
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ  
“โครงการพัฒนานักศึกษาสร้างค่านิยมร่วม สืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล”  

วันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุม ๑๓๑ ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

 
๑. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
นางสาวศิราวัลย์ เหรา  
  

๓. วัตถุประสงค์โครงการ   
 ๓.๑ เพ่ือให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการร าลึกพระคุณครูและวิชาชีพพยาบาล 
 ๓.๒ เพ่ือให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๓.๓ เพ่ือให้นักศึกษามีค่านิยมร่วมและพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 

   
๔. ผลที่ไดรับจากการจัดโครงการ   
 ๔.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู พิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี พิธีจุดเทียนแห่งปัญญา
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ พิธีรับมอบตะเกียงไนติงเกล ท าให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการร าลึก   
พระคุณครูและวิชาชีพพยาบาล 
 ๔.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู และพิธีกรรมกินอ้อผญ๋า ท าให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔.๓ การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีการท างานเป็นทีม และเป็น
การส่งเสริมการสร้างค่านิยมร่วมกันระหว่างนักศึกษา 

 
๕. เป้าหมาย   

๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ    
      ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการร าลึกพระคุณครูและวิชาชีพ

พยาบาล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
     ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกวา่ ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
     ๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารว่มโครงการมีระดับความคิดเหน็ต่อการจัดโครงการฯ อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕)   
 



๒ 
 

๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
นักศึกษามีการสร้างค่านิยมร่วมกันระหว่างนักศึกษา และ มีพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม    

 
๖. การด าเนินการ   

ขั้นเตรียม  
๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งตั้งกรรมการ และประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรมแก่คณะกรรมการ และสโมสรนักศึกษา 

   ขั้นด าเนินการ  
๑. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละงาน และประชาสัมพันธ์โครงการ  
๒. ด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดงานไหว้ครู พิธีกรรมกินอ้อผญ๋า พิธีมอบหมวก แถบ

หมวก และเข็มชั้นปี พิธีจุดเทียนแห่งปัญญานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างค่านิยมร่วม และพิธีรับมอบตะเกียงไนติงเกล    

ขั้นประเมินผล  
๑. ประเมินและสรุปผลการอบรม  

 
๗. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย   

งบประมาณรายรับไดจากเงินงบประมาณ และ มีค่าใช้จ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้    

รายการ จ านวน (บาท) 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑,๒๐๐ บาท x ๓ ชัว่โมง x ๓ คน ๑๐,๘๐๐ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร  
๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕๑ คน 

๓,๕๗๐ 

ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ ๑๓๐ บาท x ๑ มื้อ x ๕๑ คน ๖,๖๓๐ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นักศึกษา ๑๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑๔๔ คน ๔,๓๒๐ 
ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑๔๔ คน ๗,๒๐๐ 
ค่าอาหารเย็นนักศึกษา ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑๔๔ คน ๗,๒๐๐ 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ๐ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๔,๓๗๓ 
ค่าถ่ายเอกสาร ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๔,๐๙๓ 

 
๘. ปัญหาอุปสรรค   

 - ไม่มี  
    



๓ 
 
๙. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข   

- ไม่มี 
 
๑๐. ความคาดหวังและประโยชนที่ไดรับจากการด าเนินงาน   

๑๐.๑ นักศึกษาเกิดความรักสถาบันและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล 
๑๐.๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 

   
๑๑.งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินงานโครงการ   

ติดตามผลการท ากิจกรรมของนักศึกษาในการสร้างค่านิยมร่วมกันระหว่างนักศึกษา น าข้อมูลจากผล
การประเมินโครงการมาปรับใช้ในการเขียนและวางแผนโครงการในปีถัดไป 

  
๑๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม   

๑๒.๑ สวนของผู้จัด    
๑) การเตรียมการ 

การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒) ระยะด าเนินการ 

ระยะด าเนินการ กิจกรมการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
๑๒.๒ สวนของวิทยากร   

-       
 
๑๓. ความส าเร็จของการด าเนินงาน   

๑๓.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์    
บรรลุตามวัตถุประสงค์  

