียน 

เงิน
งบ 

เงิน
ลงทะเบีย

น 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าอาหาร - 155,390 -   
 

 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 1,518,010 -   

 
 

3. ค่าวิทยากร - 586,600 -   
 

 
4. ค่าที่พัก - 35,300 -   

 
 

5. ค่ายานพาหนะ - 270,320 -   
 

 
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง  6,680 -   

 
 

7. ค่าตอบแทน
แหล่งฝึก 

 30,000     
 

 

8. ค่าด าเนินการ
และอ่ืนๆ 

 957,700    
 

 

รวมทั้งหมด 3,560,000 บาท ยังไม่สิ้นสุด   
         



๑๕๐ 
 

6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุม  500 บ./200 ชม. 100,000  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐บ./ 200ชม. 20,000  
3. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐บ./200 ชม. 20.000  
4. ค่าเตรียมการล่วงเวลา 50บ./100 ชม. 5,000  

รวม  145,000  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 - การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน โดยการน าของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ มีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม 
มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจในการด าเนินโครงการและได้รับความร่วมมือจากงานวิชาการ ท าให้การจัดท าโครงการ
ราบรื่นเป็นอย่างด ี
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.๑ ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
 8.๒ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน  

8.๓ การมอบหมายงานที่ชัดเจนและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
8.๔ ทีมบริการวิชาการมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันพัฒนางาน 
8.๕ การควบคุมก ากับติดตามงาน 

 8.6 ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ท าให้การด าเนิน
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 8.๗ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในงานสามารถด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง 
 
9. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 

9.๑ ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม กับอาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการ ปฏิบัติ งานตามกิจกรรม 
  9.๒ การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการวิชาการท่ี
มุ่งมาตรฐาน   
 
 
 

 



๑๕๑ 
 

ลงชื่อ      นิตยา  กออิสรานุภาพ     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                          (นางนิตยา  กออิสรานุภาพ ) 
              พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
                                      วันที ่ 20   เดือน  กันยายน  พ.ศ 2560 

 
 



๑๕๒ 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
 

ล ำดับที่โครงกำร / กิจกรรมที ่  ๒๙ 
 

1. ชื่อโครงการ:   โครงการการฝึกอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว     

2. ผู้รับผิดชอบ: นางขนิษฐา ธนสมบัติ, นางสาวสุธิดี ฝอยทองร่วง และนางสาวสุภาพร ประนัดทา 

3. ระยะเวลาด าเนินการ: ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 14 เมษายน 2560 

4. กลุ่มเป้าหมาย:  
พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป          

(การรักษาโรคเบื้องต้น) จ านวน 10 คน   
 

5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย   

5.1 ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้และสมรรถนะด้านการจัดการดูแลสุขภาพ
ครอบครัวตามเกณฑ์ที่ก าหนดของหลักสูตร 

5.2 ผู้เข้ารับการอบรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับดี  
5.3 เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพด้านการจัดการดูแลสุขภาพครอบครั ว        

อย่างน้อย 1 เครือข่าย  
 
6. ผลการด าเนินงาน: 

6.1 ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1) ประชุมวางแผนการจัดอบรม 
2) ด าเนินการประชุมปรับปรุงและจัดท าร่างหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
3) เสนอขออนุมัติโครงการ 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1) ด าเนินการอบรมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

- การอบรมภาคทฤษฎี (2 สัปดาห์)ที่ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
กิจกรรมการฝึกอบรม 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่มย่อย 
- ทดลองฝึกปฏิบัติ 

2) การอบรมภาคปฏิบัติ (2 สปัดาห์) ที่ รพ. สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 



๑๕๓ 

 
 

 2.1 การฝึกปฏิบัติรายกลุ่ม จ านวนนักศึกษา 5 คน ต่อกลุ่ม ต่อ 1 หน่วยบริการ รพช./รพ.
สต. (หน่วยเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน) รวม 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
 

1) ระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพครอบครัว 
2) กระบวนการพยาบาลครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
3) จัดท าโครงการนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ

ครอบครัว 
2.2 การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและ

ครอบครัว รวม 9 ชั่วโมง 
1) ฝึกปฏิบัติการจัดการการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและครอบครัว  

ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
1) ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของหลักสูตร 
2) ประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดอบรม  ของผู้เข้าร่วมอบรม  
3) ประเมินผลลัพธ์ของการอบรมโครงการการฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

 
6.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

และสมรรถนะด้านการจัดการดูแลสุขภาพ
ครอบครัวตามเกณฑ์ที่ก าหนดของหลักสูตร 

ผู้เข้ารับการอบรมโครงการการฝึกอบรมการพยาบาล
เวชปฏิบัติครอบครัว ผ่านเกณฑ์การทดสอความรู้ทุก
คน 

2) ผู้เข้ารับการอบรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การฝึกอบรมในระดับดี  

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับดี 

3) เ กิ ดภ าคี เ ค รื อ ข่ า ยคว ามร่ ว มมื อ ร ะหว่ า ง         
สหวิชาชีพด้านการจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว  
อย่างน้อย 1 เครือข่าย 

เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง         สห
วิชาชีพด้านการจัดการดูแลสุขภาพครอบครัว คือ 
โรงพยาบาลพระยุพราช กุฉินาราย 

 
7. สรุปงบประมาณ 

7.1 งบประมาณที่ใช้ 

ที ่
รายการที่
ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือจ่าย 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 
1 ค่าตอบแ

ทน
วิทยากร 

42,000 - 21,000 - 21,000 - 50% 

2 ค่าตอบแ
ทน

อาจารย์พ่ี
เลี้ยงใน

63,000 - 42,000 - 21,000 - 33.33 



๑๕๔ 

 
 

ที ่
รายการที่
ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือจ่าย 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 
แหล่งฝึก 

3 ค่าอาหาร
และ

อาหาร
ว่าง 

22,500 - 19,600 - 2,900 - 11.55 

 รวม 127,50
0 

- 82,600 - 44,900 - 35.22 

7.2 มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล

ค่าใช้จ่าย (บาท) 
หมายเหตุ 

1. ค่าใช้ห้องประชุม 300 x 70 ชม.   21,000  
รวมทั้งหมด 7,200  

 
8. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

1) การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมาย
งานที่ชัดเจน ทีมงาน มีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงานของ
พยาบาลเวชปฏิบัติ 

2) การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วาง
แผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงานและมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีม
วิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1) การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 
และด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

2) การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
3) การควบคุมก ากับติดตามงาน 
4) ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

10. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1) การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการวิชาการ

ที่มุ่งมาตรฐาน 
  



๑๕๕ 

 
 

ลงชื่อ   .ขนิษฐา    ธนสมบัติ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางขนิษฐา ธนสมบัติ) 

 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 

 

ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 วันที่......28........เดือน.....กันยายน.........พ.ศ....2560. 



๑๕๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม โครงการปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่30 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวันพยาบาลแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.2559: พฤติกรรมการแสดงออกท่ี
เหมาะสมในวิชาชีพการพยาบาล  (Assertiveness in Nursing Professional)  
๒. ผู้รับผิดชอบ   2.1 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
    2.2 ชมรมพยาบาล  จังหวัดมหาสารคาม          
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ 21 ตุลาคม 2559 
๔. กลุ่มเป้าหมาย    
          -กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
 -บุคลากรพยาบาลที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมในวิชาชีพการ
พยาบาล  
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
      ๑.  ได้มีการด าเนินกิจกรรมในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย อภิปราย 
และเวทีแลกเปลี่ยน/เรียนรู้ ในหัวข้อ พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมในวิชาชีพการพยาบาล โดยมี
บุคลากรพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 375 คน  ซึ่งเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

๒.  ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 85 ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมได้หน่วย
การศึกษาต่อเนื่อง จ านวน 6 หน่วย 
๖. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
         ๑. จ านวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
          ๒. บุคลากรพยาบาลได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมในวิชาชีพ
การพยาบาล อย่างน้อยร้อยละ 80  
          ๓. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
อย่างน้อยร้อยละ 80          
 
7. งบประมาณ 
 7.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง  

- 23,000 - 23,000 - - - 



๑๕๗ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

2. ค่าวิทยากร - 3,000 - 3,000 - - - 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 2,000 - 2,000 - - - 
4. ค่าขอหน่วย CNEU - 2,000 - 2,000 - - - 

 รวมทั้งหมด - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - - - 
 
 7.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุม  900  
2. ค่าเครื่องเสียง  200  
3. ค่าคอมพิวเตอร์  200  

 
8. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          8.1 บุคลากรทางการพยาบาลได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี      
ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ  ต่อวิชาชีพการพยาบาล 
 8.2 เกิดความสามัคคีระหว่างพยาบาลจากโรงพยาบาลและสถาบันต่างๆ 
 8.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการพยาบาลจากโรงพยาบาลและ
สถาบันต่างๆ 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - 
๑0. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    
          -  
 

 

ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

                             วันที ่ 22 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 



๑๕๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   31 
 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบัน  สู่ระดับนานาชาติ : 
การไปศึกษาดูงาน  Graduate School of Health Sciences, Okayama University, 
๒. ผู้รับผิดชอบ   
 1. ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์  2. นายศิวพล ศรีแก้ว  3. ดร.นิสากร วิบูลชัย                   
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ ๖ – 10 พฤศจิกายน 2559 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.๑ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน    2  คน 

4.2 นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน    4   คน 
                                                                        รวมทั้งสิ้น 6 คน 
 

5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
      จากวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่จะท าให้บรรลุตามตัวที่วัด  

๑ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา 
 ๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ การวิจัยทางการพยาบาลและวัฒนธรรม ระหว่าง
สถาบันการศึกษา 
 ๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางการพยาบาล
ของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและสาธารณสุขในประเทศไทยและประเทศนั้นๆ 
 ๔ เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและญี่ปุ่น 
 
     .๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ การศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษาด้าน
การจัดการศึกษา การวิจัยทางการพยาบาล และการดูแลสุขภาพในชุมชน ณ Okayama University 
   ๑.๑ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา  ผลการด าเนินงาน 

ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Okayama University  จ านวน 4 วัน 
  ๑)  ศึกษาดูงานที่ Asahigawa-so social welfare corporation  ซึ่งเป็นองค์กรสวัสดิการ
สังคมท่ีมีชื่อเสียงด้านออร์โธปิดิกส์เด็ก ก่อตั้งโดย Dr.Sukenobu  Kawasaki  ในปี ค.ศ.1957 หลัง
ด าเนินการก่อตั้งได้ 50 ปี ได้ขยายการบริการไปครอบคลุมสวัสดิการทุกช่วงอายุ ทั้งผู้ที่มีความพิการทางกาย 
ผู้สูงอายุ มีโรงเรียนฝึกสอน ศูนย์วิจัย เป็นต้น ปัจจุบันมีแผนกสวัสดิการทางการแพทย์กว่า 85 แผนก (38 
กลุ่มบ้าน) เป็นศูนย์ให้บริการสวัสดิการชุมชนใน 5 เมือง ทั้งที่ Okayama city, Takahashi city, Bizen city, 
Setouchi city และ Kihoku town ใน Ehime Prefecture 
   - Area of medical welfare for people with disabilities 



๑๕๙ 
 

   - Area of welfare for people with physical disability 
   - Area of welfare for people with intellectual disabilities (Day care) 
   - Area of welfare for elderly people  
   - Area of welfare for children 
   - Area of staff training, study & research 
  ๒) ศึกษาดูงานที่ Integrated support center for patient and self-learning, 
Okayama University  Hospital ศูนย์สนับสนุนแบบบูรณาการส าหรับผู้ป่วยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เริ่ม
ด าเนินการในปี ค.ศ.2003 เน้นการให้การดูแลผู้ป่วยด้วยคุณภาพสูง เป้าหมายการให้การดูแลที่ดีที่สุดแก่
ผู้ป่วยรายบุคคล ด้วยความเข้าใจและต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะฉุกเฉิน (ambulatory care )        รับไว้รักษาใน
รพ. (Hospitalization)        จ าหน่ายกลับบ้าน (Discharge)       ดูแลที่บ้าน  (Home care) 
  เวลาให้ค าปรึกษา 8.30-17.00 น.  ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับปรึกษาทุกคน  สถิติการเข้ารับ
บริการ  ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านสวัสดิการและประกันสุขภาพ (32%) รองลงมาคือ การเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ
ผู้ป่วยไปรพ.อ่ืนๆ (28%) การสนับสนุนด้านการดูแลที่บ้าน (22%) 
  ศูนย ์support ผู้ป่วย ให้การสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวในด้านจิตใจ สวัสดิการ ค่ารักษา 
  ศูนย ์support การเรียนรู้ตนเอง  ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านหนังสือ 
internet 
  ศูนย์จิตอาสา (Volunteer) 
  ศูนย์ให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบ าบัด เช่น Patient salon, home 
care support เช่น wheelchair helper, eating support, home bathing service 
   ศึกษาดูงานการพยาบาลที่ Okayama University  Hospital เริ่มก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1870 มี 
47 แผนก เป็นโรงพยาบาลขนาด 855 เตียง จ านวนเตียงผู้ป่วยทั่วไป 819 เตียง ผู้ป่วยทางจิต 34 เตียง 
โรคติดเชื้อ 2 เตียง มีศูนย์ให้บริการการแพทย์ขั้นสูง ได้แก่ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ  ผ่าตัดหัวใจเด็ก ปลูกstem 
cell , gene therapy, IVR (Interventional radiology) center, มะเร็งเต้านม เป็นต้น มีบุคลากรจ านวน
ทั้งหมด 2,504 คน ประกอบด้วยแพทย์ จ านวน 591 คน ทันตแพทย์ 185 คน พยาบาล 1,031 คน 
เทคนิคการแพทย์ 304 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 393 คน จ านวนผู้ป่วยนอก 654,617 ราย จ านวนผู้ป่วยใน 
จ านวน 265,198 ราย จ านวนวันนอนเฉลี่ย 12.3 วัน อัตราการครองเตียง 86.6%  
  ฝ่ายการพยาบาล ปรัชญา “Provide high-quality nursing effectively, efficiently, 
ethically through empowerment” ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1) Saving and supporting lives 
2) Collaborative approach to medicine 
3) Dentistry center for patients with special needs 
4) Nutrition support team 
5) Generate a synergistic effect 

 
 
 
 



๑๖๐ 
 

            ๑.๒  เพ่ือสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ การวิจัยทางการพยาบาลและวัฒนธรรม ระหว่าง
สถาบันการศึกษา   ผลการด าเนินงาน 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง Relationship between finger size  
and strength in Healty students โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย Dr.Kiyoko ) โดย
การวัดขนาดมือ และเล็บ 
  ฝึกทดลองใช้เครื่องมือประเมินความปวดและอาการชาในผู้ป่วย Diabetes neuropathy 
เช่น  Semmes Weinstein Monofilament Examination(SWME),  grip strength, pinch , pressure 
threshold 
    ๑.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางการ
พยาบาลของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและสาธารณสุขในประเทศไทยและประเทศนั้นๆ     ผลการ
ด าเนินงาน 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน ในการชั่วโมง
ทดลองการท าเตียง โดยนักศึกษาได้เป็นช่วยเหลือในการทดลองและสังเกตการเรียนการวัดความดัน
โลหิต กาประเมินกาตรวจสายตา โดยสิ่งที่ได้คือความตั้งใจ การมีวินัย ของนักศึกษา 

             ๑.4 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและญี่ปุ่น       ผลการด าเนินงาน 
 ได้การแสดงศิลปะของไทยคือ การมวยไทยและการร าจัมปาศรี ไปแสดง ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะมวยไทย ได้เห็นการต้อนรับด้วยพิธีชงชาที่ถือว่าเป็นการให้เกียรติเป็นอย่างสูง 
  
      5.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางการ
พยาบาลหรือการวิจัยทางการพยาบาลกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ เครือข่าย 

เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางการ
พยาบาลหรือการวิจัยทางการพยาบาลกับ
Okayama University 

 
6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

1 เงินรายได้ - - 191,810 - - - - 
 รวมทั้งหมด   191,810     

 
    6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

- - - - - 
 



๑๖๑ 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๑ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนองาน 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้รับการเตรียมความพร้อมโดยการเข้ารับการอบรมที่
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองาน เตรียมความพร้อมน าเสนอบทความวิชาการ 
 ๒ การศึกษาข้อมูลของสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานจะท าให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาดูงานยิ่งขึ้น 
 ๓ การตรงต่อเวลาและการมีวินัยเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิดในคนไทยทุกคน 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. ผู้บริหารทุกระดับ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
๒. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.๑ การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

o ตระหนักในความส าคัญของการด าเนินงานความร่วมมือเครือข่ายกับต่างประเทศ 
o สร้างสรรค์ผลงานวิจัย บทความวิชาการด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

      9.๒ ข้อเสนอแนะ 
o ควรมีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
o ควรสนับสนุนทุนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
o การเพ่ิมระยะเวลาการศึกษาเชิงวัฒนธรรมอีก 1 วัน (ให้รวมเป็นการศึกษาดูงานทั้งหมด 5 

วัน) 
 
ลงชื่อ   อัจฉรา มีนาสันติรักษ์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์) 
ต าแหน่ง…พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 วันที่....28....เดือน...กันยายน.....พ.ศ....2560...... 
 

 



๑๖๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 32 
 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบัน  สู่ระดับนานาชาติ : 
การไปศึกษาดูงาน Institute of Health Science Hang Tuah, Surabaya, Indonesia          
 
๒. ผู้รับผิดชอบ   
 1. ดร.อัจฉรา มีนาสันติรักษ์  2. นายศิวพล ศรีแก้ว  3. ดร.นิสากร วิบูลชัย                   
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 5 – 18 พฤศจิกายน 2559 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.๑ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน    2  คน 

4.2 นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน    6   คน 
                                                                        รวมทั้งสิ้น 8 คน 

5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
      จากวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่จะท าให้บรรลุตามตัวที่วัด  

๑ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา 
 ๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ การวิจัยทางการพยาบาลและวัฒนธรรม ระหว่าง
สถาบันการศึกษา 
 ๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางการพยาบาล
ของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและสาธารณสุขในประเทศไทยและประเทศนั้นๆ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและญี่ปุ่น 
 
     5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ การศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษา
ด้านการจัดการศึกษา การวิจัยทางการพยาบาล และการดูแลสุขภาพในชุมชน ณ Institute of Health 
Science Hang Tuah, Surabaya, Indonesia          
   ๑ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา   

       ผลการด าเนินงานความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Institute of Health Science 
Hang Tuah, Surabaya, Indonesia    จ านวน 13 วัน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ ดังนี้  
  - ภาคทฤษฎี ได้แก่ การเรียนในชั้นเรียน การน าเสนอรายกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ role play 
การเรียนแบบ simulation ในการช่วยผู้ที่ถูกงูกัด การปฏิบัติการทักษะทางการพยาบาลต่างๆ เช่น วิธีการท า
แผล การดูดเสมหะ การใส่สายสวนปัสสาวะ การปฏิบัติ โดยการแข่งขันทักษะของนักศึกษา 2 สถาบัน  



๑๖๓ 
 

 - ภาคปฏิบัติ ได้มีการเรียนรู้การปฏิบัติงานในหมู่บ้าน การเยี่ยมบ้าน การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การให้บริการใน PCU การให้บริการของโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลจิตเวช 
                ๒  เพ่ือสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ การวิจัยทางการพยาบาลและวัฒนธรรม ระหว่าง
สถาบันการศึกษา   
                   ผลการด าเนินงาน   มีความร่วมมือด้านด้านการวิจัย ได้วางแผนการด าเนินงานวิจัยร่วมกัน ใน
เรื่อง ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ในแต่ละบริบท ของไทย กับ อินโดนีเซีย โดยวางแผนเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจาก 3 ส่วน คือ ในสถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเมือง ผู้สูงอายุในเขตชนบท ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวางแผนด าเนินงาน 
                  นอกจากนี้ อาจารย์ ได้บรรยายความรู้ทางการพยาบาลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ลักษณะเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ   
    3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางการ
พยาบาลของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลและสาธารณสุขในประเทศไทยและประเทศนั้นๆ 
                ผลการด าเนินงาน   มีการแข่งขันการเสนอผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาแบบ
นานาชาติ โดยมีทีมผู้ร่วมแข่งขันจากหลายสถาบัน รวม 20 ทีม และอาจารย์ ได้ร่วมเป็นกรรมการในการ
ตัดสิน นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน  
แข่งขันทักษะการสวนปัสสาวะ และดูดเสมหะของนักศึกษา การจัดการเรียนช่วยเหลือผู้ป่วยถูกงูกัด  โดยสิ่งที่
ได้คือความตั้งใจ การมีวินัย ของนักศึกษา 
 4 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและญี่ปุ่น 
              ผลการด าเนินงาน       การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียในรูปแบบของกิจกรรม การแสดงของนักศึกษาศิลปะการแสดงของไทยและอินโดนีเซีย  การ
ต้อนรับที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นแขกท่ีส าคัญมาเยือน มีการเลี้ยงต้อนรับและการดูแลขณะที่เราไปอยู่ที่
อินโดนีเซีย อย่างดียิ่ง ทั้งที่พัก การเดินทางและอ่ืนๆ  
            นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนกับสโมสรนักศึกษาท้ังในทางวิชาการและประสบการท างานต่างๆ และวิถี
ชีวิตของนักศึกษาแต่ละสถาบัน 
 
      5.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางการ
พยาบาลหรือการวิจัยทางการพยาบาลกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ เครือข่าย 

มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางการ
พยาบาลหรือการวิจัยทางการพยาบาลกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ   Institute of 
Health Science Hang Tuah, Surabaya, 
Indonesia ๑ เครือข่าย         
 

 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงิน
งบ 

เงิน
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

 ค่าโดยสารเครื่องบิน   137,60
0 

    

 ค่าเบี้ยเลี้ยง   49,680     
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   4,240     
 ค่าเช่าที่พัก   4,160     
 รวมทั้งหมด   195,68

0 
    

 
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย  

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

- - - - - 
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

7.๑ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการน าเสนองาน 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้รับการเตรียมความพร้อมโดยการเข้ารับการอบรมที่
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองาน เตรียมความพร้อมน าเสนอบทความวิชาการ 
 7.๒ การศึกษาข้อมูลของสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานจะท าให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาดูงานยิ่งขึ้น 
 7.๓ การตรงต่อเวลาและการมีวินัยเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิดในคนไทยทุกคน 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.๑ ผู้บริหารทุกระดับ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
8.๒ ความมุ่งม่ันในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 

 
ลงชื่อ     อัจฉรา มีนาสันติรักษ์    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางอัจฉรา มีนาสันติรักษ์) 
ต าแหน่ง…พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 วันที่....28....เดือน...กันยายน.....พ.ศ....2560 
 
 

 



  ๑๖๖  
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖0 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ เพิ่มกลางปีงบ 1 
๑. ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
       กิจกรรม  อบรมทักษะแกนน าผู้ดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
๒. ผู้รับผิดชอบ      1) นางสาวพัชรี แวงวรรณ  
                         2) นางกานต์รวี โบราณมูล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  รุ่นที่ 1  อบรมระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน 2560 (๒ สัปดาห์) 

 รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 15 – 26 พฤษภาคม 2560 (๒ สัปดาห์) 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  ๑) แกนน าผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับต าบล จ านวน ๗๐ คน 
     ๒) ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองประเมินพฤติกรรมสุขภาพในพ้ืนที่ 

โดยด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จ านวน ๑๔ ต าบล ๒๑๕ หมู่บ้าน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินกิจกรรมโครงการ “อบรมทักษะแกนน าผู้ดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ” มี
การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) ร่วมกันระหว่างกลุ่มงานพัฒนาระบบเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม 
กับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และเครือข่าย และได้มีการด าเนินการ (Do) จัดท าโครงการ ขออนุมัติ
โครงการและประชาสัมพันธ์ มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด รุ่นที่ 1  อบรมระหว่างวันที่ 18 – 29 
เมษายน 2560 (๒ สัปดาห์) และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 15 – 26 พฤษภาคม 2560 (๒ สัปดาห์) 
โดยหัวข้อการอบรมและกิจกรรม ประกอบด้วย ดังนี้ 

๑) ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
๒) กิจกรรมบุญคุณนี้ต้องทดแทน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
๓) บรรยายเรื่องบทบาทและจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ 
๔) บรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ 
๕) บรรยายเรื่องการประเมินปัญหาทางสังคมในผู้สูงอายุ 
๖) บรรยายเรื่องโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
๗) บรรยายเรื่องหลักส าคัญในการดูแลส าหรับผู้สูงอายุ 
๘) บรรยายเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
๙) บรรยายเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมการปูองกันหกล้มการกลั้นปัสสาวะส าหรับผู้สูงอายุ 
๑๐)  บรรยายเรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 
๑๑)  บรรยายเรื่องการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
๑๒)  บรรยายเรื่องกิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
๑๓)  บรรยายเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย 



  ๑๖๗  
 

๑๔)  สาธิตการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น Vital signs & Transfer & Positions Feeding /suction 
Dressing  Complete bed bath Flushing สระผม กายภาพบ าบัดปูองกันข้อติด ข้อแข็งนวดผ่อน
คลาย นวดหน้าท้องช่วยการขับถ่าย 

๑๕)  บรรยายเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านและการใช้สมุนไพร นวด ประคบ ในผู้สูงอายุ 
๑๖)  บรรยายเรื่องการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
๑๗)  เข้ากิจกรรมกลุ่มในการเรียนและฝึกปฏิบัติ 5 ฐาน ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ปัญหาระบบทางเดินอาหาร การเคี้ยวกลืน หายใจ ขับถ่าย และกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว 
๑๘)  ภาวะวิกฤตกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปฏิบัติการดูแลภาวะวิกฤตกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๑๙)  ท ากลุ่มเรื่องการวางแผนการการพยาบาล (care plan)  
๒๐)  ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  

- โดยแบ่งกลุ่มตามต้นสังกัด จ านวน 5 กลุ่ม ให้ไปตามศูนย์ที่สังกัด โดยแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มย่อย 

- โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหา ติดเตียง ให้อาหาร มีแผล โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นสองกลุ่มย่อย 
- กิจกรรม ให้อาหาร ท าแผล วัดสัญญาณชีพ ***ต้องเก็บประสบการณ์ให้ครบตามก าหนด*** 

ก าหนดประสบการณ์ที่ต้องได้ในใบเซ็นประสบการณ์  
๒๑)  น าเสนอผลงานนวัตกรรมของแต่ละกลุ่ม โดยมีทั้งหมด 5 กลุ่ม 

 
 ผลการด าเนินโครงการ (Check) พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย 
แกนน าผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับต าบล จ านวน ๗๐ คน ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองประเมินพฤติกรรมสุขภาพในพ้ืนที่ 
โดยด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จ านวน ๑๔ ต าบล ๒๑๕ หมู่บ้าน อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการเป็นวิทยากร จ านวน ๑๔ คน และพยาบาลวิชาชีพในพ้ืนที่ จ านวน ๑๐ คน และได้เกิดผลลัพธ์ที่
ดี คือ ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมได้ และเกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายในการดูแลด้านผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่ งครอบคลุมทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจและจิตสังคมของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
 ผลการประเมินในการด าเนินงานโครงการอบรมทักษะแกนน าผู้ดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้และสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด ได้ร้อยละ ๑๐๐ มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไปร้อยละ ๙๙ มีคู่มือการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน ๑ เล่ม เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุส าหรับผู้ดูแล และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
 ผลการด าเนินกิจกรรม ได้น าไปสู่การพัฒนา (Act) เกิดรูปแบบแนวทางการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ในพื้นที่อ าเภอเมือง ได้
มีการวางแผนในการจัดท าโครงการฮักแพงห่วงใยผู้ปุวยทุกกลุ่มวัย โดยเป็นการขายผลในการดูแลผู้ปุวยกลุ่มติด
เตียง กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม และกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป 

6. สรุปงบประมาณ  ใช้งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก จ านวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท  

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑) การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มีการ

ประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้งใจในการท างาน มี



  ๑๖๘  
 

ความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ 
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลในอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุท าให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

๒) วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา /หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการยอมรับ
จากผู้รับการอบรมเป็นอย่างด ี

๓) การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วาง
แผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีมวิทยากร
รับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑) การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๒) การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกัน 
๓) การควบคุมก ากับติดตามงาน 
๔) ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท าให้งานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑) มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้น 
๒) เรียนรู้การจัดการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในชุมชน 
๓) เรียนรู้ถึงการประสานงานและการท างานเป็นทีมระหว่างภาคีเครือข่าย 
๔) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในสภาพการปฏิบัติงานจริง 
๕) ได้องค์ความรู้ที่เกิดจาก การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

 
 

          ลงชื่อ    พัชรี    แวงวรรณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นางสาวพัชรี แวงวรรณ) 
                                 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ลงชื่อลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

                        วันที.่...28....เดือน...กันยายน.....พ.ศ....2560 



๑๖๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
---------------------------------- 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ เพิ่มกลางปีงบประมาณ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๒ 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรวิษา  ส าราญเนตร นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพและนางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ จ านวน   ๑๖  สัปดาห ์
๔. กลุ่มเป้าหมาย        รวมทั้งสิ้น ๖๒ คน  ประกอบด้วย 

๔.๑  พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิสังกัดโรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน / 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๕๐  คน 
          ๔.๒   คณะกรรมการด าเนินงานในโครงการ จ านวน ๑๒ คน 
  
๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
 ระยะที่  ๑ ขั้นเตรียมการ โดยการจัดท าหลักสูตรขออนุมัติจากสภาการพยาบาล  แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินงานโครงการ และ
จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงรุก และรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ด าเนินการ
คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม และประชุมวางแผนการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับอาจารย์
ผู้สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ โดยการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือเตรียมการจัดอบรม และ
จัดท าคู่มือผู้เข้าศึกษาอบรม/ เอกสาร ด าเนินการด าเนินการจัดการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ การจัดการอบรมภาคทฤษฎี ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ อบรมในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ 
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐๐ น. จ านวน ๑๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย ๕ รายวิชา ได้แก่ 

- วิชา ระบบสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ๒ หน่วยกิต  ๒ (๒-๐-๔) 
- วิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก  ๓ หน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕)   
- วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)  
- วิชา การรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน  ๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
- วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
๒.๒ การจัดการอบรมภาคปฏิบัติ ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์อบรมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จ านวน ๖ 

หน่วยกิต ประกอบด้วย ๒ รายวิชา ได้แก่ 
- วิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน  ๔ หน่วยกิต ๔ (๐-๑๖-๒) 
- วิชา ปฏิบัติการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน   ๒ หน่วยกิต ๒ (๐-๘-๒) 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
         ๓.๑ การประเมินผลตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรก าหนด 

  ๓.๒ การประเมินระดับความพึงพอใจในการอบรมโดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
  ๓.๓ การติดตามสมรรถนะ ๖ เดือนหลังเข้ารับการอบรม 



๑๗๐ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
โครงการอบรมหลักสูตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 

รุ่นที่ ๒๒ 
 

รายละเอียด ผลการประเมิน 
X SD การแปลผล 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ    
๑. การลงทะเบียน ๔.๓๒ .๓๐ มาก 
๒. รูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรม ๔.๕๖ .๒๘ มากที่สุด 
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลา ๔.๕๙ .๒๙ มากที่สุด 
๔. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยภาพรวม ๔.๕๐ .๔๐ มากที่สุด 
๕. เอกสารประกอบการบรรยาย ๔.๖๐ .๓๗ มากที่สุด 
๖. การวัดและการประเมินผล ๔.๕๒ .๒๖ มากที่สุด 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการวิชาการ    
๑. มีมนุษยสัมพันธ์และเต็มใจให้บริการ ๔.๖๓ .๓๕ มากที่สุด 
๒. การอ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการวิชาการ ๔.๔๙ .๔๑ มากที่สุด 
๓. การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน ๔.๔๘ .๕๐ มากที่สุด 
ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
๑. สถานที่ ๔.๖๗ .๔๒ มากที่สุด 
๒. บรรยากาศในการให้บริการวิชาการ ๔.๗๒ .๕๓ มากที่สุด 
๓. อาหาร ๔.๕๒ .๓๓ มากที่สุด 
๔. โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ๔.๕๐ .๔๗ มากที่สุด 
๕. สื่อการเรียนรู้ ห้องสมุด ต ารา เอกสาร ฯลฯ ๔.๖๒ .๔๖ มากที่สุด 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ    
๑. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ๔.๓๙ .๔๔ มาก 
๒. ความคุ้มค่า(งบประมาณ/เวลา) ของการเข้าร่วมอบรม ๔.๔๘ .๕๕ มากที่สุด 
๓. ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมอบรมในครั้งนี้ ๔.๗๖ .๕๐ มากที่สุด 
๔. การให้บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของท่าน ๔.๖๙ .๕๖ มากที่สุด 
๕. ความเหมาะสม/สอดคล้องของเนื้อหาการอบรม ๔.๖๕ .๔๔ มากที่สุด 
ความพึงพอใจต่อการตอบสนองความต้องการของสังคม    
๑. กิจกรรม/ความรู้ที่ได้รับ  ตอบสนองความต้องการของ

หน่วยงาน /ชุมชนของท่าน 
๔.๖๓ .๔๑ มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม ๔.๕๐ .๔๖ มากที่สุด 
 

 
 
 



๑๗๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

โครงการอบรมหลักสูตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
รุ่นที่ ๒๒ 

 รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X SD การแปลผล 
๑. การจัดการเรียนการสอน 
   ๑.๑ การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๔.๕๕ .๔๐ มากที่สุด 

   ๑.๒ การก าหนดประสบการณ์ของหลักสูตรมีความเหมาะสม ๔.๓๙ .๔๓ มาก 
   ๑.๓ รายงานประกอบการศึกษามีความเหมาะสม ๔.๓๓ .๓๒ มาก 
   ๑.๔ วิธีการประเมินผลมีความเหมาะสม ๔.๔๓ .๓๙ มาก 
   ๑.๕ มีคู่มือการฝึกปฏิบัติงานที่สมบูรณ์และชัดเจน ๔.๕๘ .๕๓ มากที่สุด 
๒. สถานที่ฝึก 
   ๒.๑ จ านวนผู้รับบริการสอดคล้องกับประสบการณ์ที่ก าหนด 

 
๔.๔๘ 

 
.๔๐ 

 
มากที่สุด 

   ๒.๒ สิ่งสนับสนุนเอื้อต่อการฝึกปฏิบัติงาน เช่น สถานที่ อุปกรณ์ 
อย่างเพียงพอ 

๔.๕๐ .๔๙ มากที่สุด 

   ๒.๓ บรรยากาศในแหล่งฝึกส่งเสริมการเรียนรู้ ๔.๕๖ .๕๕ มากที่สุด 
   ๒.๔ มีห้องสมุดหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ๔.๓๗ .๗๐ มาก 
   ๒.๕ มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงนิเทศ/ดูแลนักศึกษาเหมาะสม ๔.๕๒ .๕๙ มากที่สุด 
๓. ผู้เข้าอบรม 
   ๓.๑ ได้รับความรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

๔.๗๓ .๔๘ มากที่สุด 

   ๓.๒ ได้รับประสบการณ์ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ๔.๕๘ .๔๖ มากที่สุด 
   ๓.๓ ปฏิบัติการพยาบาลได้ตามลักษณะวิชา ๔.๖๐ .๔๙ มากที่สุด 
   ๓.๔ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ๔.๕๖ .๖๐ มากที่สุด 
   ๓.๕ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ๔.๗๕ .๕๘ มากที่สุด 

รวม 
๔.๕๐ .๕๒ มากที่สุด 

 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

๑. มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนค่อนข้างบ่อย ควรมีการติดต่อวิทยากรภายนอกที่เชี่ยวชาญในแต่ละ
หัวข้อล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านมีภารกิจมากมาย 
 ๒. เอกสารการประชุมไม่ชัดเจน ตัวหนังสือเล็ก และหมึกท่ีใช้ถ่ายเอกสารจาง ไม่ชัดเจน ควรมีการ
จัดท าเอกสาร/ หนังสือประกอบการประชุมให้เป็นรูปเล่มและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 ๓. การจัดสอบในแต่ละรายวิชาสอบครั้งเดียวหมดและวันเดียวกัน ซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะท าให้ต้อง
ใช้เวลาอ่านหนังสือ จึงท าให้ผู้เข้าอบรมสอบได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ควรมีการแบ่งสอบเป็นวิชาละ ๒ 
ครั้ง เหมือนสอบกลางภาคและปลายภาค 
 ๔. แบบฟอร์มในการเขียนรายงานการจัดการโรคเรื้อรังยังไม่ชัดเจน ทางแหล่งฝึกเสนอแนะให้มี
ตัวอย่างและอธิบายให้นักศึกษาเพ่ิมเติมให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนออกฝึก  



๑๗๒ 
 

 ๓. สถานที่ในการจัดประชุม อยู่ไกล การเดินทางล าบาก อยากให้มาจัดที่ห้องประชุมที่วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม ๑  
 

๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่
หลักสูตรก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จ านวน ๔๖ คน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่หลักสูตรก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมใน
ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 

๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ ๔.๔๐
(SD=.๕๖) ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมอบรมในระดับมากข้ึนไปร้อยละ ๙๑ 

๓. มีผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะของผู้ส าเร็จการอบรมในระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 
 

๓. การติดตามสมรรถนะ ๖ เดือนหลังเข้ารับการอบรม (จะมี
การติดตามสมรรถนะในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) 
 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ เงินนอกงบ 

๑. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 

- ๑,๒๑๓,๘๐๐ ๑,๒๑๓,๘๐๐  - - - 

๒. ค่าเดินทางของ
วิทยากร 

- ๒๘,๘๒๐ ๒๘,๘๒๐ - - - 

๓. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 

- ๒๑๑,๕๕๐ ๒๑๑,๕๕๐ - - - 

๔. ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลา 

- ๕๖,๒๔๐ ๕๖,๒๔๐ - - - 

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ๔๙,๑๔๕ ๔๙,๑๔๕ - - - 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

โครงการ 
 ๗๖๐,๓๕๕ ๗๖๐,๓๕๕  - ๘๔๙,๖๔๕ - 

 
หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียน จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท x ๔๖ คน = ๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 



๑๗๓ 
 

 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต คอมพิวเตอร์ ๓๐วัน ๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ   
๑๐๐ บาท  x  ๓  เครื่อง 

๖๓,๐๐๐  

๒. ค่าห้องประชุมใหญ่ ๓๐วัน ๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ 
๓๐๐ บาท 

๖๓,๐๐๐  

๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย ๕ วันๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ 
  ๓๐๐ บาทจ านวน ๓  ห้อง  

๓๑,๕๐๐  

๔. การติดต่อประสานงาน   ๑๐๐ บาท   x   ๓๕ วัน ๓,๕๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๑๖๑,๐๐๐ บาท 

 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับ 
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น
ที่ ๒๒ ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

๗.๓  การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก เขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพ
สาธารณสุขเขต ๗ ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๒ และจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วาง
แผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีม
วิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา และ
ด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผน 

๘.๒ การมอบหมายงานที่ชัดเจนมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประชุมมอบหมายงานร่วมกันเป็นระยะ 
และมีการก ากับติดตามงานในผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน 
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๘.๓ มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ๖ เดือน และเพ่ิมเติมการ
ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ได้แก ่ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย เฟสบุ๊ค และไลน์ รวมทั้งจดหมายเรียนเชิญ
เข้าประชุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๘.๕ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การส่งข้อมูลหรือหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่ครบถ้วน
หรือไม่ชัดเจน ท าให้เกิดการตกหล่นของรายชื่อควรมีการประสานงานในการจัดท าระบบการจ่ายเงินแบบ 
Teller payment เพ่ือตรวจสอบรายชื่อผู้ช าระค่าลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๙.๒ มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนค่อนข้างบ่อย ควรมีการติดต่อวิทยากรภายนอกที่เชี่ยวชาญในแต่
ละหัวข้อล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านมีภารกิจมากมาย 
 ๙.๓ เอกสารการประชุมไม่ชัดเจน ตัวหนังสือเล็ก และหมึกที่ใช้ถ่ายเอกสารจาง ไม่ชัดเจน ควรมีการ
จัดท าเอกสาร/ หนังสือประกอบการประชุมให้เป็นรูปเล่มและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 ๙.๔ สถานที่ในการจัดประชุม อยู่ไกล การเดินทางล าบาก อยากให้มาจัดที่ห้องประชุมที่วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม ๑  
 
 
       .......................................................   ....................................................... 
          (นางสาววรรวิษา  ส าราญเนตร)                                 (นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้างานบริการวิชาการ 
 

 
…………………………………………… 

(นางนิสากร  วิบูลชัย) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

วันที่ ...30... เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
---------------------------------- 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ เพิ่มกลางปีงบประมาณ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ / โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒3 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรวิษา  ส าราญเนตร นางสาวนิตยา กออิสรานุภาพและนางสาวกัญญาพัชร เบ้าทอง 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๒5 สิงหาคม – 29 ธันวาคม ๒๕๖๐  จ านวน   ๑๖  สัปดาห ์
๔. กลุ่มเป้าหมาย        รวมทั้งสิ้น  ๖๒  คน  ประกอบด้วย 

๔.๑  พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิสังกัดโรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน / 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน   ๕๐   คน 
          ๔.๒   คณะกรรมการด าเนินงานในโครงการ จ านวน ๑๒ คน 
  
๕. ผลการด าเนินงาน 
๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
 ระยะที่  ๑ ขั้นเตรียมการ โดยการจัดท าหลักสูตรขออนุมัติจากสภาการพยาบาล  แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินงานโครงการ และ
จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงรุก และรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ด าเนินการ
คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม และประชุมวางแผนการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับอาจารย์
ผู้สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ โดยการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือเตรียมการจัดอบรม และ
จัดท าคู่มือผู้เข้าศึกษาอบรม/ เอกสาร ด าเนินการด าเนินการจัดการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ การจัดการอบรมภาคทฤษฎี ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ อบรมในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ 
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐๐ น. จ านวน ๑๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย ๕ รายวิชา ได้แก่ 

- วิชา ระบบสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ๒ หน่วยกิต  ๒ (๒-๐-๔) 
- วิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก  ๓ หน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕)   
- วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)  
- วิชา การรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน  ๓ หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
- วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
๒.๒ การจัดการอบรมภาคปฏิบัติ ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์อบรมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จ านวน ๖ 

หน่วยกิต ประกอบด้วย ๒ รายวิชา ได้แก่ 
- วิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน   ๔ หนว่ยกิต ๔ (๐-๑๖-๒) 
- วชิา ปฏิบัติการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน   ๒ หน่วยกิต ๒ (๐-๘-๒) 

ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
         ๓.๑ การประเมินผลตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรก าหนด 

  ๓.๒ การประเมินระดับความพึงพอใจในการอบรมโดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
ยังไม่สิ้นสุดการด าเนินการ 
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๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่
หลักสูตรก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

ยังอยู่ในช่วงด าเนินการ /ยังไม่สิ้นสุด 

๒. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมใน
ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 

ยังอยู่ในช่วงด าเนินการ /ยังไม่สิ้นสุด 

๓. มีผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะของผู้ส าเร็จการอบรมในระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 

ยังอยู่ในช่วงด าเนินการ /ยังไม่สิ้นสุด 

 
๖. สรุปงบประมาณ 
      ๖.๑ งบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ

