
แบบรายงานและประเมินผลโครงการ 
โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญของชาติและท้องถิ่น 

กิจกรรมที่ ๓ สืบสานวันพยาบาลแห่งชาติ 
 
๑. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 มีความสอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป้าประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการน าทุนวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการน าทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุทธิดา อ่อนละออ 

๓. วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมยกย่องและร าลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านการสื่อสารในการท างาน 

 

๔. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
 ๔.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวันพยาบาลแห่งชาติ ช่วยให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณความดีของ         
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล 
 ๔.๒ การท ากิจกรรมท าให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

๕. เป้าหมาย 
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๔๔...คน   
   ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ส าคัญของชาติและท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๓ สืบสานวันพยาบาลสากล 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาตระหนักและร าลึกถึงคุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล 
 ๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารในการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

๖. การด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน  
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

สถานที่ด าเนินโครงการ 
โรงพยาบาลแพร่ 

 

 



วิธีการด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. วางแผนโครงการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพัฒนาการและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 
๒. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๓. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดกจิกรรมโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
๑. เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันพยาบาลสากล ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๒. รับฟังการบรรยายเรื่อง “อัตลักษณ์และคุณค่าวิชาชีพพยาบาล” 
๓. น าเสนอผลการศึกษา “ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาล”  
๔. ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพ 

 ขั้นประเมินผล 
๑. แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลโครงการ  
๒. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ขั้นทบทวน 
๑. ท า AAR หลังท าโครงการ เพ่ือน าไปหาแนวทางแก้ไขในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
 

๗. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย 
 ๗.๑ รายรับ         - 
 ๗.๒ รายจ่าย         - 
 

๘. ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. สถานทีใ่นการน าเสนอผลงานการศึกษาคับแคบ 
 

๙. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 ๑. ให้นักศึกษาออกแบบรูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสมกับสถานที่ 

๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 
๑. นักศึกษาตระหนักถึงคุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล 
๒. นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และคุณลักษณะ PHRAE’S model 

 

๑๑. งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินงานโครงการ 
 ๑. จดัท าโครงการนี้ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ และคุณลักษณะ PHRAE’S model ร่วมกับการยกย่องคุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
ในรูปแบบอ่ืน 

 

 



๑๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม 
    ๑๒.๑ ส่วนของผู้จัด 
 ๑. กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารน าเสนอผลงานการศึกษา และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพได้ดี 
    ๑๒.๒ ส่วนของผู้เข้าร่วมงาน 
 ๑. ควรมีการปรับสถานที่ในการจัดงานให้เหมาะสม 
 ๒. โครงการสืบสานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของ
วิชาชีพพยาบาล จึงควรมีการจัดด าเนินโครงการต่อเนื่องทุกปี 

๑๓.ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
    ๑๓.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
๒. ร้อยละ ๘๖.๓๖ ของนักศึกษามีคะแนนการท างานเป็นทีมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
๓. ร้อยละ ๙๒ ของนักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

มากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
    ๑๓.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

- เป้าหมายที่ตั้งไว้...๔๔...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๔๔...คน 

๑๔.สรุปผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ 
    ๑๔.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    ๑๔.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

บรรลุตามเป้าหมายของการด าเนินงาน 
๑๔.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ      

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
๑. มีการบรรจุโครงการใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัยหรือไม่ 

- มีการบรรจุ โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการที่ 
St๖๑_๑๐ 

- ไม่มี 

๒. โครงการสอดคล้องกับแผน /
พันธกิจของ วพบ. หรือไม่
อย่างไร 

- โครงการสอดคลองกับแผน/ พันธกิจของ 
วพบ. เนื่องจากโครงการนี้มีส่วนในการ
ส่งเสริมน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

- ไม่มี 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๓. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
(คณะกรรมการท าไปเก็บไป)
หรือไม่ 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน  โดย
แบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบ เป็น ๒ ฝ่าย 
ดังนี้  
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๒. อาจารย์ฝ่ายงานท านุฯ    
     ผู้ รั บผิ ดชอบงานหลั ก  มีหน้ าที่
ประสาน และติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานเป็นระยะ  

- ไม่มี 
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนด
ไว้เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสม - ไม่มี 

๕. งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสม
หรือไม่ 

- ไม่ใช้งบประมาณ  - ไม่มี 

๖. มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ก่อนการด าเนินการหรือไม่ 

 

- มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนการ
ด าเนินการ 

- ไม่มี 

การด าเนินการตามแผน (Do) 
๑. มีการด าเนินการตามขั้นตอนที่

วางแผนไว้หรือไม่ 
มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว ดังนี้ 
ขั้นเตรียมการ 