๑๓.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย     
บรรลุตามเป้าหมาย   

 
๑๔. สรุปผลการด าเนินงานประเมินการด าเนินโครงการ   

๑๔.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์    
บรรลุตามวัตถุประสงค ์  

๑๔.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย    
 ๑) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการร าลึกพระคุณครูและวิชาชีพพยาบาล อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ ร้อยละ ๙๕.๒๘  
  ๒) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ ร้อยละ ๙๓.๔๐  



๔ 
 

๓) ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดโครงการฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
๔.๑๗ ร้อยละ ๙๑.๕๑ 

 
๑๔.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ      

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 

๑. มีการบรรจุโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัยหรือไม่ 

- มีการบรรจุ โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โครงการที่ 
St๖๐_๐๙ 

- ไม่มี 

๒. โครงการสอดคล้องกับแผน /
พันธกิจของ วพบ. หรือไม่
อย่างไร 

- โครงการสอดคลองกับแผน/ พันธกิจของ 
วพบ. เนื่องจากเป็นการส่งเสริมน าทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

- ไม่มี 

๓. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
(คณะกรรมการท าไปเก็บไป)
หรือไม่ 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน  โดย
แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ เป็น ๕ ฝ่าย 
ดังนี้  
๑. ฝ่ายอ านวยการ 
๒. ฝ่ายพิธีการ  
๓. ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล 
๔. ฝ่ายอาหาร อาหารว่าง และ

เครื่องดื่ม  
๕. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และ

โสตทัศนูปกรณ์ 
๖. ฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ 
   ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ห ลั ก มี ก า ร 
ประสานงานและติดตาม ความก้าวหน้า
งานเป็นระยะ เพ่ือดูความพรอมขอแต่
ละฝ่าย และหาแนวทางแก ไขเมื่อพบ
ปัญหา 

- ไม่มี 
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนด
ไว้เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสม   

๕. งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสม
หรือไม่ 

- มีความเหมาะสม (ใช้งบประมาณ จาก
เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน
๔๔,๐๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ 
(งบท้ังหมด ๔๖,๘๕๐  บาท)   

- ไม่มี 

๖. มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ - มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนการ - ไม่มี 



๕ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
ก่อนการด าเนินการหรือไม่ ด าเนินการ 

การด าเนินการตามแผน (Do) 

๑. มีการด าเนินการตามขั้นตอนที่
วางแผนไว้หรือไม่ 

มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว ดังนี้ 
ขั้นเตรียม  
   ๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
   ๒. แต่งตั้งกรรมการ และประชุมชี้แจง
การด าเนินกิจกรรมแก่คณะกรรมการ 
และสโมสรนักศึกษา 
ขั้นด าเนินการ  
   ๑. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละ
งาน และประชาสัมพันธ์โครงการ 
   ๒. ด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การ
จัดงานไหว้ครู พิธีกรรมกินอ้อผญ๋า พิธี
มอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี พิธี
จุดเทียนแห่งปัญญานักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างค่านิยมร่วม และพิธี
รับมอบตะเกียงไนติงเกล    
ขั้นประเมินผล  
   ๓. ประเมินและสรุปผลการอบรม 
 

- ไม่มี 

๒. มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน
แผนหรือไม่ 

- มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในแผน - ไม่มี 

๓. มีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องคือ
ใครบ้าง 

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

- หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลแพร่ 

- บุคลากรในวิทยาลัยฯ  
- นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี 
- สโมสรนักศึกษา 
- อาจารย์สอนดนตรีล้านนา 
- หมอขวัญท าพิธีกรรมอ้อผญ๋า 
- วิทยากร 

 

-ไม่มี 

๔. สามารถด าเนินการตาม - มีการด าเนินงานและท ากิจกรรมตามที่ - ไม่มี 



๖ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 

ก าหนด  

๕. สามารถด าเนินการตาม
งบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

- สามารถด าเนินงานตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ 
 

- ไม่มี 

การประเมินการด าเนินการ (Check) 

๑. ก าหนดวิธีการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดแต่ละตัวอย่างไร 

- มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการร าลึกพระ
คุณครูและวิชาชีพพยาบาล อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่ าเฉลี่ ยมากกว่ า ๓. ๕๑ 
(คะแนนเต็ม ๕) 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดโครงการฯ 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า   
๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