เหลือ
จ่าย เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ เงินนอกงบ 

๑. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 

-    - - - 

๒. ค่าเดินทางของ
วิทยากร 

-   - - - 

๓. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 

-   - - - 

๔. ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลา 

-   - - - 

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ -   - - - 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

โครงการ 
 1,750,000   -  - 

 
หมายเหตุ  จากเงินค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมจ านวน ๕๐ คน  x  ๓๕,๐๐๐  บาท  
                                    รวมทั้งสิ้น = ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าเครื่องเสียง โสต คอมพิวเตอร์ ๓๐วัน ๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ   
๑๐๐ บาท  x  ๓  เครื่อง 

๖๓,๐๐๐  

๒. ค่าห้องประชุมใหญ่ ๓๐วัน ๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ 
๓๐๐ บาท 

๖๓,๐๐๐  
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ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๓. ค่าห้องประชุมกลุ่มย่อย ๕ วันๆละ ๗ ชั่วโมงๆละ 
  ๓๐๐ บาทจ านวน ๓  ห้อง  

๓๑,๕๐๐  

๔. การติดต่อประสานงาน   ๑๐๐ บาท   x   ๓๕ วัน ๓,๕๐๐  
รวมทั้งสิ้น ๑๖๑,๐๐๐ บาท 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การบริหารจัดการของงานบริการวิชาการมีการประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่
ชัดเจน ทีมงานบริการวิชาการมีความตั้งใจในการท างาน มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานบริการวิชาการมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ เต็มใจและใส่ใจผู้เข้ารับ 
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น
ที่ ๒๒ ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 
 ๗.๒ วิทยากรจากภายนอกและวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีศักยภาพ มีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/หัวข้อที่บรรยาย อภิปรายและได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับการอบรมเป็นอย่างดี 

๗.๓  การมอบหมายงานที่ชัดเจนทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก เขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพ
สาธารณสุขเขต ๗ ให้วิทยาลัยเป็นสถาบันในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๒ และจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วาง
แผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงาน และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีม
วิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
 
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 ได้แก ่ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย เฟสบุ๊ค และไลน์ รวมทั้งจดหมายเรียนเชิญ
เข้าประชุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๘.๕ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๙.๑ การส่งข้อมูลหรือหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่ครบถ้วน
หรือไม่ชัดเจน ท าให้เกิดการตกหล่นของรายชื่อควรมีการประสานงานในการจัดท าระบบการจ่ายเงินแบบ 
Teller payment เพ่ือตรวจสอบรายชื่อผู้ช าระค่าลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 ๙.๒ มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนค่อนข้างบ่อย ควรมีการติดต่อวิทยากรภายนอกที่เชี่ยวชาญในแต่
ละหัวข้อล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านมีภารกิจมากมาย 
 ๙.๓ เอกสารการประชุมไม่ชัดเจน ตัวหนังสือเล็ก และหมึกที่ใช้ถ่ายเอกสารจาง ไม่ชัดเจน ควรมีการ
จัดท าเอกสาร/ หนังสือประกอบการประชุมให้เป็นรูปเล่มและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 ๙.๔ สถานที่ในการจัดประชุม อยู่ไกล การเดินทางล าบาก อยากให้มาจัดที่ห้องประชุมที่วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม ๑  
 
 
       .......................................................   ....................................................... 
          (นางสาววรรวิษา  ส าราญเนตร)                                 (นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้างานบริการวิชาการ 
 

 
…………………………………………… 

(นางนิสากร  วิบูลชัย) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

วันที่ ...30... เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม /โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
----------------------------------------------------- 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   เพิ่มกลางปีงบประมาณ 4 
1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว     

2. ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพัชรี แวงวรรณ และนางสาวพนิดา โยวะผุย 

3. ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มวันที่ 20 มีนาคม – 16 เมษายน พ.ศ. 2560 

4. กลุ่มเป้าหมาย:  
4.1 พยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพท่ี 7 จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 4 คน 

 4.2 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 4 คน 
    รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 คน 
5. ผลการด าเนินงาน: 

5.1 ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1) ประชุมวางแผนการจัดอบรม 
2) ด าเนินการประชุมปรับปรุงและจัดท าร่างหลักสูตรการผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
3) เสนอขออนุมัติโครงการ  

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1) ด าเนินการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

- การอบรมภาคทฤษฎี (1 สัปดาห์) ที่ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
     - การอบรมภาคปฏิบัติ (2 สัปดาห์) ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
1)  ประเมินความรู้  และสมรรถนะในหลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
2) ประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดอบรม  ของผู้เข้าร่วมอบรม 
3) ประเมินผลลัพธ์ของการอบรมโครงการการฝึกอบรมพยาบาลในหลักสูตรผู้จัดการผู้ดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว 
 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1) ผู้ เข้าอบรมทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ความรู้และสมรรถนะในหลักสูตรผู้จัดการการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ของหลักสูตร 

ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้และ
สมรรถนะในหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ 



๑๘๐ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2) ผู้เข้าอบรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ

ฝึกอบรมในระดับดีขึ้นไป 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับดี 

3) เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 
อย่างน้อย 1 เครือข่าย 

เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว 1 เครือข่าย คือ อ าเภอกุฉินารายณ์ 

 
 
6. สรุปงบประมาณ 

6.1 งบประมาณที่ใช้ 

ที ่
รายการที่ใช้

จ่าย 

แผนการใช้จ่าย การใช้จ่าย เงินคงเหลือ ร้อยละ
เหลือจ่าย 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก 

งบ 
1 ค่าอาหารว่าง

และอาหาร
กลางวัน  

11,200 - 9,800 - 1,400 - 12.5 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์     4,800 - 240 - 4,560 - 95 
 รวม 16,00

0 
- 10,040 -  5,960 - 37.25 

 
6.2 มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าใช้ห้องประชุม 300 x 24ชม.   7,200  
รวมทั้งหมด 7,200  

 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
1) การบริหารจัดการของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ มีการ

ประชุมเตรียมความพร้อม การมอบหมายงานที่ชัดเจน ทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีความตั้งใจในการท างาน 
มีความพร้อม มีการท างานเป็นทีม มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทีมงานศูนย์ความเป็น
เลิศฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจ เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุและ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

2) การมอบหมายงานที่ชัดเจนจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการมอบหมายการด าเนินงานให้คณะกรรมการที่ชัดเจน และคณะกรรมการด าเนินงานได้วาง
แผนการด าเนินงาน มีการรายงานผลการด าเนินงานและมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดแบ่งทีม
วิทยากรรับผิดชอบและประชุมติดตามควบคุม ก ากับงานอย่างต่อเนื่อง 
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8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1) การวางแผนด าเนินงานล่วงหน้าตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้งานได้รับการแก้ไขปัญหา 

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

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินการบริการวิชาการที่มุ่ง

มาตรฐาน 
 

  
ลงชื่อ    .พัชรี    แวงวรรณ  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางสาวพัชรี แวงวรรณ) 
 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 

 

ลงชื่อ           (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางนิสากร   วิบูลชัย) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 วันที่......28......เดือน..กันยายน....พ.ศ...2560 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์  

กลุ่มกิจการนักศึกษา 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  6 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
 พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑    

๒. ผู้รับผิดชอบ นายอนุชา ไทยวงษ์/ นายดิษฐพล ใจซื่อ/นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ 8    ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
 5.1. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
     5.1.1 ด้านอัตลักษณ์บัณฑิต (SAP) อยู่ในระดับดี อย่างน้อยร้อยละ 85 
     5.1.2 ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ข้อที่ 8) ด้านวิจัยและน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพงาน อยู่ในระดับดี อย่างน้อยร้อยละ 85 
 5.2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
อย่างน้อย ร้อยละ 80   
 5.3. นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลบนพ้ืนฐานองค์ความรู้เชิงวิชาชีพได้และเกิด
ชิ้นงานอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม พ.ศ.2559 -  สิงหาคม พ.ศ.25๖๐ 
7. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๑ คน 
                      นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑๐๒ คน 
8. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 8.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

       ด าเนินการจัดกิจกรรมในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 -  สิงหาคม พ.ศ.25๖๐ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 
 8.1.1 กิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและการพัฒนาตามศตวรรษที่ ๒๑ 
ร่วมกับนักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่าจุดแข็งของนักศึกษาคือทักษะการมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และทักษะการน าเสนอ สิ่งที่เป็นจุดพัฒนาของนักศึกษาคือทักษะการสืบค้นและการตัดสินใจน า
ความรู้จากสื่อต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

8.1.2 จัดกิจกรรม Work shop เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมในการสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพ” 
โดยวิทยากรภายในและภายนอก วิทยากรได้บรรยายและท ากิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับ ความหมายทั่วไปของ
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นวัตกรรม ประเภท และประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในรายวิชาต่างๆ 

8.1.3 นักศึกษาประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพ ในประเด็นที่สนใจ และ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้น าไปใช้ในรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 24 ผลงาน 
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 5 ผลงาน และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ 2 13 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 42 ผลงาน 

8.1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และจัดแสดงผลงาน นวัตกรรมในการสร้างเสริมและการดูแล
สุขภาพ รวมทั้งคัดเลือกผลงาน เพ่ือส่งเข้าประกวดและน าเสนอในเวทีระดับต่างๆ โดยได้มีการส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานในเวทีทั้งระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 11 ผลงาน ได้รับรางวัล 8 รางวัล ดังนี้ 

1. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “MRM Happy ไม่มี Complicate: ROI-ET Model”  
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนุชา ไทยวงษ์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม และรางวัลชมเชยในประชุมวิชาการเรื่องนวัตกรรมทางสุขภาพ สถาบันพระบรมราช
ชนก 

2. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “OPPA ท้า Bleed พิชิตความปลอดภัย”  
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนุชา  ไทยวงษ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา 

3. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “น้ าขิงสด ลดคลื่นไส้ อาเจียน” 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนุชา  ไทยวงษ์ 

ได้รับรางวัลชมเชยในประชุมวิชาการเรื่องนวัตกรรมทางสุขภาพ สถาบันพระบรมราชชนก และร่วมน าเสนอใน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

4. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “ชุดคลุมลดไข้ fresh coat” 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย 

ได้รับรางวัลชมเชยในงานประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “จับ Feed ปรับเตียง ลดเสี่ยง VAP” 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พวงแก้ว สาระโภค 

ได้ร่วมน าเสนอในงานประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “รู้ทัน วัณโรค” 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กัญญาพัชร เบ้าทอง 

ได้ร่วมน าเสนอในงานประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 



๑๘๕ 
 

7. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “วงล้อมหัศจรรย์ รู้ทันโรคอุจจาระร่วง” 
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุจิมา  ติลการยทรัพย์ และ

อาจารย์เฌอร์นินทร์ ตั้งปฐมวงศ์ ได้รับรางวัลดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “มหัศจรรย์พลังล้างมือ 7 ขั้นตอนป้องกันโรคอุจจาระร่วง” 
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นุชนาถ  บุญมาศ และ

อาจารย์เฌอร์นินทร์ ตั้งปฐมวงศ์ ได้ร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา 

9. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “ที่รัดเข่าสมุนไพร”  
รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดิษฐพล ใจซื่อ และอาจารย์วีระชัย  

อ่ิมน้ าขาว ได้รับรางวัลชมเชย ในงานประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

10. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง ตุ๊กตาจ าลองการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก "Cervical cancer 
model" 

รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดิษฐพล ใจซื่อ และอาจารย์ศิวพล  ศรี
แก้ว  ได้รับรางวัลชมเชย ในงานประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

11. ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “มะค่าแต้ แก้ปวดเมื่อย” 
รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สัมฤทธิ์ ขวันโพน และอาจารย์ ดร. 

สาคร  อินโทโล่   ได้ร่วมน าเสนอในงานประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.5. 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) 
 
  8.๒  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
      1.1 ด้านอัตลักษณ์บัณฑิต (SAP) อยู่ในระดับดี 
อย่างน้อยร้อยละ 85 

จากการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
พบว่า 
    1.1 ด้านอัตลักษณ์บัณฑิต อยู่ในระดับดี  
ร้อยละ 89.66 (n=189) 



๑๘๖ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   1.2 ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ข้อที่ 8) 
ด้านวิจัยและน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน อยู่ใน
ระดับดี อย่างน้อยร้อยละ 85 

   1.2 ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
วิจัยและน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 87.19 (n=177) 

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมอย่างน้อย 
ร้อยละ 80      

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
- นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ 
๓๓ จ านวน ๑๐๑ คน 
- นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ 
๓๒ จ านวน ๑๐๒ คน 
รวมทั้งสิ้น 203 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

3. นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลบน
พ้ืนฐานองค์ความรู้เชิงวิชาชีพได้และเกิดชิ้นงานอย่างเป็น
รูปธรรม อย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง 
 

นักศึกษาสามารถสร้ า งนวัตกรรมทางการ
พยาบาลบนพ้ืนฐานองค์ความรู้เชิงวิชาชีพได้และ
เกิดชิ้นงานอย่างเป็นรูปธรรม ได้ 42 ผลงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอ
ในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติรวม 
4 เวที ได้รับรางวัลจ านวน 7 ผลงาน 8 รางวัล   

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวิทยากรภายนอก 2,400  0 2,400  0 0 0 0 

2 ค่าวิทยากรภายใน 6,000 ๐ 6,000 ๐ ๐ ๐ ๐ 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 17,000 0 17,000 0 0 0 0 

 รวมทั้งหมด 25,๔00 ๐ 25,๔00 ๐ 0 ๐ 0 
 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย(บาท) หมายเหตุ 
๑. ค่าห้องประชุม อินถวา ๕๐๐บาท*1ชม. 500 บาท  
๒. ค่าเครื่องเสียง/คอมพิวเตอร์  5๐๐*บาท*1ชม. 500 บาท  
3 ค่าหอประชุม  ๕๐๐บาท*2ชม. 1,000 บาท  
4 ค่าเครื่องเสียง  1๐๐*บาท*2ชม. 200 บาท  

รวม 2,200 บาท  



๑๘๗ 
 

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 

 
๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ควรมีการส่งเสริมให้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป 
 

ลงชื่อ        อนุชา  ไทยวงษ์     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
  (นายอนุชา  ไทยวงษ์) 

           ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  
 

    ลงชื่อ        ภรรวษา จันทศิลป์    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
       (นางภรรวษา จันทศิลป์) 

                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  

                    วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 



๑๘๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการกลยุทธ์  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………… 

 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 7 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางภรรวษา จันทศิลป์ และคณะ   
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ 8    ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 
 5.๑. นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ ที่คะแนนตั้งแต่ ๕๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 
 5.๒. มี นศ.ที่ผ่านเกณฑ์จากกระบวนการเตรียมความพร้อม ร้อยละ ๑๐๐ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๐   
7.กลุ่มเป้าหมาย 
      นักศึกษารับเข้าใหม่ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕   จ านวน ๑๓๖ คน 
8. ผลการด าเนินงาน 
     8.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบประชุมวางแผนและประสานกลุ่มวิชาการเพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษา จ านวน ๓ คน อาจารย์กลุ่มวิชาการ 
จ านวน ๒ คน รวมเป็น ๕ คน  
        ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  
  ๑.จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ
โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
  ๒.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือร่วมวางแผน ดังนี้ 
      ๒.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบภาษาอังกฤษ คือ เครื่องมือที่สร้างโดยวิทยากร ที่เน้น 
ทักษะการอ่าน และไวยากรณ์ ส่วนทักษะการฟัง โดยก าหนดเกณฑ์การผ่านรวมทั้งสามส่วน คะแนน ตั้งแต่ 
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
  2.๒ ท าการสอบนักศึกษา หลังวันรายงานตัว ผู้ที่ไม่ผ่านให้เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ  
  2.๓ หลังการเข้าค่าย ๓ วัน จัดสอบอีกครั้งโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม เกณฑ์เดิม ถ้ายังมีนักศึกษา
ไม่ผ่าน ให้เตรียมด าเนินตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ และวัดผลภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ๓.ผลจากการทดสอบหลังวันรายงานตัว พบว่า จ านวนนักศึกษาเข้าสอบ ๑๑๕ คน มี
นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน ๘๘ คน ผ่านเกณฑ์ ๒๗ คน ได้จัดเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้ไม่ผ่าน
เกณฑ ์จ านวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยวิทยากรภายนอก จ านวน ๒ ท่าน แบ่งเป็น 
๒ กลุ่ม หลังอบรมได้ด าเนินทดสอบอีกครั้ง ปรากฏว่า มีนักศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน ๒๒ คน  
  ๔.ประชุมนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์และให้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 



๑๘๙ 
 

  ๔.๑ ก าหนดชั่วโมงทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยนักศึกษาร่วมกันก าหนด เป็น
ตอนเย็น เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาทุกคนท าได้ ๒ ครั้ง เนื่องจากติดกิจกรรม
การรับน้องของรุ่นพี ่
  ๔.๒ ก าหนดกิจกรรมพ่ีช่วยน้อง ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ผลพบว่า พ่ีได้พบน้องเพียงครั้ง
เดียว เนื่องจากเป็นช่วงของการเปิดเทอมใหม่ และต้องเตรียมตัวในการเรียน 
  ๔.๓ จัดชั่วโมงทบทวนให้นักศึกษา ในวันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐น.ได้ด าเนินการ ๑ 
ครั้ง 
  
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
 สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอข้อชี้แนะในการปรับปรุง 
 
     8.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ ที่คะแนนตั้งแต่ 
๕๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

มีนักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ร้อยละ 
๓๕.๒ 

๒.นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จากกระบวนการเตรียม
ความพร้อม ร้อยละ ๑๐๐ 

นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์จากกระบวนการเตรียมความ
พร้อม ร้อยละ ๗๕ 

 
9. งบประมาณ 
 9.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
บรรยาย 

๓๒๔๐๐   
 

๒๖๐๐๐ 
 6400 

๒ ค่าเดินทางวิทยากร ๕๐๐๐      ๐ 
๓ ค่าอาหาร ๖,๐๐๐    ๐  ๐ 
๔ ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐    0  ๐ 

 รวม ๔๘,๔๐๐      6000   400 
 
     9.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม/
โสตทัศนูปกรณ ์ 

๑๕,๒๐๐ บาท ๑๕,๒๐๐ 
 

 



๑๙๐ 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
10.๑  เครื่องมือที่ใช้วัดควรก าหนดเป็นมาตรฐานสากล 
10.๒  ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาค่อนข้างต่ า จึงต้องด าเนินกิจกรรมเสริมด้าน

ภาษาอังกฤษแบบชัดเจนและต่อเนื่อง 
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
11.๑ กลุ่มวิชาการและกลุ่มกิจการนักศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกัน ให้ชัดเจนและ

ต่อเนื่อง  
11.๒ มีการก ากับติดตามการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดร่วมกัน 
11.๓ ให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ 

12. ปัญหาและอุปสรรค 
 กิจกรรมค่อนข้างมากในช่วงเปิดเทอม และนักศึกษาอยู่ระหว่างการปรับตัวในการใช้ชีวิตในวิทยาลัย 
๑3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

13.๑. ควรมีการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ทดสอบที่เป็นมาตรฐาน  
13.๒. ติดตามนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้มีการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ให้ผ่านเกณฑ์ตามที่

ก าหนด ก่อนเลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2 
 

 
 

ลงชื่อ       ภรรวษา จันทศิลป์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นางภรรวษา จันทศิลป์) 

                 รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
  
                        วันที.่....๑๕....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์ 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
……………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๘ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างาน 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางภรรวษา จันทศิลป์ และคณะ   
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๔. กลยุทธ์ที่ 8    ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย 
 ๑.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการท างานวิชาชีพ
พยาบาล อย่างน้อยร้อยละ ๙๐  

๒.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่มีผลประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตในด้านจิตบริการ และการมีส่วนร่วม 
ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

๓.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในข้อ ๑ข้อ๒ ใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 
  ๑ เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 

๗.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๑ จ านวน ๑๕๑ คน 
๗.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑๐๒ คน 
๗.๓ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๑ คน 

   รวมจ านวนทั้งสิ้น    ๓๕๔    คน 
 
๘. ผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบประชุมวางแผนในการด าเนินงานและน าเข้า
ในที่ประชุมประจ าเดือนของกลุ่มกิจการนักศึกษา  

        ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  
  ๑.จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ
โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 



๑๙๒ 
 

  ๒.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการท างาน  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยจัด กิจกรรม 
ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พค.๖๐  ดังนี้ 
    -บรรยาย เรื่องแนวทางและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนในวิชาชีพ โดยคุณพิมพ์วรา อัครเธียรสิน
พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลขอนแก่น  
  -บรรยาย จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยคุณอุไรพรณ์ ทิดจันทึก พยาบาลวิชาชีพจาก
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  

-บรรยาย ทักษะวิชาชีวิต โดยนายแพทย์ คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด
มหาสารคาม 

-อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นประสบการณ์นานาพ้ืนที่ จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง โดย คุณลักขณา 
พันธ์วาสนา รพ.กาฬสินธ์ คุณก าทร ดานา รพ.สต.บ้านโนนรัง คุณชนินทร์ ประกายสิทธิ รพ.แกด า คุณอรทัย 
พานิชย์ เทศบาลต าบลนาดูน 

-อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น ท างานอย่างไรให้ก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ โดยคุณ
ปรีชา ชาดง รพ.กุดรัง และคุณพชรวรรณ คูสกุลรัตน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

 ๓.จัด กิจกรรมอ าลาสถาบันและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ซึ่งด าเนินการในวันที่ ๒๕-๒๖ พค.๖๐ 
 ๔.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการท างาน  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ประเด็น การ

ท างานร่วมกับสหวิชาชีพต่างๆ โดยไดเ้ชิญวิทยากรวิชาชีพแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ มาให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

  ๕.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการท างาน  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ประเด็น การ
ท างานร่วมกับชุมชนโดยไดโ้ดยได้เชิญวิทยากรที่ท างานในองค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

  ๖.จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมก่อนท างาน ซึ่งสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

 ๖.๑ การจัดกิจกรรม ปี ๒ และ ๓ เสนอให้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยให้จัดกิจกรรมช่วงก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ 

 ๖.๒ การจัดกิจกรรม ปี ๔ มีความเหมาะสมทั้งเวลาและกิจกรรม 
 ๖.๓ ควรจัดกิจกรรมให้ครบทุกชั้นปี โดยมีการวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี

และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เพ่ือน ากิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ 
 ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 

  สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอข้อชี้แนะในการ
ปรับปรุง 
 
 



๑๙๓ 
 

     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการท างาน
วิชาชีพพยาบาล อย่างน้อยร้อยละ ๙๐  

 

ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการท างานวิชาชีพ
พยาบาล 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ ร้อยละ ๙๘.๐๑ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ ร้อยละ ๙๘.๐๓ 

 
๒.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่มีผลประเมิน 

 ๒.๑ อัตลักษณ์บัณฑิตในด้านจิตบริการ 
และการมีส่วนร่วม ในระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๕ 
๒.๒ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ใน
ข้อ ๒ข้อ๓และข้อ๙ ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

 

๒.๑    อัตลักษณ์บัณฑิตในด้านจิตบริการ ในระดับ
ดีขึ้นไป 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๑ ร้อยละ ๙๐.๔๕ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ ร้อยละ ๘๙.๕๘ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ ร้อยละ ๘๘.๖๕ 

       อัตลักษณ์บัณฑิตในด้านการมีส่วนร่วมใน
ระดับดีข้ึนไป 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๑ ร้อยละ ๙๕.๓๔ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ ร้อยละ ๙๒.๓๐ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ ร้อยละ๙๑.๑๒ 

๒.๒ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในข้อ ๑ คือ มี
ความรู้ในวิชาชีพและทักษะการพยาบาล ในระดับดี
ขึ้นไป 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๑ ร้อยละ ๘๗.๕๔ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ ร้อยละ๘๖.๗๖ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ ร้อยละ ๘๕.๔๓ 

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในข้อ ๒ มีทัศนคติ
ที่ดี ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พยาบาล ในระดับดีขึ้นไป 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๑ ร้อยละ ๙๖.๕๙ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ ร้อยละ ๙๒.๓๔ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ ร้อยละ ๙๒.๒๒ 
ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ ร้อยละ ๘๙.๗๘ 

 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 

๙. งบประมาณ 
   ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร  ๒๘๘๐๐    ๒๕๙๐๕  ๐ 
๒ ค่าเดินทางวิทยากร ๖๐๐๐    ๓๐๖๐  ๐ 

๓ 
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 

๓๙๐๐   
 

๐ 
 

๐ 

๔ ค่าวัสดุ ๓๐,๐๐๐    ๘๘๔๐  ๐ 
 รวม ๖๘,๗๐๐      ๗๘๐๕   ๓๐๘๙

๕ 
 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม/
โสตทัศนูปกรณ ์ 

๑๕,๒๐๐ บาท ๑๕,๒๐๐ 
 

 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
ควรจัดกิจกรรมให้ครบทุกชั้นปี โดยมีการวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและจัด

กิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เพ่ือน ากิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ 
๑1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

นักศึกษามีความกระตือรือร้นและใส่ใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  
๑๒. ปัญหาและอุปสรรค 
 เวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับการท ากิจกรรมส าหรับชั้นปีที่ ๒และ ๓ 
๑๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเตรียมความพร้อมในการท างานในชุมชน เช่น 
การออกค่ายชุมชนอาสากับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ  

ลงชื่อ        ภรรวษา  จันทศิลป์    (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    
      (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 
                          รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                        วันที.่...28.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๐ 



๑๙๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 14 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการวิทยาลัยคุณธรรม น าสุขสู่ความพอเพียง 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางภรรวษา จันทศิลป์ และคณะ   
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
๔. กลยุทธ์ที่ 7    ยกระดับวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้นแบบด้านคุณธรรม 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
     ระดับความส าเร็จของการเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมค่าเป้าหมายระดับ ๕ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  มกราคม – กันยายน  ๒๕๖๐  
7.กลุ่มเป้าหมาย 

      อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน  ๙๐  คน 
8. ผลการด าเนินงาน 
     8.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมวางแผนและประสานกลุ่ม
ต่างๆเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามก ากับการด าเนินงานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร โดยมีอาจารย์กลุ่ม
กิจการนักศึกษา จ านวน ๓ คน ตัวแทนกลุ่มวิชาการ จ านวน ๑ คน ตัวแทนกลุ่มบริหารฯ ๑ คน ตัวแทนกลุ่ม
วิจัยและบริการวิชาการ ๑ คน รวมเป็น ๖ คน  
        ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  
 ๑.จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการโดย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 ๒.ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน นโยบาย และก าหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของ
วิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ ๙๐ และผู้บริหารได้ประกาศ
นโยบายการด าเนินงานด้านคุณธรรม และมีการใช้ค่านิยมองค์กร MOPH เป็นแนวทางในการก าหนดอัตลักษณ์
คุณธรรม  โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม และได้ประกาศให้ทุกคนถือปฏิบัติ คือ ตรงเวลา ซื่อสัตย์ 
ประหยัด มีส่วนร่วม  

๓.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคุณธรรมที่มาจากทุกกลุ่ม และมีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๔.มีการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม โดยบุคลากรได้ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมที่ด าเนินการโดย 
แก้วสิกขาลัย ที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.พิษณุโลก จ านวน ๔ ราย และน านักศึกษาปี ๒ จ านวน ๑๐๒ คนเข้า
ร่วมปฏิบัติธรรม ที่พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เป็นเวลา สามวัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม 
๒๕๖๐ 

๕.จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.ท่าลี่ จ.เลย เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
โดยมี บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๐ คน 



๑๙๖ 
 

๖.กลุ่ม/กลุ่มงานต่างๆ มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์คุณธรรม 
เช่น.โครงการวิทยาลัยคุณธรรม น าสุข สู่ความพอเพียง โครงการเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดีถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม โครงการจิตอาสา ซื่อสัตย์สามัคคีสร้างคนดี วศม. เป็นต้น 
 ระยะที๓่ ขั้นประเมินผล 
 สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอข้อชี้แนะในการปรับปรุง 
 
     8.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระดับความส าเร็จของการเป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม  ค่าเป้าหมาย  ระดับ ๕ 
 

วิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินการตามตัวขี้
วัดการเป็นต้นแบบหน่วยงานคุณธรรม โดยได้รับ
รางวัลประกวดหน่วยงานคุณธรรม ของแก้วกัลยา
สิกขาลัย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
9. งบประมาณ 
 9.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ 
ค่าอาหาร และ
อาหารว่าง  

๑๑,๗๐๐  ๒๖๒๐ 
 

 
  

๒ 
กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม 

๓๕,๒๐๐  ๐ 
 

๓๕,๒๐๐ 
 

๑๐๐ 

๓ กิจกรรมศึกษาดูงาน ๒๑,๖๐๐  ๑๗,๔๔๐     

๔ 
กิจกรรมประชุมถอด
บทเรียน 

๓๕๐  ๐ 
 

๓๕๐ 
 

๑๐๐ 

๕ 
กิจกรรมยกย่องคนดี
(ค่าวัสดุ) 

๑๐,๐๐๐  ๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 

 รวม ๗๘,๘๕๐  ๒๐,๐๖๐   ๘,๗๙๐    ๘๕.๑ 
 
 9.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม/
โสตทัศนูปกรณ ์ 

๖,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ 
 

 

 



๑๙๗ 
 

10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการประพฤติตามคุณธรรมจริยธรรม 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานด้านคุณธรรมมีการก ากับติดตามให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการประพฤติตามคุณธรรมจริยธรรม 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑.ผู้บริหารทุกกลุ่มให้การสนับสนุนให้มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณธรรม 
๒.บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาด้านคุณธรรม 

12. ปัญหาและอุปสรรค 
 การประเมินผลยากเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดนามธรรม ต้องใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี 
๑3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑.พัฒนาเครื่องมือประเมินผลตามพฤติกรรมคุณธรรมให้มีความชัดเจน 
๒.น าผลการประเมินตาม Happy nanometer ไปวางแผนพัฒนาในปีต่อไป อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ลงชื่อ       ภรรวษา จันทศิลป์     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นางภรรวษา จันทศิลป์) 

                 รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
  
                        วันที.่...๒๘.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการประจ า  

กลุ่มกิจการนักศึกษา 
 

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  6 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 
๒. ผู้รับผิดชอบ นายอนุชา ไทยวงษ์/ นายดิษฐพล ใจซื่อ/นางสาวอักษราณัฐ ภักดีสมัย 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม  -  กันยายน ๒๕๖๐ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓5 จ านวน ๑22 คน 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ด าเนินการจัดกิจกรรมในเดือน กรกฎาคม  -  กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีนักศึกษา ใหม่จ านวน 122 คน  
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 
 ๑. การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการ และบุคลากรสายสนับสนุน มีการน าเสนอวีดิทัศน์แนะน าวิทยาลัยและ
คณาจารย์พร้อมกระชับเวลาในการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าโดยชี้แจงกฎระเบียบวินัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
การซักถามข้อสงสัยต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองของผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ในการเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
 2. กิจกรรมปฐมนิเทศเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนต่อการเรียนรู้โดย งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
งานห้องสมุดและระบบสืบค้น งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสุขภาพและ
สวัสดิการทั่วไป งานทุนและแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา  

3. กิจกรรม 21st Century Learning การเรียนรู้แห่งยุคศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับตัว
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม โดย อาจารย์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

4. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสานสัมพันธ์น้องพ่ีอินถวา กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ครู-ศิษย์ในที่ปรึกษา 
และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาใหม่  

 
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 

 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. เปอร์เซ็นต์ แปลผล 

กิจกรรม 
๑.กิจกรรมรายงานตัว 
๑.๑ การแจ้งรายละเอียด/เอกสารชัดเจน ๔.๔๕ ๐.๗๔ ๘๙ มาก 
๑.๒ ความสะดวกรวดเร็วในการรายงานตัว ๔.๔๗ ๐.๗๘ ๘๙.๔ มาก 
๒. พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ ๔.๗๖ ๐.๖๒ ๙๕.๒ มากที่สุด 



๒๐๐ 
 

๒.๑ ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับ 
๒.๒ ชมสไลด์แนะน าวิทยาลัย, คณาจารย์, พบผู้อ านวยการ
และรองฯ ๔.๕ ๐.๗๔ ๙๐ มาก 
๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปกครองด้านวินัย
นักศึกษา, ทุนการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ๔.๕๓ ๐.๗๔ ๙๐.๖ มากที่สุด 
๔. พิธีบายศรีสู่ขวัญ ๔.๖๓ ๐.๗๑ ๙๒.๖ มากที่สุด 
๕. การจัดปฐมนิเทศ 
๑.รูปแบบ/กิจกรรมใช้การปฐมนิเทศและรับนักศึกษาใหม่ ๔.๕๖ ๐.๗๒ ๙๑.๒ มากที่สุด 
๒.การต้อนรับอบอุ่นเป็นกันเอง ๔.๖๑ ๐.๗๑ ๙๒.๒ มากที่สุด 
๓.มีบรรยากาศท่ีดีในการร่วมกิจกรรม ๔.๕๘ ๐.๗๑ ๙๑.๖ มากที่สุด 
๔.สถานที่จัดเหมาะสม ๔.๖๓ ๐.๗๑ ๙๒.๖ มากที่สุด 
๕.ระบบโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม ๔.๖๐ ๐.๖๖ ๙๒ มากที่สุด 
๖.นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและการด าเนินชีวิต ๔.๕๖ ๐.๖๗ ๙๑.๒ มากที่สุด 
๗.มีเจตคติท่ีดีต่อสถาบันและวิชาชีพพยาบาล ๔.๖๖ ๐.๖๘ ๙๓.๒ มากที่สุด 
๘.มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   ๔.๖๕ ๐.๖๘ ๙๓ มากที่สุด 
๙.สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้ ๔.๖๘ ๐.๖๕ ๙๓.๖ มากที่สุด 
๑๐.ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่มีผลประเมินความเข้าใจใน
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในภาพรวม ๔.๗๓ ๐.๖๓ ๙๔.๖ มากที่สุด 
๑๑.นักศึกษาและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ๔.๗๖ ๐.๖๒ ๙๕.๒ มากที่สุด 

 
๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย ร้อยละ 90 

วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
- นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓5 จ านวน  
๑22 คน  
รวมทั้งสิ้น ๑22 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

2. ร้อยละของนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ในระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐  

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.26 

3. ร้อยละของนักศึกษามีความพร้อมในการ
เตรี ยมตั ว  เ พ่ื อด า เ นิ นชี วิ ต ในการ เ รี ยน
ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการเตรียมตัว เพ่ือด าเนิน
ชีวิตในการเรียนระดับอุดมศึกษา ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
91.28 



๒๐๑ 
 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑0,๐๐๐  0 ๑0,๐๐๐ 0 0 0 0 

2 ค่าพานบายศรี 2,000 ๐ 2,000 ๐ ๐ ๐ ๐ 
 รวมทั้งหมด 12,000 ๐ 12,000 ๐ 0 ๐ 0 

 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุม วศม 
ส าหรับปี ๑ 

๕๐๐บาท*11
ชม. 

5,500 บาท  

๒. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐*บาท*
11ชม. 

1,100 บาท  

รวม 6,600 บาท  
 
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 

 
 
 
 



๒๐๒ 
 

๑๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- นักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีการรายงานตัวไม่ครบตามจ านวน 

และได้มีการมารายงานตัวช้ากว่าวันที่จัดปฐมนิเทศ จึงแก้ไขด้วยการนัดปฐมนิเทศเพ่ิมเติม 
 
 

ลงชื่อ.      อนุชา  ไทยวงษ์    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
  (นายอนุชา  ไทยวงษ์) 

           ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  
 

          ลงชื่อ    .ภรรวษา  จนัทศิลป์ (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
       (นางภรรวษา จันทศิลป์) 

                       รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
  

                    วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
…………………………………………………………………………………. 

 
ล าดับที่โครงการ  โครงการที่. 9. 
๑.ชื่อโครงการ  บูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานักศึกษากับการจัดการเรียน
การสอน 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายดิษฐพล  ใจซื่อ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ๑ ตุลาคม 2559 – 30 ตุลาคม ๒๕60 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

4.1.นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 3๓ จ านวน 101 คน 
4.2.อาจารย์ผู้บริหารรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนจ านวน 10 คน 
4.3.อาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษา จ านวน ๔ คน 
4.4.พยาบาลพ่ีเลี้ยงและประชาชนในพื้นท่ีการด าเนินการ จ านวน 150 คน (จ านวน 50 คนต่อกลุ่ม) 
4.5.นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 33 จ านวน 102 คน 
4.6.อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร จ านวน 60 คน 

       รวม 4๒7 คน 
   
5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  
  5.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
  1 ขั้นเตรียมการ  
  1.1.1 กลุ่มวิชาการร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษาประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดประเด็นในการบูรณา
การร่วมกันซึ่งประเด็นที่ได้จากการประชุมคือ ประเด็นการประยุกต์ใช้ภูมปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชนและการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์และการสืบค้น
ข้อมูล 
  1.1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารรายวิชาร่วมประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณารูปแบบ
การบูรณาการที่เหมาะสมรวมทั้งก าหนดประเด็นย่อยและขอบเขตการบูรณาการร่วมกับรายวิชา 
  1.1.3 ผู้บริหารรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมวิเคราะห์สาระรายวิชาที่จะบูรณาการและ
ออกแบบการบูรณาการโดย 
   1) ก าหนดเนื้อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ภูมิ
ปัญญาด้านอาหาร  ด้านพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพในท้องถิ่น ด้านภาษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้าน
วรรณกรรม ด้านหัตถกรรมด้านการละเล่นพื้นบ้าน  เป็นต้น 
   2) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
   3) ก าหนดเนื้อหา 
   4) ร่วมวางแผนการสอนและออกแบบการสอนแบบบูรณาการในมคอ.4 ของรายวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ 
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   5) แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการเพ่ือด าเนินงาน 
  2 ขั้นด าเนินการ   
  ด าเนินการตามกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับท านุบ ารุงและพัฒนานักศึกษาดังนี้ 
  1.2.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติประชาสัมพันธ์การด าเนินการ และด าเนินการตามแผนการ
บูรณาการใน รายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชาโภชนาศาสตร์ และรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริม
สุขภาพ ตามแผนการบูรณาการที่ระบุในโครงการและมคอ.4 
  1.2.2 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างเสริมสุขภาพ และประเด็นการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และชี้ประเด็นให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
  1.2.3 รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการฝึก
ปฏิบัติงานและประเด็นการบูรณาการการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและประเด็น
การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้รับผิดชอบรายวิชา 
มอบหมายให้นักศึกษา ทบทวนและศึกษาประเด็นต่าง ๆ ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่  แนวคิ ดการสร้างเสริม
สุขภาพ  นโยบายและกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ  ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิดการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ  แนวคิดการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานวัตกรรมการ
สร้างเสริมสุภาพ  พร้อมทั้งมอบหมายให้น าเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการแผนผังความคิดด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ  ต่อจากนั้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้ 
   1) ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล ในกลุ่มวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัย
สูงอายุ โดยเลือกกรณีศึกษาตามวัยที่รับผิดชอบคนละ ๑ Case รวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาหรือ
พฤติกรรมสุขภาพตามกรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ จากนั้นวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพโดยเลือกใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมี Evidence based อ้างอิงอย่างน้อย 2 เรื่อง 
หลังจากนั้นน าแผนไปปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและประเมินผลอย่างน้อย 2 ครั้ง 
   2) ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพรายกลุ่ม ในกลุ่มวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัย
สูงอายุ  โดยนักศึกษาท่ีรับผิดชอบวัยในแต่ละกลุ่มย่อย มาร่วมกันศึกษาประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มวัย  
ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีEvidence based อ้างอิง หลังจากนั้นสรุปแนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาพหรือนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่ม   และน าเสนอในกลุ่มเชิงวิชาการเลือกแนว
ทางการสร้างเสริมสุขภาพหรือนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพไปใช้ในการวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพใน
กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนโดยก าหนดประเด็นของการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพในด้านภูมิปัญญาด้านอาหาร  ด้านพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพในท้องถิ่น 
ด้านภาษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรม ด้านหัตถกรรมด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน   
   3) จัดเวทีน าเสนอแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย โดยกลุ่มวิชาการ กลุ่ม
งานพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาร่วมกันในการจัดกิจกรรมโครงการในชุมชนเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาแนวทางหรือนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.2.4  รายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด าเนินการโดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาและก าหนด
ประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพ้ืนบ้านให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในชุมชน โดยน าผลการศึกษามาจัดท าเป็น
โครงงานและน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
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  1.2.5  รายวิชาโภชนาศาสตร์  ด าเนินการโดยบูรณาการเนื้อหากับรายวิชาอารยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยน าประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านจากการศึกษาในชุมชน มาวิเคราะห์ ออกแบบ 
และวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาศาสตร์ ต่อจากนั้นจัดท าเป็นโครงงานและ
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.3.6 รายวิชาจริยศาสตร์  เป็นการบูณาการด้านการพัฒนานักศึกษาซึ่งได้ด าเนินการโดย
แบ่งกลุ่มนักศึกษาร่วมกันออกแบบ/วางแผนการท ากิจกรรมจิตอาสาในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งในสถานสงเคราะห์คนชรา
และกลุ่มชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  โดยในกิจกรรมจิตอาสาได้น าแนวทาง/ประเด็น/
กิจกรรม เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
  1.2.6 จัดเวทีน าเสนอและประกวดผลงานวิชาการ โครงงาน ผลงานจิตอาสา และผลงานการ
พัฒนาแนวทางหรือนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในรายวิชาที่บูรณาการเพ่ือ
เผยแพร่ต่อนักศึกษาและบุคคลภายนอกภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน 
  3 ขั้นประเมินผล ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.3.1 สรุปและประเมินผลโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมการถอดบทเรียนตามประเด็นที่ตั้งไว้ 
  1.3.2 ประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินการ 
  1.3.3 สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
พัฒนา 
  1.3.4 น าผลการด าเนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะและน าไปใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินการครั้งต่อไป 
 
 5.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ผลการประเมินผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพหรือ
ผลงานวิชาการของนักศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อย 5 ผลงาน 
๒.ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านการคิดและการสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3.ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต (SAP) อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

๑. ผลการประเมินผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพหรือ
ผลงานวิชาการของนักศึกษา อยู่ ในระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 10 ผลงาน 
๒.ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านการคิดและการสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ 86.78 
3.ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต (SAP) อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 89.82 
 

 
6. งบประมาณ  
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เ ห ลื อ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์  20,000 - 20,000 - - - - 
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ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เ ห ลื อ
จ่าย 

2. ค่าตอบแทนวิทยากรภาค
บรรยาย 

6,300 - 6,300 - - - - 

3. ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร
ภาคปฏิบัติ  

3,600 - 3,600 - - - - 

 รวมทั้งสิ้น 29,900 - 29,900 - - - - 
 
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุม  
 

3 ชม.ๆละ300บาทจ านวน 
4  ครั้ง 

3,600  

๒. ค่าใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 100 บาท จ านวน 3 
ชั่วโมง ๓ ครั้ง 

900  

3. 
 