๑. วางแผนโครงการร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาพัฒนาการและแนวโน้ม
ของวิชาชีพการพยาบาล 

๒. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

๓. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด
กิจกรรมโครงการ 

ขั้นด าเนินการ 

๑. เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันพยาบาลสากล 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๒. รับฟังการบรรยายเรื่อง “อัตลักษณ์
และคุณค่าวิชาชีพพยาบาล” 

๓. น าเสนอผลการศึกษา “ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อภาพลักษณ์วิชาชีพ
พยาบาล”  
๔. ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างวิชาชีพ 

- ไม่มี 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นประเมินผล 

๑. แจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล
โครงการ  
๒. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ขั้นทบทวน 

๑. ท า AAR หลังท าโครงการ เพ่ือน าไป
หาแนวทางแก้ไขในการจัดโครงการครั้ง
ต่อไป 

๒. มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน
แผนหรือไม่ 

- มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในแผน - ไม่มี 

๓. มีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องคือ
ใครบ้าง 

- บุคลากรในวิทยาลัยฯ  
- พยาบาล โรงพยาบาลแพร่ 
- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ 

- ไม่มี 

๔. สามารถด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

- มีการด าเนินงานตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

- ไม่มี 

๕. สามารถด าเนินการตาม
งบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

- สามารถด าเนินงานตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ 

- ไม่มี 

การประเมินการด าเนินการ (Check) 
๑. ก าหนดวิธีการประเมินผลตาม

ตัวชี้วัดแต่ละตัวอย่างไร 
- การประเมินผลตามตัวชี้วัดภายหลัง
ด าเนินโครงการ 

- ไม่มี 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ตัวชี้วัดแต่ละตัว คืออะไร มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ  
   ๑.  แบบประเมินโครงการสืบสาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญของชาติ
และท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๓ สืบสานวัน
พยาบาลแห่งชาติ 
   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 

 

- ผลการประเมินตรงตามเกณฑ์การ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังนี้  
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

- ไม่มี 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๒. ร้อยละ ๘๖.๓๖ ของนักศึกษามี
คะแนนการท างานเป็นทีมไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
๓. ร้อยละ ๙๒ ของนักศึกษามีคะแนน
ความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

๔. ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

- สถานที่ในการน าเสนอผลงานคับแคบ - ออกแบบรูปแบบการน าเสนอที่
หลากหลายและ เหมาะสมกับ
สถานที่ 

๕. มีข้อดีหรือจุดแข็งของการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

-  โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี
ศิลปวัฒนธรรมส าคัญของชาติและ
ท้ องถิ่ น เป็ น โครงการที่ ส่ ง เ ส ริ ม ให้
นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของ
วิชาชีพพยาบาล และเพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

- ไม่มี 

การปรับปรุงตามการประเมินผล (Act) 
๑. มีการระดมสมองเพ่ือหาหนทาง

เสริมจุดดีหรือจุดแข็งเพ่ิมและ
แก้ปัญหาหาหรือจุดอ่อนที่พบ
หรือไม่ 

- มีการท า AAR หลังท าโครงการ เพ่ือให้
รับทราบข้อดี ข้อด้อยและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือน าไปหาแนวทางแก้ไขในการจัด
โครงการครั้งต่อไป  

- ไม่มี 

๒. มีการวางแผนการน าผลที่ได้
จากการระดมสมอง (ตามข้อ๑) 
ไปพัฒนาการจัดประชุมครั้ง
ต่อไปหรือไม่ 

มีการวางแผนการน าผลที่ได้ไป
พัฒนาการท ากิจกรรมครั้งต่อไป โดย
รวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบประเมิน
โครงการฯ เพ่ือน าไปวางแผนการจัด
โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ส าคัญของชาติและท้องถิ่น ในครั้งต่อไป 

- น าผลการประเมินโครงการเสนอ
ต่อคณะกรรมการงานท านุบ ารุง
ศิ ลปะ  และวัฒนธรรม ในการ
ประชุม และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการ 

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

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าผล
ที่ได้ไปวางแผนการโครงการสืบสาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมส าคัญของ
ชาติและท้องถิ่นในครั้งต่อไป โดยให้
คณะกรรมการงานท านุบ ารุงศิลปะ 

 - ไม่มี 

 



วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

และวัฒนธรรม  เ สนอ ให้ ส โ มส ร
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ง า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการ
วางแผน เขียนแผนงาน และการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย 
ร วมถึ ง กา รป ระสานการ จั ด ง าน
ดังกล่าวในครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕.ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


