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สรุปผลการดําเนินโครงการ 

สัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ๙ สถาบัน 

ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 

 
 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี

และโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จังหวัดอุดรธานี  

วันท่ี ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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คํานํา 

 
             รายงานสรุปผลการดําเนินรายงานฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาเครือขายการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ๙ สถาบันโดยไดจัดกิจกรรมคายพัฒนา อาสาสรางสุขรวมใจ หวงใย สงเสริมสุขภาพ 

ชุมชน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เพื่อ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีดานการนํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาสูการพัฒนานักศึกษาปการศึกษา 

๒๕๕๗ โดยความรวมมือ ๙  สถาบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ

ประสงค, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน, ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา,วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน, วิทยาลัยการสาธารณสุข            

สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเขาใจเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพของ

กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษาเพื่อสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางนักศึกษาสถาบันอื่นในเขตพื้นที่

ใหบริการ  เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามตัวบงช้ี ในการจัดทําการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสรางภาพลักษณที่ดีตอสถาบัน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ

การศึกษาของนักศึกษาระหวางเครือขายสถาบัน 

               สรุปผลดําเนินงานสามารถจัดโครงการไดบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวสอดคลองกับตัวช้ีวัด

ในการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด นักศึกษาที่มาจากตางสถาบันเกิดความรักสามัคคี ความรวมมือการ

ทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา มีจิตสาธารณะในการสรางคุณประโยชนเปนอยางดี รวมทั้งมีการสรางเครือขายระหวางสถาบัน

และมีขอตกลงความรวมมือในการประกันคุณภาพการศึกษารวมกันในโอกาสตอไป เมื่อโครงการดังกลาวดําเนินการเสร็จสิ้น 

ไดประเมินผลของโครงการเพื่อนําผลที่ไดมาใชเพื่อเสนอตอผูบริหารของสถาบันเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ 

และวิธีการจัดโครงการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งไดรวบรวมขอมูลผลการจัดกิจกรรม ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

เพื่อนําไปใชปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งตอไปและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหสมบูรณย่ิงข้ึนและเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมครั้งน้ี    

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
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สารบัญ 
 

 หนา 

บทท่ี ๑ รายละเอียดโครงการ  

    ๑. ช่ือโครงการ ๔ 

    ๒. วัตถุประสงค ๔ 

    ๓. การสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน ๔ 

    ๔. ผลการดําเนินโครงการ (ตามที่ดําเนินการจริง) ๕ 

         ๕ งบประมาณที่ใชจรงิ  

         ๖. ผลการประเมินโครงการ   

๖ 

๗ 

         ๗. ประโยชนและผลที่เกิดจากการดําเนินโครงการ ๗ 

บทท่ี ๒ ผลการประเมินโครงการ  

          ผลประเมินความพงึพอใจ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ    ๑๓ 

บทท่ี ๓ การถอดบทเรียน และการนําเสนอผลงานนวัตกรรม  

          ๓.๑ การถอดบทเรียน 

                ๓.๑.๑  การถอดบทเรียนของกลุมนักศึกษา 

                ๓.๑.๒  การถอดบทเรียนของกลุมอาจารย 

          ๓.๒ การนําเสนอผลงานวัตกรรม  

ภาคผนวก  

 

๑๘ 

๒๖ 

๒๙ 

๑. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  

             สถาบันอุดมศึกษาเครือขายภาคตะวันออกฉียงเหนือ ๙ สถาบัน 
๓๗ 

          ๒. ตัวอยางเกียรติบัตรสมัมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  

             (มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช) 
๔๒ 

     ๓. ภาพกิจกรรมสัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ๙ สถาบัน 
 

๕๐ 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

บทท่ี ๑  

รายละเอียดโครงการ 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการคายพัฒนา อาสาสรางสุขรวมใจ หวงใย สงเสรมิสุขภาพชุมชน 

 