ค่าใช้อุปกรณ์โสตฯ  ชั่วโมงละ 100 บาท จ านวน 
3 ชั่วโมง ๓ ครั้ง 

900  

รวม ๕,๔๐๐ บาท  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

7.1  เกิดการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะทางปัญญาในด้านการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการน าข้อมูล
จากผลการส ารวจ การเยี่ยมบ้านและการได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มวัยต่างๆ น ามาใช้วางแผนการส่งเสริม
สุขภาพและเกิดผลงานนวัตกรรมและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพทั้งหมด 24 เรื่อง  
 7.2  เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนใกล้เคียงชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสะท้อนให้เห็นปฏิสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนที่มีความเป็นกันเอง  แบ่งปันสิ่งของให้กันและกัน  แนวความคิดของชาวบ้านซึ่งจะมีความแตกต่างกัน  
มีความใส่ใจซึ่งกันและกัน  มีการร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะมิติทางด้านจิตใจ ความรักความ
ผูกพันที่คนในชุมชนมีให้ กับลูกหลานนักศึกษา  การบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนเป็นลูกหลาน ท าให้เกิดความรักความ
อบอุ่น  การชวนกันมาร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาจัด การสอนแบบปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นการเรียนรู้ในสภาพจริง โดย
องค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดล้วนเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของปราชญ์ชาวบ้านเหล่านั้น 
 7.3 เรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาด้านอาหารพ้ืนบ้าน/การประกอบอาหาร  เช่น  ท าแกงหน่อไม้ที่น าเอาใน
ย่านางมาท าเป็นน้ าย่านางเพ่ือปรุงรสชาติในแกงหน่อไม้  โดยนอกจากจะได้รสชาติที่ดีแล้วย่านางและสมุนไพรอ่ืน
ที่มีอยู่ในแกงหน่อไม้ยังช่วยรักษาโรคต่างๆได้การท าผงนัวจากสมุนไรเพ่ือใช้แทนผงชูรสในการประกอบอาหาร 
 7.4 เรียนรู้การน าผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพไปทดลองใช้จริง และได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงผลงานให้สามารถใช้ได้ผลจริง 
 7.5 นักศึกษาได้ฝึกคิดในด้านบวกกับการปรับเปลี่ยนการจัดน้ าหวน น้ าอัดลม ชา กาแฟในการท าอาหาร
ว่าง เป็นผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดี ปรับมาเป็นน้ าฝาง น้ าใบเตย น้ าสมุนไพรต่างๆ 



๒๐๗ 
 

 7.6 เรียนรู้การน าหลักการสร้างเสริมสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขยายผลต่อเป็นนวตกรรม โครงการ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้รับค าชี้แนะและการวิพากษ์ผลงานจากผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลพ่ีเลี้ยง ท าให้มี
ความรู้และทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากข้ึน มั่นใจมากขึ้น 
 7.7 ได้เกิดเรียนรู้การท างานในชุมชนและได้รับประสบการณ์การจัดโครงการ โดยเริ่มจากการวางแผน
งาน จนถึงการจัดงานในวันจริงที่มีความประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีการมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ควรรักษาไว้ 
โดยการปรึกษากันให้ข้อดีข้อเสีย  ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกเสียง  เพราะถ้าสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ 
ทุกอย่างก็จะประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 7.8 การท างานจิตอาสากับผู้สูงอายุแล้วท าให้ตนเองเกิดความตระหนักถึงอนาคตเกี่ยวกับวิชาชีพมาก
ยิ่งขึ้น ตระหนักถึงการให้บริการมากยิ่งข้ึน การให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ 
 7.9 ความสามัคคีในหมู่คณะ ควรรักษาไว้  โดยการปรึกษากันให้ข้อดีข้อเสียยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ทุกเสียง เพราะถ้าสามัคคีกันไม่ว่าจะเป็นงานไหนๆ ทุกอย่างก็จะประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งจะก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชน ส ารวจให้รู้ปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไร และแก้ที่เหตุถึงจะเป็นการแก้ปัญหา
ระยะยาวที่เกิดผล    
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 การประชุมวางแผนที่ดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางท าให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 8.2 ความร่วมมือที่ดีระหว่างกลุ่มวิชาการและกลุ่มพัฒนานักศึกษาในการวางแผน การด าเนินการ
และการสรุปผล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 8.3 การก าหนดประเด็นและขอบเขตในการบูรณาการที่ชัดเจนท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตรง
ตามวัตถุประสงค ์
 8.4 ความร่วมมือที่ดีของพ้ืนที่ ทั้งชุมชน แหล่งฝึกปฏิบัติงานท าให้การด าเนินงานมีความเรียบร้อย 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 เพ่ิมประเด็นในการบูรณาการให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 9.2 พัฒนารูปแบบการบูรณาการให้มีความต่อเนื่องและขยายพื้นที่ในการบูรณาการให้มากยิ่งข้ึน 
 9.3 พัฒนาแนวทางการผลิตนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความต่อเนื่องและสามารถน าไปใช้
ในการต่อยอดและพัฒนาระบบสุขภาพ 
 9.4 พัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานในวี
ทีวิชาการระดับต่าง ๆ ต่อไป 
 9.5 พัฒนาโครงการสู่งานวิจัยเชิงปฏิบัติการให้สามารถน าไปใช้ต่อได้ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
             
                                                      ลงชื่อ   นายดิษฐพล  ใจซื่อ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                               (.....นายดิษฐพล  ใจซื่อ........)      
      
       ลงชื่อ    .ภรรวษา  จันทศิลป์ (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

         (นางภรรวษา จันทศิลป์) 
                             รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 

  
                                      วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 



๒๐๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
……………………………………………………………………………………. 

 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 10 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง ท าความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒. ผู้รับผิดชอบ นางภรรวษา จันทศิลป์ และคณะ  
๓.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ๓.๑ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
 ๓.๒ ร้อยละของนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐   
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
       -อาจารย์ บุคลากร จ านวน ๙๐ คน 
 -นักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน ๕๒๙ คน 
๕. ผลการด าเนินงาน 
     ๕.๑    ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
       ระยะที่ ๑  ขั้นเตรียมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบประชุมวางแผนและประสานกลุ่มวิชาการเพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษา จ านวน ๓ คน อาจารย์กลุ่มวิชาการ 
จ านวน ๒ คน รวมเป็น ๕ คน  

        ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ  
 ๑.จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการโดย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 ๒.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนด าเนินกิจกรรม  
 ๓. ด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
     ๓.๑ จัดกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิเพ่ือถวายเป็นราชกุศล 
    ๓.๒ จัดโต๊ะประดิษฐานและการลงนามเพ่ือถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
    ๓.๓ จัดกิจกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลตามความเหมาะสม เช่น การบริจาคโลหิตซึ่งได้
ด าเนินกิจกรรม ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การท าความ
สะอาดตามศาสนสถานต่างๆ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดปัจฉิมทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันที่  
กิจกรรมจัดท าดอกไม้จันทน์เพ่ือถวายในงานพิธีถวายพระเพลิง ท ากิจกรรม ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
    ๓.๔ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชกรณียกิจเน้นด้านสาธารณสุข  
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล 
 สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือขอข้อชี้แนะในการปรับปรุง 
 
 



๒๐๙ 
 

     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๓.๑ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
  

ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ _๘๗.๗๗ 
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๙๔.๑๗ 

๓.๒ ร้อยละของนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ  อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ร้อยละ ๙๔.๑๗ 
 

 
๖. งบประมาณ 
๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าวัสดุ ๓๐๐๐๐ - 4,969 - ๒๔,๐๓๑ -  
 รวม ๓๐๐๐๐ - 4,969 - ๒๔,๐๓๑ 

 
- 80.10 

 
 ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าห้องประชุม/
โสตทัศนูปกรณ ์ 

๑๕,๒๐๐ บาท ๑๕,๒๐๐ 
 

 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

การปลูกฝังคุณธรรมในด้านความเสียสละ และการส านึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าอย่างยิ่ง 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษาให้ความส าคัญในกิจกรรมอย่างมาก ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมส าเร็จดังเป้าหมาย 
 
๙. ปัญหาและอุปสรรค 
 กิจกรรมค่อนข้างมากในช่วงเปิดเทอม และนักศึกษาอยู่ระหว่างการปรับตัวในการใช้ชีวิตในวิทยาลัย 
 



๒๑๐ 
 

๑๐. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลายช่องทางเพ่ือให้การมีส่วนร่วมมีมาก 
 

ลงชื่อ        ภรรวษา  จันทศิลป์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    
      (นางภรรวษา จันทศิลป์) 

                                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงชื่อ         ภรรวษา  จันทศิลป์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นางภรรวษา จันทศิลป์) 

                   รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
  
                        วันที.่...๒๖.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  12 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม         อินถวายุคใหม่ ใส่ใจภาษา 
2. ผู้รับผิดชอบ                 นายศรัญ  อันทอง และคณะกรรมการชมรมวิชาการ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ     ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
4.กลุ่มเป้าหมาย                ๑. นักศึกษาชั้นปี ๑ จ านวน ๑๓๖ คน 
                                       ๒. นักศึกษาชั้นปี ๒ จ านวน ๑๐๒ คน 
                                       ๓. นักศึกษาชั้นปี ๓ จ านวน ๑๐๒ คน 
                                       ๔. นักศึกษาชั้นปี ๔ จ านวน ๑๕๑ คน 
                                      รวม ๔๙๑ คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม \ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวน     ๔๙๑ คน    คน   คิดเป็น   ๑๐๐   %   ความคิดเห็นต่อการจัด
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย  ๔.๑๗ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นว่าส่งเสริมให้นักศึกษา
พัฒนาสมรรถนะ/ศักยภาพด้านภาษา และการสื่อสารให้นักศึกษา นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต การบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ดังตาราง 
ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย การแปล

ผล 
๑ มีการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง และหลากหลาย

รูปแบบ 
๓.๙๐ มาก 

๒ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๗๙ มาก 
๓ สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๘๒ มาก 
๔ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๘๒ มาก 

๕ 5.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ/ ทัศนคติด้านภาษา/  
ทักษะการสื่อสาร/ศักยภาพด้านภาษา  และการสสื่อสารให้
นักศึกษา 

๓.๙๐ มาก 

๖ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษ ๓.๙๖ มาก 



๒๑๒ 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย การแปล
ผล 

๗ 
 

๗.ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
    ๗.๑มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
    ๗.๒ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓.๗๘ 

    
       มาก 
 

๘ ท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและรู้สึกภาคภูมิใจในกิจกรรมนี้ ๓.๗๕ มาก 

๙ ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมครั้งนี้ ๓.๗๗ มาก 

๑๐ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต การบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

๓.๘๒ มาก 

 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ 
  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.ชมรมวิชาการมีการใช้กระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานอย่าง
ครบกระบวนการ 

มีการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐โดยมีการด าเนินกิจกรรมด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
ท าแบบทดสอบก่อนเริ่มโครงการ                                         
๓.๑ ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
-จัดติวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Listening & Reading 
-ท าข้อสอบ Pretest - Posttest 
-พูดค าศัพท์เกี่ยวกับค าศัพท์การพยาบาล ให้สะกดตาม มีประโยควลี 
แปล พร้อมทั้งมีสมุดจดค าศัพท์แจกให้ 
 -มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมขอวิทยาลัย 
 -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ  
๓.๒จัดท าบัดดี้ชาวต่างชาติ เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๓.๓ จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันส าคัญต่าง เๆป็นภาษาไทยภาษอังกฤษโดยจัด
ปีละ ๔ ครั้ง 
-ครั้งที่ ๑ วันพยาบาล 
-ครั้งที่ ๒ วันพ่อ 
-ครั้งที่ ๓ วันสถาปนาวิทยาลยั 
-ครั้งที่ ๔ วันวาเลนไทน์ 
๓.๔ จัดกิจกรรมประกวดเรียงความเรื่อง น้อมดวงใจเล่าเรื่องพ่อ  
-ประชาสัมพันธ์ วนั เวลา ในการจัดกิจกรรม 



๒๑๓ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
-เกณฑ์การให้คะแนน 
1. เขียนถูกต้องตามรูปแบบเรียงความ 10  คะแนน 
2. ความยาวของเนื้อหา 10  คะแนน 
3. ชื่อเรื่องสอดคล้องกับเนื้อหา 10  คะแนน 
4. การล าดับเนื้อเรื่อง 25 คะแนน 
5. การใชภ้าษาอักขระ(การเขียนสะกด)ส านวนภาษาสละสลวย 30 
คะแนน 
6. ความสะอาดอ่านง่าย 5  คะแนน 
7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน  
-ให้ตัวแทนอย่างน้อยแต่ละชมรม แต่ละชั้นปี ส่งประกวดเรียงความ
เรื่อง น้อมดวงใจเล่าเรื่องพ่อ โดยจะเลือก ๓ คนที่เขียนเรียงความ
ถูกต้องตามเกณฑ์ มากล่าวสุนทรพจน์  
 -จัดรางวัลให้ โดยมี ๓ รางวัล  รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที๑่ และรางวัลรองชนะเลศิล าดับที่๒ 

๒.นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๖,๙ ในระดับ
ดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 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. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในภาพรวมระดับมากขึ้น
ไปร้อยละ ๘๐ 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑ 

๔.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๕ 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 

 
๖. งบประมาณ 

สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าของรางวัล ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ - ๐ - - 
๒ ค่าปริ้นงานเอกสาร ๓๐๐ - ๓๐๐ - ๐ - - 



๒๑๔ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

ต่างๆ  

๓ ค่าอุปกรณ์การจัด
บอร์ดและค่าเอกสาร 

๓,๒๐๐ - ๓,๒๐๐ - ๐ - - 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้               - 
๗.๑ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑.   นักศึกษาสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ 
 ๒.   นักศึกษามีศักยภาพทางด้านการคิดวิเคราะห์และการใช้ภาษาเพ่ิมมากข้ึน 
 ๓.   นักศึกษามีความสามัคคีและสามารถท างานเป็นทีมได้ 
 ๔.   นักศึกษาชมวิชาการมีการวางแผนกระบวนการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงานที่ดี 
 5.   นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและต้องการให้มีการจัดกิจกรรมอีกต่อๆไป 
๗.๒ ปัญหาที่พบในการด าเนนิงาน 
 ๑ การเปลี่ยนทัศนคติให้นักศึกษามาชอบภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 
 ๒ ภาษาอังกฤษต้องสื่อสารกันทุกวัน 
๘. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ๑. ผู้ออกไปน าเสนอค าศัพท์ออกเสียงภาษาอังกฤษชัดเจน 
 ๒. อยากให้มีค าศัพท์เพ่ิมเป็นวันละ ๓ ค า ๓ ประโยค 
 ๓.การน าเสนอค าศัพท์ภาษาอังกฤษในตอนเช้า อยากให้มีการเขียนหรือแจกกระดาษค าศัพท์ใหดู
ชัดเจน 
 ๔. ต้องการให้กิจกรรม มีหลายรูปแบบมากกว่านี้ 
 ๕. ก าหนดค าศัพท์ประมาณ 10 ค าต่อสัปดาห์ ให้สอบท่องกับสมาชิกในชมรมพร้อมเซ็นก ากับ 
 

 
ลงชื่อ         ภรรวษา จันทศิลป์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

  (นางภรรวษา จันทศิลป์) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 

  
                        วันที.่...๒๖.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๐ 



๒๑๕ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
……………………………………………………………………………………………… 

 
ล าดับที่โครงการ/กิจกรรมที่  ๑๓ 
๑.ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางดนตรีของนักศึกษา 
๒. ผ็รับผิดชอบ ชมรมดนตรีสากล 
๓.ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐กันยายน ๒๕๖๐ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชมรมดนตรีสากลทุกช้ันปี จ านวน ๓๐ คน 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. นักศึกษามีทักษะทางด้านดนตรีเพิ่มมาก
ขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีวงประสานเสียงจัดเพ่ิมข้ึนจ านวน ๑ วง จ านวนผู้ขับ
ร้อง ๑๘ คน 
นางสาวนภาพร ช่างศรี 
นางสาวบุศรินทร์ ไชยพรม 
นางสาวปิยะดา ภาระพงษ์ 
นางสาวปวีณา จอมค าสิงห์ 
นางสาวชุติกาญจน์ ปะกิคะเน 
นางสาวจุฑามาศ ชูสนิท 
นางสาวณัฐกานต์ ปวงสุข 
นางสาวนัฐนันทร์ แก้วลาน 
นางสาวกนกพร ภูมนารถ 
นางสาวพรสุดา ยอดเงิน 
นางสาวสุจิตตา โฮมแพน 
นางสาวทานตะวัน กุลสุวรรณ 
นางสาวพัชรฎา ชราศรี 
นางสาวปัทมาวรรณ ถีทัน 
นางสาวอนงพร การะพันธ์ 
นายวุฒิชัย โพธิ์สม 
นายนันทวุฒิ บุญใบ 
 
 
 
 

 
 



๒๑๖ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

มีวงดนตรีเพ่ิมขึ้นอีก ๑ วง จ านวนผู้เล่น ๗ คน 
นายวุฒิชัย โพธิ์สม (กลอง) 
นายวันเฉลิม แหวนหล่อ(เบส) 
นางสาวนภาพร ช่างศรี (กีต้าร์) 
นางสาวนัฐนันทร์ แก้วลาน (คีบอร์ด) 
นายจัตตุรงค์ ลาศรีทัศน์ (ร้องน าชาย) 
นางสาวพัชรฎา ชราศรี(ร้องน าหญิง) 
นางสาวปวีณา จอมค าสิงห์(ร้องน าหญิง) 

๒. นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามวิทยาลัยก าหนดในข้อ(๗)มี
ภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (๙) พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามวิทยาลัยก าหนดคิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 
ข้อที่ ๗) มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๙) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต
คิดเป็น 

๓. รอ้ยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๙๕ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
โดยประกอบไปด้วยกิจกรรม เล่นดนตรีFolk Song
แสดงวงดนตรีสด และ ขับร้องเพลงประสานเสียง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีดังต่อไปนี้ 
-กิจกรรม Lady of The Lamp (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
-งานขึ้นปีใหม่ของวิทยาลัย (๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
-งานByenior (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
-งาน Freshy night (๑ กันยายน ๒๕๖๐) 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๓๔ 

๖. งบประมาณ 
๖.๑ สรุปงบประมาณท่ีใช้ 
ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เหลือจ่าย เงินงบ เงินนอก

งบ 
เงินงบ เงินนอก

งบ 
เงินงบ เงินนอก

งบ 
๑. ค่าวิทยากรในการ

ฝึกซ้อมการขับร้อง
เพลงประสานเสียง 

๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - - - - 

 รวมทั้งหมด ๖,๐๐๐ ๐.๐ ๖,๐๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 
 



๒๑๗ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๗.๑. เรียนรู้การวางแผนจัดท าโครงการการบูรณาการซึ่งการบูรณาการควรจัดการวางแผนจาก

พ้ืนฐานศักยภาพของนักศึกษาว่ามีศักยภาพหรือความสามารถในด้านใดบ้าง 
๗.๒. นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการด าเนินการและเกิดการเรียนรู้และแก้ไข

ปัญหาในเรื่องต่างๆในการด าเนินการ 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑. ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวางแผน
งานโครงการ 

๘.๒. รูปแบบกิจกรรมที่มีความน่าสนใจท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจและท าให้บรรลุตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   ๙.๑ นักศึกษาควรมีการซ้อมวงดนตรี หรือซ้อมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะหากมีหน่วยงานภายนอกขอ
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถออกแสดงได้เลย 
   ๙.๒ ควรมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลแต่ละชนิด มาช่วยในการซ้อมในแต่ละครั้ง   
 

 
 

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

                   รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                       วันที.่...๒๖.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๐ 



๒๑๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการกิจกรรมที่  14 
๑. ชื่อโครงการ    มีเดีย มีดี (Media Medee)” 
๒. ผู้รับผิดชอบ    นายนันทวุฒิ  บุญใบ  ประธานชมรม IT สโมสรนักศึกษาและคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่  ๑ และ ๒    

 

     
  ๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

๑. นักศึกษามีผลงานด้านการผลิตสื่ออย่างน้อย ๒ 
เรื่อง 

        มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด ๓ เรื่อง  
 

๒.นักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ๕)   มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม และข้อ ๔ มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้

       จากผลการประเมินนักศึกษามีผลประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ ๗) จ านวน ๒๑๓  คน จาก ๒๓๙ คน
(นักศึกษาชั้นปีที่๑ และชั้นปีที่ ๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๒   มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม (ข้อ ๕) จ านวน 
๒๐๕  คน จาก ๒๓๙ คน (นักศึกษาชั้นปีที่๑ และชั้นปีที่ 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินกิจกรรม 

๑. เพ่ือให้นักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถด้าน
การผลิตสื่อออกสู่สาธารณชน และสามารถน า
ความรู้ความสามารถทางด้านนี้ไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคตได้ 

 นักศึกษาสามารถผลิตสื่อได้ โดยในกรณีท่ีนักศึกษา
ออกฝึกประสบการณ์โดยน าความรู้ที่ได้จากการท าวีดี
ทัศน์ไปใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อให้เห็นภาพและ
เข้าใจง่าย 

 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเอง
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

  มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการประกวดเพื่อแสดงฝีมือในการถ่ายภาพและ
ตัดต่อวีดีโอ 

3. เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ข้อที่ ๖ คือเพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถใน
การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  และข้อที่ 
๕ ด้านการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา 

  มีการวางแผน  เขียน Story board  การหาแสงและ
มุมถ่ายภาพ โดยจะใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ภาพ
ออกมาสวยงามตรงตามที่ต้องการ 



๒๑๙ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ ๘๐ 

 

๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๗  และมีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ (ข้อ ๔) จ านวน ๒๐๐  คน จาก ๒๓๙ คน (นักศึกษา
ชั้นปีที่๑ และชั้นปีที่ ๒)  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๘ 
 

๓.ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๙.๑๒ 
 

 
 ๖. งบประมาณ 

ค่าใช่จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนเงินที่ใช้ไป 

๑. ของรางวัลการประกวดสื่อวีดีทัศน์น าเสนอเกี่ยวกับ
วิทยาลัย อันดับ ๑    

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒. ของรางวัลการประกวดสื่อวีดีทัศน์น าเสนอเกี่ยวกับ
วิทยาลัย อันดับ ๒    

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

๓. ของรางวัลการประกวดสื่อวีดีทัศน์น าเสนอเกี่ยวกับ
วิทยาลัย อันดับ ๓    

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๔. รางวัลชมเชย  ๕,๐๐ ๕๐๐ 
๕. จัดบอร์ด ๓๐๐ ๓๐๐ 

รวม ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ 
 
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้

๗.๑ ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการท างานโอกาสต่อไป 
 ๗.๒ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๗.๓ การประสานงานติดต่อในเรื่องต่างๆ การวางแผนในการด าเนินงาน 
 ๗.๔ การวางแผนงานกับเวลาที่มีอยู่ 

๗.๕ ได้เรียนรู้การน าหลักพัฒนาคุณภาพนักศึกษามาใช้ในการท าโครงการโดยยึดหลัก PDCA 



๒๒๐ 
 

 

 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
       ๑. มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน  
       ๒. ความร่วมมือของสโมสรนักศึกษา สมาชิกชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (IT)    และ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้บริหารที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

P = วางแผนการจัดท าโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ  ห้องชมรม IT โดยใน
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  มีการประชุมเรื่องการแจ้งก าหนดการโครงการ มีเดีย มีดี ( Media Medee )  
และการแจกแจงงานแบ่งหน้าที่ต่างๆให้สมาชิกในชมรมไปรับผิดชอบ โดยเป้าหมายของโครงการจะเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ออกฝึกงาน ทั้งนี้มีการตั้งคณะกรรมการที่
จะเป็นคนตัดสินผลการประกวด  และตั้งสมาชิกภายในชมรมข้ึนมาอีกส่วนหนึ่งเพ่ือจัดท าเกณฑ์ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ในการก าหนดเรื่องราวในการท าสื่อวีดีทัศน์ จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการประกวดสื่อวีดีทัศน์
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการหลังจากด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม  วางแผนรูปแบบการ
ประเมินโดยประเมินจากการทีน่ักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดมีความรู้และทักษะทางด้านการผลิตสื่อเพ่ือ
เผยแพร่สู่สาธารณชน และน าความรู้ไปใช้ได้จริงในด้านการศึกษา หลังจากการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงแล้ว 
แล้วจะมีการน าเสนอโครงการต่อทางสโมสรนักศึกษาเพ่ือใช้ข้อมูลเหล่านี้วางแผนการท างานในครั้งต่อไป 

 
D = ด าเนินการตามแผน โดย ด าเนินตามแผน ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมกัน

วางแผนโครงการ และมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ ประจ าชมรม ไปประชาสัมพันธ์โครงการหลังกิจกรรม
เข้าแถวเคารพธงชาติ  มีการวางแผนวันเวลาที่จะต้องส่งวีดีทัศน์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและก าหนดวัน
ตัดสินผลการประกวดสื่อวีดีทัศน์ เมื่อผู้เข้าประกวดส่งสื่อวีดีทัศน์มายังชมรมทางชมรมได้น าสื่อวีดีทัศน์ไปให้
ทางคณะกรรมการที่เป็นคนตัดสินผลการประกวดตามวันเวลาที่ก าหนดไว้และท าการตัดสินเมื่อได้ผลการ
ตัดสินแล้วทางชมรมก็ได้ท าการประกาศผลการประกวดหลังเสร็จกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  

C = หลังจากที่ได้ประชุมวางแผนและด าเนินงานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้ว ก็ได้มีการส ารวจความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมงานโดยใช้แบบประเมินร้อยละของนักศึกษาที่มีผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (ข้อ ๗) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม (ข้อ ๕) และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (ข้อ ๙) ในระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๘๐ 

A = หลังจากท่ีได้ด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงแล้วก็ได้มีการน าเสนอโครงการต่อทางสโมสรนักศึกษา 
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการ การลงมือปฏิบัติติตามที่ได้วางแผนผลงานของงานแล้วน ามาปรับ
รูปแบบการด าเนินหลังเสร็จสิ้นโครงการในปีการศึกษานี้พบว่ามีอุปสรรคคือ มีคนส่งสื่อวีดีทัศน์เข้า
ประกวดจ านวนน้อยคนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีทักษะในการตัดต่อสื่อ และเป้าหมายไม่ทั่วถึง
ครบทุกชั้นปีเนื่องจากช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ออกฝึกงาน จึงท า
ให้เหลือเป้าหมายในการด าเนินโครงการเหลือเพียงนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เท่านั้น ส่วนข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา ควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ไม่ให้อยู่ในช่วงของนักศึกษาออกฝึกงาน 
ซึ่งจะท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความเหมาะสม โดยจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพ่ือน ามา
แก้ไขและวางแผนการท างานในปีการศึกษาต่อไป. 



๒๒๑ 
 

       ๓. ในการประกวดท าสื่อวิดีทัศน์ ได้รับความช่วยเหลือจากคณะอาจารย์ภายในวิทยาลัยในการเป็น
คณะกรรมการในการตัดสิน 
 
๙.  ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑.จ านวนนศ.ที่ส่งสื่อวีดีทัศน์เข้าร่วมประกวดมีจ านวนน้อยเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีทักษะใน
การตัดต่อสื่อ  

๒. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกชั้นปีเนื่องจากช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมอยู่ในช่วง
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ออกฝึกปฏิบัติงาน 
 

 
 

ลงชื่อ       .ภรรวษา จันทศิลป์  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
  (นางภรรวษา จันทศิลป์) 

                   รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
  
                        วันที.่...๒๖.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๒๒ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
…………………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๑๖ 
๑. ชื่อโครงการ วศม.น่าอยู ่ส านึกรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นายอัครเดช นามมูลตรี       ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสมาชิกชมรม 
      อาจารย์อรุณี  ทอมป์สัน     อาจารย์ท่ีปรึกษา/ที่ปรึกษาชมรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย  

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑- ๔    จ านวน ๔๙๐ คน 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 - ถังขยะแยกสี วางตามอาคารเรียนหอพักนักศึกษา เพ่ือง่ายต่อการก าจัดขยะและการน ากลับไปใช้
ใหม่ 
 

 

      ๑.ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ 
        - จัดเสียงตามสาย / รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาตระหนักในการรู้รักษาความสะอาดและเห็น
คุณค่าของทรัพยากร ทุกวันอังคารในสัปดาห์แรกของเดือน 
 ๒.จัดตั้งคณะกรรมประจ าหอพัก 
 -ก าหนดมาตรฐานหอพักให้เอื้อต่อวิถีชีวิต  โดยร่วมกับแม่บ้านผู้ดูแลหอพัก และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
งานหอหัก 
 -กิจกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการหอพักแต่ละชั้นปีร่วมกับแม่บ้านผู้รับผิดชอบหอพักและน า
ด าเนินการตรวจหอพักนักศึกษาร่วมกัน 
 ๓.หอพักสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยน่าเยี่ยมน่าชม 
  - กิจกรรม Big  Cleaning Day (เดือนละ ๑ครั้ง) 
 - ตรวจหอพักทุก 2 ครั้ง/เดือน 
 -ท าความสะอาดห้องชมรมทุก 1ครั้ง/เดือน 
 -ท าความสะอาดสถานที่ส าคัญภายในวิทยาลัยทุกเทศกาลส าคัญ 
 - กิจกรรมเปิดหอพักส าหรับเยี่ยมชมและประกวดห้องพักน่าอยู่โดยท าการเก็บสะสมคะแนนจากการ
ตรวจหอพักนักศึกษา 
 ๔.กิจกรรมขยะดี มีประโยชน์ 
 -ธนาคารขยะ โดยเปิดท าการที่ห้องชมรมเดือนละ 2 ครั้ง 



๒๒๓ 
 

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 
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 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและอาจารย์บุคลกรที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัยที่ให้ค าชี้แนะ ค าแนะน าในการท า
โครงการ 
      ๘.๔ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชมรมทุกชั้นปี ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม ท าให้
กิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
      ๘.๕ นักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ๙.๑ ควรมีการดูแลและท าความสะอาดหอพักอย่างต่อเนื่อง 
     ๙.๒ ควรมีห้องชมรมและเก็บของให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 
 

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

                   รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
                       วันที.่...๒๖.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 ๑. หอพักมีความสะอาดน่าอยู่  มีมาตรฐาน ๕ 
ส.  ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด 

- หอพักทุกหอมีความสะอาดน่าอยู่ มีมาตรฐาน ๕ ส.  ตาม
เกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด  

 ๒. ร้อยละของนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์ 
(TQF ข้อ ๑.๕) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  

- ร้อยละของนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมด้านความมี
ระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์ (TQF ข้อ ๑.๕) คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 

 ๓. ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐ 

- ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๒๒๔ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการปฏบิัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๑๙ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการบริการนักศึกษา 
๒. ผู้รับผิดชอบ อ.นุชนาถ บุญมาศ และคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๑ จ านวน ๑๕๑ คน 
๔.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑๐๒ คน 
๔.๓ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ จ านวน ๑๐๑ คน 
๔.๔ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๔ จ านวน ๑๓๗ คน 

๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๕.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
 ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
 ๑.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 ๒.ทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ได้แก ่ทุนการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ประจ าชั้นและวินัยนักศึกษา สุขภาพ หอพัก 
 ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินงาน 
 ๑.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๓.๑บริการด้านทุนการศึกษา 
 ๓.๑.๑.สรรหาทุนการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 
 ๓.๑.๒.จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
 ๓.๑.๓ นักศึกษาทุนจิตอาสาสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 ๓.๑.๔ จัดท าฐานข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษาประจ าปี และทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
 ๓.๑.๕ ติดตามการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาประจ าปี 
 ๓.๑.๖ ด าเนินการด้านทุน กยศ. ให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
 ๓.๑.๗ จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 



๒๒๕ 
 

 ๓.๒ บริการด้านสุขภาพ 
 ๓.๒.๑.ตรวจสุขภาพประจ าปี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔  
 ๓.๒.๒.จัดท าประกันอุบัติเหตุ ด าเนินการจัดท าประกันอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 
 ๓.๒.๓.ส ารวจสิทธิการรักษา ทุกชั้นปีและส่งรายชื่อไปที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 ๓.๒.๔.จัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรค 
 ๓.๒.๕.จัดสวัสดิการส าหรับการเยี่ยมนักศึกษา 
 ๓.๒.๖.ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยอาจารย์และนักศึกษาเวรสุขภาพ 
 ๓.๒.๗.จัดสวัสดิการรถรับ-ส่งนักศึกษาที่เจ็บป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล 
 ๓.๒.๘.ให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยการจัดเสียงตามสายและบอร์ดให้ความรู้ ทุกเดือน 
 ๓.๒.๙.ประสานงานกับโรงพยาบาลแหล่งฝึกเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
 ๓.๒.๑๐.ติดตามเยี่ยมในกรณีที่มีนักศึกษาป่วย 
 ๓.๒.๑๑.จัดเวรสุขภาพเพ่ือดูแลสุขภาพของนักศึกษาในหอพักนอกเวลาราชการ 
 ๓.๓ บริการด้านหอพัก 
 ๓.๓.๑.จัดตั้งคณะกรรมการหอพัก 
 ๓.๓.๒ ก าหนดโซนห้องพักให้กับนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
 ๓.๓.๓ ประชุมคณะกรรมการหอพักทุกเดือน 
 ๓.๓.๓.หอพักน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ห้องพักสะอาด  
 ๓.๓.๔ ท าบุญหอพัก ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ
เลี้ยงพระ 
 ๓.๓.๕ ส ารวจวัสด ุอุปกรณ์ในหอพักและส่งซ่อมบ ารุง 
 ๓.๓.๖ ติดตามก ากับดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของหอพัก 
 ๓.๔บริการการให้ค าปรึกษา 
 ๓.๔.๑.จัดท าค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านแนะ
แนวการใช้ชีวิต 
 ๓.๔.๒จัดท าตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๓.๔.๓ ให้บริการการให้การปรึกษา 
 ๓.๔.๔ ปรับปรุงห้องการให้การปรึกษา 
 ๓.๔.๕จัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษา 
 ๓.๔.๖ จัดท าฐานข้อมูลการให้การปรึกษา 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

     ๕.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑. นักศึกษาที่ได้รับทุนได้ท าประโยชน์ต่อสังคม
อย่างน้อยคนละ ๑ กิจกรรม 
๒.ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการ
นักศึกษาด้านทุนการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ค่าเฉลี่ยคะแนน มากกว่า ๓.๕๐ จากคะแนน 
เต็ม ๕ 
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการ
นักศึกษาด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย
คะแนน มากกว่า ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการ
นักศึกษาด้านบริการหอพักอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ค่าเฉลี่ยคะแนน มากกว่า ๓.๕๐ จากคะแนน 
เต็ม ๕ 
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการ
นักศึกษาด้านการให้การปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ค่าเฉลี่ยคะแนน มากกว่า ๓.๕๐ จากคะแนน 
เต็ม ๕ 

๑.นักศึกษาทุนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือท า
ประโยชน์ให้กับสังคม 
๒.กลุ่มงานได้ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการในภาคการศึกษาที่ ๑ โดยในแต่ละ
ด้านมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม ๕ ดังนี้ 
๑.ด้านทุนการศึกษา = ๔.๔๒ 
๒.ด้านสุขภาพ =๔.๓๔ 
๓.ด้านหอพัก = ๔.๒๙ 
๔.ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา = ๔.๐๒ 
๕.ด้านวินัยนักศึกษา =๔.๓๗ 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับ รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ เงินนอกงบ 
เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตรวจสุขภาพ  ๑๕,๐๐๐ ๘๕,๒๐๐ - ๘๕,๒๐๐ ๑๕,๐๐๐ -  
๒. ประกันอุบัติเหต ุ - ๙๘,๖๐๐ - ๙๘,๖๐๐ - - - 
๓. ค่าเวชภัณฑย์าบาท ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ - ๑๐๐ 
๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ - ๑๐๐ 

 รวมทั้งหมด        
 
 
 



๒๒๗ 
 

 ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที่ 
 

รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

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

รวม  ๔,๗๐๐  
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 -การวางแผนงานที่ดีและการประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จและได้รับความร่วมมือ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม 
 - นักศึกษา และอาจารย์ ทุกคนมีส่วนร่วม 
 - ผู้บริหารให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 -  นักศึกษามาตรวจสุขภาพไม่ครบตามรายการที่ก าหนด เช่น การตรวจเอ็กซเรย์ปอด การตรวจ
อุจจาระ ผู้รับผิดชอบเน้นย้ าความส าคัญของการตรวจสุขภาพเพ่ือการดูแลที่ต่อเนื่อง 
 -  นักศึกษาบางคนไม่ยอมเปิดเผยปัญหาสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพจิต 
 -การส่งซ่อมอุปกรณ์ในห้องพักล่าช้า และอาคารหอพักมีสภาพช ารุด เช่นบานเกร็ดหมุนเปิดไม่ได้ 
  

        ลงชื่อ.  นุชนาถ   บุญมาศ  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ.) 

ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

           ลงชื่อ  ภรรวษา   จนัทศิลป์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางภรรวษา   จันทศิลป์) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 

วันที่....๒๘.....เดือน....กันยายน....พ.ศ......๒๕๖๐ 



๒๒๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการกลยุทธ์/โครงการปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที…่๒๐ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการปัญญาเลิศ เชิดชูวินัย กิจกรรมทบทวนความรู้เพ่ือนช่วยเพื่อนก่อนสอบ
ระหว่างภาค  และปลายภาค 
๒. ผู้รับผิดชอบ อ. นุชนาถ   บุญมาศ และคณะ กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา  

๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก่อนสอบกลางภาค วันที่  ๒๖ – ๒๙  กันยายน     ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐น. 
ก่อนสอบปลายภาค วันที่  ๒๑ – ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.                                              

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
    นักศึกษาชั้นปีที่ ปี ๓ รุ่น ๓๒จ านวน ๑๐๒ คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
         ๑) ก่อนสอบระหว่างภาค 
    ๑. จัดกลุ่มนักศึกษารับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ จ านวน ๕   รายวิชา 
ๆ ละ ๒ – ๗ คน เพื่อทบทวนความรู้ก่อนสอบให้เพ่ือน ด้วยการสรุปสาระส าคัญของแต่ละวิชา และด าเนินการ
ทบทวนความรู้ มีการเปลี่ยนวัน ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๐  กันยายน     ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. 
รายละเอียดตามตารางที่ ๑ 
ตารางท่ี 1 สรุปการทบทวนความรู้เพ่ือนช่วยเพื่อนก่อนสอบกลางภาค 

วัน เดือน ปี เวลา วิชา ติวเตอร์ จ านวน
นักศึกษา 

๒๗ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ ๒ 

นายสิงหนาท ค ามะนะ 
นางสาวเพชรลดา จันทร์ศรี 
นางสาวภัควิชา ภูกองชัย 
นางสาวอัจฉราวตรี เลาลาด 
นางสาวรัศมี พูลรัตน์ 
นางสาวอลิสา ถิตพงษ์ 
นางสาวมุฑิตา เหลื่อมไสย 

๑๐๒ คน 

๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ ๓ 

นางสาวเสาวลักษณ์ ภาแกด า 
นางสาวสาวิตรี เนื่องค า 
นางสาวสุภา ไชยสะอาด 

๑๐๒ คน 



๒๒๙ 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิชา ติวเตอร์ จ านวน
นักศึกษา 

นางสาวกฤติยา ค าเครือ 
นายสุพัฒน์ วิเศษศรี 

๒๙ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหา
ทางจิต 

นางสาวกรกฏ สระเศษ 
นางสาวกมลวรรณ สุขทวี 

๙๘ คน 

วิจัยทางการ
พยาบาล 

นางสาวพลอยไพลิน แสงงาม 
นางสาวโยทะกา แสนสุข 

๙๘ คน 

๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น การพยาบาล
มารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ 1 

นางสาววิธิตา ภูตเขต 
นางสาวสุนิสา มาแก้ว 

๘๐ คน 

 

๒.  สรุปและวิเคราะห์ผลสอบกลางภาค ผ่าน-ไม่ผ่าน รายละเอียดตามตารางที่ ๒ 

ตารางท่ี ๒ สรุปผลการสอบกลางภาคแต่ละรายวิชา  

รายวิชาที่สอบ การสอบ 
วันเดือนปี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑.แนวโน้มและพัฒนาการพยาบาล ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๖๖ 
๖๔.๗๑ % 

๓๖ 
๓๕.๒๙ % 

๒.การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๗๐ 
๖๘.๖๓ % 

๓๒ 
๓๑.๓๗ % 

๓.การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์ ๑ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๗๘ 
๗๖.๔๗ % 

๒๔ 
๒๓.๕๓ % 

๔.การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๔๐ 
๓๙.๒๒ % 

๖๒ 
๖๐.๗๘ % 

๕.วิจัยทางการพยาบาล ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๔๖ 
๔๕.๑๐ % 

๕๖ 
๕๔.๙๐ % 

๖.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๕๙ 
๕๗.๘๔ % 

๔๓ 
๔๒.๑๖ % 

๗. การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๓ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๐ 
๙.๘๐ % 

๙๒ 
๙๐.๒๐ % 

 ๑.  จ านวนรายวิชาที่สอบผ่าน                                                                                        
ผ่าน ๗ รายวิชา  จ านวน   ๔ คน    ผ่าน ๖ รายวชิา  จ านวน   ๙ คน  ผ่าน ๕ รายวิชา  จ านวน  ๑๖ คน  
ผ่าน ๔ รายวิชา  จ านวน  ๓๐ คน   ผ่าน ๓ รายวิชา  จ านวน  ๑๗ คน ผ่าน ๒ รายวิชา  จ านวน  ๑๔ คนผ่าน 
๑ รายวิชา   จ านวน   ๘ คน ไม่ผ่านทุกรายวิชา  จ านวน  ๔ คน 



๒๓๐ 
 

๒.  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จ านวน ๔๓ คน   ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  จ านวน ๕๙ คน                                       
๓. คะแนนสูงสุด นางสาวสุนิสา มาแก้ว ๗๐.๖๙ % คะแนนต่ าสุด นายชิตพล   อุทรักษ์  ๔๖.๒๑ % 

          ๔.  มีนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ามากไม่ถึง ๕๓ % จ านวน ๑๒ คน     
๑. นายชิตพล  อุทรักษ์                   ๒. นางสาววริศรา  ลุไธสง              ๓. นางสาวสุภัค  ระไหวหอก          
๔. นางสาวปิยนุช  พ่ึงส าโรง             ๕. นางสาวธนพร  ดลโสภณ           ๖. นางสาวศุภลักษณ์  อักษร       
๗.  นางสาวอรอรุณ  อินทร์นอก        ๘. นางสาวภัทรกร  หน่ายสูงเนิน      ๙.  นางสาวอรอุมา  ศรีทานนท์                                                     
๑๐. นางสาวกมลวรรณ  จ าปานิล      ๑๑. นางสาวอรทัย  ธรรมประโคน    ๑๒. นางสาวนิชนันท์  สารทนงค์ 
นักศึกษาและอาจารย์ประจ าชั้น ได้น าวงจรคุณภาพ PDCA มาวางแผนในการพัฒนาการเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 
Plan: 

๑. ครูประจ าชั้นและนักศึกษาร่วมกันวางแผนช่วยเหลือเพ่ือนที่สอบไม่ผ่าน และวางแผนทบทวนความรู้ใน
การสอบซ่อมและสอบปลายภาค (รายละเอียดตามตารางที่ ๓) 
Do: 