- ไมมี่ 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ตัวชี้วัดแต่ละตัว คืออะไร มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ  
๑.  แบบประเมินกิจกรรมพิธี ไหว้ครู 
พิธีกรรมกินอ้อผญ๋า พิธีมอบหมวก แถบ
หมวก และเข็มชั้นปี พิธีจุดเทียนแห่ง
ปัญญานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑  
๒ .  แบบประ เ มิ น โ คร งก าร พัฒนา
นักศึกษาสร้ างค่านิยมร่ วม สืบสาน
ประเพณีวิชาชีพพยาบาล 
   มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  เ นื่ อ ง จ า ก 
ค ร อบ คลุ มต าม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง 
โครงการ   

- ไม่มี 

๓. ผลของการประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางหรือไม่ 

 

- ผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว (ดังแสดงไว้ในภาคผนวก) 

- ไม่มี 



๗ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
๔. ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการ

ด าเนินการมีหรือไม่ 
- ไม่มี 

 
- ไม่มี 

๕. มีข้อดีหรือจุดแข็งของการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

- ทีมพยาบาลโรงพยาบาลแพร่ และ 
อาจารย์ที่ท าพิธี ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการระหว่างการจัดพิธีกรรมกิน
อ้อผญ๋า พิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็ม
ชั้นปี พิธีจุดเทียนแห่งปัญญานักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑  
- ทีมวิยากรภายนอกให้ความร่วมมือ  
- อาจารย์บุคลากร และนักศึกษาใน 
วิทยาลัยฯ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน
ตั้ งแต่ซ้อมกิจกรรมจนถึง ในการจัด
โครงการจริงเป็นอย่างด ี

- ไม่มี 

การปรับปรุงตามการประเมินผล (Act) 

๑. มีการระดมสมองเพ่ือหาหนทาง
เสริมจุดดีหรือจุดแข็งเพ่ิมและ
แก้ปัญหาหาหรือจุดอ่อนที่พบ
หรือไม่ 

- มีการท า AAR หลังท าโครงการ เพ่ือให้
รับทราบข้อดีข้อด้อยและข้อเสนอแนะ 
ดังเสนอไว้ในส่วน PDC 
 

- ไม่มี 

๒. มีการวางแผนการน าผลที่ได้
จากการระดมสมอง (ตามข้อ๑) 
ไปพัฒนาการจัดประชุมครั้ง
ต่อไปหรือไม่ 

มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาการท ากิจกรรม
ครั้งต่อไป 
- รวบรวมข้อเสนอแนะในแบบประเมิน

โคร งการฯ  เ พ่ื อวา งแผนการจั ด 
โครงการพัฒนานักศึกษาสร้างค่านิยม
ร่วม สืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล
ในครัง้ต่อไป 

- ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ คงเดิม
เนื่ อ ง จ ากกิ จ กร รมและล า ดั บ
ขั้นตอนรวมถึงระยะเวลามีความ
เหมาะสมดี 

 

๓. ให้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การน าผลที่ได้จากการระดม
สมอง (ตามข้อ๑) ไปพัฒนาการ
จัดประชุมครั้งต่อไปหรือไม่ 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าผลที่
ได้จากการระดมสมอง (ตามข้อ ๑) ไปเพ่ือ
การวางแผนการโครงการพัฒนานักศึกษา
สร้างค่านิยมร่วม สืบสานประเพณีวิชาชีพ
พยาบาลในครั้งต่อไป โดยให้หัวหน้าฝ่าย
กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เสนอก าหนดผู้รับผิดชอบ
ให้เป็นความรับผิดชอบของสโมสรนักศึกษา
ร่วมกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
วางแผน เขียนแผนงาน และประสานการ
จัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไป 

 - ให้ มี ก ารด า เนิ นการร่ วมกัน
ระหว่างงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับสโมสรนักศึกษา 
 



๘ 
 
๑๕. ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   

๑๕.๑ พิธีไหว้คร ู

       
 

       
 

      
 

     
   
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

๑๕.๒ พิธีกรรมกินอ้อผญ๋า 

      
 