๒. วัตถุประสงคโครงการ 

   ๒.๑ เพื่อใหนักศึกษาในเครือขายฯ ไดพัฒนาทกัษะชีวิตและอาชีพตามกรอบมาตรฐานการเรียนรูวาดวยทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๒.๒ เพื่อใหนักศึกษาในเครือขายฯ เกิดทักษะการนําเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานดานวิชาการ

โดยการนําทักษะการประกันคุณภาพการศึกษามาใช 

 ๒.๓ เพื่อเสรมิสรางทักษะใหนักศึกษาในเครือขายฯ ในดานจติบริการ จิตสาธารณะ บําเพญ็ประโยชนตอสวนรวม 

การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และการใชทรัพยากรรวมกัน 

 ๒.๔ เพื่อใหนักศึกษาในเครือขายฯ ไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู อนุรักษ สบืสานศิลปวัฒนธรรมรวมกบัชุมชน 

 ๒.๕ เพื่อใหนักศึกษาในเครือขายฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของปาไม การรักษาสิ่งแวดลอม การรักษาความ

สะอาด และการกําจัดขยะ 

 ๒.๖ นักศึกษาสามารถนําความรูจากการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลมาประยุกตใชในการบรกิารสงเสริม

สุขภาพครอบครัวในชุมชน 

 ๒.๗ เพื่อใหคนในชุมชนบานคําหวาทองมีความรู ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองมากย่ิงข้ึน 

 

 

กลุมเปาหมาย นักศึกษาจากเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ๙ สถาบัน อาจารยแตละสถาบัน          

รวมทั้งผูทีส่นใจ จํานวน   ๑๕๐ คน 

  

สถานท่ี  หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จังหวัดอุดรธานี 

 

 

๓. การสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน 

 ๓.๑ ตอบตัวบงช้ีของ สกอ.ที่ ๓.๒ การสงเสรมิและพฒันานักศึกษา 

โดยมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกจิกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยาง

นอย  ๕ ดาน และอยางนอย ๒ ประเภท สําหรบัระดับบัณฑิตศึกษาจากกจิกรรมดังน้ี 

๑. กิจกรรมวิชาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

๒. กิจกรรมกีฬาหรอืการสงเสริมสุขภาพ 

๓. กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรือรักษาสิง่แวดลอม 

๔. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

๕. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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๔. ผลการดําเนินโครงการ โดยใช้  PDCA  (ตามท่ีดําเนินการจริง) 

  

๔.๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  

 ๔.๑.๑ ประชุมตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาในเครอืขายสถาบันพระบรมราชชนก และ

สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔.๑.๒ รวมกันวางแผนในการดําเนินโครงการ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ๔.๑.๓ แบงหนาที่รบัผิดชอบในการดําเนินโครงการของแตละสถาบัน วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔.๑.๔ ติดตอประสานงานกับทองถ่ินและหนวยงานทีเ่กี่ยวของ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

 ๔.๒ ขั้นดําเนินงาน (Do) 

   

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔.๒.๑ จัดนิทรรศการของแตละสถาบัน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔.๒.๒ จัดกิจกรรมนําเสนอวิชาการ และนําเสนอผลงานวิชาการ(โครงการ/กจิกรรม)ของแตละสถาบันที่

ใชหลักการทํางานตามข้ันตอน PDCA การพฒันาคุณภาพการศึกษา และการจัดการขยะ และมกีารประกวดและวิพากษ

โครงการ/นวัตกรรม วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔.๒.๓ ใหความรูในการดูแลสุขภาพในกลุมเปาหมาย วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔.๒.๕ ตรวจสุขภาพเบื้องตนและใหความรูแกกลุมเปาหมาย วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔.๒.๘ บําเพ็ญประโยชนและปรบัปรุงสิ่งแวดลอมในหมูบาน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

๔.๓ ขั้นประเมินผลงาน (Check) 

  

๔.๓.๑ วิเคราะหแบบประเมินความพงึพอใจจากผูทีเ่ขารวมโครงการ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔.๓.๒ ประเมินผลลัพธที่ไดตามตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔.๒.๒ ประเมินผลจากการถอดบทเรียนการรวมกจิกรรมตลอดโครงการ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

๔.๔ การนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของ (ACT) 