๒.  นักศึกษาประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตามก าหนด และก าหนดเพ่ือนที่จะเป็นติวเตอร์ เพ่ือ
ด าเนินการตามแผน (รายละเอียดตามตารางที่ ๓)  
Check:  

๓. นักศึกษาสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผน (รายละเอียดตามตารางที่ ๓) และนักศึกษาประเมินผล
การด าเนินการ ได้ดังตารางที่ ๔     

     ตารางท่ี ๓ การวางแผนและด าเนินการทบทวนความรู้ 

รายวิชาที่สอบ วันเดือนปี 
ทบทวน
ความรู้ 

การสอบครั้งท่ี ๑ การสอบครั้งท่ี 2 
วันเดือนปี ผ่าน ไม่ผ่าน วันเดือนปี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑.แนวโน้มและ
พัฒนาการ
พยาบาล 

๑๖ 
ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๓๖ 
๑๐๐% 

- - - - 

๒.การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ ๒ 

๑๙ 
ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๓๑ 
๙๖.๘๘ % 

๑ 
๓.๑๒ % 

๒๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 

๑ 
๑๐๐% 

- 

๓.การพยาบาล
มารดา ทารก 
และ 
การผดุงครรภ์ ๑ 

๒๖ 
ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๓๖ 
๑๐๐ % 

- - - - 

๔.การพยาบาล
บุคคล ที่มีปัญหา
ทางจิต 

 ๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๖๑ 
๙๘.๓๙ % 

๑ 
๑.๖๑ % 

๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

Home test 

๑ 
๑๐๐% 

- 

๕.วิจัยทางการ
พยาบาล 

๓๑ 
ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๕๔ 
๙๖.๔๓% 

๒ 
๓.๕๗% 

๒๘ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๒ 
๑๐๐% 

- 



๒๓๑ 
 

รายวิชาที่สอบ วันเดือนปี 
ทบทวน
ความรู้ 

การสอบครั้งท่ี ๑ การสอบครั้งท่ี 2 
วันเดือนปี ผ่าน ไม่ผ่าน วันเดือนปี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๖.การพยาบาล
ครอบครัวและ
ชุมชน ๑ 

๒๗ 
ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๔๓ 
๑๐๐ % 

- - - - 

๗. การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ ๓ 

๒๗ 
ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๗๙ 
๘๕.๘๗% 

๑๓ 
๑๔.๑๓
% 

๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๑๒ 
๙๒.๓๑

% 

๑ 
๗.๖๙% 

วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๓ สอบซ่อมครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน ๑ คน ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้
นักศึกษาท ารายงานส่ง 

ตารางท่ี ๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

๑. รูปแบบการจัดกิจกรรม ๔.๕๓ .๕๔ มากที่สุด 
๒. ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการ (4 วัน) ๓.๓๖ .๙๒ ปานกลาง 
๓. เวลาในการด าเนินการ (18.00 – 22.00 น.) ๓.๘๑ .๗๐ มาก 
๔. อาหารว่างในแต่ละวัน ๔.๗๔ .๕๑ มากทีสุ่ด 
๕. ได้แนวทางในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ ๔.๔๔ .๖๔ มาก 
๖. ความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ในการสอบ ๔.๓๙ .๖๐ มาก 
๗. ความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรม ๔.๕๗ .๕๔ มากที่สุด 

รวม ๔.๒๗ .๓๙ มาก 
 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
๑.๑ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน รู้หลักการจ า เทคนิคดีๆ จากเพ่ือน (๔๓.๑๔ %) 
๑.๒ กิจกรรมดี เตรียมความพร้อมก่อนสอบ อยากอ่านหนังสือมากขึ้น (๔๒.๑๖ %) 
๑.๓ ติวเตอร์มีความพร้อมมาก เตรียมตัวมาดี ชื่นชมในความเสียสละ (๑๒.๗๕ %) 
๑.๔ ควรจัดติวทุกรายวิชา และพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนวันที่จะติว (๗.๘๔ %) 

๒. ระยะเวลา 
๒.๑ ควรเพิ่มระยะเวลา มากกว่า ๔ วัน – ๒ สัปดาห์ (๖๓.๗๓ %) 

          ๒.๒ ชว่งเวลาในแต่ละวันนาน ดึกเกินไป ง่วง ติวเตอร์อัดและเร่งเนื้อหา ความใส่ใจลดลง (๑๒.๗๕%)        
          ๒.๓ ควรมีเวลาทบทวนก่อนสอบด้วยตนเองด้วย ๑ สัปดาห์ (๑๐.๗๘ %) 
          ๒.๔ ควรมีทุกสัปดาห์ จัดช่วงกลางวัน เสาร-์อาทิตย์ ช่วงเช้า (๒.๙๔ %) 
 



๒๓๒ 
 

๓. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
๓.๑ เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์กับนักศึกษาควรท าต่อไป (๑๖.๖๗ %) 

           ๓.๒ เอกสารควรเขียนให้ชัดเจน ส าหรับ copy printer และเสร็จทันเวลาติว (๙.๘๐ %) 
๓.๓ กิจกรรมวิทยาลัยท าให้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ (๗.๘๔ %) 

          ๓.๔ นักศึกษาทุกคนควรเข้าติวและอ่านหนังสือมาด้วย (๓.๙๒ %) 
          ๓.๕ นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบกลางภาค ควรเป็นติวเตอร์ก่อนสอบปลายภาค (๒.๙๔%) 

ACT: น าผลการประเมินมาวางแผนทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาค โดยเพิ่มระยะเวลาจาก ๔ วัน เป็น ๑๐ 
วัน ตามผลการประเมิน และใช้กระบวนการ PDCA ต่อไป 
 
๒) ก่อนสอบปลายภาค 
    ๑. จัดกลุ่มนักศึกษารับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ จ านวน ๗    รายวิชา 
ๆ ละ ๒ – ๓ คน โดยพิจารณาจากนักศึกษาที่มีผลการสอบระหว่างภาคได้คะแนนสูงในแต่ละรายวิชา เพื่อ
ทบทวนความรู้ก่อนสอบให้เพ่ือน ด้วยการสรุปสาระส าคัญของแต่ละวิชา และด าเนินการทบทวนความรู้ โดย
การปรับเปลี่ยนวันและเพ่ิมจ านวนวัน ระหว่างวันที่  ๗ – ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ 
น. รายละเอียดตามตารางที่ ๕ 

ตารางท่ี ๕ สรุปการทบทวนความรู้เพ่ือนช่วยเพื่อนก่อนสอบปลายภาค 

วดป เวลา วิชา ติวเตอร์ จ านวน
นักศึกษา 

๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น แนวโน้มและ
พัฒนาการฯ 

นายวัฒนาวีร์ ตรงใจ 
นางสาวจีรประภา วงไชยา 

๑๐๒ คน 

๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น วิจัยทางการ
พยาบาล 

นายคมสัน ภูสีเขียว 
นางสาวพรทิพย์ รัชกิจ 

๙๕ คน 

๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

 

๑๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ 
(ครั้งที่ ๑) 

นางสาวนิภาดา วิเศษพันธ์ 
นางสาวอัจฉราวตรี เลาลาด 
 

๑๐๒ คน 

๑๐ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น การพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 
๑ (ครั้งที่ ๑) 

นางสาวกมลวรรณ สุขทวี 
 

๑๐๒ คน 

๑๓ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ ๓  
(ครั้งที่ ๑) 

นางสาวกฤติยา ค าเครือ 
นางสาวนิภาดา วิเศษพันธ์ 
นางสาวรัศมี พูลรัตน์ 

๙๕ คน 

๑๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น การพยาบาล
ครอบครัวและ
ชุมชน ๑ 

นางสาวมุฑิตา เหลิ่มไสย 
นางสาวโยทะกา แสนสุข 

๙๕ คน 

๑๕ ๑๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น การพยาบาลบุคคล นางสาวเสาวลักษณ์  ๙๐ คน 



๒๓๓ 
 

วดป เวลา วิชา ติวเตอร์ จ านวน
นักศึกษา 

พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

ที่มีปัญหาสุขภาพ ๒  
(ครั้งที่ ๒) 

          ภาแกด า 
นางสาวสาวิตรี เนื่องค า 
 

๑๖ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น การพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 
๑ (ครั้งที่ ๒) 

นางสาววิธิตา ภูตเขต 
นางสาวสุนิสา มาแก้ว 

๙๐ คน 

๑๗ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาทางจิต 

นางสาวกรกฏ สระเศษ 
นางสาววราภรณ์ พันธ์อาจ 
นางสาวน้ าฝน แผ้วพลสง 

๙๐ คน 

๒๐ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 

๑๘.๐๐ น.-๒๒.๐๐  น การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ ๓  
(ครั้งที่ ๒) 

นางสาวสุภา ไชยสะอาด 
นางสาวเสาวลักษณ์ ภาแก
ด า 

๘๕ คน 

 

๒.  สรุปและวิเคราะห์ผลสอบปลายภาค ผ่าน-ไม่ผ่าน รายละเอียดตามตารางที่ ๖ 

ตารางท่ี ๖ สรุปผลการสอบปลายภาคแต่ละรายวิชา  

รายวิชาที่สอบ การสอบ 
วันเดือนปี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑.แนวโน้มและพัฒนาการพยาบาล ๒๘  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๘๑ 
๗๙.๔๑% 

๒๑ 
๒๐.๕๙% 

๒.การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ ๒๙  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๒๐ 
๑๙.๖๑% 

๘๒ 
๘๐.๓๙% 

๓.การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๑ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๓๖ 
๓๕.๒๙% 

๖๖ 
๖๔.๗๑% 

๔.การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ๒๙  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๖๙ 
๖๗.๖๕% 

๓๓ 
๓๒.๓๕% 

๕.วิจัยทางการพยาบาล ๓๐  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๘๗ 
๘๕.๒๙% 

๑๕ 
๑๔.๗๑% 

๖.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ ๓๐  พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๖๘ 
๖๖.๖๗% 

๓๔ 
๓๓.๓๓% 

๗. การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ ๑  ธันวาคม 2559 ๕๓ 
๕๑.๙๖% 

๔๙ 
๔๘.๐๔% 

 



๒๓๔ 
 
สรุป ๑.  จ านวนรายวิชาที่สอบผ่าน                                                                                        
ผ่าน ๗ รายวิชา  จ านวน   ๗  คน    ผ่าน ๖ รายวิชา  จ านวน   ๑๔ คน ผ่าน ๕ รายวิชา  จ านวน  ๒๔ คน  
ผ่าน ๔ รายวิชา  จ านวน  ๑๘ คน   ผ่าน ๓ รายวิชา  จ านวน  ๑๖ คน ผ่าน ๒ รายวิชา  จ านวน  ๑๗ คนผ่าน 
๑ รายวิชา   จ านวน   ๔ คน ไม่ผ่านทุกรายวิชา  จ านวน  ๒ คน 

๒.  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จ านวน ๔๕ คน   ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  จ านวน ๕๗ คน                                       
๓. คะแนนสูงสุด นางสาวสุนิสา มาแก้ว ๗๔.๖๔ % คะแนนต่ าสุด นางสาววริศรา ลุไธสง  ๔๘.๘๒% 

          ๔.  มีนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ามาก ไม่ถึง ๕๕% จ านวน ๑๘ คน     
๑. นางสาววริศรา  ลุไธสง          ๒. นางสาวอรอรุณ อินทร์นอก        ๓. นางสาวศุภลักษณ์ อักษร 
๔. นางสาวอุมาพร ศรีทานนท์     ๕. นางสาวเพ็ญพิชา  จันทรสอน      ๖. นายชิตพล  อุทรักษ์                                                                       
๗.นางสาวภัทรกร หน่ายสูงเนิน    ๘. นางสาวขนิษฐา  ทศบาย           ๙. นางสาวสุภัค  ระไหวนอก                                                                    
๑๐. นายศักดิ์ศรี มุลศรีสุข        ๑๑. นางสาวจริญา สิทธิเสรี            ๑๒. นางสาววรฤทัย อรุณไพร                                                                                 
๑๓.นางสาวอรกานต์ เหล่านอก  ๑๔. นางสาวสุลินดา มาประโคน      ๑๕. นางสาวปิยนุช พึ่งส าโรง                                                                      
๑๖.นางสาวสุรัตนา เสาเปรีย     ๑๗. นางสาวปพิชญา สังข์ทองรัมย์    ๑๘. นางสาวนิชนนัท์  สารทนงค์ 

      
    ๓. ครูประจ าชั้น และ นักศึกษา ร่วมกันวางแผนช่วยเหลือเพ่ือนที่สอบไม่ผ่านและวางแผน 

ทบทวนความรู้ในการสอบซ่อม ตามก าหนดการสอนเสริมและการสอบซ่อม รายละเอียดตามตารางท่ี ๗ 
ตารางท่ี ๗ การสอนเสริมและการสอบซ่อม 

รายวิชาที่สอบ วันเดือนปี 
ทบทวน
ความรู้ 

การสอบซ่อมครั้งท่ี ๑ การสอบซ่อมครั้งท่ี 2 
วันเดือนปี ผ่าน ไม่ผ่าน วันเดือน

ปี 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
๑.แนวโน้มและ
พัฒนาการพยาบาล 

๖  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๘  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๒๑ 
๑๐๐% 

- - - - 

๒.การพยาบาล
บุคคล 
 ที่มีปัญหาสุขภาพ 
๒ 

๗  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๙  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๘๒ 
๑๐๐% 

- - - - 

๓.การพยาบาล
มารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ ๑ 

๖  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๘  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๕๓ 
๘๐.๓๐% 

๑๓ 
๑๙.๗๐
% 

๘  
ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
Home 
test 

๑๓ 
๑๐๐% 

- 

๔.การพยาบาล
บุคคล 
   ที่มีปัญหาทางจิต 

๖  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๓๓ 
๑๐๐% 

- - - - 

๕.วิจัยทางการ
พยาบาล 

๖  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๘  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๑๕ 
๑๐๐% 

- - - - 



๒๓๕ 
 

รายวิชาที่สอบ วันเดือนปี 
ทบทวน
ความรู้ 

การสอบซ่อมครั้งท่ี ๑ การสอบซ่อมครั้งท่ี 2 
วันเดือนปี ผ่าน ไม่ผ่าน วันเดือน

ปี 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
๖.การพยาบาล
ครอบครัวและ
ชุมชน ๑ 

๗  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๙  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๓๓ 
๙๗.๐๖% 

๑ 
๒.๙๔% 

- - - 

๗. การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ ๓ 

๗  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๙  ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๔๙ 
๑๐๐% 

- - - - 

 
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ ผู้รับผิดชอบรายวิชายังไม่ก าหนดวันสอบซ่อมครั้งที่ ๒  
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ ๘  และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ตารางท่ี ๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

๑. รูปแบบการจัดกิจกรรม ๔.๕๓ .๕๕ มากที่สุด 
๒. ระยะเวลาในการด าเนินการ (๑๐ วัน) ๔.๓๒ .๖๖ มาก 
๓. เวลาในการด าเนินการ (๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.) ๔.๓๕ .๕๙ มาก 
๔. ได้แนวทางในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ ๔.๔๗ .๖๔ มาก 
๕. ความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ในการสอบ ๔.๔๐ .๕๘ มาก 

รวม ๔.๔๐ .๔๓ มาก 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑. รูปแบบการจัดกิจกรรม 

๑.๑ กิจกรรมดี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนกับเพ่ือน รู้หลักการจ า ได้เทคนิคดีๆจากเพ่ือน ได้  
      เตรียมความพร้อมก่อนสอบ อยากอ่านหนังสือมากข้ึน (๗๓.๕๓%) 
๑.๒  ติวเตอร์มีความพร้อมมาก เตรียมตัวมาดี ชื่นชมในความเสียสละ และกล้าที่จะถามเพ่ือน 

(๑๓.๗๓%) 
๑.๓ เอกสารอ่านยากในบางคน (๔.๙๐%) 

๒. ระยะเวลา 
 ๒.๑ เหมาะสม (๕๘.๘๒%) 

๒.๒ ควรมีวันเสาร-์อาทิตย์ ช่วงเช้า (.๙๘%) 
  ๓) ขั้นด าเนินการ  
 กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา สามารถด าเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆได้ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ในแผน 



๒๓๖ 
 
   ๕.๒  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๑.ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์ของรายวิชา ร้อยละ ๘๐ 

การสอบระหว่างภาค ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
นักศึกษาสอบผ่านในแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
๑.แนวโน้มและพัฒนาการพยาบาล สอบผ่านร้อยละ ๖๔.๗๑ 
๒.การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒  สอบผ่านร้อยละ ๖๘.๖๓ 
๓.การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ ๑   
สอบผ่านร้อยละ ๗๖.๔๗ 
๔.การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต สอบผ่านร้อยละ ๓๙.๒๒ 
๕.วิจัยทางการพยาบาล สอบผ่านร้อยละ ๔๕.๑๐ 
๖.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑  สอบผ่านร้อยละ ๕๗.๘๔ 
๗. การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๓  สอบผ่านร้อยละ ๙.๘๐ 
จ านวนรายวิชาที่สอบผ่าน ดังนี้ 
ผ่าน ๗ รายวิชา  จ านวน   ๔ คน ผ่าน ๖ รายวิชา  จ านวน   ๙ คน  
ผ่าน ๕ รายวิชา  จ านวน  ๑๖ คน ผ่าน ๔ รายวิชา  จ านวน  ๓๐ คน    
ผ่าน ๓ รายวิชา  จ านวน  ๑๗ คน ผ่าน ๒ รายวิชา  จ านวน  ๑๔ คน 
ผ่าน ๑ รายวิชา   จ านวน  ๘ คนไม่ผ่านทุกรายวิชา  จ านวน  ๔ คน 

การสอบปลายภาค ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
นักศึกษาสอบผ่านในแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
๑.แนวโน้มและพัฒนาการพยาบาล สอบผ่านร้อยละ ๖๔.๗๑ 
๒.การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒  สอบผ่านร้อยละ ๗๙.๔๑ 
๓.การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ ๑   
สอบผ่านร้อยละ ๓๕.๒๙ 
๔.การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต สอบผ่านร้อยละ ๖๗.๖๕ 
๕.วิจัยทางการพยาบาล สอบผ่านร้อยละ ๘๕.๒๙ 
๖.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑  สอบผ่านร้อยละ ๖๖.๖๗ 
๗.การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๓ สอบผ่านร้อยละ ๕๑.๙๖ 
จ านวนรายวิชาที่สอบผ่าน ดังนี้ 
ผ่าน ๗ รายวิชา  จ านวน   ๗ คน ผ่าน ๖ รายวิชา  จ านวน   ๑๔ คน  
ผ่าน ๕ รายวิชา  จ านวน  ๒๔ คน ผ่าน ๔ รายวิชา  จ านวน  ๑๘ คน    
ผ่าน ๓ รายวิชา  จ านวน  ๑๖ คน ผ่าน ๒ รายวิชา  จ านวน  ๑๗ คน 
ผ่าน ๑ รายวิชา   จ านวน  ๔ คนไม่ผ่านทุกรายวิชา  จ านวน  ๒ คน 

๒.นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนมีผล
การเรียนพัฒนาขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
๗๐ 

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนมีผลการเรียนพัฒนาขึ้น สูงกว่าเกณฑ์ 
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอ่อนไม่ถึง ๖๐% ในการสอบระหว่างภาค 
จ านวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๔ มีผลการเรียนพัฒนาขึ้น 
จ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๙  

 



๒๓๗ 
 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณท่ีใช้ 

 
ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ กระดาษรีม ๒๐ รีม        

 รวมทั้งหมด        
 
๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ห้องบรรยาย ๕-๖ ๓๐๐ ๑๖,๘๐๐ วันละ ๔ ชั่วโมง 
๒ อุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ วันละ ๔ ชั่วโมง 
 รวม  ๒๘,๐๐๐  

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
    ๗.๑ ติวเตอร์มีความพร้อม เตรียมตัวมาดี สามารถถ่ายทอดให้เพ่ือนเข้าใจง่ายขึ้น 
    ๗.๒ ขณะที่ติวถ้าสงสัย ไม่เข้าใจ กล้าที่จะถามเพ่ือน 

๗.๓ ชว่งเวลา และระยะเวลาที่ติว ถ้านานไปจะเหนื่อยล้า การรับรู้จะลดลง 
๗.๔ ผลการสอบระหว่างภาคนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า ท าให้นักศึกษาตระหนักในการเข้าร่วมติว 
๗.๕ การสนับสนุนกระดาษในการเตรียมเอกสาร ท าให้นักศึกษาไม่กังวลกับค่าใช้จ่าย 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๘.๑ ความร่วมมือที่เข้มแข็งของนักศึกษาในการเตรียมตัวเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนๆ 
 ๘.๒ ความใส่ใจและตระหนักในการเข้าร่วมรับการติว ท าให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
 ๘.๓ การน าข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค จากการทบทวนความรู้ก่อนการสอบระหว่างภาค มา
ปรับปรุงในการทบทวนความรู้ก่อนการสอบปลายภาค 
 ๘.๔ ความเอาใจใส่ของอาจารย์ประจ าชั้นในการติว และอ านวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร และ
สนับสนุนอาหารว่างให้รับประทานขณะที่ติว    
 
 
 



๒๓๘ 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๙.๑ วิทยาลัยควรจะให้งบประมาณสนับสนุนอย่างอ่ืนมากกว่ากระดาษรีม 

๙.๒ การทบทวนความรู้ควรมีในส่วนของอาจารย์ร่วมด้วยในแต่ละรายวิชา 
   
 

ลงชื่อ .นุชนาถ  บุญมาศ   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ) 

                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ  ภรรวษา   จันทศิลป์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางภรรวษา   จันทศิลป์) 

    รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
วันที่.....๒๘.....เดือน...กันยายน....พ.ศ....๒๕๖๐ 
 



๒๓๙ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ล าดับที่โครงการ  โครงการที่..34 
๑. ชื่อโครงการ  บริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายอนุชา          ไทยวงษ์           
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
    ๑. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ 15-31 ตุลาคม 2559 
                               ๒. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 15-31 ตุลาคม 2559 

๓. จัดโครงการบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ    
เป็นมนุษย์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น 
มนุษย์เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการระดับมากข้ึนไป อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน   
1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
   ๑. ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามรุ่นที่ 30 จ านวน 178 คน  
   ๒. วิทยากร และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 20 คน 
7. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  

7.๑ ผลการด าเนินงานตามกจิกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

 ทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเพ่ือน ามาวางแผนการด าเนินงาน ประชุมกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน โดยก าหนดรูปแบบโครงการ จัดท าก าหนดการจัดงาน และจัดเตรียมพิธีกร
ในงาน จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการแก่ศิษย์เก่า ประสานกลุ่มวิชาการเพ่ือรายชื่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ขอ
อนุมัติให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดประชุมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือติดตามก ากับการด าเนินงานเป็นระยะ ซึ่งผลการเตรียมการและการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
 ด าเนินการตามแผน จัดบรรยายพิเศษเรื่อง กระบวนทัศน์ของบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย ์ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดบริการสุขภาพด้วยหัวใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จของการ
เตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  8 สาระ
รายวิชากิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีอินถวาระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร  ซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

 



๒๔๐ 
 

 
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล  
  โดยการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้  การสรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  น าผลการประเมิน
เสนอต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป  
 
 7.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
พยาบาล ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการระดับมากขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพยาบาล 
ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เพ่ิมข้ึน 
 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 92.80                         
 

 
8. งบประมาณ  
 8.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าอาหารว่างประชุมเตรียมงาน
และถอดบทเรียนหลังด าเนิน
โครงการ จ านวน 10 คน คนละ 
25 บาท X 2 ครั้ง รวม 500 
บาท 

- 500 - 500 - - - 

๒ ค่าวิทยากรภายในบรรยาย 1 คน 
x 3 ชั่วโมง x 300 บาท 
อภิปรายกลุ่ม 16 คน x 1 ชัว่โมง 
x 150 บาทรวม 3,300 บาท 

- 3,300 - 3,300 - - - 

๓ ค่าอาหารและอาหารว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 188 
คนๆละ 150 บาท รวม 
28,200 บาท 

- 28,200 - 28,200 - - - 

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวม 1,600 
บาท 

- 1,600 - 1,600 - - - 

 รวมทั้งหมด - 33,600 - 33,600 - - - 



๒๔๑ 
 

 
9. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

-ความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรและผู้รับผิดชอบโครงการในการทุ่มเท
และสละเวลาในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์                                                                                                                                  

-เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีเรื่องระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 
10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

-วิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดบริการวิชาการศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการบริการสุขภาพด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์                                                                                                                                                                                                                     
-ความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ                                   
-ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก ากับติดตามและประสานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
-เมื่อได้รับการมอบหมายงานแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเองเป็น

อย่างดีท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีความสุขมากข้ึน 
          -ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการท างานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั้งการติดตาม
ก ากับของผู้บริหาร  

-ในปัจจุบันช่องทางติดต่อระหว่างทีมมีความทันสมัยและสะดวกและทั่วถึงมาก จึงท าให้การประสานงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและยังท าให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที 

 
11. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -ในการจัดโครงการในปีต่อไปควรจะให้นักศึกษาศิษย์ปัจจุบันทุกชั้นปีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระดับ
ความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ เพราะจะท าให้นักศึกษาได้ข้อคิดในการเตรียมตัวสอบจากศิษย์เก่าและน ามาปรับใช้กับตนเอง และต้องการ
ให้มีการจัดโครงการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในการ
ดูแลที่ดียิ่งขึ้น 

 
 
 ลงชื่อ   อนุชา  ไทยวงษ์  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นายอนุชา  ไทยวงษ์) 
 

 
         ลงชื่อ ..........ภรรวษา  จันทศิลป์.........ผู้บรหิารที่รับผิดชอบ 

             (นางภรรวษา  จันทศิลป์) 
                   รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 

 
 



๒๔๒ 
 

 
 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการประจ า  

กลุ่มกิจการนักศึกษา 
 

พันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

 
 
 



๒๔๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
---------------------------------- 

 
ล าดับที่โครงการ 35 
๑. ชือ่โครงการ / กิจกรรม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   สถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์   
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย   
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60 
4. กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
8. ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดท า/เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
๒. ติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประสานกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมกิจกรรม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3 ขอรถรับ-ส่ง กลุ่มกิจกรรม 
4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ กับพัสดุ ร่วมกิจกรรม 
5.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบวิทยาลัย 
6.กลุ่มกิจกรรมทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ด าเนินการตามแผนการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ ประกอบด้วย 

-สถาบันชาติพระมหากษัตริย์ 10 กิจกรรม 
-ศาสนา 4 กิจกรรม 
-ขนบธรรมเนียมประเพณี 6กิจกรรม 

 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

1 กิจกรรมที่  1 วัน
พยาบาลแห่งชาติ 
- จัดบอร์ดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ 
- ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานสาธารณสุข
ภายในจังหวัด
มหาสารคาม 

วันพยาบาลแห่งชาติ  วันที่ 20 ตุลาคม 2560 
-อาจารย์ทุกคนและบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 
97 คน 
-นักศึกษาชั้นปีที่ ทุกชั้นปี จ านวน 492 คน 
ผลการด าเนินงาน 
มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมภายใน และกิจกรรมภายนอกวิทยาลัย 
กิจกรรมภายในวิทยาลัย 
1.พิธีถวายความเคารพแด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 
-อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ณ ลาน
พิกุลทอง บุคลากร 56 คน นักศึกษา จ านวน 425 
- จัดบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติของวิทยาลัย 



๒๔๔ 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.กิจกรรมภายนอกวันพยาบาลร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-ประชาสัมพันธ์กลุ่มกิจกรรม 
-ขอรถรับ-ส่ง กลุ่มกิจกรรม 
-อาจารย์บุคลากรเข้าร่วมกิจรรม จ านวน 20 คน  
-นักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมจ านวน 50 คน 
 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาสารคาม 

2 กิจกรรมที่ 2 : 
วันปิยมหาราชและ
กิจกรรม ๑๐๐ปีแห่งการ
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า 

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 12 คน 
นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรม 30 คน ณ บริเวณพระบรมรูปหน้าศาลา
กลางจังหวัดมหาสารคาม 

3 กิจกรรมที่ 3 : 
วันพระบรมโกศ แห่งการ
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้าร่วมกิ
จรรม จ านวน 56 คน 
-นักศึกษาพยาบาล เข้าร่วม จ านวน 475 คน 
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 
กิจกรรม ในวันคล้ายวันสวรรคต ถวายความอาลัย ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาล เข้าร่วม  
จ านวน 500 คน 
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 
กลุ่มกิจกรรม เป้าหมายอาจารย์บุคลากร 8 ท่าน 
ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ ในหลวง ร.9  
ประจ าปี 2560 กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจ านวน 7 ท่าน 
 ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง 
ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม  2560 เวลา 10.00 น. 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาชัยพระอาราม จังหวัด
มหาสารคาม อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม จ านวน 12 คน 
วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. 
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล  
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 
ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง 



๒๔๕ 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

อาจารย์บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 12 ท่าน 
4 กิจกรรมที่  4 : 

วันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรม
ถวายราชสักการะ เดิน
เทิดพระเกียรติ ถวายพวง
มาลา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว) 

ในวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.30 น. 
 พิธีท าบุญตักบาตรย้อนยุคแบบอีสานถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 12 คน 
วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559  
เวลา 09.30 น.เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 89 รูป 
 ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวงมหาสารคาม 
-บุคลากรเข้าร่วม จ านวน 12 คน 
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 
 ร่วมท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เวลา 06.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม หลังเก่า 
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559 
 ร่วมท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 06.30 น. ณ 
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม หลังเก่า 
ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.  
ร่วมงานกิจกรรมวันปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลืองถวายอาลัย 
อาจารย์บุคลกร เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 คน ณ ศูนย์ราชการจังหวัด
มหาสารคาม 

5 กิจกรรมที่ 5 :  
พิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและวัน
ข้าราชการพลเรือน 

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. 
ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มกิจกรรม เข้าร่วม จ านวน 11 คน 
 

6 กิจกรรมที่  6 :วันจักรี 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. 
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์บุคลากรเข้าร่วม จ านวน 13 คน 

7 กิจกรรมที่ 7 : 
งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม

วันที่ 2 เมษายน 2559 
พิธีท าบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองมหาสารคาม กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 8 คน 
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ราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

8 กิจกรรมที่ 8 :วันฉัตร
มงคล 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 
เข้าร่วมวันฉัตรมงคลถวายราชสักการะแต่งเครื่องแบบปกติขาว/
เครื่องแบบปฏิบัติ ราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
 ณ  หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม   กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 8 คน 

9 กิจกรรมที่ 9 : 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระโอรสาธิราช
สยามกุฏราชกุมาร 

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 
ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพวรางกูร 
1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.10 เวลา 
16.00 น. รถออกเวลา 15.40 น. หากเดินทางกรุณาแจ้งเลขากลุ่ม การ
แต่งกายชุดสุภาพสีด า บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 คน 
2. พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป เวลา 06.30 น. ณ บริเวณสนาม
หน้าที่ว่าการอ าเภอ รถออกเวลา 06.20 น. การแต่งกายชุดผ้าไหม
พ้ืนเมือง หรือชุดสุภาพ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 คน 
3. พิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เวลา 08.30 น. หอประชุมจังหวัด
มหาสารคาม รถออกเวลา 08.00 น. หากเดินทางกรุณาแจ้งเลขากลุ่ม 
การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว/หรือสตรีชุด
ไทยสีขาวนวล-ชายเสื้อขาวนวล-กางเกงด า (ติดโบว์สีด า) 
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8 คน 
4.พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เวลา 10.15 น. ณ 
หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม รถออกเวลา 09.45 น การแต่งกาย 
อาจารย์ ข้าราชการพลเรือน  แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ 
บุคลากรเข้าร่วม จ านวน 8 คน 

11 กิจกรรมที ่11 :วันแม่
แห่งชาติ 
(กิจกรรมถวายพระพรชัย
มงคล เดินเทิดพระเกียรติ 
ถวายพานพุ่ม
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชชินีนาถฯ 
และถวายเครื่องราช
สักการะ 

 
 

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559  
เวลา 13.30 น.  ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง  พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
อาจารย์ บุคลาการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 12 ท่าน 
ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒559 
1. พิธีท าบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอเมือง
มหาสารคาม รถออกเวลา 06.30 น. การแต่งกาย ชุดผ้าไหมพ้ืนเมือง 
หรือชุดสุภาพ อาจารย์บุคลากร เข้าร่วม จ านวน 8 คน 
2.พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  
รถออกเวลา 08.15 น การแต่งกาย อาจารย์ ข้าราชการพลเรือน  แต่ง



๒๔๗ 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว  
อาจารย์บุคลากร เข้าร่วม จ านวน 8 คน 
3.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุม
จังหวัดมหาสารคาม รถออกเวลา 17.15 น การแต่งกายชุดไทย หรือชุด
สุภาพ อาจารย์บุคลากร เข้าร่วม จ านวน 8 คน 
นักศึกษาพยาบาล จ านวน 20 คน 

12 กิจกรรมที่ 12 : 
วันภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยแห่งชาติ 
พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมมี 2 กลุ่ม 
1.กลุ่มกิจกรรมพิธีเปิดงานนมัสการ เวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ พระธาตุ
นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  มีอาจารย์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 10 ท่าน 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2559 
1.กลุ่มกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ พระธาตุนาดูน  
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม มีอาจารย์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
20 ท่าน 

13 กิจกรรมที่  13 :วัน
มหิดล 

วันที่ 24 กันยายน 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 12 คน  
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14 กิจกรรมที่ 14 :  
วันมาฆบูชา เวียนเทียน 
ร่วมกับจังหวัด
มหาสารคาม 

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.30 น. 
ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนประจ าปี 2559 
ณ พระบรมธาตุนาดูนมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 12 คน 
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559   
ณ พระบรมธาตุนาดูนมหาสารคามร่วมพิธีเปิดงานวันมาฆบูชา เวียนเทียน 
ประจ าปี 2559  กลุ่มกิจกรรม เข้าร่วม จ านวน 8 คน 

15 กิจกรรมที่ 15 :  
วันวิสาขบูชา / 
เวียนเทียน 

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
อาจารย์ ข้าราชการเจ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 8 ท่าน น าโดยท่านรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยฯ ตัวแทนวิทยาลัย พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ ณ 
หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
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วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2559  
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา  
1.กิจกรรมที่ 1 เดินสมาธิวิสาขะ พุทธบูชา รักษาศีลท าบุญ เดินขบวนจาก 
– หน้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯถึง วัดมหาชัยพระอารามหลวงเวลา
07.00 น. กลุ่มกิจกรรมเข้ารวม จ านวน 8 คน 
2.กิจกรรมที่ 2 เวียนเทียน  ณ พระบรมธาตุนาดูน เวลา15.00 น. 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 8 คน 

16 กิจกรรมที่  16: 
วันอาสาฬหบูชา 
 
 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนจ านวน 12 คน 
น าโดยท่านรองผู้อ านวยการ อาจารย์สัมฤทธิ์ ขวัญโพน พร้อมด้วยอาจารย์
เจ้าหน้าที่ ณ พระบรมธาตุนาดูน มหาสารคาม 
ในวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.15 น. 
พิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา 
 ณ พระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
กลุ่มกิจกรรมเข้ารวม จ านวน 8 คน 

17 กิจกรรมที ่17 : 
 วันเข้าพรรษา 
-แห่เทียนพรรษา 
-ฟังธรรมและถวายกัณฑ์
เทศน์ 
-ร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการอ่ืน 
 
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 15 คน เวียนเทียนรอบพระ
บรมรามธาตุนาดูน มหาสารคาม 
วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา08.00 น. 
กิจกรรมฟังเทศน์ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา 
ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง กลุ่มกิจกรรม เข้าร่วม จ านวน 8 คน 
วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา08.30 น. 
กิจกรรมฟังเทศน์ระหว่างเทศกาลเช้าพรรษา 
ณ วัดป่าโนนแท่น มหาสารคาม กลุ่มกิจกรรม เข้าร่วม จ านวน 8 คน 
นักศึกษาพยาบาล จ านวน 12 คน 
 

20 กิจกรรมที่ 20 : วัน
สงกรานต์ 
-ร่วมกิจกรรมตักบาตร 
-ร่วมรดน้ าขอพรผู้ว่าและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
-รดน้ าขอพรผู้มีพระคุณ

วันอังคารที่ 1๑ เมษายน 25๖๐ เวลา ๑4.00 น.  
ประเพณีสงกรานต์รดน้ าขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 
ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
บุคลากร เข้าร่วมจ านวน 20 คน 
 
 

วิทยาลัยจัดกิจกรรม ในวันที่ 12 เมษายน 2560 
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ต่อผู้มีพระคุณวิทยาลัย 
-รดน้ าขอพรผู้สูงอายุเพ่ือ
แสดงความกตัญญู 

เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 
พิธีเช้า   เวลา 07.30 น. พิธที าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป  
ณ ลานพิกุลทอง กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม 
จ านวน 500 คน 
พิธีบ่าย เวลา 13.15 น. เปิดกิจกรรมวันกตัญญูครอบครัวอบอุ่น เนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์ 
-รดน้ าขอพรผู้มีพระคุณต่อผู้มีพระคุณวิทยาลัย 
-รดน้ าขอพรผู้สูงอายุเพ่ือแสดงความกตัญญู 
กลุ่มกิจกรรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม จ านวน 500 คน 

21 กิจกรรมที่  21 :
บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าว
กวด 

วันที่ ๒2 สิงหาคม 2560 
-กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงที่ว่าการอ าเภอเมือง
มหาสารคาม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
ผลการด าเนินงาน 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 
-กลุ่มกิจกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๘ คน 
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
มี 2 กิจรรม 
1.กิจกรรมสักการะบวงสรวงท้าวกวด 
กลุ่มกิจกรรมเข้าร่วม จ านวน 6 ท่าน ณ สวนสาธารณนาข่า 
2.กิจกรรมร าบวงสวรงท้าวกวด/เฉลิมฉลอง 150 ปี 
 

22  กิจกรรมที่  22 :
กิจกรรมที่  
วันสถาปนาวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

-ท าบุญตักบาตร-ถวาย
สังฆทาน 
-อบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 
พิธีท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จ านวน 9 รูปสักการะสิ่ง
ศักดิ์วิทยาลัย 
พิธีท าบุญหอพัก ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
มีอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี รวมจ านวน 500 
คน 

 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 
 5.2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละของบุคลากรวิทยาลัย และนักศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่
วิทยาลัยก าหนด อย่างร้อยละ 85 

บุคลากรวิทยาลัย และนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่วิทยาลัยก าหนด  ร้อยละ 
96.73 

2.ร้อยละของบุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาท่ี
มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยร้อย
ละ 80 

1.นักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ คิดเป็น 
ร้อยละ 90 
2.บุคลากร เจ้าหน้าที่มีจติอาสาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
คิดเป็นร้อย 91.13 

 
6. สรุปงบประมาณ 
6.๑ งบประมาณที่ใช้ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ วันพยาบาล
แห่งชาติ 
- จัดบอร์ด
นิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ 
- ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงาน
สาธารณสุขภายใน
จังหวัด
มหาสารคาม 

 
 

 
 
 
- 

 
 

 

- 

 
 

15,000 
 

 

 
- 

 
 
- 
 

 
- 

 

๒ วันปิยมหาราชและ
กิจกรรม ๑๐๐ปี
แห่งการสวรรคต
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า 

 
3,000 

 
 

1,5๐๐ 
 

- 
 

1,500 
 
- 

 
 

๓ วันพ่อแห่งชาติ 
(กิจกรรมถวายราช
สักการะ เดิน
เทดิพระเกียรติ 

 

4,500  4,๕๐๐   - - - - 



๒๕๑ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

ถวายพวงมาลา 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว) 

4 วันจักรี 1,500 - 1,500 - - - - 
5 งานพิธีเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 
5 รอบ 

4,๕๐๐ - 4,500 -  -  

6 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระโอรสาธิราช
สยามกุฏราชกุมาร 

4,๕๐๐ - 4,500 - - - - 

7 วันแม่แห่งชาติ 
(กิจกรรมถวายพระ
พรชัยมงคล เดิน
เทิดพระเกียรติ 
ถวายพานพุ่ม
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าพระ
บรมราชชินีนาถฯ 
และถวายเครื่อง
ราชสักการะ 

5,000 - 5,000 - - - - 

8 วันภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย
แห่งชาติ 
พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

1,500 - 1,500 - - - - 

9 วันมหิดล 1,500 - 1,500 - - - - 
10 วันมาฆบูชา เวียน

เทียน ร่วมกับ
2,500 - 2,500 - - - - 



๒๕๒ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

จังหวัด
มหาสารคาม 

11 วันวิสาขบูชา /
เวียนเทียน 

2,500  2,500     

12 วันอาสาฬหบูชา 2,500  2,500     
13 วันเข้าพรรษา 

-แห่เทียนพรรษา 
-ฟังธรรมและถวาย
กัณฑ์เทศน์ 
-ร่วมกับหัวหน้า
ส่วนราชการอ่ืน 

5,000  5,000 - - - - 

14 สืบสานประเพณี
กีฬา 
สาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม 

30,000  -  30,000   

15 บุญเบิกฟ้าและงาน
กาชาด 
ร่วมพิธีเปิด 
 

30,000 - - - 30,000 - - 

16 วันสงกรานต์ 
-ร่วมกิจกรรมตัก
บาตร 
-ร่วมรดน้ าขอพร
ผู้ว่าและหัวหน้า
ส่วนราชการ 
-รดน้ าขอพรผู้มี
พระคุณต่อผู้มี
พระคุณวิทยาลัย 
-รดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุเพื่อแสดง
ความกตัญญู 

6,500 - 6,500 - - - - 



๒๕๓ 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

17 บวงสรวงอนุสาวรีย์
ท้าวกวด 

1,500  1,500     

18 วันสถาปนา
วิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม 
-ท าบุญตักบาตร-
ถวายสังฆทาน 
-อบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

7,800  7,800     

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

94,300  67,800  61,500   

 
6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าสถานที่ (หอประชุม)  
 

จ านวน ๕ วัน  วันละ ๔,๐๐๐ บาท  ๒๐,๐๐๐  บาท  

๒. ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง จ านวน 10 วัน ๆ ละ ๕๐๐ บาท 5,0๐๐  บาท  
๓. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน  

จ านวน  ๑๑๘ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท   รวม ๒๓,๖๐๐ 
บาท 

 

๔. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงนอกเขตอ าเภอเมือง
มหาสารคาม 

 2,0๐๐  บาท  

รวมทั้งสิ้น  50,600  
 

แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สถาบันชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์   

ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน  เพื่อให้การ  
               ด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป   ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ 

 เพศ     หญิง      ชาย    
  อาจารย์      เจ้าหน้าที ่  นักศึกษา   



๒๕๔ 
 
ตอนที่ 2  แบบประเมินระดับความพึงพอใจ   
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ ของท่านเพียงระดับเดียว    

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง      
2. บุคลากรปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

     

3. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย      
4.มีจิตบริการที่พร้อมจะสละเวลาแรงกาย และสติปัญญาเพ่ืองาน
สาธารณประโยชน์ 

     

5.บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมด้าน 
     5.1มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 

     

     5.2มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและการปฏิบัติงาน      
     5.3.มีความตรงต่อเวลา      
     5.4.มีความประหยัด มัธยัสถ์ ใช้สิ่งของอย่างรู้คุ่มค่า      
6.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนของวิทยาลัย      

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนา 
7. กิจกรรมไหน ที่ท่านรู้สึกประทับใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. กิจกรรมไหน ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น (หากมี) ปรับปรุงแบบไหน/อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการพัฒนา 

1. กรณี กิจกรรมนอกแผน/ภายนอก ควรมีการติดต่อทันที ที่มีกิจกรรมให้เข้าร่วม 
2. ควรให้บุคลากรที่ไม่เข้าใจคะแนนท านุฯ ส่งเอกสารหลักฐานที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่น ภาพถ่าย 

๙. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๙.๑   การจัดท างบประมาณควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า รายเดือน เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการ
เบิกจ่ายประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 ๙.๒  เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อสังคม การช่วยเหลือ  การร่วมท าบุญ
ในงานพิธีต่างๆ อย่างเต็มใจ  



๒๕๕ 
 
 ๙.๓  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  ไม่ว่าจะมีการประสานงานอย่างเร่งด่วน  หรือกระชั้นชิด
เพียงใด  นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ดีทุกครั้ง   
 ๙.๔  สมาชิกกลุ่มกิจกรรมผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ได้แจง้เหตุผลในการไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมจะด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนแทน 
๑๐. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑๐.๑ บุคลากรและนักศึกษาให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันส าคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมองค์กร   

๑๐.๒  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนโดยให้การ
สนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างดียิ่ง  และมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
 ๑๐.๓  มีการจัดท าโครงการไว้ล่วงหน้า  ท าค าสั่งการเข้าร่วมกิจกรรมฯ  วางแผนการด าเนินงานและ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงาน 
 10.4 วิทยาลัยสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยอย่างดียิ่ง 
๑๑. แนวทางการพัฒนา 
 ๑๑.๑  มีการจัดท าแบบประเมินโครงการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป  
 ๑๑.๒  สมาชิกกลุ่มกิจกรรมรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม  หากไม่สามารถเข้าร่วมได้มีการแจ้ง
ประธานกลุ่มกิจกรรม  เลขาฯ  หรือสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ เปลี่ยนคนเข้าร่วมกิจกรรมแทน  
 11.3 มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ิมมากข้ึน เช่น Face book /Line เพ่ือความสะดวกอย่าง
รวดเร็ว 
 11.4 กิจกรรมที่ต้องเข้าวัด อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ใส่เสื้อสีขาว หญิงใส่ผ้าถุง ชาย
กางเกงด าสุภาพไว้ทุกข์ 
 11.5 การตรงต่อเวลานัดหมาย มีการแก้ไขโดยผู้ที่มาช้าน ารถยนต์ส่วนตัวไปเอง 
  
 

ลงชื่อ     นาฏอนงค์  โลเชียงสาย   ผู้รับผิดชอบโครงการ                            
( นางสาวนาฏอนงค์  โลเชียงสาย) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ลงชื่อ   ภรรวษา   จันทศิลป์   ผู้บริหารที่รับผิดชอบ                          
      (นางภรรวษา  จันทศิลป)์ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 
  วันที่ ...20.....เดือน กันยายน  พ.ศ.  2560 



๒๕๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  36 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  สดุดีพระคุณครู 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศิริพร  ปินะถา สโมสรนักศึกษา    
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 –  30 กันยายน  ๒๕๖๐ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. นักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จ านวน 475 คน 
  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 136 คน 
  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 136 คน 
  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 101 คน 
  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จ านวน 102 คน 
 ๒. อาจารย์ประจ า วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จ านวน  ๖๐ คน 
    รวมจ านวน  535 คน 
5. ผลการด าเนินงาน 
        5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการด าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ โดยการจัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ .ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน ด าเนินการตามแผนโดย กิจกรรมไหว้ครู และมอบแถบหมวก เข็มชั้นปีแก่นักศึกษาปี ๒,๓,๔ 
กิจกรรมจากใจศิษย์สู่ใจครู การประกวดเรียงความ/แต่งบทประพันธ์ สดุดีพระคุณครู การประกวดพานไหว้ครู 
๒ ประเภท คือ สวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ อย่างละ ๑ รางวัล และชมเชย ๒ รางวัลมอบทุนการศึกษา 
การมอบรางวัลเชิดชูคนดีศรีมหาสารคาม การมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่เรียนดี  กิจกรรมดี และความประพฤติ
ดี  เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม การมอบรางวัลนักศึกษาท่ีร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา การประกาศ
เกียรติคุณศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม  การมอบรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่นและรางวัล
ครูในดวงใจ มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๘ และคณะกรรมการสโมสร นักศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๙รายงานตัวเข้ารับต าแหน่ง ผลการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 475 คน  อาจารย์ประจ า วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๖๐ คน 
และพยาบาลพี่เลี้ยงและศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๕๐ คน 



๒๕๗ 
 

 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล โดยการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้ การสรุปและประเมินผลการด าเนิน
โครงการ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป โดยผลการสรุปโครงการดังนี้ 
     5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน ๕๓๑ คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อ ๒,๓,๖ ใน
ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 

จากการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดย
ใช้แบบประเมินคุณลักษณบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ผลการ
ประเมินพบว่า  
ข้อที่ ๒ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน ๕๑๔ คน คิดเป็น 
ร้อยละ   96.61 
ข้อที่ ๓ อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน ๔๙๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๖๕ 
จ านวน ๔๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๕ 

๓. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติ
ในระดับมากข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน ๕๓๑ คน ต่อการจัดโครงการโดยใช้
แบบความพึงพอใจ ผลการประเมินพบว่านึกศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 94.3 

 
6. งบประมาณ 
6.1 สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงิน
งบ 

เงิน 
นอกงบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. 
 