      
 

๑๕.๓ พิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี 

       
 

      
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๑๕.๔ พิธีจุดเทียนแห่งปัญญานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี ๑ 

       
 

๑๕.๕ พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 

      

       

       

        
 



๑๑ 
 

       
 

       

       

       
 

๑๕.๖ กิจกรรมตามฐานเสริมสร้างสัมพันธภาพและค่านิยมระหว่างนักศึกษา 

    
    
 



๑๒ 
 

๑๕.๗ พิธีรับมอบตะเกียงไนติงเกล 

    

       

   

  

   
 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

แบบประเมินกิจกรรมพิธีไหว้ครู พิธีกรรมกินอ้อผญ๋า พิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี  
พิธีจุดเทียนแห่งปัญญานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ 

วันที่ ๗ กันยายน 25๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
อาจารย์..๒๒..คน เจ้าหน้าที่..๙..คน พยาบาล..๑๐..คน นักศึกษา..๑๔๔..คน บุคคลอ่ืน..๓..คน   
 เกณฑ์การให้คะแนน        ๔.๕๐ - ๕.๐   มากที่สุด 
 ๓.๕๐ - ๔.๔๙   มาก ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ปานกลาง 
 ๑.๕๐ - ๒.๔๙  น้อย ๑.๐ - ๑.๔๙  น้อยที่สุด 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
mean SD 

ด้านความพึงพอใจ     
1 ล าดับขั้นตอนและรูปแบบการด าเนินพิธีไหว้ครู 4.07 0.64 

2 ล าดับขั้นตอนและรูปแบบการด าเนินพิธีกรรมกินอ้อผญ๋า 4.05 0.72 

3 ล าดับขั้นตอนและรูปแบบการด าเนินพิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี 4.11 0.69 

4 ล าดับขั้นตอนและรูปแบบการด าเนินพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา 4.08 0.65 

5 ระยะเวลาในการจัดพิธีไหว้ครู 3.95 0.75 

6 ระยะเวลาในการจัดพิธีกรรมกินอ้อผญ๋า 4.03 0.71 
7 ระยะเวลาในการจัดพิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี 4.08 0.70 

8 ระยะเวลาในการจัดกิพิธีจุดเทียนแห่งปัญญานักศึกษา 4.08 0.69 

9 สถานที่ และการตกแต่งสถานที่ใช้ในแต่ละการจัดกิจกรรม 4.18 0.75 

10 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.02 0.65 

11 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 3.93 0.76 

12 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม   4.17 0.64 
ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ   

1 เพ่ือให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการร าลึกพระคุณครูและวิชาชีพพยาบาล 4.29 0.66 

2 เพ่ือให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.22 0.69 

3 เพ่ือให้นักศึกษามีค่านิยมร่วมและพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 3.99 0.69 

    
1. ส่งเสริมการมีทัศนคติที่ดีต่อการร าลึกพระคุณครูและวิชาชีพพยาบาล 4.29 0.66 
2. ส่งเสริมการมีทัศนคติที่ดีต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.22 0.69 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล 4.26 0.75 
    

 
 



๑๕ 
 

แบบประเมินกิจกรรมพิธีไหว้ครู พิธีกรรมกินอ้อผญ๋า พิธีมอบหมวก แถบหมวก และเข็มชั้นปี  
พิธีจุดเทียนแห่งปัญญานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ 

วันที่ ๗ กันยายน 25๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
อาจารย์..๒๒..คน เจ้าหน้าที่..๙..คน พยาบาล..๑๐..คน นักศึกษา..๑๔๔..คน บุคคลอ่ืน..๓..คน   
 เกณฑ์การให้คะแนน        ๔.๕๐ - ๕.๐   มากที่สุด 
 ๓.๕๐ - ๔.๔๙   มาก ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ปานกลาง 
 ๑.๕๐ - ๒.๔๙  น้อย ๑.๐ - ๑.๔๙  น้อยที่สุด 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
mean SD 

กิจกรรมตามฐานเสริมสร้างสัมพันธภาพและค่านิยมระหว่างนักศึกษา   
1. ล าดับขั้นตอนกิจกรรมตามฐานเสริมสร้างสัมพันธภาพและค่านิยม