 

คาดวาจะนําผลการประเมินโครงการน้ีไปปรับปรงุพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

      ๔.๔.๑. ประชาสมัพันธโครงการลวงหนากอนดําเนินโครงการอยางนอย ๒ สปัดาห ประชาสมัพันธ

โครงการใหบุคคลที่มสีวนเกี่ยวของรบัทราบอยางทั่วถึง และเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธโครงการฯ 

      ๔.๔.๒. สํารวจชวงระยะเวลาความพรอมของกลุมเปาหมายกอนดําเนินโครงการ 

      ๔.๔.๓. สํารวจปญหาที่พบในกลุมเปาหมายของโครงการฯกอน แลวจงึนํามาวางแผนในการจัดทําโครงการ

ใหเหมาะสมและคลอบคลุมกับปญหาของกลุมเปาหมาย 
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๕. งบประมาณท่ีใชจริง 

  

๕.๑ รายรับเงินสนับสนุนภายนอก คือ  

       ๑. เงินสนับสนุนจากเครือขาย NEC net     ๒๖๐,๐๐๐  บาท 

       ๒. เงินสนับสนุนจากสบช. เครือขายละ     ๕๐,๐๐๐ บาท 

        รวมเปนเงิน                ๓๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๕.๒ รายจายเงินสนับสนุนภายนอก คือเครือขาย NEC net และจากสบช. เครือขายละ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

๑. คาวิทยากร (๕ คน x ๒ ช่ัวโมง x ๖๐๐ บาท)    ๖,๐๐๐   บาท 

๒. คาอาหารเชา กลางวัน เย็น นักศึกษาและอาจารยรวมโครงการ 

 (๑๙๐ คน x ๑๕๐ บาท x ๔ มื้อ)     ๑๑๔,๐๐๐  บาท 

๓. คาอาหาร กลางวัน นักศึกษา อาจารยและประชาชนผูเขารวมโครงการ 

 (๓๔๐ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ มื้อ)     ๕๑,๐๐๐  บาท 

๔. คาอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม นักศึกษาและอาจารยรวมโครงการ 

 (๑๙๐ คน x ๒๕ บาท x ๓ มื้อ)     ๑๔,๒๕๐  บาท 

๕. คาอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม นักศึกษา อาจารยและประชาชนผูเขารวมโครงการ 

(๓๔๐ คน x ๒๕ บาท x ๑ มื้อ)     ๘,๕๐๐   บาท 

๖. คาที่พักนักศึกษา         ๗,๐๐๐   บาท 

๗. คาเชาเหมารถบัส (๘,๕๐๐ บาท x ๓ คัน x ๑ วัน)    ๒๕,๕๐๐ บาท 

๘. คาที่พักคณะทํางาน จํานวน ๓ วัน      ๖,๐๐๐  บาท 

๙. คาวัสดุอุปกรณและวัสดุสื่อประชาสมัพันธ (พัสดุแจงยอด)   ๕,๔๑๔  บาท  

๑๐. คาเอกสารประกอบการบรรยาย       ๙,๗๒๕  บาท 

๑๑. คาพาหนะ เดินทางไปราชการ      ๙๖๐  บาท 

รวมเปนเงิน ๒๔๘,๓๔๙ บาท 

 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๔๘,๓๔๙  บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่รอยสี่สิบเกาบาทถวน) 
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๖. ผลการประเมินโครงการ   

๖.๑ การบรรลุวัตถุประสงคตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  

นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการ ดังน้ี 

๖.๑.๑ จํานวนรอยละของผูเขารวมโครงการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆอยางนอย รอยละ ๘๐ บรรลุตาม

ตัวช้ีวัด คือนักศึกษาเครือขายฯ ทุกคนที่เขารวมโครงการมสีวนรวมในทุกกจิกรรมในโครงการ รอยละ ๑๐๐ 

๖.๑.๒ จํานวนผลงานจากสถานศึกษาในเครือขายเขารวมในการนําเสนออยางนอยสถาบันละ ๑ ผลงาน                 

ไมบรรลุตามตัวช้ีวัด เพราะมีเพียง ๔ สถาบันที่นําผลงานมารวมการนําเสนอจากทั้งหมด ๙ สถาบันการศึกษาที่เขารวม