๒. 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้าง
เหมาตกแต่งเวที  
ค่าอาหารว่างผู้ร่วม
โครงการ  

30,000 
 
 
2,500 

      

 รวมทั้งหมด 32,500  31,178     

 
 
 



๒๕๘ 
 

 6.2  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ห้องประชุมสโมสรนักศึกษาจ านวน 
2 ชั่วโมง 

100 200  

๒. หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน 5 ชั่วโมง 

500 2,500  

๓. โสตทัศนูอุปกรณ์ จ านวน 5 ชัว่โมง 100 500  
 รวมทั้งสิ้น  3,200  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

7.1 การจัดโครงการควรมีการประชุมวางแผนกันเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้
เหมาะสมมากขึ้น 
           7.2  การจัดท าโครงการผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ   
ด าเนินงานเพื่อที่จะให้งานเป็นระบบมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.1 วิทยาลัยฯ การส่งเสริมให้เห็นความส าคัญต่อการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ เสมอมาจึง
ท าให้นักศึกษามีความตั้งใจจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดพระคุณครู 

8.2 มีการวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนในการด าเนินงานโดยอาจารย์ใน
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

8.3 เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบการด าเนินงานที่ดีมาตลอดถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
จึงสามารถสานต่อการท างานได้ง่าย 

8.4 อาจารย์ และอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ความส าคัญกับการกิจกรรมตลอดมา จากการเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนหลายท่านทุกๆ จึงท าให้นักศึกษาก าลังใจในการจัดท าโครงการ 

8.5 อาจารย์ในกลุ่มงานกิจการนักศึกษาดูแลนักศึกษา และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด จึงท าให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน จนโครงการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 

๒. ควรมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เสนอผลการด าเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาและชมรม  
๓. ควรมีกิจกรรมตอบแทนผู้มีอุปการคุณในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติม 



๒๕๙ 
 

๔. เพ่ิมกิจกรรมการประกวดเรื่องเล่าความประทับใจคุณครูในดวงใจ ว่าประทับใจอย่างไร 
๕. ควรพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลประเภทต่างๆให้ชัดเจน 

 
 

   ลงชื่อ. ..   ดิษฐพล   ใจซื่อ......(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
   (.นายดิษฐพล   ใจซื่อ..) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

  
ลงชื่อ  ภรรวษา   จันทศิลป์   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางภรรวษา   จันทศิลป์) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
วันที่.....๒๘.....เดือน...กันยายน....พ.ศ....๒๕๖๐ 

 



๒๖๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………………………………………….. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที่  ๓๗ 
๑. ชื่อโครงการ / ร่วมใจ วศม. สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายบัญญพนต์  ภิรมย์รักษ์ ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรม 

   อาจารย์ดิษฐพล  ใจซื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) สมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรมจ านวน  ๕๑  คน 
 ๒) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่  ๑–๔ จ านวน  ๔๙๑  คน 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินการ 
๕.๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่
ชมรมมีการจัดขึ้น 

 

 

 

๕.๒ นักศึกษาในวิทยาลัยได้มีการน า
ศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในโอกาสการ
แสดงต่างๆทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

๕.๑  นักศึกษาในชมรมมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
ร้อยละ 100  
        โดยในการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกในชมรมมีดังนี้ 
- การท าความสะอาดห้องชมรม จัดเก็บอุปกรณ์ทุกๆเดือน 

โดยแบ่งเวรท าความสะอาด และส ารวจสภาพเครื่องดนตรี 
ชุด เครื่องประดับ อุปกรณ์อ่ืนๆ พร้อมทั้งจัดท าบัญชียืม-คืน 
อุปกรณ์ภายในชมรมอย่างเป็นระบบ 

- การแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานภายใน
สถาบัน 

๕.๒  นักศึกษามีการน าศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในโอกาสการแสดงต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ งาน Lady of the lamp 
ครั้งที่ ๒ การแสดงพิธีเปิดงานการประชุมของสภากาแฟ 
ครั้งที่ ๓ งาน sport night 
ครั้งที่ ๔ การแสดงต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 
ครั้งที่ ๕ งานอ าลาราตรีอินถวา 
ครั้งที่ ๖ การแสดงเนื่องใน โครงการ "บูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนานักศึกษากับการจัดการเรียนการสอน 
ครั้งที่ ๗ งานบายศรีสู่ขวัญ 
ครั้งที่ ๘ งานสดุดีพระคุณแม่ 
ครั้งที่ ๙ งานสโม road show 
ครั้งที่ ๑๐ งานสดุดีพระคุณครู 
ครั้งที่ ๑๑ งาน Fleshy night  



๒๖๑ 
 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ผลการด าเนินการ 
๕.๓ สมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรมทุก
คนสามารถเป็นแกนน าและแบบอย่าง
ในการสืบสานศิลปวัฒนาธรรมการ
แสดงได้ 

๕.๓ สมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรมสามารถเป็นแกนน าและแบบอย่าง
ในการสืบสานศิลปวัฒนาธรรมการแสดงได้ โดยสมาชิกในชมรมร่วม
ท าการฝึกซ้อมและท าการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ 
รวมทั้งเป็รนผู้น าและผู้ออกแบบการแสดงในโอกาสต่าง ๆ 

 
 
๖. งบประมาณ 
 สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ 
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินทีเ่หลือ 

 
ร้อยละที่
คงเหลือ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ  

๑ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งห้องชมรม
ศิลปวัฒนธรรม                  

1,000 - - - 1,000   

๒ 
ค่าจ้างเหมาชุดการ
แสดงสืบสานตลอด
ทั้งปี  

30,000 - 30,000 -   - 

๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,000 - - - 5,000   

 
รวมทั้งหมด 36,000 - 30,000 - 6,000  16.66 

 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 ๗.๑ เรียนรู้การวางแผนจัดท าโครงการ และกระบวนการในการท างานอย่างเป็นระบบ 

๗.๒ นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการด าเนินการและเกิดการเรียนรู้การแก้ไขปัญหา
ในเรื่องต่าง ๆในการด าเนินการ 

๗.๓ เรียนรู้การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการจนเกิดทักษะในการจัดการปัญหา 
 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๘.๑ ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันวางแผน

งานโครงการ 
๘.๒ สมาชิกของชมรมทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 

 ๘.๓ ศักยภาพ/ความสามารถที่หลากหลายด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสมาชิกในชมรม 
          ๘.๔  ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวมของสมาชิกในชมรม 
 
 



๒๖๒ 
 

๙ อุปสรรคของการท างาน 
๙.๑ ก าหนดการของกิจกรรมต่างๆ มีความไม่แน่นอนของวันเวลาที่จัด จึงท าให้ตั้งตัวไม่ทันและหา

เวลาซ้อมได้ยาก 
๙.๒ ไม่มีเวลาซ้อมการแสดงเนื่องจาก การแจ้งงานในระยะเวลาที่ประชันชิด และตัวนักศึกษาเองบาง

คนก้อไม่มีพ้ืนฐานจึงท าให้การซ้อมในระยะเวลาที่สั้นเป็นไปล าบาก 
 
๑๐ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๙.๑ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาน าข้อมูลผลการส ารวจศักยภาพ/ความสามารถด้านต่างๆของนักศึกษา
แต่ละชั้นปีมาพิจารณาเพ่ือท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับความสามารถด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๙.๒ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมในการพิจารณาด าเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 
 
 

ลงชื่อ      บัญญพนต์    ภิรมย์รักษ ์ (ผู้รับผิดชอบ) 
( นายบัญญพนต์ ภิรมย์รักษ์ ) 

ต าแหน่ง  ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ลงชื่อ   วีระชัย   อ่ิมน้ าขาว   .(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
( นาย.วีระชัย   อ่ิมน้ าขาว.) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
 

วันที่....15....เดือน..กันยายน...พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 



๒๖๓ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ  โครงการที่  ๓๙ 
๑. ชื่อโครงการ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มชั้นปี และสืบสานประเพณีวิชาชีพ 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายวีระชัย   อ่ิมน้้าขาว/นายอนุชา   ไทยวงษ์           
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๑. ประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานโครงการ 1-5 ตุลาคม 2559 
          2. พิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี 7 ตุลาคม 2559 

3. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาบาลพ่ีเลี้ยงที่ทรงคุณความดี 7 ตุลาคม 2559 
4. พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล 7 ตุลาคม 2559 

  5. งานเลี้ยงสังสรรค์ราตรี Lady Lamp (โดยสโมสรนักศึกษา) 7 ตุลาคม 2559 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

1. นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๓๓ จ้านวน 102 คน 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น ๓4 จ้านวน 138 คน 
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่น ๓2 จ้านวน 102 คน 
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่น ๓1 จ้านวน 151 คน 
5. อาจารย์และบุคลากร ๘๐ คน 

 6. อาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงจากแหล่งฝึกไม่เกิน 25 คน 
 รวม 573 คน 
 
๕. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  
     5.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

ทบทวนผลการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมาเพ่ือน้ามาวางแผนการด้าเนินงาน ประชุมกรรมการด้าเนินงานเพ่ือ
วางแผนการด้าเนินงาน โดยก้าหนดรูปแบบโครงการ จัดท้าก้าหนดการจัดงาน และจัดเตรียมพิธีกรในงาน พร้อม
ทั้งจัดประชุมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามก้ากับการด้าเนินงานเป็นระยะ ซึ่งผลการเตรียมการและการ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
ด้าเนินการตามแผน พิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาบาลพ่ี

เลี้ยงที่ทรงคุณความดี การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
บุคคลต้นแบบการระลึกถึงมิสฟอร์เรนไนติงเกล บุคคลผู้เสียสละ อดทนมีเมตตากรุณา แสดงออกถึงการยึด
หลักธรรมพรหมวิหาร  พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล และงานเลี้ยงสังสรรค์ราตรี Lady Lamp (โดยสโมสรนักศึกษา) 
การด้าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   



๒๖๔ 

 

 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล  
 โดยการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้  การสรุปและประเมินผลการด้าเนินกิจกรรม น้าผลการประเมินเสนอ
ต่อรองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เพ่ือน้าไปใช้ในการพัฒนาการด้าเนินงานครั้งต่อไป  
 
 5.๒ ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.นักศึกษามีทัศนคติท่ีดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาลมากข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ ๘0 
 
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพยาบาล
เพ่ิมมากข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80 

- นักศึกษามีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล อยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 93.15 
 
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพยาบาล 
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 89.22 

 
๖. งบประมาณ  
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้  

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงิน
งบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์  ๓๐,๐๐๐   0 ๓๐,๐๐๐   0 0 0 0 

2. ค่าอาหารว่าง
อาจารย์บุคลากร  

2,000 0 2,000 0 0 0 0 

 รวมทั้งสิ้น 32,000  32,000 0 0 0 0 
 
 ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุม วศมส้าหรับปี ๑ ๕๐๐บาท*๘ชม.*๓วัน ๑๒,๐๐๐ บาท  
๒. ค่าเครื่องเสียง ๑๐๐*บาท*๘ชม.*๓วัน ๒,๔๐๐ บาท  

รวม ๑๔,๔๐๐ บาท  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้

-ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุ่มเทและสละเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 
 
 



๒๖๕ 

 

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
-วิทยาลัยให้ความส้าคัญและสนับสนุนการจัดโครงการ 
-ความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ                               

  -ผู้รับผิดชอบโครงการมีการก้ากับติดตามและประสานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
-เมื่อได้รับการมอบหมายงานแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเองเป็น

อย่างดีท้าให้เกิดการท้างานร่วมกันอย่างมีความสุขมากข้ึน 
          -ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์ในการท้างานและความร่วมมือร่วมใจของทีมงานรวมทั้งการติดตาม
ก้ากับของผู้บริหาร  

-ในปัจจุบันช่องทางติดต่อระหว่างทีมมีความทันสมัยและสะดวกและทั่วถึงมาก จึงท้าให้การประสานงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและยังท้าให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที 
 
๙. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                    - 
  

ลงชื่อ      อนุชา   ไทยวงษ์       (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
             (นายอนุชา   ไทยวงษ์) 

          
          ลงชื่อ     วีระชัย   อ่ิมน้้าขาว      (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

                        (นายวีระชัย  อ่ิมน้้าขาว) 
                                 หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 



๒๖๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินโครงการประจ า โครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
……………………………………………………………………………. 

ล าดับทีก่ิจกรรม /โครงการที่  40 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๒. ผู้รับผิดชอบ   นายศุภกฤต สุริโย   นายวีระชัย อ่ิมน้้าขาว  นายดิษฐพล ใจซื่อ และอาจารย์ประจ้าชั้น 
๓. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย      
        ๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก้าหนด ร้อยละ ๙๐ 
        ๓.๒ ร้อยละของผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านคุณธรรมระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 
        ๓.๓ ร้อยละนักศึกษาที่มีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ข้อ ๒,๓,๙ ระดับดีข้ึนไป  
              อย่างน้อยร้อยละ ๙๐         
๔. ระยะเวลาด าเนินการ  
       กิจกรรมการจัดอบรมปฏิบัติการ/ประชุม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
        ๔.๑ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ จ้านวน ๑๐๑ คน วันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
        ๔.๒ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๑ จ้านวน ๑๕๑ คน วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
     ๔.๓ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ จ้านวน ๑๐๒ คน วันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
     ๔.๔ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕ จ้านวน ๑๓๖ คน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม        
              ๒๕๖๐ 
๕.  กลุ่มเป้าหมาย    

๕.๑ ครั้งที่ ๑  วันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๐  ณ วัดพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 
                     - นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ จ้านวน ๑๐๑ คน 

                                - อาจารย์ /บุคลากร (ผู้ดูแล)  จ้านวน   ๑๐   คน 
                           รวม ๑๑๑  คน       
            ๕.๒ ครั้งที ่๒  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                                - นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒ จ้านวน ๑๕๑ คน 
                                - อาจารย์ /บุคลากร (ผู้ดูแล) จ้านวน   ๑๐   คน 
                            รวม ๑๖๑ คน                 
            ๕.๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๓ – ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ วัดขุนพรหมด้าริ จ.มหาสารคาม 
                                 - นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ จ้านวน ๑๐๒ คน 
                                 - อาจารย์ /บุคลากร (ผู้ดูแล) จ้านวน  ๑๐  คน 
                            รวม ๑๑๒ คน    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                



๒๖๗ 
 

   ๕.๔ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.มหาสารคาม 
                                 - นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕ จ้านวน ๑๓๖ คน 
                                 - อาจารย์ /บุคลากร /นักศึกษา (ผู้ดูแล) จ้านวน ๑๕  คน 
                                               รวม  ๑๕๑  คน 
๖. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  
     ๖.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ ด้าเนินงานตามแผน ดังนี้                                               
     ๑. ด้าเนินการทบทวนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม/อัตลักษณ์บัณฑิตและร่วมกันก้าหนดเกณฑ์
การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา/บุคลากรวิทยาลัย โดยใช้พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมเดิม ทั้ง ๖ ตัวแต่ตัดในส่วนของตัวชี้วัดที่ประเมินอย่างเป็นรูปธรรมยากออก  

  ๒. ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา/บุคลากรรับทราบโดยช่องทางต่าง 
และ Social Media โดยแจ้งในที่ประชุมประจ้าเดือนอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แจ้งในที่ประชุม นักศึกษา
ชั่วโมงกิจการนักศึกษา และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์    

 ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ - 
๔ ดังนี้ 

     ครั้งที่ ๑  วันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๐  ณ วัดพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓ จ้านวน ๑๐๑ คน โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรมเนื่องในโครงการปฏิบัติธรรมและพิธีพุทธาภิเษก ประจ้าปี ๒๕๖๐ ของส้านักงานกองทุนพัฒนา
และอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนและส้านักงานพระพุทธศาสนาประจ้าจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้ 
                ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิด
งาน พราห์มประกอบพิธีบวงสรวง ถวายร้าบวงสรวง ชุด ระบ้าจัมปาศรี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธ
มนต์ธรรมจักร 
                ๒. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ๘ การสวดมนต์ท้าวัตรเช้า เย็น / การเจริญจิต
ภาวนา แผ่เมตตา ปฏิบัติธรรมสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณตลอดคืน 
                ๓. พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุนาดูน 
                ๔. การฟังบรรยายธรรมและเข้ากลุ่มโดยคณะพระวิทยากร ในหัวข้อ ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ 
มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละส้าหรับนักศึกษา 
                ๕. พิธีขอขมาพระอาจารย์ ลาศีล ๘ ถวายสังฆทาน 

     ครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒ จ้านวน ๑๕๑ คน โดยมี พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ ดร. ผู้อ้านวยการ
ศูนย์วิปัสสนาโคกดินแดง และคณะพระวิทยากร กิจกรรมได้แก่  การบรรยายธรรม ในหัวข้อ หลักธรรมในการ
ด้าเนินชีวิตส้าหรับผู้ส้าเร็จการศึกษา ก้าวสู่สังคมอย่างมืออาชีพ และการเตรียมตัวในการท้างานอย่างมี
ความสุข และพัฒนาคน พัฒนาองค์กรคุณธรรม กิจกรรมกลุ่ม อยู่กับคนอื่นก็ได้ผล อยู่กับตนก็ได้สุข 



๒๖๘ 
 

     ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๓ – ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ วัดขุนพรหมด้าริ จ.มหาสารคาม  นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ จ้านวน ๑๐๒ คน โดยมี พระครูสารกิจประยุต รองเจ้าคณะอ้าเภอ
เมือง และคณะพระวิทยากร โดยใช้หลักสูตร “การเจริญสติกับการน้าไปใช้ในชีวิต” ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

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

โรงพยาบาล ในหัวข้อ สมาธิในการเรียน การด้าเนินชีวิตตามหลักของความเป็นจริง  ประสบการณ์ในการ
ท้างานดูแลพยาบาลผู้ป่วย ความส้าคัญของสมาธิกับการด้าเนินชีวิตในการเรียนและการท้างาน  เรียนอย่างไร
ให้มีความสุขตามสภาพจริง  การฝึกรู้จักการเป็นผู้ให้และเข้าใจผู้อื่น 

        ๔. การปฏิบัติธรรม โดย คณะพระวิทยากร การปฏิบัติสมาธิเพ่ือน้าไปใช้ในการเรียน กิจกรรม
การฝึกรู้จักการเป็นผู้ให้และเข้าใจผู้อื่น การฝึกความสามัคคีในกลุ่มและการปฏิบัติการเดินจงกรม 

        ๕. พิธีขอขมาพระอาจารย์ ลาศีล ๘ ถวายสังฆทาน 

     ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ณ ศูนย์วิปัสสนาโคกดินแดง วัดป่าธรรม
อุทยาน ต.ก้าพ้ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕ จ้านวน ๑๓๖ คน 
โดยมี พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ ดร. ผู้อ้านวยการศูนย์วิปัสสนาโคกดินแดง พระมหาคุณาวุฒิ เขมเปโม, ดร.ที่
ปรึกษาศูนย์วิปัสสนาโคกดินแดง และคณะพระวิทยากร โดยใช้หลักสูตรอบรม “ปลูกปัญญาในลานธรรม เพาะ
กล้าอินถวาช่อใหม่ รุ่นที่ ๓๕ ”  ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  

                 ๑. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยและจังหวัดมหาสารคาม ศาลหลักเมืองมหาสารคาม 
และพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 
                 ๒. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ๘ และพิธีแสดงตัวเป็นศิษย์ต่อพระวิทยากร 
                 ๓. การสวดมนต์ท้าวัตรเช้า เย็น / การเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา เดินจงกรม 
                 ๔. การฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ ลักษณะคุณธรรมส้าหรับบัณฑิต ประโยชน์ของสมาธิการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส้าหรับนักศึกษา
พยาบาล เพ่ือก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 
                 ๕. กิจกรรมการปฏิบัติธรรม โดย คณะพระวิทยากร แบ่งกลุ่มเข้าฐานการเรียนรู้ จ้านวน ๕ กลุ่ม 
ได้แก่ การฝึกระเบียบวินัย กฎกติกาการอยู่ร่วมกัน มารยาทการอยู่ร่วมกัน การเคารพวินัย อดทน ร่วมกันฝึก
ระเบียบ การเรียนรู้การฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิเพื่อจิตเอื้ออาทร และสติเพ่ือเตรียมตัวในการเรียน กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ คืนป่าให้แผ่นดิน 
                 ๖. การปฏิบัติเจริญจิตภาวนา การเดินจงกรม สมาธิในการเรียน  
        ๗. พิธีจุดเทียนอุดมการณ์ตั้งปณิธานความดี 

       ๘. กิจกรรมพระคุณพ่อแม่และครูบาอาจารย์ พิธีขอขมาพระอาจารย์ ลาศีล ๘ ถวายสังฆทาน 
และจตุปัจจัย 



๒๖๙ 
 

     ๖.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

   ๑.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก้าหนด ร้อยละ ๙๐ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมครอบคลุม นักศึกษามีผลการประเมินพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตามที่ก้าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

  ๒. ร้อยละของผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาด้านคุณธรรมระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

นักศึกษามีผลการประเมินด้านคุณธรรมระดับดีมาก คิดเป็น  

ร้อยละ ๙๕ 

 ๓. ร้อยละนักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ข้อ ๒,๓,๙ ระดับดีข้ึนไป
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐         

ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ข้อ ๒ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๒ 
ข้อ ๓ อยู่ในระดับมาก      คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๕  
ข้อ ๙ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๐   

 

๗. งบประมาณ 
 ๗.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 
       ครั้งที ่๑ วันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๐  ณ วัดพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๓  

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตอบแทนพระ
วิทยากร ๒๐
ชั่วโมงๆละ ๑๕๐
บาท รวม ๔ รูป   

๑๒,๐๐๐ - - - - - - 

๒ ค่ารถรับส่งกศึกษา 
๒ คัน คันละ
๑,๕๐๐ x ๒ วัน  

๖,๐๐๐ - - - - - - 

๓ ค่าอาหารนักศึกษา 
๑๐๑ คนๆละ ๑๒๐ 
บาทรวม ๒ วัน    

๒๔,๒๔๐ - - - - - - 

๔ ค่าอาหารวิทยากร ๑,๔๔๐ - - - - - - 



๒๗๐ 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

และผู้ดูแล ๙ คนๆ
ละ ๘๐ บาท รวม 
๒ วัน    

๕ ค่าท่ีพัก๑๐๖ คน 
๑๐๐ บาท ๑ คืน 

๑๐,๖๐๐ - - - - - - 

๖ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

๕,๐๐๐ - - - - - - 

 รวมทั้งหมด ๕๙,๒๘๐ - - - - - - 
     
        หมายเหตุ *** ไม่ได้เบิกใช้งบประมานในโครงการ เนื่องจากนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมและพิธีพุทธาภิเษก ประจ้าปี ๒๕๖๐ ของส้านักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์
พระบรมธาตุนาดูนและส้านักงานพระพุทธศาสนาประจ้าจังหวัดมหาสารคาม *** 
                   ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตอบแทนพระ
วิทยากร ๘ 
ชั่วโมงๆละ ๑๕๐
บาท รวม ๓ รูป   

๓,๖๐๐ ๐ ๓,๖๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒ ค่าเดินทางวิทยากร ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๓ ค่าอาหารนักศึกษา 

๑๕๑ คนๆละ ๘๐ 
บาทรวม ๑ วัน    

๑๒,๐๘๐ ๐ ๑๒,๐๘๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๔ ค่าอาหารวิทยากร
และผู้ดูแล ๑๓ 
คนๆละ ๘๐ บาท 
รวม ๑ วัน    

๑,๐๔๐ ๐ ๑,๐๔๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 



๒๗๑ 
 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๕ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 รวมงบประมาณ ๒๖,๗๒๐  ๒๖,๗๒๐  ๐  ๐ 
       
                  ครั้งที่ ๓  วันที่ ๑๓ – ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ วัดขุนพรหมด้าริ จ.มหาสารคาม นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓๒ 

ล า 

ดับที่ 
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตอบแทนพระ
วิทยากร ๒๐
ชั่วโมงๆละ ๑๕๐
บาท รวม ๔ รูป   

๑๒,๐๐๐ ๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒ ค่ารถรับส่ง
นักศึกษา 
๒ คัน คันละ
๒,๐๐๐ x ๒ วัน 

๘,๐๐๐ ๐ ๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓ ค่าอาหารนักศึกษา 
๑๐๒ คนๆละ ๑๒๐
บาทรวม ๒ วัน    

๒๔,๔๘๐ ๐ ๒๔,๔๘๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๔ ค่าอาหารอาจารย์
และผู้ดูแล ๑๐ 
คนๆละ ๘๐ บาท 
รวม ๒ วัน    

๑,๖๐๐ ๐ ๑,๖๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ ๐   ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 รวมงบประมาณ ๖๒,๒๘๐  ๖๒,๒๘๐  ๐  ๐ 

 

 



๒๗๒ 
 

                  ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จังหวัด
มหาสารคาม นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๕ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑ ค่าตอบแทนพระ
วิทยากร ๕๑
ชั่วโมงๆละ ๑๕๐
บาท รวม ๕ รูป   

๓๘,๒๕๐ ๐ ๓๘,๒๕๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒ ค่ารถรับส่ง
นักศึกษา 
๓ คัน คันละ
๑,๕๐๐ x ๒ วัน 

๙,๐๐๐ ๐ 
 

๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓ ค่าอาหารนักศึกษา 
๑๓๖ คนๆละ ๑๒๐
บาทรวม ๓  วัน    

๔๘,๙๖๐ ๐ ๔๘,๙๖๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๔ ค่าอาหารอาจารย์
และผู้ดูแล ๒๐ 
คนๆละ ๑๒๐ บาท 
รวม ๓ วัน    

๗,๒๐๐ ๐ ๗,๒๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕ ค่าท่ีพัก   ๒๒,๖๕๐ ๐   ๒๒,๖๕๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

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

 รวมงบประมาณ ๑๓๑,๐๖๐  ๑๑๗,๐๖๐  ๐  ๐ 

 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 
 

  ๗.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑ ค่าสถานที่  
หอประชุม      ๘ ชั่วโมง 

 
๕๐๐ บาท/ชม. 

 
๔,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม ครั้งที่ ๒ 

๒ ค่าเครื่องเสียง  ๘ ชั่วโมง ๑๐๐ บาท/ชม. ๘๐๐    บาท กิจกรรม ครั้งที่ ๒ 
 รวมทั้งหมด  ๔,๘๐๐ บาท  

 

๘. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
๑. การเตรียมการที่เกิดจากการวางแผนงานที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ท้าให้

งานประสบความส้าเร็จ  
 ๒. เรียนรู้การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย  
          ๓. เรียนรู้หลักการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทราบก้าหนดการอบรมโครงการ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และจ้าเป็นต้องสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทาง 
การด้วยจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ               
 
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. การท้างานเป็นทีมการประสานงานทั้งในโดยการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มงาน 
 ๒. ทีมผู้รับผิดชอบการมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท้างานและความร่วมมือร่วมใจของ
ทีมงานรวมทั้งการติดตามก้ากับของผู้บริหาร 
          ๓. วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  

๔. ในการเข้าอบรมกิจกรรมในครั้งที่ ๔ มีรุ่นพี่จากสโมสรนักศึกษา นักศึกษาจิตอาสา และอาจารย์
กลุ่มกิจการนักศึกษา(ผู้ดูแล)มีบทบาทดูแลนักศึกษาและประสานงานเป็นอย่างดี 

๕. พระวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการบรรยายธรรมและเป็นแนวสาระธรรมที่ตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษา  ท้าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี     

     
๑๐. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
      ๑๐.๑ ปัญหาและอุปสรรค 
        การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๔ พบว่าความไม่สะดวก เรื่องห้องน้้าไม่เพียงพอ และน้้าไม่ค่อยไหล 
      ๑๐.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   



๒๗๔ 
 

  กิจกรรมครั้งที่ ๑ 
๑. การจัดกิจกรรมเป็นช่วงวันหยุดของนักศึกษา (เสาร์ - อาทิตย์) นักศึกษาบางส่วนติดภารกิจ 

ส่วนตัว ท้าให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้จึงไปเข้าร่วมในครั้งที่ ๔ ควรจัดอบรมในช่วงวันปกติราชการ(จันทร์-ศุกร์) 
๒. ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี  เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม 

จริยธรรม อย่างสม่้าเสมอ 
 กิจกรรมครั้งที่ ๒ 
๑. ควรเพิ่มจ้านวนวัน ในการอบรมธรรม ๒ -๓ วัน ท้าให้นักศึกษามีความสงบ เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่น มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพมากขึ้นและส่งเสริมจริยธรรม สามารถปฏิบัติตัวเป็นพุทธมามกะได้มั่นใจขึ้น 
๒. ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี ท้าให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพพยาบาลได้มี 

การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
 กิจกรรมครั้งที่ ๓ 
 ๑. ระยะเวลาในการอบรมธรรม มีความเหมาะสม ท้าให้นักศึกษามีความสงบ เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถน้าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
 กิจกรรมครั้งที่ ๔ 
 ๑. การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มระยะเวลาเป็นประมาน ๕ วัน ๔ คืน นักศึกษาจะได้

เรียนรู้มากข้ึน เพราะนักศึกษาบางส่วนยังไม่คุ้นเคยเพ่ือนและกิจกรรมอบรมธรรมมีมาก การท้ากิจกรรมไม่
เต็มที่ 

 ๒. ควรมีห้องน้้าเพียงพอ ต่อผู้เข้าอบรมและระบบน้้าในการอุปโภคให้สะอาด 
 ๓. มีอาจารย์ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีและตลอดเวลา ควรจัดให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี   
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา (แบบประเมิน) 
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ฝึกให้มีสมาธิ เข้าใจตนเอง และผู้อ่ืนมากข้ึนและเป็นการเปิดใจกับเพ่ือนท้าให้

เห็นความสามัคคีในชั้นปี มีรุ่นพ่ีและอาจารย์ดูแลนักศึกษาค่อยให้ค้าปรึกษาเวลาเจ็บป่วยได้ตลอดเวลา 
 

                                         
           ลงชื่อ  ศุภกฤต      สุริโย   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

       (นายศุภกฤต      สุรโิย) 
ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

           ลงชื่อ   .วีระชัย     อ่ิมน้้าขาว.   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
     (นายวีระชัย     อิ่มน้้าขาว) 
ต้าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ 
    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

  วันที่...15....เดือน.  สิงหาคม......พ.ศ.......2560 



๒๗๕ 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์  

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 



๒๗๖ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
…………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่  15 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ 
๒. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์ และ นายสชุาติ  เรืองวิเศษ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
๔. กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมปริมาณอาจารย์และคุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.1 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent 
Student : FTES )  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ไม่เกิน 1 : 7 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อย ร้อยละ 12 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 

7.1 อาจารย์พยาบาลที่มีแผนศึกษาต่อ จ านวน 14  คน 
7.2 อาจารย์พยาบาลที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังภาคปกติและภาค

พิเศษ จ านวน 21 คน  
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
      -ทบทวนผลการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา 
      -ทบทวนนโยบาย แผนบริหารและพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ ระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนา

อาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
 2)  ขั้นด าเนินการ (DO) 

-ส ารวจ วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายที่
วิทยาลัย และน าเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

-จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ Intensive course 
-จัดท าแผนและส่งอาจารย์เข้าอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก  
-สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
-ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ที่ชัดเจน เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม สนับสนุนและ

ช่วยเหลือให้อาจารย์สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ตามแผนและ/หรือส าเร็จการศึกษาภายใน
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ระยะเวลาที่ก าหนด (ทั้งกลุ่มอาจารย์ที่มีแผนในการลาศึกษาต่อและกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ)  

 ๓)  ขั้นประเมินผล (CHECK) 
  สรุปและประเมินผลโครงการและสรุปถอดบทเรียนการด าเนินงานโครงการ 

     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษตามแผน คิดเป็นร้อยละ 32.86 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ Intensive course)  

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษมีผลการสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL, IELTSหรือผลการสอบอื่นท่ีเทียบเคียงได้ 
อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. อาจารย์มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, 
IELTSหรือผลการสอบอ่ืนที่เทียบเคียงได้ อยู่ในระดับ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 2 คน (อ.สุธิดี,อ.
ศิริพร) คิดเป็น 14.28 

3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ใน
ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทได้ตามแผนที่
วิทยาลัยก าหนด 

3. อาจารย์สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ในปริญญาโท 
จ านวน 2 คน ตามแผนที่วิทยาลัยก าหนด โดย
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 
   3.1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ Intensive course 
จ านวน 5 ครั้ง 
   3.2 ส่งอาจารย์ที่มีแผนศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกเข้าอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราช
ชนก จ านวน 4 คน ได้แก่ อ.ศิวพล  ศรีแก้ว,อ.เฌอร์นิ
นทร์  ตั้งปฐมวงษ์,อ.กัญญาพัชร  เบ้าทอง,อ.ชนิสรา  
แสนยบุตร 
   3.3 ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ เพ่ือ
หาแนวทางส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือให้
อาจารย์สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
ตามแผน และ/หรือส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด (ท้ังกลุ่มอาจารย์ที่มีแผนในการลาศึกษาต่อ
และกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) 
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.๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

 
 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  
55 ชั่วโมง 

100 บาทต่อชั่วโมง 5,500  

2 ค่าเครื่องเสียง 30 
ชั่วโมง 

100 บาทต่อชั่วโมง 3,000  

3 ค่าห้องประชุมอินถวา  
30 ชั่วโมง 

300 บาทต่อชั่วโมง 9,000  

รวม  17,500  
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000 - 18,000 - 0 - - 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 2,500 - 500 - 2,000 - 80 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 - 812 - 2,188 - 72.93 
4 ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม (อบรม
ภาษาอังกฤษของ 
สบช.) 