ระหว่างนักศึกษา 
3.96 0.65 

2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามฐานเสริมสร้างสัมพันธภาพและค่านิยม
ระหว่างนักศึกษา 

3.78 0.78 

3. สถานที่ และการตกแต่งสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมตามฐาน
เสริมสร้างสัมพันธภาพและค่านิยมระหว่างนักศึกษา 

4.02 0.73 

4. นักศึกษามีค่านิยมร่วมและพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 3.99 0.69 
5. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม 4.12 0.65 

พิธีรับมอบตะเกียงไนติงเกล   
1. ล าดับขั้นตอนพิธีรับมอบตะเกียงไนติงเกล 4.06 0.65 
2. ระยะเวลาในการจัดพิธีรับมอบตะเกียงไนติงเกล 4.03 0.73 
3. สถานที่ และการตกแต่งสถานที่ใช้ในการจัดพิธีรับมอบตะเกียงไนติงเกล 4.10 0.69 
4. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม 4.10 0.70 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

อยากให้มีเวลาส าหรับถ่ายรูปกับผู้ปกครองหรือครอบครัวมากกว่านี้ 

ที่ดีมีคุณค่าต่อจิตใจ 

ควรจัดขึ้นให้น้องๆรุ่นต่อไป 

ควรจัดให้ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีด้วย 

ควรแยกกิจกรรมสานสัมพันธ์กับน้อง ควรเว้นช่องว่างการจัดกิจกรรม และไม่ควรวางแผนให้มีการสอบ
ปฏิบัติการทางการพยาบาลใกล้พิธีไหว้ครู เนื่องจากเอาเวลาไปซ้อมไม่ได้เอาเวลาไปฝึกปฏิบัติ 
อยากให้ดูเป็นพิธีมากกว่านี้ 

มีการแสดงมากขึ้น 

ควรมีเวลาในการแสดงความยินดีกับครอบครัวมากข้ึน เรื่องจากนักศึกษาบางคนบ้านไกล ผู้ปกครองตั้งใจมา
เพ่ือแสดงความยินดี พบปะกัน ให้เวลาอยู่กับครอบครวัน้อยเกินไป 
ควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปทุกๆปี 

ควรจัดวันศุกร์ เพ่ือนักศึกษาจะได้มีเวลากับผู้ปกครองที่เดินทางมาไกล 

เป็นกิจกรรมที่ดี ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีก 

ควรจัดในวันอ่ืน เนื่องจากเวลามีจ ากัดท าให้กิจกรรมก่อนหน้าต้องรีบเร่ง มีเวลาเตรียมตัวน้อย 

เป็นกิจกรรมที่ดีอยากให้จัดกิจกรรมต่อไปคะ 

น่าจะมีการเล่นละครตอนเล่าประวัติในติงเกล 

ควรควบคุมระบบไฟให้ดีกว่าเดิม 

กิจกรรมและล าดับขั้นตอนรวมถึงระยะเวลามีความเหมาะสมดี 

เป็นกิจกรรมที่ดี อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีก 

ตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพจากการจัดพิธีไนติงเกล คืออะไรไม่รู้ ไม่ชัดเจน 

มองไม่เห็นว่ากจิกรรมนี้จะส่งผลถึงความมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพได้อย่างไร 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ค่านิยมร่วมระหว่างนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี ๑ ๒ และ ๓ 
๑. ระลึกและซาบซึ้งพระคุณครู 
๒. รักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๓. ความสามัคคีในหมู่คณะ 
๔. ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
๕. การวางแผน การท างานเป็นทีม 
๖. ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
๗. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๘. การตรงต่อเวลา 
๙. ได้ท านุบ ารุงศาสนา 
๑๐. รักและภูมิใจในสถาบัน 
๑๑. ฝึกทักษะการเป็นผู้น าที่ดี 
๑๒. ฝึกความอดทนและความเสียสละ 
๑๓. การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 
๑๔. การตรงต่อเวลา 
๑๕. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
๑๖. เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
๑๗. ร่วมสร้างประเพณี “พาน้องขึ้นดอย ร้อยใจสาละ สักการะสองพระธาตุ” 