100,000 - 97,844 - 2,156 - 2.15 

5 การสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกและ
ปริญญาโท 

- 260,000 
(เงินรายได้) 

- 60,000 - 200,00
0 

76.92 

รวมทั้งหมด 383,500 177,156 206,344 53.8
1 
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๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
เทคนิควิธีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ประสบความส าเร็จ 

๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. วิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอกท่ีชัดเจนและมีการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสอบได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3. ความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑๒.๑ ปัญหาอุปสรรค 
 1. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบตามแผน 
 2. กลุ่มเป้าหมายบางคนไม่ได้สมัครสอบภาษาอังกฤษ 
          ๑๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. วิทยาลัยควรมีการมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อาจารย์
ได้มีเวลาในการพัฒนาตนเองก่อนสอบ และปรับช่วงเวลาในการอบรมภาษาอังกฤษให้เหมาะสม  
 ๒. การติดตามความก้าวหน้าในการสมัครสอบและความความก้าวหน้าในการศึกษาล่าช้าเนื่องจากมี
จ านวนอาจารย์ที่ต้องติดตามจ านวนมากและใช้เวลามากในการรวบรวม 
 

ลงชื่อ...........ศุจินธร  วรานุสาสน์.............(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(.นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน)์ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 

ลงชื่อ.........พวงแก้ว  สาระโภค........(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 วันที่......28........เดือน...กันยายน......พ.ศ....2560 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 16 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงาน 
๒. ผู้รับผิดชอบ : นายสุชาติ  เรืองวิเศษ และ นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน ์ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
๔. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  

5.1 ผลการน าความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 85 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 
๗. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งหมด 92 คน ดังนี้ 
7.1 อาจารย์พยาบาล จ านวน 51 คน 
7.2 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 41 คน 

๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
-ทบทวนผลการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะในปีที่ ผ่านมา 
-ทบทวนนโยบาย แผนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนระบบและกลไกการพัฒนา

บุคลากรและการน าความรู้จากการไปพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน และ/หรือการเรียนการสอน 
 2)  ขั้นด าเนินการ (DO) 
 อาจารย์ 

- ส ารวจความเชี่ยวชาญ/ความต้องการการพัฒนาในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอน”  
- จัดท าแผน/ปฏิทินการเผยแพร่และน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการไปพัฒนา/อบรม 
- พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยส่งไปประชุม/อบรมยังหน่วยงานภายนอก 
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- ศึกษา รวบรวมหาแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่สภาการพยาบาล
รับรองเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพ่ือวางแผนส่งอาจารย์ไปอบรมระยะสั้นด้านการพยาบาล/การสอน
ทางการพยาบาล 
  บุคลากรสายสนับสนุน 

- ส ารวจ ความต้องการการพัฒนาในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 
- พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยส่งเข้าร่วมประชุม/อบรมตามสมรรถนะในสายงาน/

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
๓)  ขั้นประเมินผล (CHECK) 
    สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.  อาจารย์ ได้ รั บการ พัฒนาศั กยภาพตาม
แผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี ร้อยละ 100  
- อาจารย์พยาบาลประจ า ได้รับการพัฒนาไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ร้อยละ 100  

1. อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนา
ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี ร้อยละ 100  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/คน/ปี จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  โดยมีจ านวนชัว่โมงการพัฒนาอยู่
ระหว่าง 142 -436 ชั่วโมง 
- อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/คน/ปี จ านวน 43 คนคิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยมีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาอยู่
ระหว่าง 63 –543 ชั่วโมง 

2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี ร้อยละ 100  

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
แผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี จ านวน 35 คน จากทั้งหมด 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.22  

3. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีผลการน า
ความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ/
หรือการเรียนการสอนให้ดีขึ้นร้อยละ 85 

3. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีผลการน า
ความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ/
หรือการเรียนการสอนให้ดีขึ้นร้อยละ จ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.40 
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๙. งบประมาณ 
                   ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 9,600 - 9,600 - 0 - - 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 7,000 - 4,240 - 2,760 - 39.42 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 - 500 - 1,500 - 75 
4 ค่าท่ีพักวิทยากร 3,000 - 2,800 - 200 - 6.66 
5 ค่าอาหาร/อาหารว่าง 22,800 - 18,800 - 4,000 - 17.54 

รวม 44,400 - 35,940 - 8,46
0 

- 19.05 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน”  
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 9,600 - 9,600 - 0 - - 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 7,000 - 4,600 - 2,400 - 34.28 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 - 1,411 - 589 - 29.45 
4 ค่าท่ีพักวิทยากร 3,000 - 2,800 - 200 - 6.66 
5 ค่าอาหารและอาหาร

ว่าง 
22,800 - 17,800 - 5,000  21.92 

รวม 44,400 - 36,211 - 8,189  18.44 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 18,000 - 0 - 18,000 - 100 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 1,000 - 0 - 1,000 - 100 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 - 0 - 2,000 - 100 
4 ค่าอาหารและอาหาร

ว่าง 
5,000 - 0 - 5,000 - 100 

รวม 26,000    26,000  100 
ล า
ดั
บ 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ

เหลือ
จ่าย 

เงินงบ เงินนอกงบ เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

     3 
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๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 56 ชั่วโมง 100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

5,600  

2 ค่าเครื่องเสียง 46 ชั่วโมง 100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

4,600  

3 ค่าห้องประชุมอินถวา  46 ชั่วโมง 300 บาทต่อ
ชั่วโมง 

138,00  

รวม  24,000  
 
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 
 
  

การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ โดยส่งอาจารย์อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาล/การสอนทางการ
พยาบาล  
1 ค่าใช้จ่ายในการ

อบรม 
360,000 - 0 - 360,000 - 100 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน” 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 9,600 - 0 - 9,600 - 100 
2 ค่าเดินทางวิทยากร 2,000 - 0 - 2,000 - 100 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 - 0 - 2,000 - 100 
4 ค่าท่ีพักวิทยากร 3,000 - 0 - 3,000 - 100 
5 ค่าอาหารและอาหาร

ว่าง 
22,800 - 0 - 22,800 - 100 

รวม 39,400 - 0 - 39,400 - 100 
การผลิตผลงาน/นวัตกรรมการวิจัย R2R เพ่ือพัฒนางาน/เศรษฐกิจพอเพียง 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20,000 - 0 - 20,000 - 100 

รวมทั้งหมด 534,200 72,151 462,049 86.49 
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๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. วิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน และมีการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 
 2. วิทยาลัยมีระบบในการก ากับติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 3. ความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑๒.๑ ปัญหาอุปสรรค 
  ๑๒.๑.๑ การติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ยังไม่ต่อเนื่อง 
  ๑๒.๑.๒ ผู้รับผิดชอบยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการพัฒนาบุคลากร 

๑๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ๑๒.๒.๑ วิทยาลัยควรวางแผนในการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เนิ่น ๆ และชี้แจง
ผู้บริหารที่จะประเมินให้เข้าใจ 
  ๑๒.๒.๒ วิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลงชื่อ.........ศุจินธร  วรานุสาสน์.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(.นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน)์ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 

ลงชื่อ............พวงแก้ว  สาระโภค.........(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 วันที่.......28.......เดือน......กันยายน......พ.ศ....2560. 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการกลยุทธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
…………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่17 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
                                 การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย นายวาที สีกมล และนางศรีจันทร์ ทองโรจน์ 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
๔. กลยุทธ์ที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
 ๕.๑ มีการใช้ระบบสารสนเทศจากฐานข้อมูลในการบริหารจัดการครอบคลุมทุกพันธกิจ อย่างน้อยร้อย
ละ 85 
 ๕.๒ ระดับความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ ดังนี้ 
  ๑ มีการวิเคราะห์และพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการก ากับติดตาม ครอบคลุมทุก
พันธกิจ 
  2.มีการบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
  ๓. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการก ากับ ติดตาม และประเมินผลงาน ให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมคุณภาพ 
  ๔. มีระบบการเตือนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระบบกลไกการก ากับติดตาม 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   
 คณะกรรมการพัฒนาระบบก ากับติดตามการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจ านวน ๒๕ คน  
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
 2) ขั้นด าเนินการ (DO)  
  2.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  2.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนระบบและกลไก  
  2.3  ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงาน และรายงานผลการด าเนินงานทุกระดับ โดยผู้ร่วมประชุมคือ คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และคณะกรรมการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

3) ขั้นประเมินผล (CHECK) 
  3.๑ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
  3.๒ ประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการด าเนินงานพัฒนาระบบกลไก การก ากับ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๓.3 น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อรับข้อเสนอแนะและน าไปใช้ใน

การพัฒนาต่อไป 
 
     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการก ากับ
ติดตามการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยขึ้น 
จ านวน ๑ ฐาน คือ ฐานข้อมูลระบบก ากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศในการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัยอยู่ในระดับมากข้ึน
ไป (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศในการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ จาก
คะแนนเต็ม ๕) 

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

กิจกรรมที่ ๒-๓ 
1. ค่าอาหารและอาหาร

ว่าง 
63,010  2,990  60,02

0 
 95.25 

 รวมทั้งหมด 63,010  2,990  60,02
0 

 95.25 
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 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. 
 

ค่าห้องประชุมอินถวา ๑๘ 
ชั่วโมง 

300 บาทต่อชั่วโมง 5,400 บาท  

2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  ๑๘ 
ชั่วโมง 

100 บาทต่อชั่วโมง 1,800 บาท  

3. ค่าเครื่องเสียง ๑๘ ชั่วโมง 100 บาทต่อชั่วโมง 1,800 บาท  
 รวมมูลค่า  9,000 บาท  

 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การประสานงานต้องมีการประสานอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม และให้ความร่วมมือในการ
รายงานผลการด าเนินงานฐานข้อมูลที่รับผิดชอบ 
 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 ๑๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค 
   ๑๒.๑.๑ ระยะเวลาในการจัดบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจ
และมีการจัดประชุมตรงกับกิจกรรมอ่ืน 
 ๑๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
   ๑๒.๒.๑ วางแผนในการจัดกิจกรรมและตรวจสอบปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการภาพรวมทั้ง
วิทยาลัย 
 

ลงชื่อ........ชาลี ศิริพิทักษ์.......(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(.นายชาลี ศิริพิทักษ์) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ............พวงแก้ว  สาระโภค.........(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 วันที่....28...เดือน...กันยายน.....พ.ศ...2560. 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการประจ า  

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
……………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 21 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาทรัพยากรการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ผู้รับผิดชอบ  นางศรีจันทร์ ทองโรจน์  นายวาที สีกมล  นายธีระยุทธ์ บัวนิติสกุล  นางวีระวรรณ เหล่าสุโพธิ์ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
4.กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 
 4.2 นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ จ านวน ๔๙๓ คน 
 4.3 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๑๐๒ คน 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
   5.1   ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  
  1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

      วิเคราะห์/ศึกษา/ทบทวน  ในปีการศึกษา 2559 ปีงบประมาณ 2560 ได้มีการปรับโครงสร้าง
การบริหารวิทยาลัย งานห้องสมุดเดิมอยู่ในกลุ่มบริหารงานทั่วไป งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ งาน
โสตทัศนูปกรณ์ เดิมอยู่กลุ่มยุทธศาสตร์ และงานห้องปฏิบัติการ เดิมอยู่กลุ่มวิชาการ ตามโครงสร้างใหม่ทุกงาน
รวมอยู่ในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และได้มีการวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการประเมินคุณภาพการบริหารที่ผ่านมา (ผลการประเมินคุณภาพการบริการ ปีการศึกษา 2558 งาน
ห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 3.93  งานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 3.72 และงาน
ห้องปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 3.89)  ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าแบบประเมินเดิมแต่ละงานประเด็นการประเมินยัง   ไม่
ละเอียดครบคลุม จึงได้ออกแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในแต่ละงานใหม่  โดยแยกข้อ
ค าถามแต่ละด้านที่ประเมินให้ละเอียดและให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
     กิจกรรม  กลุ่มงานเทคโนสารสนเทศและวิทยบริการ ด าเนินการเขียนโครงการ “โครงการพัฒนา
ทรัพยากรการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” เพ่ือขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  และจัดให้บริการตามตัวชี้วัดโครงการที่ก าหนดไว้ 
           ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 
       การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส และด าเนินส ารวจ
ความต้องการเพ่ือจัดซื้อทรัพยากรต่าง ๆ  ในส่วนที่เป็นหนังสือต าราได้วิเคราะห์เลขหมู่และลงข้อมูลในฐานข้อมูล 
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UlibM เพ่ือให้สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ และในส่วนของทรัพยากรอ่ืน ๆ จัดให้บริการตาม
ลักษณะงานของแต่ละงานเพ่ือให้ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินผลความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ 
ในภาคเรียนที่ 1/2559  ตามแบบประเมินฉบับปรับปรุงใหม่  พบว่า  1. ด้านการใช้บริการห้องสมุด ค่าเฉลี่ยรวม 
3.89  งานโสตฯและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 และห้องปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ยรวม 3.92  
 
   5.2  ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
5.1 วิทยาลัยมีหนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพ 
และระบบสืบค้นเป็นไปตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาลครบ 5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 วิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการพยาบาล 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์สภาพการพยาบาล 
ครบ 5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 มีหนังสือหรือต าราหลักทางการพยาบาล ใน 5 สาขาวิชา
หลัก  ที่ปรากฏใน มคอ.3 และมคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 26-45 
ชื่อเรื่อง 
5.1.2 มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
1:54.61 (นักศึกษาจ านวน 493 คน หนังสือ  26,922 เล่ม) 
5.1.3 มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศ  54 ชือ่เรื่อง 
5.1.4 มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศ  10 
ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 5 สาขาหลักทางการพยาบาล  (การพยาบาล
ชุมชน 2 ชื่อเรื่อง การพยาบาลเด็ก 1 ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่ 
2 ชื่อเรื่อง    การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1 ชื่อเรื่อง การ
พยาบาลมารดาทารก 2 ชื่อเรื่อง สาขาการบริหารการพยาบาล   
1 ชื่อเรื่อง และอ่ืน ๆ 1 ชื่อเรื่อง)  และมีฐานข้อมูล 1 ฐานคือ 
Clinical Key for Nursing   
5.1.5 มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและ           
มีประสิทธิภาพ URL http://www.smnc.ac.th   
และระบบห้องสมุด http://www.smnc.ac.th/ULIB6/   
5.2.1 มีห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล  สาขาในจ านวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย 
(รายละเอียดตามเอกสารปัจจัยเกื้อหนุน วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม) 
5.2.2 มีตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ และคู่มือการใช้
ห้องปฏิบัติการ 
5.2.3 มีระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 
5.2.4 มีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยในห้องปฏิบัติการพยาบาล 
จ านวน 2 คน 
5) มีการน าผลการประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลของ
นักศึกษาและอาจารย์มาใช้ในการพัฒนา ห้องปฏิบัติการ 

http://www.smnc.ac.th/
http://www.smnc.ac.th/ULIB6/
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
5.3 วิทยาลัยมีเครื่องทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรมท่ีมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพียงพอต่อความต้องการ 
ทันสมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลาและเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
5.4 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
สืบค้นและใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 80  
5.5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
จัดบริการในแต่ละด้าน อยู่ในระดับดีข้ึนไป  
   - ห้องสมุด  
     - ห้องปฏิบัติการพยาบาล  -
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
    - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/
อินเตอร์เน็ต 

5.3  มีเครื่องทัศนูปกรณ์ เช่น โปรเจคเตอร์ 20 เครื่อง วิช่วน 20 
เครื่อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการนักศึกษา รวมทั้งหมดจ านวน  
๓๔๘  เครื่อง  แยกเป็นเครื่อง  PC   จ านวน  55  เครื่อง  และ Notebook  
ของนักศึกษาที่น ามาลงทะเบียนใช้งาน จ านวน  287  เครื่อง  มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 6 เครื่อง มี software ประจ าเครื่อง
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
 
5.4 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นและใช้ฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ ร้อยละ 83 
 5.5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดบริการในแต่ละ
ด้าน  
   - ห้องสมุด ค่าเฉลี่ย 3.89 
    - ห้องปฏิบัติการพยาบาล  -ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  ค่าเฉลี่ย 3.92 
   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ย 3.80 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้   

 
ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงิน 
นอก 

เงินงบ 
เงิน
นอก 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
กิจกรรมห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีชีวิตชีวา 
 
 

๑. ค่าหนังสือ/ต ารา    
e-book  e-journal /
ฐานข้อมูล Online  
๒. ค่าจัดซื้อวารสาร
ภาษาไทย  
๓. ค่าจัดซื้อวารสาร
ต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ 

700,๐๐๐ 
 
 

70,000 
 
 

25๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

668,124.8 
 
 

62,239 
 
 

203,900 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

31,875.2 
 
 

7761 
 
 

46,100 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

4.55 
 
 

11.08 
 
 

18.44 
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ล าดับ

ที ่
รายการที่ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 
เหลือ
จ่าย 

เงินงบ 
เงิน 
นอก 

เงินงบ 
เงิน
นอก 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
สาขาการพยาบาล  
5. ค่าปฏิบัติงาน     
นอกเวลาราชการ  
6. ค่าพัสดุและอุปกรณ์
ตกแต่ง  
๗. ค่าจ้างเหมาอินเตอร์ 
(47,080 บาทต่อ
เดือน x ๑๒ เดือน)  

44,๐๐๐ 
 

36,000 
 
 

564,960 

- 42150 
 

0 
 
 

470,800 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

1,850 
 

36,000 
 
 

94,160 

- 
 
- 
 
 
 

4.20 
 

100 
 
 

16.67 
 

รวม 1,664,960  1447213.8  217,746.20  13.08 

วัสดุครุภัณฑ์อ่ืนๆอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 1. วัสดุวิทยาศาสตร์

และการแพทย์     
2. วัสดุคอมพิวเตอร์  
3. ครุภัณฑ์เผยแพร่
และโฆษณา  
4. ครุภัณฑ์การศึกษา  
5.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
6.ครุภัณฑ์การแพทย์  
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ  

60๐,๐๐๐ 
  
๑๕๐,๐๐๐ 
 
358,000 
 
470,000 
1,457,000 
76,000 
130,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

- 

0 
 

150,000 
 

167,200 
 

0 
429,000 

0 
130,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

600,000 
 

0 
 

190,800 
 

470,000 
1,028,000 

76,000 
0 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

100 
 

0 
 

53.30 
 

100 
70.56 
100 

0 
รวม 3,241,000  876,200  2,364,800  72.97 

รวมทั้งหมด 4,905,9๖0  2,323,414  2,582,546  53 

 
6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าหอประชุม 3 ชั่วโมง  500 บาทต่อชั่วโมง 1,500  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 

ชั่วโมง 
๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง 300  

3. ค่าเครื่องเสียง 3 ชั่วโมง ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง 300  
 รวมมูลค่าใช้จ่าย 2,100  
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7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และท างานเป็นทีมจะท าให้สามารถฟันผ่าอุปสรรคได้ 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1  ความร่วมแรงรวมใจและความรับผิดชอบของทีมงาน 
 8.2  การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานทุกระดับ 
 8.3  บุคลากรควรมีจ านวนที่เพียงพอและได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
9 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ACT) 
     -          
 

ลงชื่อ.     ศรีจันทร์  ทองโรจน์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางศรีจันทร์  ทองโรจน์) 

                            หัวหนา้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
 

ลงชื่อ      พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
          (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
    วันที.่..15.... เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 41 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ์ 

   และแผนปฏิบัติการวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561” 
๒. ผู้รับผิดชอบ   
   นางจีระวรรณ     ศรีจันทร์ไชย  

นายกิตติศักดิ์      ไกรจันทร์ 
นายชาลี            ศิริพิทักษ์ชัย 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
       3.1) การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ช่วงเดือน 
                                               ตุลาคม   2559 – กันยายน 2560 
       3.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ   ครั้งที่ 1   ระหว่างวนัที่   4 - 6   กันยายน   พ.ศ. 2560 

                                    ครั้งที่ 2   วันที่   18   กันยายน   พ.ศ. 2560 
        ครั้งที่ 3   ระหว่างวันที่   25 - 26   กันยายน   พ.ศ. 2560 
        ครั้งที่ 4   วันที่   5   ตุลาคม   2560  
        ครั้งที่ 5   วันที่   ๘   ตุลาคม   2560  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 1. คณะกรรมการปรับปรุง/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ  
              ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕61                        จ านวน   40   คน 
 2. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัย   จ านวน   50   คน 
 3. วิทยากรภายใน                                         จ านวน     1   คน 
                                             รวมทั้งสิ้น  91 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 2560 วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด จ านวน 51 คน ดังนี้  
       1. อาจารย์พยาบาลประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน  44 คน  โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ 

การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 38 คน และคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน  
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        2. มีอาจารย์พยาบาลประจ าที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ลาศึกษา จ านวน 7 คน ภาค
พิเศษ  จ านวน 2 คน ระหว่างท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 3 คน รวม  12  คน  

       3. ปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 490 คน คิดเป็นอัตราส่วนอาจารย์ต่อ 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 1 : 5.77   

       4. ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  152  คน จาก จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
1.2  สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์  25 ตัวชี้วัด   บรรลุ   21 ตัว ไม่บรรลุ  4 ตัว  คิดเป็นร้อยละ  84 
1.3  สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์  27 ตัวชี้วัด   บรรลุ   23 ตัว ไม่บรรลุ  4 ตัว  คิดเป็นร้อยละ  85.18 

 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 เช่น การบริหารหลักสูตร 
  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 
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  - แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. กรณีโครงการที่ผ่านการวิพากษ์แล้ว สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ 
  2. แผนงานโครงการที่ผ่านคณะกรรมการลงนามแล้ว ไม่ควรมีการแก้ไขอีก 
 2.4  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

 ๑. การด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผน มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมหลายครั้ง เช่น การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่ม กิจกรรม ๕ ส. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัย  การจัดท า
แผนงาน/โครงการของวิทยาลัย เป็นต้น  

 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  แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง 

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 เพ่ือลดปัญหาการจัด
กิจกรรม/โครงการในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละกลุ่ม 
  ๒. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนกันให้อยู่ในโครงการเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาในการ
จัดโครงการ 
  ๓. จัดท าแผนการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น และก าหนดมาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  ๔. เพ่ิมการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรทุกเดือนตามแผน 
  ๕. วิเคราะห์และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง น่าสนใจ เชิงรุกมากข้ึน  
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  ๖. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุใหม่ ก่อนเขียนโครงการ 
  ๗. จัดโครงการให้แล้วเสร็จและเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการภายใน เดือนธันวาคม  
 ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61      ประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการฯ 
เพ่ือวางแผนด าเนินการ 

 5.1.2 Do 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของวิทยาลัย ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 กันยายน 2560 
    1).  การบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการคุณภาพ (PDCA) กับการวางแผนยุทธศาสตร์และการ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ” และหัวข้อ “การจัดท าแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ” 
    2). อภิปรายกลุ่มย่อย และน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2560 ของทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน  
     3). อภิปรายกลุ่มย่อย และน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย เกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง) และการจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการกลยุทธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ของวิทยาลัย 
     4). วิพากษ์ผลการประชุมกลุ่มย่อยโดยวิทยากร 
  ครั้งที่ 2 วันที่   18  กันยายน  2560 
  5)  จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการประจ า  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของวิทยาลัย 
  6). วิพากษ์ผลการประชุมกลุ่มย่อยโดยวิทยากร 
  5). ประชุมทบทวน/จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนจัดสรรงบประมาณ และการก ากับ
ติดตามการใช้งบประมาณตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
     6). ประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง การเงิน (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย 
     7). ปรับแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2561  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรอง 
  ครั้งที่ 3 วันที่   25 - 26   กันยายน  2560 

 ครั้งที่ 4   วันที่   5   ตุลาคม   2560  
 ครั้งที่ 5   วันที่   ๘   ตุลาคม   2560  

  8). ประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง การเงิน (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย 
     ๙). ปรับแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการการ
ประจ าปี  
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 ๒. จัดท าปฏิทินแผนงาน/โครงการ และแผนการก ากับติดตามการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ การใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ๓. จัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์และการด าเนินงานโครงการของวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

4. จัดท ารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

 5.1.3 Check 
      สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ  จัดท ารายงานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2560   
น าเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือรับข้อเสนอแนะ  

 5.1.3 Act 
    น าผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง การจัดท าแผนในปีงบประมาณ 2561    

 
5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

5.1) มีการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา
แผน ครบ 8 ข้อ 
 เกณฑ์ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในวิทยาลัย 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับวิทยาลัย
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2  
ครั้ง และ รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  1.  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561   เสนอผ่านการอนุมัติจาก 
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคามแล้ว โดยลงนาม
ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2560  
   การด าเนินการ  ได้ด าเนินการ ดังนี้  
    1.1 ด าเนินการเขียนรายงานเสนอปรับเปลี่ยนวันด าเนิน
โครงการ ไปที่ สสจ. แล้ว  เปลี่ยนเป็นเดือนกันยายน 2560  
    1.2.จัดท าก าหนดการและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
รวม 45 คน   
    1.3.ได้เตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
ทั้ง  เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ  คู่มือลักษณะ
บทบาทหน้าที่รายบุคคล  แผนยุทธศาสตร์ 2559 – 2563  
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2560)  แผนกลยุทธ์การเงิน
2559 – 2563 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2560) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560  
   1.4  ประสานงานเรื่อง ขอใช้สถานที่   ใช้บริการโสตฯ  
และผู้ดูแลอาหารว่าง สวัสดิการของวิทยาลัย และประสาน
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการประจ าปี    
  

ร้านอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
    1.5 มอบหมายผู้รับผิดชอบงานภายในกลุ่มงาน  ดังนี้
 อ.ชาลี  รับผิดชอบ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ และเอ้ืออ านวยให้การประชุมเป็นไป
อย่างเรียบร้อย 
 อ.กิตติศักดิ์   รับผิดชอบ ดูแลสถานที่ โสตฯ 
เอกสารที่จัดเตรียม และประสานงานทั่วไป 
 นางสาววชิราภรณ์  รับผิดชอบการลงทะเบียน 
บันทึกรายงานและประสานงานทั่วไป 
2. การด าเนินงาน 
    จากการท าโครงการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการ
วางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัย ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 มีการด าเนินการดังนี้ 
  2.1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ
ปีงบประมาณ 2559  และจัดท าสรุปรายงานโครงการที่
ส าคัญของวิทยาลัยให้   สบช.  ด าเนินการเรียบร้อยและ
น าไปเผยแพร่ใน website ของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
  2.2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559-
2563 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2560) โดยมีการ
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรวม 4 ครั้ง เนื่องจากมีการปรับแก้
แผนปฏิบัติการ บัดนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยและน าไป
เผยแพร่ใน website ของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
  2.3. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2559-2563 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2560 ) โดยมี
การด าเนินการจัดท ารูปเล่มรวม 3 ครั้ง เนื่องจากมีการ
ปรับแก้แผนปฏิบัติการ บัดนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยและ
น าไปเผยแพร่ใน website ของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
  2.4. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 โดยมีการ
ด าเนินการท ารูปเล่มรวม 4 ครั้ง เนื่องจากมีการปรับแก้
แผนปฏิบัติการ โดยพบว่าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559-2563  ตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน รวมทั้งการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560  ยังไม่สอดคล้องกับกล
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ยุทธ์    ดังนั้น  จึงได้มีการ ประชุมเพ่ือปรับแผนแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
มากขึ้น บัดนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยและน าไปเผยแพร่ใน 
website ของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
3. มีการติดตามผลการด าเนินงาน ในช่วงไตรมาสที่ 1 ไตร
มาศที่ 2  ไตรมาศท่ี 3   และไตรมาส 4  ผ่านรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์   
 4.  น าข้อมูลที่ได้ไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561  ได้ผลลัพธ์ ดังนี้ 
   1.) วิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2559–2563   โดยคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์แผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ 2559 และมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559–2563 (ฉบับ
ทบทวน ปีงบประมาณ 2561) โดยคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปีงบประมาณ2561 ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุก
กลุ่ม   มีการประชุมบุคลากรเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์องค์กร (SWOT) และวิพากษ์แผนฯ และน าเสนอ 
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559–2563 (ฉบับ
ทบทวน ปีงบประมาณ 2561) ต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองและอนุมัติแผน  เมื่อวันที่ 20  
ตุลาคม  2560  โดยวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน 4 ประเด็น 8 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์และค่า
เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ จ านวน 21 ตัวชี้วัด  
  2) มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกกลุ่ม/
กลุ่มงาน  
  ๓)  มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการครบ 4 
พันธกิจ  เพ่ือน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2561  
  4)  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  โดยตัวชีว้ัดกลยุทธ์ มีจ านวน  
21 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดแผนปฏิบตัิการ มีจ านวน 27 ตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
    และมีแผนการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง และ 
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา และน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการประจ าปี    

๕.2) มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 
 

   วิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี
งบประมาณ2559–2563    (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
2561)  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2559–2563 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
2561) ของวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์ทางการเงิน 
(SWOT) และก าหนดกลยุทธ์ทางการเงิน แนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และน าเสนอ แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 
2559–2563 ฉบับบทบทวนปีงบประมาณ 2561 ต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองและ
อนุมัติแผน เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  2560 

5.3) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รายงาน
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
 

   มีรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รายงานต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในทุกรอบไตรมาส 

 
6. งบประมาณ   
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าอาหาร 50,900 - 38,000 - 12,900 - 25.34 
๒. ค่าตอบแทน

วิทยากร 
1,800 - 0 - 1,800 - 100 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 15,000 - 0 - 15,000  100 
 รวมทั้งหมด 67,700  - 38,000  29,700  43.87 



๓๐๒ 
 

 ๖.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุมอินถวา 55 
ชั่วโมง 

300 บาทต่อ
ชั่วโมง 

16,500  

2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โสตฯ 55 ชั่วโมง 

100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

5,500   

3. ค่าเครื่องเสียง 55 ชั่วมง 
 

100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

5,500   

 รวมมูลค่าใช้จ่าย  27,500  
 
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 และได้รับอนุมัติโครงการจากนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
อย่างรวดเร็ว   
 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  ต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของวิทยาลัย
ฯ  ในขณะนั้นๆ  และมีการพัฒนาการด าเนินงานภายใต้ตังชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยฯ 
 7.6   การปรับเปลี่ยนแผนงาน /โครงการ ตั้งมีการด าเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และตามขั้นตอนที่
ก าหนด เพื่อป้องกันการรายงานผลการด าเนินงานที่ผิดพลาด และกระทบต่อการด าเนินงานในพันธกิจอ่ืนๆ 
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๘.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 8.1    การประสานงานที่ดี   ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานและประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ   ท าให้เกิดผลลัพธ์การน าเสนองาน และการวางแผนในแต่ละกลุ่มงาน
ที่ด ี
  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)  ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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  
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          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 

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     พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
         (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                                           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                    วันที่    29    เดือน   กันยายน  พ.ศ 2560 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
……………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่  42 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม    โครงการ“พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัย” 
                                                ประจ าปีงบประมาณ 2560 
๒. ผู้รับผิดชอบ   
  นางจีระวรรณ     ศรีจันทร์ไชย  

นายกิตติศักดิ์      ไกรจันทร์ 
นายชาลี            ศิริพิทักษ์ชัย 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างช่วงเวลา  วันที่  1   ตุลาคม   2559   -   30   กันยายน   2560  
ด าเนินการ ในวันที่   9  ธันวาคม   2559  และวันที่  9   กุมภาพันธ์   2560    

4. กลุ่มเป้าหมาย  
   4.๑.   อาจารย์                     จ านวน     51     คน 
            4.2.   ข้าราชการ                   จ านวน      6     คน 
            4.3.   เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน    จ านวน    33     คน 
              รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น      90    คน 
5. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 

5.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 5.1.1 Plan 

   - ทบทวน /วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการในปีที่ผ่านมา   พบว่า วิทยาลัยมีคู่มือการ
ด าเนินงานในแต่ละกลุ่ม/กลุ่มงาน แต่เป็น คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงสร้างปีงบประมาณ 2555 - 
2558   และคู่มือลักษณะงานและและหน้าที่ความรับผิดชอบ ประจ าปีการศึกษา 2556 – 2558  ซ่ึง ในปี
การศึกษา 2559  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้มีการปรับโครงสร้างและการบริหาร  โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 4  
กลุ่มคือ  กลุ่มวิชาการ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ  กลุ่มกิจการนักศึกษา และกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และ
หน่วยงานย่อยเป็น กลุ่มงาน/กลุ่มวิชา  และงานต่างๆ ตามผลการประเมิน โครงสร้างในปี  2556  - 2558   
และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งในปีงบประมาณ  2560   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้
หน่วยงานในสังกัดด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work manual) โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ
ความส าเร็จในการออกแบบระบบงานของระดับหน่วยงาน น้ าหนักร้อยละ5 โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ 
ด้วย  ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ จึงได้
จัด โครงการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัย ขึ้น เพ่ือให้มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม/กลุ่ม
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งาน และบุคลากรของวิทยาลัยทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามลักษณะการด ารงต าแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัยตามโครงสร้าง จ านวน  
36  คน  โดยมีบทบาทหน้าที่ คือ 
 ๑.  ทบทวนและพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของวิทยาลัยตามโครงสร้าง ให้ครอบคลุม 
ทุกพันธกิจ  
 ๒.  ก าหนดขอบเขตของงานตามโครงสร้าง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของบุคลากรรายบุคคล 
 3.  จัดท าคู่มือลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคลตามโครงสร้าง 
 4.  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัย/กลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน 
            5.   สรุปและประเมินผล การด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
  - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัยตามโครงสร้าง เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน   

 5.1.2 Do 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัยปีการศึกษา 2559-2561  
ในวันที่ 9  ธันวาคม  2560  และวันที่  9  กุมภาพันธ์  2560  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
    1. การบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบระบบงานและการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน” 
     2. อภิปรายกลุ่มย่อยและน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 
     3. ประชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
     4. น าเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและจัดท ารูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างปีการศึกษา 2559-2561 
   ซึ่งมีผลการด าเนินการที่ผ่านการวิพากษ์จากคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาและจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕59-2561 จ านวน 2 เรื่อง ที่ส่งสถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ 
3 มีนาคม 2560  คือ 1) คู่มือการจัดท าข้อสอบและประมวลผล และ 2) คู่มือการปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่
สังคม  และมีการน าคู่มือไปใช้ ให้ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือ ใน website ของวิทยาลัย และขอให้
อาจารย์/ผู้ที่เกีย่วข้องน าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้งาน  และให้ประเมินผลการใช้คู่มือปฏิบัติงานภายในเดือน 
กรกฎาคม 2560 (อ้างในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 /2560  วันที่  31  เดือน มีนาคม  2๕๖๐)      
โดยผลการติดตามการใช้คู่มือปฏิบัติการของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พบว่า มีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติในการใช้คู่มือปฏิบัติงานของวิทยาลัย   โดยมีระดับความพึงพอใจของการใช้คู่มืออยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 100 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับมากยิ่งขึ้น  และเพ่ิมการ
ใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (อ้างในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 6 /2560  วันที่  21  เดือน กรกฎาคม  2๕๖๐)   
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 5.1.3 Check 
  สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อรับข้อเสนอแนะน าไปพัฒนาการด าเนินงานใน 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มีคู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกกลุ่ม โดย
คู่มือประกอบด้วย 
   1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานของทุก
กลุ่ม/กลุ่มงานตามโครงสร้างปีการศึกษา 
2559-2561 
   2. ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่ม/กลุ่ม
งานตามโครงสร้าง 
  3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรทุกคน 
 

 1.  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าคู่มือปฏิบัติการ
ของกลุ่ม/กลุ่มงาน และในปีงบประมาณ 2560 มีคู่มือที่ส่ง 
สบช. ตาม PA   2  เรื่อง คือ 1)  การจัดท าข้อสอบและ
ประมวลผล และ 2) คู่มือการปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่
สังคม  และมีการน าคู่มือไปใช้ ให้ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์
การใช้คู่มือ ใน website ของวิทยาลัย 
2. ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการจัดท า คู่มือลักษณะงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563
และมีการน าคู่มือไปใช้ ให้ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์การใช้
คู่มือ ใน website ของวิทยาลัย 

 
6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าอาหารและ
อาหารว่าง
วันที่ 9 ก.พ.
60 (40 คน 
x 130 บาท
ต่อมื้อ x 1 
วัน)  

5,200 - 3,380 - 1,820 - 35 

๒. ค่าอาหารและ
อาหารว่าง
วันที่ 24 มี.ค.
60 (50 คน 

6,500 - 0 - 6,500 - 100 
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ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน
นอก
งบ 

เหลือ
จ่าย 

x 130 บาท
ต่อมื้อ x 1 
วัน)  

๓. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

5,000  - 0 - 5,000 - 100 

 รวมทั้งหมด 16,700  - 3,380 - 13320 - 79.76 
 
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดั
บท่ี 

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุมอินถวา 16 
ชั่วโมง  

300 บาทต่อชั่วโมง 4,800  

2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 16 
ชั่วโมง 

100 บาทต่อชั่วโมง 1,600  

 รวมมูลค่าใช้จ่าย  6,400  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 1. การศึกษาเรียนรู้สิ่งที่รับผิดชอบอย่างเข้าใจ จะช่วยให้สามารถถ่ายทอดความรู้ หรือแนวปฏิบัตินั้นๆได้
ดี เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  
 2. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งในครั้งนี้ เป็น PA ของ สบช.ก าหนด  ดังนั้นท าให้เกิดความตระหนักใน
การด าเนินการ และการมีส่วนร่วมที่ดีข้ึน 
 3. การก าหนดข้อตกลงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการประชุมวางแผนร่วมกัน รวมทั้ง
ก าหนดการด าเนินงานที่ชัดเจน จะน ามาซึ่งความส าเร็จ 
 4. ไม่มีอุปสรรคใดๆ ส าคัญเท่าเงื่อนไขของตนเอง ดังนั้น ถ้าจะท างานให้ได้เป้าหมาย เราต้องลงมือ 
แสวงหาแนวทางท่ีจะได้มาซึ่งข้อมูล และถ้าต้องตัดสินใจ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่สามารถมีข้อขัดแย้งได้ 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม/กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
 2. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการด าเนินงานตามเป้าหมายสู่ความส าเร็จ 
 3. ความรักในองค์กร และให้โอกาสในการด าเนินงาน รวมทั้งค าชื่นชมที่ได้รับ 
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9. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 ปัญหา/อุปสรรค  
  9.1.1  การวิเคราะห์งานของแต่ละกลุ่มในการจัดท าประเด็นการท าคู่มือ ยังมีทิศทางไม่ชัดเจน 
บางกลุ่มเป็นภาพรวม /บางกลุ่มท าย่อยๆมาก 
  9.1.2  แบบฟอร์มซึ่งใช้ตามที่ สบช.ก าหนด มีการลงในช่อง ท าให้จัดฟอร์มยาก ถ้าเคลื่อน 1 ที่ 
จะท าให้กระทบหลายๆจุด  อีกท้ังการเขียนรายละเอียดการอธิบาย ขั้นตอนการด าเนินงานมีความละเอียดมากๆ   
 9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  9.2.1   มีการวิพากษ์การวางแผนด าเนินงานในแต่ละกลุ่มร่วมกัน 
  9.2.2   มีการปรับฟอร์มให้ง่ายต่อการเขียน และเข้าใจง่าย สั้น กระชับ หรือ อยู่ใน flow 
เดียวกัน จะเข้าใจได้ง่าย และน าไปใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
   

ลงชื่อ                                   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางจีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย) 
              พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ     พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
         (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                                           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                    วันที่    29    เดือน   กันยายน  พ.ศ 2560 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
……………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 43 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  : โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คุณภาพ 
       และมาตรฐาน  
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางอรุณี  ศรีสุยิ่ง  นางสาวเฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์ และนางสาวกัญยา  ทูลธรรม  
นางสาวพวงแก้ว สาระโภค 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 จ านวน ๑๓๐ คน ประกอบด้วย 
 ๔.๑ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน ๙๖ คน               
ซึ่งประกอบด้วย 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน  
- บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
- อาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน  
- วิทยากรภายใน  

๔.๒ วิทยากรภายนอก จ านวน ๑ คน 
๔.๓ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน ๓ คน 
๗.๔ ผู้แทนแหล่งฝึก/ชุมชน/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๕ คน 
๗.๕ ผู้แทนนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม/ชั้นปี จ านวน ๑๐ คน 
๗.๖ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน ๕ 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 ๒๕๕๙ ดังนี้ 



๓๑๑ 
 

  ๓.๑ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

  ๓.๒ ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

  ๓.๓ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  ๓.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙” ในวันที่๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
  ๓.๕ ปรับแก้ไขและจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน

ฉบับสมบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   
  ๓.๖ จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับสถาบันฉบับสมบูรณ์ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๙ และลงข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM 
 ๓) ขั้นด าเนินการ (CHECK) 

    1. สรุปและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ  
 

๕.๒ ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

๕.๑ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรตามระบบและกลไกที่ก าหนด
ครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  - มีการด าเนินการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรตามระบบและกลไกที่ก าหนดครอบคลุมการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ดังนี้ 
   ๑. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
   ๒. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบองค์ประกอบคุณภาพและ  
ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน ค่าเป้าหมาย และ
แผนการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
   ๓. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ได้แก่ การอบรมผู้
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวันที่  24 -25 
พฤศจิกายน 2559 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ด้านการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร มีการจัดประชุมการพัฒนา
หลักสูตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560 
   ๔. มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามแผน และ
รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
   5. มีการจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินระดับหลักสูตร
และประชุมวิพากษ์ และปรับแก้ไขรายงานการประเมิน
ตนเอง 
   6. มีการรายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA 
ONLINE SYSTEM และมีแผนในการรับการตรวจประเมิน
ระดับหลักสูตรในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 

๕.๒ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 255๙ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน โดยมีการด าเนินการ
ครบ 3 ข้อ ได้แก่ 
   1. เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 คน และปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ทั้ง 8 คน รวมทั้ง
ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
   2. เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 คน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทตรงกับสาขาวิชาชีพทางการพยาบาล 
   3. เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยมี
การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภาการ
พยาบาลเรียบร้อยแล้ว  
 

๕.๓ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ระดับกลุ่มตามระบบและกลไกท่ีก าหนด
ครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ  การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

๑. จัดท าตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มและ
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับกลุ่ม 
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับกลุ่มและ
ตรวจประเมินระดับกลุ่ม 

๕.๔ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบันตามระบบและกลไกที่ก าหนด
ครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ  การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันตาม
ระบบและกลไกท่ีก าหนดครอบคลุมการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๙ ดังนี้ 
   ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าแผนในการการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 
๒๕๕๙    
   ๒. มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามแผน และมี
การรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
   ๓. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2559 
   4. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ได้แก่ การอบรมผู้
ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2559  
   5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙” ในวันที่๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
   6. ปรับแก้ไขและจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันฉบับสมบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  
   7. มีการรายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA 
ONLINE SYSTEM และมีแผนในการรับการตรวจประเมิน
ระดับสถาบันในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560   
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6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. กิจกรรมที่ ๓.๕ 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง
ประจ าปี
การศึกษา 
2559” 

72,660 - ๕๔,๘๓๐ - 17,83๐ - 24.54 

๒. กิจกรรมที่ ๓.๗ 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
และระดับ
สถาบัน” 
ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕9  

๑26,1๐๐ - 0 - ๑26,1
๐๐ 

- 100 

๓. กิจกรรมที่ ๓.๙ 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและ
สถาบัน” 
ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕9 

6,550 - 0 - 6,550 - 100 
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ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

๔. กิจกรรมที่ ๔.๑-
๔.๔ การ
ด าเนินงานเพื่อรับ
การตรวจรับรอง
สถาบันสมทบของ
คณะพยาบาล
ศาสตร์  
มหาวิทยาลัย   
ขอนแก่น 

5,9๐๐ - 0 - 5,9๐๐ - 100 

5 กิจกรรมที่ ๖.๔ 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
“ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับกลุ่ม” 

6,5๐๐ - 0 - 6,5๐๐ - 100 

 รวมทั้งหมด ๒17,71๐ - ๕๔,๘๓๐ - 162,88
0 

- 74.81 

หมายเหตุ  กิจกรรมที่ 3.7, 3.9, 4.1-4.4 เลื่อนไปปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนก
เลื่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าหอประชุมอินถวา จ านวน 
21 ชม.  

๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง 10,500 บาท  

2 ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน 
6 ชม.  

๓๐๐ บาทต่อชั่วโมง 1,800 บาท  

2. ค่าเครื่องเสียง จ านวน 27 ชม. ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง 2,7๐๐ บาท  
3. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 

27 ชม. 
๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง 2,7๐๐ บาท  

 รวมทั้งหมด  17,700 บาท  



๓๑๖ 
 

7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ ได้เรียนรู้แนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดผลการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ตาม
เกณฑ์ 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 ารายงานการประเมินตนเองให้
แล้วเสร็จทันเวลาที่ก าหนด  
  ๙.๒.๒ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรตระหนักถึงความส าคัญการน าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาใช้ในการปฏิบัติงานประจ าให้มากขึ้น 
   ๙.๒.๓ น าระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในการก ากับติดตามการรายงานผล 
  9.2.4 ก าหนดมาตรการในการส่งงานที่ชัดเจนและน าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 
ลงชื่อ    .เฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
          (นางสาวเฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์) 
              พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 
ลงชื่อ   พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 
                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                              วันที ่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 



๓๑๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  
…………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 44 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  :  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
และระดับสถาบัน 
2. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวพวงแก้ว สาระโภค  นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย  และนางอรุณี ศรีสุยิ่ง 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  :  วันที่ 23– 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
           7.1 อาจารย์/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 12 คน 
 7.2 อาจารย์/คณะกรรมการระดับสถาบัน                                                15 คน 
 7.3 บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา                        3 คน 
                                                    รวมจ านวนทั้งสิ้น   30 คน   
5. ผลการด าเนินงาน 
     5.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
             1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

   2. ประชุมผู้รับผิดชอบเรื่องการด าเนินงานโครงการ 
ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ประสานงานและติดต่อวิทยากร 
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการประกันคุณภาพ  

การศึกษา เครือขา่ยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
         ๑. สรุปผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 
     
   5.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1 ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การอบรมผู้
ประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อยร้อยละ 65 

1 ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ร้อยละ 100 

 



๓๑๘ 
 

6. งบประมาณ 
 6.1 สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “:  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และระดับ
สถาบัน” 

1 ๑. ค่าอาหาร
และอาหารว่าง  

9,600 
 

- 7,800  - 2,960 - 30.33  

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6,650 - 0 - 6,650 - 100 

 รวมทั้งหมด 16,250    7,800  9610 - 59.14 
 
 6.2  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าหอประชุม วศม. จ านวน 21 ชม. 500 บาท/ชม. 10,500 บาท  
2. ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน 3 ชม.  300 บาท/ชม. 900 บาท  
3. ค่าเครื่องเสียง จ านวน 21 ชม. 100 บาท/ชม. 2,100 บาท  
4. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 24 ชม. 100 บาท/ชม. 2,400 บาท  
 รวมทั้งหมด  15,900 บาท  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 การบริหารหลักสูตรที่ดี 
 7.2 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

8.1 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร 
 8.2 หัวข้อการประชุมน่าสนใจและวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ประชุม  
 8.3 การท างานเป็นทีมของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 



๓๑๙ 
 

9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 9.1 ปัญหาอุปสรรค 

9.1.1 สื่อการสอนอ่ืนที่วิทยากรใช้ประกอบ เช่น เอกสาร หนังสือราชการ ตัวหนังสือเล็ก 
มองเห็นไม่ชัดเจน ยกเว้น Power point ของวิทยากรที่มองเห็นได้ชัดเจน ควรมีการปรับขยายจอภาพให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน และควรแจกก่อนการประชุม 

9.1.2 สื่อโปรเจ็คเตอร์ ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร (ความถ่ี 1) 
9.1.3 วิทยากรควรเพ่ิมการแนะน าการเขียน  SAR (ความถ่ี 1) 
9.1.4 เครือข่ายการจัดประชุมซ้อน ท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตาม

แผน 
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

9.2.1 วิทยาลัยควรมีการประสานกับวิทยากรเพ่ือขอให้แจกเอกสารประกอบการอบรมก่อน
ล่วงหน้า และมีการตรวจสอบคุณภาพของสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายให้พร้อมมากขึ้น 

9.2.2 รูปแบบกิจกรรม การน าเสนอเหมาะสม ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมมาก ท าให้
ได้รับประสบการณ์มาก (ความถ่ี 2)  

9.2.3 ควรมีการจัดอบรมในหัวข้ออ่ืนโดยทีมวิทยากรที่มีคุณภาพอย่างนี้อีก (ความถ่ี 1) 
9.2.4 ควรมีการจัดท าปฏิทินกิจกรรมโครงการของเครือข่าย 
 

ลงชื่อ       .อรุณี     ศรีสุยิ่ง  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
             (นางอรุณี     ศรีสุยิ่ง) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ    .พวงแก้ว  สาระโภค    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
…………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 45 
1.ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
๒. ผู้รับผิดชอบ  นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ นางศิริรัตนะ  โพธิ์ศรี  นางสุภาภรณ์  จันทรสอน นางหนูไกร ภูผาริช่อ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2560 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 กิจกรรมที่ 3.1 การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐและกฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศที่จ าเป็นในการ
บริหารงานยุคใหม่ จ านวน 56 คน ประกอบด้วย 

4.1.1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 50 คน            
4.1.2 วิทยากรภายนอก จ านวน 1 คน 
4.1.3 คณะท างาน จ านวน 5 คน 

4.2 กิจกรรมที่ 3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน” 
จ านวน  38 คน ประกอบด้วย 

 4.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 30 คน     

 4.2.2 วิทยากรภายนอก จ านวน 2 คน 
4.2.3 คณะท างาน จ านวน 5 คน 

4.3 มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร 
 4.3.1 อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามทุกคน 

5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
      5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
  1) ขั้นเตรียมการ(PLAN) 

1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ มอบหมายงานความรับผิดชอบ 
2) ประสานงานวิทยากร และจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

  3) วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ าประปา น้ ามัน และกระดาษ เพ่ิม 
(ลด)  พบว่า มสีาเหตุและปัจจัย ดังนี้ 

-  จ านวนบุคลากรและนักศึกษา ที่เพิ่มข้ึน 
- มีการจัดห้องเรียนย่อยเพ่ิม ท าให้ต้องเพ่ิมสื่อการศึกษาเพ่ืออ านวยความ

สะดวกในด้านการเรียนการสอน 
- ภูมิอากาศร้อนขึ้น มีการเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาบางห้องเพ่ือรักษา

อุณหภูมิให้กับสื่อการเรียนการสอน 



๓๒๑ 
 

- เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีสภาพเก่า หมดอายุการใช้งาน  
  2)การด าเนินการ (DO) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐและกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศท่ีจ าเป็นในการบริหารงานยุคใหม”่ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน” 
ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรูปแบบการประชุมทั้งแบบบรรยายและการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือปฏิบัติการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ตามแนวทาง COSO มีการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม
ประชุม 

- ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร 
- รณรงค์มาตรการประหยัด ติดสติกเกอร์ตามห้องต่างๆ  
- รายงานสถิติข้อมูลค่าไฟฟ้า น้ าประปา น้ ามัน และ กระดาษ เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ในที่ประชุมทุกเดือน 
  3) ขั้นประเมินผล (CHECK) 
       - สรุปและประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุม 
       - สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยเก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้
เปรียบเทียบสถิติการใช้กับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
      5.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศท่ีจ าเป็นใน
การบริหารงานยุคใหม่เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ ๘๐ 

๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศท่ีจ าเป็นในการ
บริหารงานยุคใหม่เพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ิมมาก
ขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

๒. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ิมมากข้ึน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์มีแผน/ปฏิทินการ
บริหารงาน การก ากับติดตามและมีการด าเนินงาน
ตามแผน 

๓. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์มีแผน/ปฏิทินการ
บริหารงาน การก ากับติดตามและมีการด าเนินงาน
ตามแผนร้อยละ ๙๐ 

๔. ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง
ระดับแผนงาน/โครงการ อยู่ในระดับ ๕ 

๔. ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงระดับ
แผนงาน/โครงการ อยู่ในระดับ ๕ 

๕. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕.วิทยาลัยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อย
ละ ๙๗.๕๔ 
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 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๖. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ทรัพยากร และ
พลังงาน(ไฟฟ้า ประปา น้ ามันเชื้อเพลิง และ
กระดาษ) ลดลงร้อยละ 1 

เปรียบเทียบสถิติการใช้ระหว่างปีงบประมาณ 2559 
กับปีงบประมาณ  2560 พบว่า   
1. ค่าไฟฟ้า จากการสังเกตและวิเคราะห์จากผล  
การด าเนินการ แสดงถึงความตระหนักรับผิดขอบและ
การมีส่วนร่วมของบุคลาการภายในวิทยาลัย 
- ผลการด าเนินงานพบว่าค่าไฟฟ้า ลดลงร้อยละ   
  7.98  
2. ค่าน้ าประปา  มีแนวโน้มลดลง เฉลี่ยร้อยละ 1.92  
3.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง มีการใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.44 
4. วัสดุส านักงาน (กระดาษ) ลดลงร้อยละ ๑๐ 

 
6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

 กิจกรรมที่ ๓.๑ 
1 ค่าเดินทาง

วิทยากร 
6,000  4,000  2,000  33.33 

2 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

4,800  4,800  0  0 

3 ค่าท่ีพัก
วิทยากร 

1,500  1,400  100  6.67 

4 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง  

11,200  8,200  3,000  26.79 

5 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

2,000  0  2,000  100 

 รวม 25,500  18,400  7,100  27.84 
 กิจกรรม ๓.๒ 

1 ค่าเดินทาง
วิทยากร 

10,000  12,298  -2,298  -22.98 

2 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

19,200  14,400  4,800  25 
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3 ค่าท่ีพัก
วิทยากร 

3,000  2,400  600  20 

4 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง  

14,400  14,400  0  0 

5 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

5,000  4,070  930  18.6 

 รวมทั้งหมด 51,600  47,568  4,032  7.81 
 กิจกรรมที่ ๔ 

1 ค่าวัสดุ 5,000 - 0 - 5,000 - 100 
2 ค่า

สาธารณูปโภค 
220,000 - 220,000 - 0 - 0 

 รวม 225,000 - 200,000 - 5,000 - 100 
 รวมทั้งหมด 302,100  265,968 - 36,132 - 11.96 

 หมายเหตุ  เนื่องจากสติกเกอร์ที่ติดประชาสัมพันธ์ตามห้องต่างๆ ยังสามารถใช้งานได้ดี จึงไม่จัดท าใหม่  
                 ให้ให้งบประมาณไม่ได้ใช้  
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
 

ค่าห้องประชุมอิน จ านวน  36 
ชั่วโมง 

300 บาทต่อ
ชั่วโมง 

10,800  

2 ค่าเครื่องเสียง จ านวน 36
ชั่วโมง 

100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

3,600  

3 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
36 ชั่วโมง 

100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

3,600  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.1 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานช่วยให้เกิดความม่ันใจในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร และมีความเข้าใจที่ตรงกัน จึงสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ตามแนวทาง COSO 
 7.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่จ าเป็นในการบริหารงานที่มีการปรับเปลี่ยน
ค่อนข้างมาก ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและน ามาใช้ในการบริหารงานองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยธรรมาภิ
บาล 
 7.3 การวางแผนการจัดประชุมจะต้องมีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้เข้าประชุม และจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ เอกสารการอบรมให้พร้อม เพ่ือให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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 7.4 การสร้างจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงการลดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และสร้าง
การมีส่วนร่วม 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ที่มีความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
แนวทาง COSO  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศท่ีจ าเป็นในการบริหารงานเป็นอย่างดี 
 8.2 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองจึงสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
 8.3 ผู้บริหารให้ความส าคัญและร่วมกิจกรรมการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางต่อการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
 8.3 วิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน และมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
 8.4  ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร และนักศึกษาทุกคนในวิทยาลัย 
 
9. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 ปัญหา/อุปสรรค  
       9.1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีภารกิจหลายอย่าง 
และบางกิจกรรมมีการจัดประชุมในวันหยุดราชการ ท าให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมน้อย 
 9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       9.2.1 ควรมีการประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมและจัดช่วงเวลาการประชุม
ไม่ให้กระทบแผนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
           9.2.2 ควรมีการก ากับติดตามและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานสามารถรายงานผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

9.2.3 ควรจัดอบรมในวันและเวลาราชการ เพราะบุคลากรทุกคนจะได้มีส่วนร่วม 
   

ลงชื่อ   .นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
   (นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์) 

                                          ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

 
ลงชื่อ  พวงแก้ว  สาระโภค  (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

 วันที่.....28...เดือน..กันยายน.....พ.ศ....2560. 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
……………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่  46 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  :  โครงการเสริมสร้างวิทยาลัยสุขภาวะดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวพวงแก้ว สาระโภค นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์ นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์  

   นางพิสมัย ประทุมสังข์   
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน กันยายน 2560 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งหมด 113 คน ดังนี้ 
   7.1 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัย จ านวน 112 คน 
   7.2 วิทยากร จ านวน 1 คน 

๕. ผลการด าเนินงาน 
   ๕.๑ ผลการด าเนินการตามกิจกรรม  

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนด าเนินงาน 
   ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
ระยะที่ ๒ ขั้นด าเนินการ (DO) 
   ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   ๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
   3. การจัดกิจกรรม ดังนี้ 
      3.1 กิจกรรมปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม ชีวีมีสุข สุขภาพดี  
         ๓.๑.๑ การตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๐ 
         ๓.๑.๒ การป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
         ๓.๑.๓ การส่งเสริมสุขภาพ โดยรณรงค์ให้มีการออกก าลังกายตามความถนัด 
      ๓.๒ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา 

ประกอบด้วยกิจกรรม 
         ๓.๒.๑ การบันทึกข้อตกลงการทิ้งขยะ ณ จุดที่ก าหนด 
         ๓.๒.๒ การประชา สัมพันธ์ การรณรงค์ และสร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะ 
         ๓.๒.๓ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ และน้ าหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในวิทยาลัยทดแทนการใช้สารเคมี 
      ๓.๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/การ

น าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 



๓๒๖ 
 

      3.๔ กิจกรรม “ออมเพ่ืออนาคต” 
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล (CHECK) 
   ๑. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 

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 

การแปล
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 

3. ปริมาณของ
น้ ายาเอนก 
ประสงค์ชีวภาพที่
ใช้น้อยกว่าน้ ายาที่
มีส่วนผสมของ
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 มากที่สุด 

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 



๓๒๗ 
 

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 

การแปล
ผล 

7. ความสามารถ
ในการก าจัดกลิ่น 

4.1 มาก 4.29 มาก 4.60 มาก 4.10 มาก 4.08 มาก 

8. ความสามารถ
ในการล้างออกด้วย
น้ 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 มากที่สุด 

10. กลิ่นตกค้าง
หลังจากการล้าง
ออกด้วยน้ าสะอาด 

4.1 มาก 4.36 มาก 4.13 มาก 4.10 มาก 4.38 มาก 

11. ประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้
น้ ายาเอนกประสงค์
ชีวภาพ 

4.5 มาก 4.36 มาก 4.33 มาก 4.50 มาก 4.31 มาก 

12. ใช้เวลาในการ
ท าความสะอาด
ลดลงจากเดิม 

3.8 มาก 3.71 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 3.77 มาก 

13. การถนอม
พ้ืนผิวของอุปกรณ์
ภายหลังใช้น้ 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 
 

ตอนที่ 3  เปรียบเทียบความแตกต่าง  สิ่งท่ีได้เรียนรู้/ความรู้สึก  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้น้ ายาที่มีส่วนผสมของสารเคมีเดิมที่ใช้ กับน้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพ 
   1.1 น้ ายาล้างจานที่มีส่วนผสมของสารเคมี หลังใช้งานเสร็จทุกครั้งมือจะลอกและแพ้ มีกลิ่นแรงและฉุน 



๓๒๘ 
 

ส่วนน้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพ หลังใช้งานเสร็จแล้วหลังใช้งานเสร็จแล้วมือไม่ลอก ดีต่อสุขภาพ  
และล้างคราบไขมันได้ดี 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 พ้ืนจะมีความมันเงากว่า แต่น้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพ  
ถ้าใช้ล้างห้องน้ าและถูพ้ืน พ้ืนจะเป็นสีหม่น ไม่มันเงา 
   1.7 น้ ายาที่มีส่วนผสมของสารเคมีจะมีกลิ่นหอมแรงกว่า 

 2. สิ่งที่ได้เรียนรู้/ความรู้สึก   
   2.1 รู้สึกปลอดภัยในการใช้งานหรือใช้ผลิตภัณฑ์ในการท าความสะอาด เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก 
วัสดุธรรมชาติล้วนๆ ช่วยลดปญัหาสุขภาพท่ีพบ เช่น มือแตกเป็นแผล มีอาการแสบ ผิวหนังที่มือบางลง  
ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ มีอาการแสบจมูกขณะท างาน  
   2.2 ท าให้มีพลังในการท าดีต่อๆไป ว่าเราสามารถท าได้ และท าได้ดี 
   2.3 น้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพมีกลิ่นหอมธรรมชาติ สามารถใช้ท าความสะอาด ก าจัดคราบสกปรกได้ดี 
และช่วยให้พื้นหินอ่อนมันวาวขึ้น  ก าจัดกลิ่นได้ดี เช่น ช่วยลดกลิ่นฉุนของปัสสาวะในห้องน้ า ลดกลิ่นอับของเสื้อผ้า เป็นต้น  
   2.4 สามารถท าใช้เองได้ในครัวเรือน วิธีการท าไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์และวัสดุหาซื้อได้ง่าย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
   3.1 กลิ่นของผลิตภัณฑ์ยังไม่หอมและยังไม่มีกลิ่นที่หลากหลาย ควรจะเพ่ิมกลิ่นในผลิตภัณฑ์ให้เข้มข้นมากกว่าเดิม 
   3.2 ปรับแพ็คเกจ และสร้างแบรนด์ของ วศม. ให้โดดเด่น แตกต่างจากแหล่งอ่ืนๆ 
   3.3 อยากให้ใช้น้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพต่อไปเรื่อยๆ เพราะช่วยประหยัดงบประมาณ และดีต่อการใช้งาน 

 
   2. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และน าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือน าข้อเสนอแนะ

น าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
  
   ๕.๒ ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. กลุ่มเป้าหมายมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดูแลสุขภาพ การด าเนินชีวิต และ/
หรือการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

กลุ่มเป้าหมายมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ การด าเนินชีวิต และ/หรือการ
ปฏิบัติงาน จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖ 

๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ใน



๓๒๙ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
โครงการอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

ระดับมากข้ึนไป (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓)  

๓. ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม ดีขึ้นเมื่อเทียบจากเดิม ร้อยละ 5 

ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ดีขึ้นเมื่อเทียบจากเดิม ร้อยละ 5 

 
๖. งบประมาณ 
   ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

กิจกรรม 3.1.1 การอบรมในหัวข้อ “ปฏิวัติชีวิต ปฏิวัติสุขภาพ : มหัศจรรย์แห่งวิถีธรรมชาติในการป้องกันและขจัด
โรคร้าย” 

1 ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

10,200 - 0 0 10,200 - 100 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร 4,200 - 0 0 10,200 - 100 
รวม 14,400 - 0 0 14,400 - 100 

กิจกรรม 3.2 – 3.5 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๘๕,๐๐๐  - 15,615 - 69,385 - 81.63 
2 ค่าตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๖๐,๓๐๐ - 43,230 - 17,๐7๐ - 100% 

3 ค่าของสมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน 

๑,๕๐๐  - ๑,๕๐๐ - 0 - 0% 

รวม 146,800  86,455 - 60,345  41.28 
 รวมทั้งหมด ๑๖๑,๒๐๐  - 60,345 - 100,855  62.57 

  
 ๖.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 
มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ไม่มี    
 
 
 



๓๓๐ 
 

๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 ๗.๑ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานและในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ท าน้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพ 
 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 ความคุ้นชินกับการใช้สารเคมีมากกว่าการใช้น้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพ 
  ๙.๑.๓ การบริหารจัดการขยะยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 ๙.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ๙.๒.๑ จัดหารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการออกก าลังกายให้เหมาะกับบุคลากรของวิทยาลัย 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก /รณรงค์ให้เห็นความส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
  ๙.๒.๒ ชี้แจงและท าความเข้าใจกับบุคลากรที่เก่ียวข้องในการใช้น้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพ การ
ปรับปรุงคุณภาพของน้ ายาเอนกประสงค์ชีวภาพให้มีรูปลักษณ์ที่น่าใช้มากขึ้น เช่น การปรับกลิ่น คุณภาพน้ ายา 
และระยะเวลาการเก็บรักษา/ใช้งาน เป็นต้น การท าวิจัยสนับสนุน 
  ๙.๒.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ การจัดท าปรับแพ็คเกจ และสร้างแบรนด์ของ วศม.  
  ๙.๒.๔ ประชุมทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและจัดท ามาตรการข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการขยะ
ของวิทยาลัย เพ่ือสร้างรายได้และส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
 
 

ลงชื่อ    เลี่ยมทอง โคตรพัฒน์  (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
(นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์) 

  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

ลงชื่อ    พวงแก้ว  สาระโภค    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
          (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
    วันที.่..15.... เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 



๓๓๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่  47 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการสรรหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ์  นางสุรีย์พร  ทาทอง   นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560      
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป   อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
      5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ 
  1)ขั้นเตรียมการ(PLAN) 
     ๑. ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนด าเนินงาน 

   2. ส ารวจและรวบรวมความต้องการใช้พัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์) รวมทั้งความต้องการใน 
การจ้างเหมาบริการงานรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากทุกกลุ่ม รวมทั้งวิเคราะห์ความต้องการและ
สรุปผลการส ารวจและการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหาร 

    3. จัดท าแผนการสรรหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รวมทั้งการจ้างเหมาบริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผู้มีอ านาจอนุมัติ
แผนการจัดซื้อพัสดุของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  2560 
  2)การด าเนินการ (DO) 
      ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    ๒. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแผน 
    3. ก ากับติดตามการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการจ้างเหมาบริการงานรายบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
   ๔. จัดท าแผนการสรรหาและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๕ ปี (งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

ดังนี้ 
             ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนค าของบประมาณระยะ ๕ ปี 

        ๔.๒ ส ารวจและรวบรวมความต้องการใช้พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑- 
๒๕๖๕ จากทุกกลุ่ม 
        ๔.๓ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนค าของบประมาณระยะ ๕ ปี เพื่อสรุปผลการ
ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้พัสดุในระยะ ๕ ปี และจัดท าแผนการสรรหาพัสดุ ๕ ปี เสนอต่อ
ผู้บริหาร 
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        ๔.4 เสนอค าของบประมาณในการจัดซื้อพัสดุ (เฉพาะครุภัณฑ์) ประจ าปีงบประมาณ 
2561-๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก 

   5. ก ากับติดตามการปรับปรุงซ่อมแซม การใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
รถยนต์ 

   6. จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์และลงบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
  3) ขั้นประเมินผล (CHECK) 
     1. ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานสรรหาและจัดซื้อพัสดุ 

   2. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งสรุปถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
พัสดุ  และน าเสนอ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
      5.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ระดับ 5  
2. มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90  

 1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระดับ 5 
ตามรายงานส่ง PA สถาบันพระบรมราชชนก 
2. มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนคิดเป็น
ร้อยละ 87.50 
-จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 16 รายการ  
-รอบท่ี 1 ทั้งหมด 12 รายการ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
10 รายการ คือ 1.รายการกล้องถ่ายภาพติดผนังไม่มีผู้
เสนอราคาได้เนื่องจากราคาเสนอเกินราคากลางต่อรอง
ลดไม่ได้ และ2.รายการชุดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ
เนื่องจากวิทยาลัยให้ยุบรายการซื้อ 
-รอบท่ี 2 จ านวน 4 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 4 
รายการ และมีการวิเคราะห์ตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณทีใช้ 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

1 ค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุม
คณะกรรมการ
จัดท าแผนค า

- 5,200 - 0 - 5,200 100 
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ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

ขอ
งบประมาณ ฯ   

2 วัสดุก่อสร้าง      - ๕0๐,๐๐๐ - 354,685 - 145,31
5 

0 

3 เครื่องท าน้ า
เย็น  ๕ เครื่อง   

- ๑๑๕,๐๐๐ - ๑๑๕,๐๐๐ -  0 

4  เครื่องชุด
กรองน้ า๓ ชุด   

- ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ -  - 

5 เครื่องตัดหญ้า
และสายสะ 
พาย 2 เครื่อง     

- 15,000 - 19,000 -  -26.67 

6 เครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้2เครื่อง   

- 16,000 - 11,000 -  31.25 

7 เครื่องปรับ 
อากาศ
หอประชุม
ขนาด 
๑๒๐,๐๐๐ 
BTU ๒ ตัว   

- ๔๙๙,๐๐๐ - 499,000 -  0 

8 โต๊ะ
เอนกประสงค์
และเก้าอ้ี   

- 130,000 - 77,800 - 52,200 40.15 

9 ปรับปรุง
ซ่อมแซมเสา
ตอม่ออาคาร
เรียน   

- ๒๘๒,๐๐๐ - 220,000 -  21.98 

10 ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบเครื่อง

- 87,000 - 35,000 -  59.77 
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ล าดั
บท่ี 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือ
จ่าย 

เสียง   
11 ปรับปรุง

ซ่อมแซม
เครื่องปรับอา
กาศห้อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย   

- 12,000 - 12,000 
 

- - 0 

12 ค่าเบี้ยประกัน
อุบัติเหตุ
รถยนต์   

- 20,000 - 7,662 - 12,338 61.69 

13 วัสดุส านักงาน   7๐๐,๐๐๐ - 191,178 - - - 72.69 
14 วัสดุเชื้อเพลิง  3๒๐,๐๐๐ - 188,796 - - - 41.00 
15 วัสดุงานบ้าน  50๐,๐๐๐ - 149,292 - - - 70.14 
16 วัสดุไฟฟ้า    575,๐๐๐ - 176,687 - - - 69.27 
17 วัสดุ

การเกษตร   
๑๐,๐๐๐ - 10,000 - 0 - 0 

18 วัสดุอื่น ๆ    ๑3๐,๐๐๐ - 413,652 - - - 218.1
9 

19 ค่าจ้างเหมา
บริการงาน
บุคคล 25 คน   

2,300, 
000 

- 872,816 - 1,427, 

184 

- 30.84 

 รวมทั้งหมด 2,829,800 1,705,200 2,002,421 1,375,147 827,379 330,013 25.52 
  
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
 

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 
ชั่วโมง   

100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

3,000  

 รวมมูลค่า  3,000  
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7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
  7.1 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ บรรลุวัตถุประสงค์
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 
 
8.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.1 วิทยาลัยมีระบบการบริหารงานพัสดุที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีข้อร้องเรียนในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  
          8.2 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของพัสดุที่ด าเนินการจัดซื้อ  
 
9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 9.1 ปัญหา/อุปสรรค 
  1) การจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามแผน เช่น รายการกล้องถ่ายภาพ ไม่มีผู้เสนอราคาได้
เนื่องจากราคาเสนอเกินราคากลางต่อรองลดไม่ได้ และ รายการชุดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษยังไม่มีความพร้อม
ในการใช้งานวิทยาลัยให้ยุบรายการซื้อ 
 9.2 ข้อเสนอแนะ 
   1) เห็นควรเสนอแนะให้แต่ละงานได้จัดท าแผนการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม
รายละเอียดที่ถูกต้อง เช่น คุณลักษณะและราคางบประมาณ เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดซื้อพัสดุ 

 
ลงชื่อ      พวงเพ็ชร  อุทาหงษ์     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางพวงเพ็ชร  อุทาหงษ์) 
                                              ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
ลงชื่อ      .พวงแก้ว  สาระโภค     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

 วันที่.. 28 ..เดือน.....กันยายน.....พ.ศ....2560. 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
…………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่  48 
๑. ชื่อโครงการ   สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Workplace)                            
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์และคณะ 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม  2560  ถึงเดือน กันยายน 2560 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา รวมทั้งหมด 580 คน ดังนี้ 
              4.1  อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 90 คน 
              4.2  นักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน 490 คน 
5. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 
       5.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) ส ารวจและรวบรวมความต้องการในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัย และ 
สรุปผลการส ารวจและการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหาร ผลการส ารวจค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.77 อยู่ในระดับมาก พบว่า
ค่าเฉลี่ย 3.54 และแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร 3.54 

 ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 
           1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ   ได้รับอนุมัติโครงการ 
           2. ประชาสัมพันธ์โครงการ3. จัดกิจกรรม ๕ส. ในที่ประชุมประจ าเดือน ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ

แจ้งทางไลน์ 
          ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส  
          4. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์กิจกรรม ๕ส.บริเวณห้องท างาน ห้องเรียน หอพักและบริเวณรอบอาคาร

เรียน หอพักและรอบวิทยาลัย ในที่ประชุมประจ าเดือน ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแจ้งทางไลน์ 
          5. จัดท ามาตรฐานสถานทีท างาน มีการก าหนดมาตรฐานห้องท างานตามเกณฑ์ 5 ส และแจ้งให้ทราบ

ทั่วกัน โดยติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
           6. ท าBig cleaning day ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ผลการประเมินกิจกรรม5ส. จ านวน

พ้ืนที่ท ากิจกรรม จ านวน  20  พื้นที่ ผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ65 จ านวน 17 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 15     
           7. มีการประเมินความพึงพอใจตามแบบฟอร์มที่ก าหนดจากบุคลากรและนักศึกษา รอบท่ี 1 ผลการ

ประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมสิ่งแวล้อมที่อยู่คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.86 จากคะแนน
เต็ม 5             8. มีการจ้างปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารเรียน 1 ครั้ง(สวนหย่อม) 

 9. การด าเนินการจัดกิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย ในวันที่  16 สิงหาคม 2560  เวลา 15.00-
18.00 น. ณ  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากร จ านวน 30 คนและนักศึกษาจ านวน 122 



๓๓๗ 
 

คน โดยวิทยากรมีการบรรยายสาเหตุการเกิดอัคคีภัยวิธีการใช้อุปกรณ์ถังดังเพลิง และวิธีการดับไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์
ซ้อมอพยพเมื่อเกิดไฟไหม้ ระบบป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์และบุคลากรนักศึกษา ได้รับการฝึกวิธีดับเพลิงและใช้อุปกรณ์  

 10. มีการปรับตกแต่งภูมิทัศน์  ปรับแต่งสวนหย่อมด้านหน้าอาคารและปลูกต้นไม้ประดับบริเวณ
ด้านหน้าวิทยาลัยเพิ่มเติม โดยการปลูกต้นดาวเรือง 

3) ขั้นประเมินผล  (CHACK)    ประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ 

 
5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.สถานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน อย่าง
น้อยร้อยละ80ของพื้นที่ 

1) กิจกรรม 5ส. ท าBig Cleaning day สิงหาคม 2560 
1. ผลการประเมินสถานที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน อย่างน้อยร้อยละ
80 ของพ้ืนที่ได้ร้อยละ 65 

2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมท่ีน่าอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป ค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมคะแนนคิดเป็นร้อยละ3.93 จากคะแนนเต็ม 5   
 

 
6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

๑. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์จัด
กิจกรรม 

20,000 - -  20,000 - 100 

๒. วัสดุ
การเกษตร
และต้นไม้ 

100,000 - 55,230 - 44,770  44.77 

3. ซ้อมอัคคีภัย 
 ค่าตอบแทน 4,800 - 3,000 - 1,800 - 42.95 



๓๓๘ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

วิทยากร 
ค่าสาร
ดับเพลิง 

9,800 - 2,700 - 7,100 - 

ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิง  
(น้ ามัน แก๊ส) 

1,000 - 1,000 - - - 

รวม 135600 - 61,930 - 73,670 - 54.33 
 
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุมอินถวา  
1 ชั่วโมง 

300 บาทต่อชั่วโมง 300  

 รวมมูลค่าใช้จ่าย  300  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.๑  การด าเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ก าหนดจะท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
 7.๒  การท างานเป็นทีม 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.๑ ได้รับการสนับสนุนแผนงานโครง/โครงการ และงบประมาณที่เพียงพอ 
 8.๒การร่วมมือของทีมงาน 
  
9. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 ปัญหา/อุปสรรค  
  9.1.1   กลุ่มรับผิดชอบจัดท ากิจกรรม 5ส. ไม่มีเวลาว่างด าเนินการเพียงพอท าให้กลุ่มผ่าน
เกณฑ์มีน้อย 
 
 
 



๓๓๙ 
 

9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  9.2.1   ก าชับให้ทุกคนเห็นความส าคัญของกิจกรรม 5ส ประจ าวัน และวัน Big cleaning day  
   9.2.2 มีมาตรการก ากับชัดเจน  และหาสิ่งจูงใจที่เหมาะสม เชนรางวัล  
 
 

ลงชื่อ       เลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 (  นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์ ) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

ลงชื่อ.    สุภาภรณ์  จันทรสอน   (ผู้รับผิดชอบ) 
(นางสุภาภรณ์  จันทรสอน  ) 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

ลงชื่อ   พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 วันที่...28....เดือน...กันยายน.....พ.ศ.....2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่   49 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางเลี่ยมทอง  โคตรพัฒน์ , นางสาววิมลมาศ  แก้วสีขาว, นางสาวสุภิตกาญดา บุตรสาธรรม 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2560 
4. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 602 คน ประกอบด้วย 
 4.1  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 112 คน 

4.2  นักศึกษา  จ านวน 490 คน  
5. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 

5.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 5.1.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
     (1) ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 
 5.1.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
     (1) จัดท าโครงการและขออนุมัติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 
     (2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต มือถือ  
     (3) เผยแพร่ข่าวกิจกรรมเป็นประจ าทุกเดือน 

    (4) จัดท าปฏิทิน/ตารางกิจกรรม/การประชุมผู้บริหาร 
 5.1.3 ขั้นประเมินผล (Check) 

       -แจกแบบสอบถามความพึงพอใจงานประชาสัมพันธ์ และประเมินระดับความพึงพอใจต่อ
การได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัย 

5.2 ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินการผลิตสื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต 
มือถือ  
2. จัดท าปฏิทิน/ตารางกิจกรรม/การประชุมผู้บริหาร 
คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อรูปแบบการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

แจกท าแบบสอบถาม และประเมินระดับความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย) 3.83 

 



๓๔๑ 
 

6. งบประมาณ 
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

1. ค่าของสมนาคุณ
การดูงาน 

๑,๕๐๐ - ๓๖๐ - 1,140 - 76 

2 
 
 
 

 

 วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าสื่อประชา 
สัมพันธ์ต่างๆ เช่น 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

10,000  
 
 
 

- 
 
 
 

0 
 
 

 

- 10,000 - 100 

3 ค่าแปลเอกสารเป็น
ภาษา ต่างประเทศ 
จ านวน 20 หน้า 

10,000 - 0 - 10,000 - 100 

 รวมทั้งหมด ๒๑,๕๐๐ - ๓๖๐ - ๒๑,๑๔๐  ๙๘.๓๒ 
 
 6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน 2 
ชั่วโมงๆ  

300 บาท/ชม. 600 บาท  
 

 

2. 
 

ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
ชั่วโมงๆ 

100 บาท/ชม. 200 บาท  

๓. ค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
ชั่วโมงๆ 

100 บาท/ชม. 200 บาท  

 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 7.๑ ศึกษาหาความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
 7.๒ การประสานงานกับบุคลากรภายในวิทยาลัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 7.3 การจัดท าสื่อ จดหมายข่าว/กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
 
 



๓๔๒ 
 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 8.๑ บุคลากร (Man) = การประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับข่าวสารกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ โดยแต่ละงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 8.2 เงิน (Money) = วิทยาลัยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ ป้ายโปสเตอร์ 
 8.3 วัสดุ Materials = วิทยาลัยให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 8.4 การบริหารจัดการ (Management) = บุคลากรที่เก่ียวข้องมีการประชุมวางแผนงานประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
9. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 9.1 ปัญหา/อุปสรรค 
  9.1.1 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 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     สุภิตกาญดา บุตรสาธรรม    (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
     (นางสาวสุภิตกาญดา บุตรสาธรรม) 

     เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ลงชื่อ     วิมลมาศ  แก้วสีขาว      (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 (นางสาววิมลมาศ  แก้วสีขาว) 
     นักจัดการงานทั่วไป 
 

ลงชื่อ    พวงแก้ว  สาระโภค    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 วันที่      เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 



๓๔๓ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  
………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรม   50 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   :    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ผู้รับผิดชอบ :  นายวาที สีกมล 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ : ระหว่าง  ตุลาคม 2559  -   ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย  
       4.๑ อาจารย์  ๕๐ คน  
  4.๒ บุคลากรสายสนับสนุน ๒๑ คน 
  4.๓ นักศึกษา ปี ๒ จ านวน ๑๐๒ คน 
  4.๔ นักศึกษา ปี ๑ จ านวน ๑๓๘ คน 
  5.๕ วิทยากรภายใน ๓ คน 
                           รวม ๓๑๔   คน 
๕. ผลการด าเนินงาน  
    ๕.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
  ๑. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ  
 บุคลากร 
  ๒. ประชุมกลุ่มงานศูนย์สารสนเทศและบริการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
          ๒) ขั้นด าเนินการ  (DO) 

 ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
     ๓.๑ ประชุมเชิปฏิบัติการกลุ่มอาจารย์ 
        - การใช้ Google App  
        - การใช้ Back Office (การไปราชการ การลาทุกประเภท) 
   ๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสายสนับสนุน 
        ๓.๒.๑ สายสนับสนุน Back Office 
           - การใช้ Google App 
           - การใช้ Back Office (การไปราชการ การลาทุกประเภท) 
 



๓๔๔ 
 

       ๓.๒.๒ สายสนับสนุนทั่วไป 
           - การลงใบลาในระบบ MIS 
           - การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
   ๓.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มนักศึกษา 
       ๓.๓.๑ อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
         - การใช้ Google App 
         - การใช้และการดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
         - การดูแลรักษาคอมพวิเตอร์เบื้องต้น 
   ๓.๓.๒ อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
         - การใช้ Google App 
         - การใช้และการดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
         - การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 ๓) ขั้นด าเนินการ  (CHACK) 

 ๑.ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุม/อบรมของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
                 ๒.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการโดยใช้แบบประเมินเกี่ยวข้อง เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป 
                ๓.เสนอผลรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อไป    
 
  5.2  ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

กลุ่       กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจ านวน  
        292 คน คิดเป็นร้อยละ 93 

2. อาจารย์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะ
ในการใช้งาน Google App  และระบบ Back 
Office เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบจากเดิม อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

อาจารย์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 41 คน มีความรู้
และทักษะในการใช้งาน Google App  และระบบ 
Back Office เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบจากเดิม อย่างน้อยร้อย
ละ ๘2 

3. บุคลากรสายสนับสนุน Back Office มีความรู้
และทักษะในการใช้งาน Google App และระบบ 
Back Office เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบจากเดิม อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

บุคลากรสายสนับสนุน Back Office จ านวน 10 คน  
มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Google App และ
ระบบ Back Office เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบจากเดิม อย่าง
น้อยร้อยละ 100 

4. บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป มีความรู้และทักษะ
ในการใช้ระบบ MIS ลงใบลา และการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบจากเดิม 

บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป จ านวน 11 คน มีความรู้
และทักษะในการใช้ระบบ MIS ลงใบลา และการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบจากเดิม อย่าง
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ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ น้อยร้อยละ 100 
5. นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบ
เครือข่าย และ Google App รวมทั้งการใช้งานและ
การดูแลอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์, การดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบจากเดิม อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

๑.นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่านการอบรมจ านวน ๑๐๒ คน 
มีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบเครือข่าย และ 
Google App รวมทั้งการใช้งานและการดูแลอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์, การดูแลรักษา คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่ผ่านการอบรมจ านวน ๑๓๘ คน 
มีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบเครือข่าย และ 
Google App รวมทั้งการใช้งานและการดูแลอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์, การดูแลรักษา คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

6.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่
ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.11) 

 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล า 
ดับที่ 

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย 
จ านวนเงินที่ใช้

จริง 
เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน

ภายนอก 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหารว่าง
และอาหาร
กลางวัน                          

30,800 - 20,200 - 10,600 - 34 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดท ารูปเล่ม
และอ่ืนๆ 

- - - - - - - 

3. ค่าวิทยากร - - - -  - - 
รวมทั้งหมด 30,800 20,200 10,600 34 
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        6.๒   มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนมูลค่าใช้จ่าย

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ห้องประชุมอินถวา  52 ชั่วโมง  300 บาทต่อ
ชั่วโมง 

15,600  

2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 52 
ชั่วโมง 

๑๐๐ บาทต่อ
ชั่วโมง 

5,200  

3. ค่าเครื่องเสียง 52 ชั่วโมง ๑๐๐ บาทต่อ
ชั่วโมง 

5,200  

รวม  26,000  
 
๗. บทเรียนที่ได้เรียนรู ้
 1. การท างานควรมีการวางแผนที่ดี และมีทีมงานที่ดีในการท างานจึงจะสามารถด าเนินโครงการ ส าเร็จได้ 
 2. ความรู้ที่ได้รับหากไม่มีการน าไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นควรมีการน าความรู้จากการอบรมไป 
ใช้และต่อยอดความรู้เพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร 
 3. การถ่ายทอดความรู้นั้นต้องเป็นผู้รู้ที่แท้จริง มีการเตรียมตัวเตรียมข้อมูลในการถ่ายทอดให้มี ความ
พร้อมมากที่สุด 
 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ๑. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรเป็นอย่างดีท าให้โครงการเกิดข้ึนและด าเนินการไปได้ 
อย่างราบรื่นและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  2. การได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรม 
  3. การท างานเป็นทีมของผู้จัดโครงการ 
 
๙. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา(ACT) 
 9.1 ปัญหา/อุปสรรค  
  9.1.1 ความพร้อมของผู้เข้าอบรมที่ไม่สามรถเข้าอบรมได้ตารางก าหนดได้ทุกคน 
  9.1.2 เวลาในการจัดอบรมน้อยเนื่องจากผู้เข้าอบรมมีงานอ่ืนๆต้องไปท าจึงท าให้เข้าอบรมได้ไม่  
 ต่อเนื่องตลอดการอบรม 
 
 9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  9.2.1. ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มีระยะเวลามากกว่าขึ้นและหลายรอบ 
  9.2.2. ควรจัดอบรมหลักสูตรนี้ทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ 
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  9.2.3. มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจให้คลอบคลุม 
  9.2.4. อยากให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมีความพร้อมในการใช้งานมากกว่านี้ 
 

 
ลงชื่อ          นายวาที     สีกมล         (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

                                    (นายวาที      สีกมล) 
                      ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ลงชื่อ         พวงแก้ว     สาระโภค     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
             (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                          วันที่  25  เดือน ธันวาคม พ.ศ 2559 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
…………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 52 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน์ และ นายสชุาติ  เรืองวิเศษ  
3. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560   
4. กลุ่มเป้าหมาย 

5.๑ อาจารย์พยาบาล จ านวน 50 คน 
5.๒ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 41 คน 
   รวมจ านวนทั้งสิ้น  91 คน   

5. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     5.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 

 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
วิเคราะห์ ผลการพัฒนาบุคลากร ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในปีที่ผ่านมา 

2)  ขั้นด าเนินการ (DO) 
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
-จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-ประชาสัมพันธ์โครงการ 
-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสายสนับสนุนเชิงนวัตกรรม 
-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการและการบันทึกการประชุม 
-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย 
-พัฒนาตามความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยส่งบุคลากรเข้าประชุม/อบรมยัง

หน่วยงานภายนอก เช่น ด้านพัสดุ   ด้านการเงินและบัญชี  ด้านบรรณารักษ์/ห้องสมุด ด้าน
ห้องปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านยานพาหนะ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านงานสรรบรรณ ด้านการ
เจ้าหน้าที่และทรัพยากรบุคคล และอบรม ศึกษาดูงานด้านอ่ืนๆที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ปฐมนิเทศบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนต าแหน่งและปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาอาจารย์ 
-จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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-พัฒนาตามความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยส่งบุคลากรเข้าประชุม/อบรมยัง
หน่วยงานภายนอก เช่น ด้านการบริหาร (ผบก/ผบต.) ด้านวิชาชีพพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ/การ
พยาบาลเด็ก/การผดุงครรภ์/การพยาบาลครอบครัวและชุมชน) ด้านวิชาการ (วิจัย/การให้ค าปรึกษา/การ
ประกันคุณภาพ/การเรียนการสอน/ภาษาต่างประเทศ/ยุทธศาสตร์/ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน)  

  -ปฐมนิเทศบุคลากรที่กลับจากลาศึกษาต่อ 
 ๓)  ขัน้ประเมินผล (CHECK) 
    สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

        5.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพตามแผนครบตามเกณฑ์ที่สภาการ
พยาบาลก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ
ครบตามเกณฑ์ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
โดยมีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาอยู่ระหว่าง 63 -543 
ชั่วโมง 

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา จ านวน 35 คน 
จาก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22 ไม่ได้รับการพัฒนา
จ านวน 1 คนเนื่องจากป่วย ปัญหาสุขภาพ โดยมี
จ านวนชั่วโมงการพัฒนาอยู่ระหว่าง 10 -254 ชั่วโมง 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนภายหลัง
ได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) อย่างน้อยร้อยละ 
80 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนภายหลังได้รับการพัฒนาอยู่
ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 85 

ผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐  

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ ๘๐  

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่/กลับจากลาศึกษาต่อ
ได้รับการปฐมนิเทศและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่/กลับจากลาศึกษาต่อได้รับการ
ปฐมนิเทศและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
100 ดังนี้ 
๑. ปฐมนิเทศอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา จ านวน 9 คน 
ไดแ้ก่ อ.สาคร อินโทโล่ อ.รัตติกานต์ อ.อนุชา ไทยวงษ์ 
อ.ศิริพร ภูษี อ.นงลักษณ์ ค าสวาสดิ์         อ.ภัทรินทร์ 
ศรีนอ อ.ศุภรดา อ.วสันต์ และ อ.จารุณี อินทฤทธิ์ 
๒. ปฐมนิเทศ สายสนับสนุนที่ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 
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 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 2 คน ได้แก่ น.ส.วิมลมาศ แก้วสีขาว น.ส.ภัณฑิ
ลา อุรพนม 
๓. ปฐมนิเทศสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใหม่ จ านวน 1 
คน คือ น.ส.วราภรณ์ พลต้าง 
 

 
6. งบประมาณ 
    6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ 
รายการที่
ใช้จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เหลือจ่าย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสายสนับสนุนเชิงนวัตกรรม 
1 ค่าตอบแท

นวิทยากร 
16,800 - 8,400 - 8,400 - 50 

2 ค่าเดินทาง
วิทยากร 

10,000 - 3710 - 6,290 - 62.9 

3 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

1,000 - 540 - 460 - 46 

4 ค่าท่ีพัก
วิทยากร 

3,000 - 2,800 - 200 - 6.66 

5 ค่าอาหาร
และ
อาหารว่าง 

16,400 - 14400 - 2,000 - 12.19 

รวม 47,200 - 29,850 - 17,350 - 36.75 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการและการบันทึกการประชุม 

1 ค่าตอบแท
นวิทยากร 

4,200 - 4,200 - 0 - - 

2 ค่าเดินทาง
วิทยากร 

1,000 - 100 - 900 - 90 

3 ค่าอาหาร
และ

4000 - 3,600 - 400  10 
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อาหารว่าง 
รวม 9,200 - 7,900 - 1,300  14.13 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย 
1 ค่าตอบแทน

วิทยากร 
8,400 - 4,200 - 4,200 - 50 

2 ค่าเดินทาง
วิทยากร 

6,000 - 300 - 5,700 - 100 

3 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 

1,500 - 0 - 1,500 - 100 

4 ค่าอาหาร
และอาหาร
ว่าง 

2,000 - 2,000 - 0 - - 

รวม 17,900 - 6,500  11,400  63.68 
การพัฒนาความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยส่งไปประชุม/อบรมที่หน่วยงานภายนอกตามความต้องการ
ในการพัฒนาตนเอง 

1 งบพัฒนาตนเอง
ส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุน 

252,000 - 9,992 - 242,008 - 96.03 

2 งบกลางในการ
พัฒนางาน 

93,300 - 164,048 - -70,748 - -75.83 

รวม ๓45,3๐๐  174,040  171,260 - 49.59 
การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ โดยส่งไปประชุม/อบรมที่หน่วยงานภายนอกตามความต้องการใน
การพัฒนาตนเอง 
1 งบพัฒนา

ตนเองส าหรับ
อาจารย์ 

51๐,๐๐๐ - 210,725 - - 299,275 58.68 

2 ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม
หลักสูตร ผบต. 
และ ผบก 

๑๔๐,๐๐๐ - 97,844 - - 42,156 30.11 

3 งบกลางในการ
พัฒนาตาม
แผนและการ
พัฒนางาน 

1,340,000 - 856,842 - 483,158 - 36.06 
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6.๒  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  52 
ชั่วโมง 

100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

5,200  

2 ค่าเครื่องเสียง 42 ชั่วโมง 100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

4,200  

3 ค่าห้องประชุมอินถวา  42 
ชั่วโมง 

300 บาทต่อ
ชั่วโมง 

12,600  

 รวมมูลค่าใช้จ่าย  23,000  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 

๑. การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
๒. กระบวนการท างานเป็นทีม 
  

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
 ๒. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม 
 ๓. ความมุ่งมั่นตั้งใจและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ของผอ./รอง
ผู้อ านวยการ/
หัวหน้ากลุ่ม 
วิชา,กลุ่มงาน 

  1,990,000 - 1,165,41
1 

- 824,589  41.44 

กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรที่กลับจากลาศึกษาต่อ/บุคลากรใหม่ 
1 งบกลางในการ

พัฒนา/
ปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ 

50,000 - 13,940 - 36,060 - 72.12 

รวม 50,000 - 13,940 - 36,060 - 72.12 
รวมทั้งหมด 2,459,600 1,397,641 1,061,959 43.18 
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9. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
 9.1 ปัญหา/อุปสรรค 
  9.1.1 การติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ยังไม่ต่อเนื่อง และงานยังไม่มีการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าคุ้มทุนในการพัฒนาบุคลากร 
 9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  9.2.1 วิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
  9.2.2 ผู้รับผิดชอบควรมีจัดท าแผนการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เนิ่น ๆ และมี
การประชุมชี้แจงให้ผู้ประเมิน (หน้ากลุ่มวิชา/หัวหน้ากลุ่มงาน/รองผู้อ านวยการ) เข้าใจ 
 

 
ลงชื่อ       ศุจินธร  วรานุสาสน์    .(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(.นางสาวศุจินธร  วรานุสาสน)์ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 

ลงชื่อ     พวงแก้ว  สาระโภค     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 วันที่....28.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ...2560. 
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วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 ………………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 54 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  :  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการเครือข่าย) 
2. ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวพวงแก้ว สาระโภค  นายชาลี ศิริพิทักษ์ชัย  และนางอรุณี ศรีสุยิ่ง 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
4. กลยุทธ์ที่ 5   ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในเครือข่าย 
5. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
          5.1 จ านวนวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
      - การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) 
      - การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) 
 5.2 ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  :  วันที่ 23– 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1 อาจารย์ที่เข้าอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน จากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน  
พระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 วิทยาลัย รวม 50 คน 
          7.2 อาจารย์ที่เข้าอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ค วิทยาลัย รวม 60 คน 

7.3คณะท างานจ านวน 15 คน  
รวมจ านวนทั้งสิ้น 125 คน   

 
8. ผลการด าเนินงาน 
     8.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
             1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

   2. ประชุมผู้รับผิดชอบเรื่องการด าเนินงานโครงการ 
ระยะที่ 2 ขั้นด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ประสานงานและติดต่อวิทยากร 
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๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการประกันคุณภาพ  
การศึกษา เครือขา่ยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ระยะที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
         ๑. สรุปผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 
     
 8.2   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1 ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การอบรมผู้
ประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อยร้อยละ 65 

1 ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ร้อยละ 100 

 
9. งบประมาณ 
 9.1 สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงินนอก
งบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “:  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และระดับ
สถาบัน” 

1 ค่าอาหารและ
อาหารว่าง  
บาท 

43,000 
 

- 39,400  - 3,600 - 8.37  

2 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

86,400 - 76,800 - 9,600 - 11.11 

3 ค่าเดินทาง
วิทยากร  

20,000  - 5,100 - 14,900 - 74.50 

4 ค่าท่ีพักวิทยากร  13,500 - 7,000 - 6,500 - 48.14 

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 37,500 - 21,039  16,461 - 43.89 

6 ค่าท่ีพักของ
อาจารย์ใน
เครือข่ายฯ 

135,000  - 29,500 - 10,500 - 78.14 

 รวมทั้งหมด 335,40
0   

- 178,83
9 

 156,56
1 

 46.68 

 



๓๕๖ 
 

 
 9.2  มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูล
ค่าใช้จ่าย(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าหอประชุม วศม. จ านวน 21 ชม. 500 บาทต่อ
ชั่วโมง 

10,500 บาท  

2. ค่าห้องประชุมอินถวา จ านวน 3 ชม.  300 บาทต่อ
ชั่วโมง 

900 บาท  

3. ค่าเครื่องเสียง จ านวน 21 ชม. 100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

2,100 บาท  

4. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 24 ชม. 100 บาทต่อ
ชั่วโมง 

2,400 บาท  

 รวมทั้งหมด 
 

 15,900 บาท  

 
10. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 10.1 การบริหารหลักสูตรและการบริหารสถาบันที่ดี 
 10.2 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

11.1 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรและระดับสถาบัน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและสถาบัน 
 11.2 หัวข้อการประชุมน่าสนใจและวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ประชุม  
 11.3 การท างานเป็นทีมของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 

12.1 รูปแบบกิจกรรม การน าเสนอเหมาะสม ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมมาก ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์มาก (ความถ่ี 2) 

12.2 สื่อการสอนอ่ืนที่วิทยากรใช้ประกอบ เช่น เอกสาร หนังสือราชการ ตัวหนังสือเล็ก มองเห็นไม่
ชัดเจน ยกเว้น Power point ของวิทยากรที่มองเห็นได้ชัดเจน ควรมีการปรับขยายจอภาพให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน และควรแจกก่อนการประชุม 



๓๕๗ 
 

 
12.3 สื่อโปรเจ็คเตอร์ ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร (ความถ่ี 1) 
12.4 วิทยากรควรเพ่ิมการแนะน าการเขียน  SAR (ความถ่ี 1) 
12.5 ควรมีการจัดอบรมในหัวข้ออ่ืนโดยทีมวิทยากรที่มีคุณภาพอย่างนี้อีก (ความถี่ 1) 
 
 
 

ลงชื่อ        อรุณี    ศรีสุยิ่ง.      (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                (นางอรุณี  ศรีสุยิ่ง) 
        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
 

ลงชื่อ     พวงแก้ว   สาระโภค    (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 
(นางสาวพวงแก้ว สาระโภค) 

        ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                วันที่  20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
……………………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ 55 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการก ากับติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลของ
เครือข่าย วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการเครือข่าย) 
๒. ผู้รับผิดชอบ  นางศรีจันทร์ ทองโรจน์  นายวาที สีกมล  นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์  
    และนางจีระวรรณ ศรีจันทร์ไชย 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 2   
๔. กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบก ากับติดตามการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ        
๕. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมาย  
 1. มี website เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
 2. มีฐานข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนเครือข่าย 1 ฐาน และฐานข้อมูลของเครือข่าย 
อย่างน้อย 1 ฐาน 
 3. มี VDO Conference เพ่ือการก ากับติดตามแผนงานโครงการ 
 4. ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) อย่างน้อยร้อยละ 80 
      4.1 การใช้งาน website (ประเมินจากบุคลากรแต่ละวิทยาลัย) 
      4.2 การใช้งานฐานข้อมูล (ประเมินจากผู้ดูแลระบบแต่ละวิทยาลัย) 
      4.3 VDO Conference (ประเมินจากผุ้บริหาร รอง ผอก. และผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง) 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
๗. กลุ่มเป้าหมาย   
 7.1 ผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 32 คน 
 7.2 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  จ านวน 6  คน 
 7.4 วิทยากร จ านวน 2 คน 
๘. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
     ๘.๑   ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
 1) ขั้นเตรียมการ (PLAN) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
 2) ขั้นด าเนินการ (DO)  
  2.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  2.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  



๓๕๙ 
 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนระบบและกลไก  
  2.3  ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 รอบ) 
 3) ขั้นประเมินผล (CHECK) 

  3.๑ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
  3.๒ ประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการด าเนินงานพัฒนาระบบกลไก การก ากับ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๓.3 น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการเครือข่าย/ผู้รับผิดชอบ เพื่อรับข้อเสนอแนะและ

น าไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
 
     ๘.๒   ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบสารสนเทศในการก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ฐาน 
2. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศในการก ากับ 
ติดตาม การปฏิบัติงาน 
3. มีการบันทึกและมีการน าระบบสารสนเทศใน
การก ากับ ติดตาม ไปใช้อย่างน้อย 1 ฐาน 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป (  มากกว่า ๓.๕๐) 
 

1. มีระบบสารสนเทศในการก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ฐาน 
2. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศในการก ากับ 
ติดตาม การปฏิบัติงาน 
3. มีการบันทึกและมีการน าระบบสารสนเทศในการ
ก ากับ ติดตาม ไปใช้อย่างน้อย 1 ฐาน 
4. อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  

 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับที่ รายการที่ใช้จ่าย 
แผนการใช้จ่าย 

จ านวนเงินที่ใช้
จริง 

เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงินนอก

งบ 
เงินงบ 

เงิน
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

1. ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 

195,184 - 40,800 - 154,384 - 79.09 

 รวมทั้งหมด 195,184 - 40,800 - 154,384 - 79.09 



๓๖๐ 
 

 ๙.๒  มูลค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน 

มูลค่าใช้จ่าย(บาท) 
หมายเหตุ 

1. 
 

ค่าห้องประชุมอินถวา 18 
ชั่วโมง  

300 บาทต่อชั่วโมง 5,400 บาท  

2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 
ชั่วโมง 

100 บาทต่อชั่วโมง 1,800 บาท  

3. ค่าเครื่องเสียง 18 ชั่วโมง 100 บาทต่อชั่วโมง 1,800 บาท  

 รวมมูลค่าใช้จ่าย  9,000 บาท  
 
๑๐. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
 การประสานงานต้องมีการประสานอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
๑๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ทุกวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญและร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม และให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูล
ในฐานข้อมูลที่รับผิดชอบ 
๑๒. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ACT) 
  

 
ลงชื่อ   ศรีจันทร์ ทองโรจน์     (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

(นางศรีจันทร์ ทองโรจน์) 
               ต าแหน่งบรรณารักษ์ช านาญงาน 

 
ลงชื่อ     พวงแก้ว สาระโภค     (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) 

(นางสาวพวงแก้ว สาระโภค) 
        ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

     วันที่.....28......เดือน...กันยายน......พ.ศ....2560.. 
 
 
 
 
 
 



๓๖๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
………………………………………………………… 

ล าดับที่โครงการ / กิจกรรมที ่ ๕๖ 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  โครงการ  “พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผน 
     ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาค  
     ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ2561” (โครงการเครือข่าย) 
๒. ผู้รับผิดชอบ   
  นางจีระวรรณ     ศรีจันทร์ไชย  
  นายกิตติศักดิ์      ไกรจันทร์ 
  นายชาลี            ศิริพิทักษ์ชัย 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  
       3.1) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ช่วงเดือนสิงหาคม –กันยายน 2560 
       3.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ   ระหว่างวันที่   20 - 22   กันยายน   พ.ศ. 2560                                  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 4.1 วิทยากร จ านวน 2 คน 

2.2 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยในเครือข่ายสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก      
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 สถาบัน ได้แก่ 

1) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม                       จ านวน 14 คน 
 2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา           จ านวน 13 คน 
 3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น               จ านวน 14 คน 
 4) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น       จ านวน 8 คน 
 5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี                จ านวน 15 คน 

6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์                 จ านวน 16 คน 
7) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์     จ านวน 14 คน 
8) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี   จ านวน 8  คน 
9) คณะท างานส านักยุทธศาสตร์ เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชก              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จ านวน 15 คน 
                                 รวมจ านวนทั้งสิ้น  119  คน  
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5. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและตัวชี้วัดโครงการ 
5.๑ ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 5.1.1   Plan 

            1)  ทบทวน / วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา   เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าโครงการ  ในการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า 
   มีกลยุทธ์ที่ด าเนินการ   7  กลยุทธ์   ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จ านวน  22  ตัวชี้วัด  ภายใต้
จ านวน 12  โครงการ   ด าเนินการบรรลุตัวชี้วัด 19  ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ  86.36   ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ คือ 
ตัวชี้วัดที่ 9 จ านวนผลงานวิจยั ผลงานวิชาการของเครือข่ายฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ตัวชี้วัดที่ 21. ร้อยละของบุคคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อยร้อยละ 40 ด าเนินการได้ 
ร้อยละ 10  และ ตัวชี้วัดที่ 22. ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมอบรมน าความรู้จากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนา
งาน อย่างน้อยร้อยละ 70  ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจน  ส่วนการด าเนินโครงการส าเร็จตามแผน จ านวน 11 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.66  โครงการที่ยังไม่ด าเนินการคือ 5.โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศร่วมกับเครือข่าย วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาค
ตะวันออก  

 ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
              1. การประสานให้บุคลากรของเครือข่าย เข้าร่วมประชุมตามแผนที่ก าหนด 
     2. กิจกรรมการด าเนินงานมีแผนยังไม่ชัดเจน  ท าให้ผลลัพธ์ไม่โดดเด่น ดังคาดหวัง 
  5.1.2 Do 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของวิเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 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 “การวางแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ” 
และ “การจัดท าแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ ” โดย ดร.นฤมล   เอนกวิทย์ และคณะ 
           1.3    ส านักยุทธศาสตร์เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น าเสนอข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายฯ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มการจัดท า
แผนปฏิบัติการ   - วิทยากรวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ    
  1.4   แบ่งกลุ่มจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561  โดยมีวิทยากรประจ ากลุ่ม    - 
กลุ่มท่ี 1  พันธกิจที่  1-2  ดร.นฤมล   อเนกวิทย์     กลุ่มท่ี 2  พันธกิจที่ 3  อ.ภรต โทนแก้ว 
  1.5  น าเสนอและวิพากษแ์ผนปฏิบัติงาน โครงการของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยากรวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ 
  1.6  สรุปแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยากรวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ 
- อภิปรายทั่วไป 
 ๒. จัดท าปฏิทินแผนงาน/โครงการ และแผนการก ากับติดตามการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ การใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 3. จัดท ารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 5.1.3 Check 
      สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ  จัดท ารายงานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2560   
น าเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือรับข้อเสนอแนะ  
 

 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 2561 
ของเครือข่าย จ านวน 12 โครงการ  และด าเนินการจัดท า
รูปเล่ม คู่มือแผนปฏิบัติการเครือข่าย ให้กับวิทยาลัยใน
เครือข่าย  
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6. งบประมาณ   
 6.๑ สรุปงบประมาณที่ใช้ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ใช้
จ่าย 

แผนการใช้จ่าย จ านวนเงินที่ใช้จริง เงินเหลือจ่าย ร้อยละ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เงินงบ 

เงิน 
นอกงบ 

เงินงบ 
เงิน 

นอกงบ 
เหลือ
จ่าย 

๑. ค่าอาหาร 312,000 - 217,650  ๙๔,350  30.24 
2. ค่าท่ีพัก 315,000  233,850  81,150  25.76 
3. ค่าสถานที่และ

โสตทัศนูปกรณ์ 
60,000  27,000  33,000  55.00 

4. ค่าจ้างเหมารถ 36,000  30,000  6,000  16.66 
5. ค่าตอบแทน

วิทยากร 
19,200  9,600  9,600  50.00 

6.  ค่าเดินทาง
วิทยากร 

10,000  2,300  77,000  77.00 

7. ค่าเบี้ยเลี้ยง 16,800  15,040  1760  10.47 
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 29,840 - 5,450  24,390  81.74 

 รวมทั้งหมด 795,840 - 540,890  254,950  32.04 
 
 ๖.๒   มูลค่าใช้จ่าย 

ล าดับที่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนมูลค่าใช้จ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าห้องประชุมอินถวา  3 ชม.ๆ ละ 300 บาท 900 บาท  
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์โสตฯ 
๓ ชม.ๆ ละ 100 บาท 300 บาท  

3. ค่าเครื่องเสียง  ๓ ชม.ๆ ละ 100 บาท 300 บาท  
 
7. บทเรียนที่ได้เรียนรู้ 
          7.1   การเรียนรู้ในระเบียบการใช้งบประมาณที่เป็นแนวทางใหม่  ทั้งระบบการวางบิล  ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้รับผิดชอบโครงการต้องรู้และเข้าใจ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและไม่ผิดระเบียบต่างๆ 
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 7.๒ การจัดโครงการที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ดูแลทั้งเรื่องอาหารและที่พัก ควรมีการตรวจสอบจ านวนคนที่
เข้าร่วมประชุมให้แน่นอน เพราะโรงแรมจะต้องให้แจ้งยอดอาหารและการเข้าพัก หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่แจ้ง 
อาจน ามาสู่การเสียเงินชดใช้ตามท่ีแจ้ง อีกท้ังผู้จัดอาจไม่สามารถเบิกเงินในส่วนที่จ่ายเกินไปได้ 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 8.1    การประสานงานที่ดี   ผู้รับผิดชอบโครงการได้วางแผนการด าเนินงานและประสานงานกับวิทยาลัย
ในเครือข่ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีกลุ่มไลด์ในการแจ้งข้อมูล และโทรประสานงานกับผู้รับผิดชอบในแต่
ละวิทยาลัย ท าให้เกิดสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดี 
  8.2.    ความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่อง จ านวน
บุคลากรทีเ่ข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามแผน แต่ทุกวิทยาลัยฯ ได้แสดงศักยภาพและเกิดผลงานได้มีการ
น าเสนองานได้ตามที่มอบหมายในก าหนดการ 
  8.3   การก ากับ   ติดตาม และการรายงานผล   เป็นสิ่งส าคัญ   เพราะหลังจากการประชุม ข้อมูลมักจะ
รวบรวมได้ยาก ดังนั้น ผู้รับผิดชอบจึง ประสานงานรวบรวมงาน และจัดท าร่างรูปเล่มผลงานและงบประมาณ 
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 เพื่อลดระยะเวลา การเดินทาง และเอ้ือต่อการเข้า
ร่วมประชุมงานต่างๆ 
 9.3  การด าเนินการตามก าหนดการ   เนื่องจากในปีงบ 2561 ช่วงประชุมเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ 
อีกท้ังมีการประชุมของผู้บริหาร ท าให้ ผู้อ านวยการวิทยาลัย ไม่ได้มาร่วมงานหลายท่าน อีกท้ังวันที่ 22 กันยายน 
2560 ประธานเครือข่ายฯ ต้องไปราชการที่ส่วนกลาง  ดังนั้นการท าแผนฯ ร่วมทั้งเก่ืองบให้ลงตัว ยังไม่เรียบร้อย 
มีการวางแผนใช้งบมากกว่างบที่มีอยู่มาก ดังนั้นต้องมีการประสานเพื่อปรับแก้ไขแผนทั้งในเรื่องกิจกรรม และ
งบประมาณ เป็นต้น 
 
   

ลงชื่อ                                   (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
                                            (นางจีระวรรณ  ศรีจันทร์ไชย) 
              พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ     พวงแก้ว  สาระโภค   (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)     
         (นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค) 

                                           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
                                 วนัที่    29    เดือน   กันยายน  พ.ศ 2560 



๓๖๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



๓๖๗ 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
การวิเคราะห์การใช้งบประมาณของวิทยาลัย   ประจ าปีงบประมาณ 2560   

 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการวิเคราะห์ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ของ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประกอบด้วยการวิเคราะห์งบประมาณจ าแนกตามแหล่ง
งบประมาณ จ าแนกตามงบรายจ่าย และจ าแนกตามผลผลิต น ามาสรุปเป็นรายงานการวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560) ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สรุปได้ดังนี้ 
 

 

1. รายรับของวิทยาลัย  ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.1   งบประมาณแผ่นดิน : งบเงินอุดหนุน ทีได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ 2560  
ประกอบด้วย 

        -  เงินอุดหนุน การจัดการเรียนการสอน       10,744,320    บาท 
 -  เงินสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย     1,179,850   บาท 
 -  เงินสนับสนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี         45,000   บาท 
             รวมได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   11,969,170   บาท 
 

     1.2   งบประมาณแผ่นดิน   :  งบด าเนินการ    ประกอบด้วย        
     - ค่าสาธารณูปโภค                                  1,950,000   บาท 
      - เงินประกันสังคมพนักงานราชการ                   12,000   บาท 
      - เงิน พ.ต.ส.                                           590,000    บาท 
  - สนับสนุนค่าสัมมนาและฝึกอบรม                  100,000   บาท 

       รวมได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  2,652,000   บาท 
      1.3  งบประมาณแผ่นดิน  :  งบลงทุน    ประกอบด้วย        
  -อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา   รวม  33,900,600  บาท 
 
      1.4  เงินงบอ่ืนๆ 
                    - สนับสนุนค่าสัมนาและการฝึกอบรม    รวม  151,000 บาท 

 
     1.5.   เงินรายได้สถานศกึษา  :   โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 
       -  รายได้ค่าบริการการศึกษา (ค่าเทอมนักศึกษา)  
    -  รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก          
   -   รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร              
       -  รายได้อ่ืนๆ (ค่าสมัครสอบ)      รวมทั้งสิ้น   15,098,721.61  บาท   
                      รวมรายรับท้ัง  5   รายการ เป็นเงิน   63,771,491  บาท     



๓๖๘ 
 

 
จากเงินรายรับทั้งหมด  รวม   63,771,491  บาท   สามารถน ามาจัดสรรงบประมาณได้   ดังนี้ 
 
1. งบประมาณจัดสรร จ าแนกตามแหล่งรายได้ 

วิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณตามแหล่งรายได้ (1 ตุลาคม 2559 – 30 
 กันยายน  2560)  รวมทั้งสิ้น 63,771,491  บาท  โดยรายรับที่มากที่สุด คือเงินงบประมาณ  หมวดเงิน
ลงทุน  33,900,600  บาท  คิดเป็นร้อยละ  53.15   รองลงมา คือ เงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน 
15,098,721.61  บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.68   เงินงบประมาณหมวดอุดหนุน  จ านวน  11,969,170  
บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.77  เงินหมวดด าเนินการ จ านวน 2,652,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.16  และ
เงินสนับสนุนค่าสัมมนาฝึกอบรม  จ านวน  151,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.24  ได้มีการจัดสรร ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1   การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ   2560  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560)     จ าแนกตามแหล่งรายได้  

แหล่งเงินงบประมาณ จ านวน  (บาท) ร้อยละ 
1.งบประมาณแผ่นดิน 
- หมวดอุดหนุน 

 
11,969,170 

 
18.77 

- หมวดด าเนินการ 2,652,000 4.16 
- หมวดลงทุน 33,900,600   53.15 
- งบสนับสนุน 151,000 0.24 

2. เงินรายได้สถานศึกษา 15,098,721.61   23.68 
งบประมาณโดยรวม 63,771,491   100 

  
 แผนภูมิที่ 1    การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560   (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  
                    2560)  จ าแนกตามแหล่งรายได้   รวมทั้งสิ้น  63,771,491 บาท   

 
 

หมวดอดุหนนุ 
งบด ำเนินกำร 
งบลงทนุ 
เงินสนบัสนนุกำรอบรม 
เงินรำยได้ 



๓๖๙ 
 

2. งบประมาณจัดสรร จ าแนกตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 

วิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของวิทยาลัย 5 ด้าน ในปีงบประมาณ 
2560 

(1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560)    โดยพันธกิจที่จัดสรรงบประมาณให้มากท่ีสุด คือ  ด้านบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร   จ านวน  38,262,895  บาท   คิดเป็นร้อยละ 60   รองลงมาคือ ด้านการผลิต
บัณฑิต  จ านวน  12,754,298   บาท   คิดเป็นร้อยละ 20     ด้านการวิจัย จ านวน  6,377,149  บาท                  
คิดเป็นร้อยละ  10  ด้านการบริการวิชาการการ  และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านละจ านวน 
3,188,575  บาท คิดเป็นร้อยละ  5  ทุกด้าน ตามล าดับ  ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี  2   การจัดสรรงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560)      
                 ประจ าปีงบประมาณ   2560   จ าแนกตามพันธกิจของวิทยาลัย   
 

พันธกิจ งบประมาณที่จัดสรร (บาท) ร้อยละ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 12,754,298 25 
ด้านการวิจัย 6,377,149 5 
ด้านบริการวิชาการ 3,188,575 5 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3,188,575 5 
ด้านการบริหารจัดการ 38,262,895 65 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63,771,491   100 
 
 
แผนภูมิที่  2   การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560   (1 ตุลาคม 2559 – 30   
มิถุนายน  2560)   จ าแนกตามพันธกิจของวิทยาลัย  รวมทั้งสิ้น   63,771,491  บาท    
 

 
 

พันธกจิ 

ด้ำนกำรผลิตบณัฑิต 

ด้ำนกำรวิจยั 

ด้ำนบริกำรวิชำกำร 

ด้ำนท ำนบุ ำรุงฯ 

ด้ำนกำรบริหำรทัว่ไป 



๓๗๐ 
 

2.   รายจ่ายของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ   (1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน 2560)    
     วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560  (1 

ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน 2560)  รวมทั้งสิ้น  63,771,491  บาท  และมีรายจ่ายทั้งสิ้น 
63,262,247  บาท  คิดเป็นรายจ่าย ร้อยละ 99.20  คงเหลือ  509,244  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.80   
เมื่อจ าแนกรายจ่ายพบว่า  มีรายจ่ายที่มากที่สุดจาก เงินงบประมาณ หมวดลงทุน  จ านวน 33,900,600 
บาท  คิดเป็นร้อยละ  53.58 รองลงมาคือ เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน 14,589,477.05 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 23.06   หมวดอุดหนุน  จ านวน  11,969,170 บาท  คิดเป็นร้อยละ   18.92   หมวดด าเนินการ  
จ านวน 2,652,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  4.20  และงบสนับสนุน จ านวน 151,000  บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.24  ตามล าดับ  ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3    รายจ่ายของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ   2560   (1 ตุลาคม 2559  – 30 

กันยายน  2560)  จ าแนกตามแหล่งรายได้ 
 

    แหล่งเงินงบประมาณ รายจ่าย ร้อยละ 
1.งบประมาณแผ่นดิน 
- หมวดอุดหนุน 

 
11,969,170 

 
18.92 

- หมวดด าเนินการ 2,652,000 4.20 
- หมวดลงทุน 33,900,600 53.58 
- งบสนับสนุน 151,000 0.24 

2. เงินรายได้สถานศึกษา 14,589,477.05 23.06 
งบประมาณโดยรวม 63,262,247 100 

 
 
แผนภูมิที่ 3    รายจ่ายของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ   2560   (1 ตุลาคม 2559  – 30 

กันยายน  2560)  จ าแนกตามแหล่งรายได้  รวมทั้งสิ้น 63,262,247 บาท 
 

 

หมวดอดุหนนุ 

หมวดด ำเนินกำร 

หมวดงบลงทนุ 

เงินสนบัสนนุ 

เงินรำยได้ 



๓๗๑ 
 

 เมื่อจ าแนกรายจ่ายตามพันธกิจของวิทยาลัยพบว่า   พันธกิจที่มีรายจ่าย มากท่ีสุดคือ พันธกิจด้าน
ด้านการบริหารจัดการ  ใช้งบประมาณไป  47,091,632บาท  คิดเป็นร้อยละ  74.44  รองลงมาคือ พันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิต ใช้งบประมาณไป  13,017,510  บาท  คิดเป็นร้อยละ  20.58   พันธกิจด้าน
บริการวิชาการ  ใช้งบประมาณ  2,115,840 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.34   พันธกิจด้านวิจัย  ใช้งบประมาณ 
700,830บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.11   พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ใช้งบประมาณไป  336,435  
บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.53   ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 

   
ตารางท่ี  4   รายจ่ายของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ   2560  (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน                   2560)  จ าแนกตามพันธกิจของวิทยาลัย   
 

พันธกิจ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 13,017,510 20.58 
ด้านการวิจัย 700,830 1.11 
ด้านบริการวิชาการ 2,115,840 3.34 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 336,435 0.53 
ด้านการบริหารจัดการ 47,091,632 74.44 

รายจ่ายโดยรวม 63,262,247 100 
 
 
แผนภูมิที่ 4     รายจ่ายของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  2560  (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน                       2560)  จ าแนกตามพันธกิจของวิทยาลัย   
 

 
 
 

พันธกจิ 

ด้ำนกำรผลิตบณัฑิต 

ด้ำนกำรวิจยั 

ด้ำนบริกำรวิชำกำร 

ด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปวฒันธรรม 

ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 



๓๗๒ 
 

3.  การเปรียบเทียบแผนการจัดสรรงบประมาณตามรายรับกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560  (1 

ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน 2560)  รวมทั้งสิ้น  63,771,491  บาท  และมีรายจ่ายทั้งสิ้น 
63,262,247  บาท  คิดเป็นรายจ่าย ร้อยละ 99.20  คงเหลือ  509,244  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.80   
สามารถเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามแหล่งงบประมาณกับผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ ดังนี้ 

     3.1   การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามแหล่งงบประมาณ กับผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   2560   (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)    

 โดยเมื่อเปรียบเทียบแผนการจัดสรรงบประมาณรายรับกับการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า  
การใช้จ่ายงบประมาณ ในหมวดเงินหมวดอุดหนุน  หมวดเงินด าเนินการ  หมวดลงทุน และเงินสนับสนุน ใช้
ตามแผนจัดสรร  คิดเป็นร้อยละ  100 ส่วนเงินรายได้สถานศึกษา มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 99.63 
สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5    การเปรียบเทียบแผนการจัดสรรงบประมาณ กับผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
                งบประมาณ  2560   (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) จ าแนกตามแหล่ง

งบ 
แหล่งเงินงบประมาณ งบประมาณ 

ที่จัดสรร 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
- หมวดอุดหนุน 

 
11,969,170 

 
11,969,170 

 
100 

- หมวดด าเนินการ 2,652,000 2,652,000 100 
- หมวดลงทุน 33,900,600   33,900,600 100 
- เงินสนับสนุน 151,000 151,000 100 

2. เงินรายได้สถานศึกษา 15,098,721.61   14,589,477.05 99.63 
รายจ่ายโดยรวม 63,771,491   63,262,247 99.20   

 
แผนภูมิที่ 5  การเปรียบเทียบแผนการจัดสรรงบประมาณ กับผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
            งบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) จ าแนกตามแหล่งงบ ดังนี้ 
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     3.2   การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ กับผลการใช้จ่ายงบประมาณ    
ประจ าปีงบประมาณ   2560  (1  ตุลาคม   2559 – 30 กันยายน  2560)    

โดยเมื่อเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณพันธกิจ กับการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า การใช้ 
จ่ายงบประมาณบางพันธกิจมากกว่าแผนการจัดสรรที่วางไว้ คือ พันธกิจด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ     
123.07   รองลงมาคือ พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต   คิดเป็นร้อยละ 102.06   ส่วนพันธกิจที่ใช้จ่ายน้อย
กว่าแผน เรียงล าดับตามความสอดคล้องกับแผนการจัดสรรมากท่ีสุด คือ  ด้านบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ
66.36    พันธกิจด้านการวิจัย คิดเป็นร้อยละ  10.99  และพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คิดเป็น
ร้อยละ  10.55  สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6    การเปรียบเทียบแผนการจัดสรรงบประมาณ กับผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   
                 2560  (1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560)   จ าแนกตามพันธกิจ ดังนี้ 

 
พันธกิจ งบประมาณที่จัดสรร 

(บาท) 
การเบิกจ่าย

งบประมาณ (บาท) 
ร้อยละ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 12,754,298 13,017,510 102.06 
ด้านการวิจัย 6,377,149 700,830 10.99 
ด้านบริการวิชาการ 3,188,575 2,115,840 66.36 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3,188,575 336,435 10.55 
ด้านการบริหารจัดการ 38,262,895 47,091,632 123.07 

รายจ่ายโดยรวม 63,771,491   63,262,247 99.20 
 

แผนภูมิที่ 6     การเปรียบเทียบแผนการจัดสรรงบประมาณ กับผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
                   งบประมาณ  2560  (1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560)   จ าแนกตามพันธกิจ 
ดังนี้ 
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4.  สรุป และอภิปรายผลการวิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2560  (1 ตุลาคม 
    2559 – 30 กันยายน  2559)     

4.1   รายรับและการจัดสรรงบประมาณ 
       วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีรายรับในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ  2560  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2560)  จากเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 63,771,491  บาท  ประกอบด้วย   

 1)  งบประมาณแผ่นดิน  ได้แก่ หมวดอุดหนุน  จ านวน  11,969,170  บาท  หมวด
ด าเนินการ  2,652,000  บาท  หมวดลงทุน จ านวน 33,900,600  บาท และเงินสนับสนุนค่าสัมนาและ
ฝึกอบรม 151,000 บาท   วิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนกทุกปีอย่างชัดเจน และ
สถาบันพระบรมราชชนกจะโอนเงินงบประมาณเข้าระบบ GFMIS  เป็นระยะ     

 2) เงินรายได้ของสถานศึกษา ประกอบด้วยเงินค่าบริการการศึกษา การให้บริการ
บุคคลภายนอก  เงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และรายได้อ่ืนๆ  รวมเป็นเงิน 15,098,721.61  บาท   

วิทยาลัยได้น างบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด มาจัดสรรตามพันธกิจของวิทยาลัย ซึ่งมี 5  ด้าน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2560  เป็นช่วงที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดลงทุน ในการก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น  
จึงได้จัดสรรงบประมาณ ในด้านการบริหารจัดการมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ  60   รองลงมาคือด้านการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ  20    เนื่องจากเป็นช่วงภาคการศึกษาสุดท้ายของการด าเนินกิจกรรมทั้ง
การพัฒนาจัดการเรียนการสอน  เตรียมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย และมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน   และด้านการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 10  เพ่ือการขับเคลื่อน
งานวิจัยและผลงานวิชาการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนด ส่วนด้านการบริการวิชาการการ  ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เท่าๆ กัน  คิดเป็นร้อยละ 5  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย ได้มีการก ากับ ติดตาม 
การใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 

4.2   การเบิกจ่ายเงินงบที่ได้รับการจัดสรร 
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  
2560   (1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560)   รวมทั้งสิ้น 63,262,247 บาท  โดยงบที่เบิกจ่าย
มากที่สุด คือ เงินงบประมาณหมวดลงทุน  จ านวน  33,900,600 บาท คิดเป็นร้อยละ  100  ของงบที่
จัดสรรให้ เนื่องจาก เป็นงบประมาณที่วิทยาลัยต้องเบิกจ่ายส าหรับงวดสุดท้ายในการก่อสร้างอาคารเรียน ๕ 
ชั้น ซึ่งครบก าหนดตามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนด  รองลงมาคือ  เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน 
14,589,477.05 
บาท คิดเป็นร้อยละ  99.63  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 นี้ วิทยาลัยได้น าเงินรายได้ มาใช้ในการจ่ายค่าจ้าง
ทั้งจ้างชั่วคราว ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนด้านการจัดการเรียนการสอน  การไปพัฒนาบุคลากร  ค่า
สาธารณูปโภค  ค่าซ่อมบ ารุง รวมทั้งค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างต่างๆ  แสดงถึงการใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2560 
มีการใช้จ่ายที่มากเกินเงินงบประมาณแผ่นดิน จึงต้องใช้เงินรายได้สถานศึกษาจ านวนมากในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน  รองลงมาอีกคือ เงินงบประมาณหมวดอุดหนุน จ านวน  11,969,170 บาท คิดเป็นร้อยละ  
100  เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายประจ าและใช้ด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา และเป็น
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ช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สิ้นสุดปีงบประมาณ มีการเบิกจ่ายค่า
เดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  การด าเนินงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ของ
วิทยาลัย นอกจากนี้ยังใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานต่างๆในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่ง
ค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอ จึงได้ไปใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยร่วมด้วย  ส่วนเงินงบประมาณหมวดด าเนินการ ใช้
จ่ายไปจ านวน  2,652,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  โดยใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค  เงิน พตส.  และ
เงินประกันสังคม พนักงานราชการ และเงินสนับสนุนการสัมนาฝึกอบรมต่างๆ  และพบว่าวิทยาลัยมีค่า
สาธารณูปโภค ทั้งค่าน้ า ค่าไฟ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และการซ่อมบ ารุงต่างๆมากมาย ท าให้ใช้จ่ายครบประมาณท่ี
ได้รับจนหมด และมาใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยร่วมด้วยในบางส่วน  และสุดท้ายใช้จ่ายเงินสนับสนุนอื่นๆ 
จ านวน 151,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้สนับสนุนการไปอบรมสัมนาตามเป้าหมายของ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้  
  เมื่อพิจารณารายจ่ายงบประมาณตามพันธกิจ พบว่า พันธกิจด้านการบริหารจัดการ มีการ
เบิกจ่ายมากท่ีสุด จ านวน 47,091,632 คิดเป็นร้อยละ 123 ของงบที่จัดสรรให้   เนื่องจากวิทยาลัยมี
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น และเป็นช่วงที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุส านักงานต่างๆ   ซ่อมบ ารุง
ต่างๆ จ านวนมาก รวมทั้งใช้เป็นงบในการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายมากเกินแผนการ
จดัสรรที่วางแผนไว้ แสดงถึงการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้งบประมาณยังไม่ครอบคลุม และจ าเป็นต้องมีการ
ปรับแผนการจัดสรรการใช้งบประมาณ ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนใช้จ่ายที่
ก าหนดด้วย รองลงมาคือ พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต จ านวน 13,017,510  บาท คิดเป็นร้อยละ 102.06 
ซึ่งใช้จ่ายเกินแผนการจัดสรรเช่นกัน เนื่องจาก มีการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนที่หลากหลายควบคู่การ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลการประเมินที่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์ท่ีวิทยาลัยก าหนด ดังนั้นจึงได้ใช้เงินรายได้ในบางส่วนในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจนี้ด้วย   รองลงมาอีกคือพันธกิจด้านการบริการวิชาการ  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 2,115,840 บาท คดิเป็นร้อยละ  66.36  ซ่ึงการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนในช่วงไตรมาสสุดท้าย  ส่วนพันธกิจที่มีการ
เบิกจ่ายค่อนข้างน้อย คือพันธกิจด้านการวิจัย มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน  700,830 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 10.99  เนื่องจาก ยังมีผลงานวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือด าเนินการไม่พร้อมในการเบิกจ่ายงบประมาณในปี
นี้ ส่วนพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  336,435 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 10.55 อาจเนื่องจากในบางกิจกรรมไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ อีกท้ังงบส่วนใหญ่เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ 
สามารถน ามาใช้ร่วมกัน และใช้สิ่งของที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย จึงใช้งบประมาณน้อยเม่ือเทียบกับ
แผนการจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 

 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 เพ่ือให้การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ควรด าเนินการ ดังนี้ 
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1. ควรมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามแหล่งงบประมาณ และก าหนด
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณของทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ชัดเจน รวมถึงความเหมาะสมใน
ด้านระยะเวลาของการด าเนินการ และมีการติดตามผลการด าเนินการอย่างใกล้ชิด 

2. ควรมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามพันธกิจของวิทยาลัยให้ชัดเจน โดย
ก าหนด ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จากการวิเคราะห์งบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนและ
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมในด้านระยะเวลาของการด าเนินการ และมีการติดตามผล
การด าเนินการอย่างใกล้ชิด 

3. ควรมีการวางแผนการใช้เงินรายได้สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ใช้เงินรายได้สถานศึกษา เพื่อให้วิทยาลัยมีเงินคงอยู่เพียงพอในการบริหารจัดการองค์กรด้วยตนเอง 

4. ควรมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภค การจัดซื้อจัดจ้างที่มากเกินไป รวมทั้งวางแผนงบ
การพัฒนาบุคลากร การไปราชการ และอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่จ าเป็น เร่งด่วน หรือสามารถพัฒนา 
ถ่ายทอดให้กันได้ในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดการใช้เงินรายได้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆของวิทยาลัยได้ 

5. ควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณตามโครงการ เป็นรายไตรมาส ให้ชัดเจน และก าหนดวันที่
จะต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย 

6. มีกระบวนการ/มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
ตามแผนที่ก าหนด เช่น การก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และเบิกจ่ายงบประมาณ
ในเงื่อนเวลาที่ก าหนดในแต่ละแผนงาน/โครงการ  

7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้เงินงบประมาณ ในการ
ด าเนินงาน เช่น การจ้างเหมาบริการ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง ผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆ 
อย่างใกล้ชิด และเร่งรัดให้การด าเนินงานเป็นไปตามงวดงานทีก าหนดและเกิดคุณภาพสูงสุดกับวิทยาลัย 

8. ควรมีมาตรการ ในการเร่งรัด การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการต่างๆ เช่น ให้เป็น 
PA รายบุคคล  ตามโครงการที่รับผิดชอบ  และพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น        
         