โครงการ โดยมีสถาบันทีส่งนักศึกษาเขารวมในการนําเสนอผลงานประกอบดวยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

๒ เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา ๒ เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค ๒ เรื่อง 

และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ เรื่อง 

  ๖.๑.๓ จํานวนรอยละของผูเขารวมโครงการมคีวามพึงพอใจตอ การเกิดจิตสาธารณะ และการเสียสละ การเกดิ

จิตบริการ การบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม การใชทรัพยากรรวมกัน(ระดับดีข้ึนไป) อยางนอยรอยละ ๘๐ บรรลุตาม

ตัวช้ีวัด คือ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ การเกิดจิตสาธารณะ และการเสียสละ รอยละ ๙๖.๓ (x=๓.๒๒, 

S.D.=๐.๕) การเกิดจิตบริการ รอยละ ๑๐๐ (x=๓.๓๔, S.D.=๐.๔๗) การบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม รอยละ ๙๖.๓ 

(x=๓.๓, S.D.=๐.๕๒) การใชทรัพยากรรวมกัน รอยละ ๙๖.๓ (x=๓.๑๒, S.D.=๐.๕๓) นักศึกษาที่เขารวมโครงการมี

ความคิดเห็นวาโครงการน้ีมีสวนในการสงเสริมใหนักศึกษาเกิดจิตสาธารณะ เสียสละ จิตบริการ บําเพ็ญประโยชนแก

สวนรวม และมีการใชทรัพยากรรวมกัน 

๖.๑.๔ มีจํานวนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่นํามาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในโครงการอยางนอย ๒ กิจกรรม 

บรรลุตามตัวช้ีวัด คือมีสถาบันการศึกษานําการแสดงมารวมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจํานวน ๒ กิจกรรม คือ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค 

๖.๑.๕ จํานวนรอยละของผูเขารวมโครงการแสดงความตระหนักตอความสําคัญของปาไม การรกัษา

สิ่งแวดลอม การรักษาความสะอาด การจัดการขยะในระดับมากข้ึนไปอยางนอย รอยละ ๘๐ ไมบรรลุตามตัวช้ี คือ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความตระหนักตอความสําคัญของปาไมการรกัษาสิ่งแวดลอมในระดับมากข้ึนไปรอยละ 

๕๙.๔ การรกัษาความสะอาด การจัดการขยะในระดับมากข้ึนไป รอยละ ๗๙.๔ 

๖.๑.๖ มีการนําความรูจากการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล หรือนวัตกรรมหรอืงานวิจัยมา

ประยุกตใชในการบริการสงเสริมสุขภาพครอบครัวในชุมชน อยางนอย ๒ ช้ินงาน บรรลุตามตัวช้ี คือนักศึกษาไดนํา

ความรูจากการการจัดการเรียนการสอนมาประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพแกกลุมเปาหมายในเรื่องโทษภัยยาเสพติด 

การปองการต้ังครรภ และปญหาการใชเทคโนโลยีในทางที่ไมเหมาะสม 

 

๗. ประโยชนและผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ (Outcome)  

๗.๑ ประโยชนและผลกระทบทีเ่กิดจากการดําเนินโครงการที่เกิดตอตัวนักศึกษา 

 ๗.๑.๑ นักศึกษาไดฝกการวางแผน/การเตรียมความพรอมการเรียนรูตามสภาพจริงและการแกปญหาเฉพาะหนา 

 ๗.๑.๒ เกิดการเช่ือมสัมพันธภาพอันดีระหวางนักศึกษารวมสถาบันและตางสถาบัน 

 ๗.๑.๓ นักศึกษาในเครือขายเกิดความรวมมือและกอตัวเปนทีมที่มีความเขมแข็ง 
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 ๗.๑.๔ นักศึกษาไดเรียนรูการสื่อสาร การปรับตัวเขาหากัน  ลดความเปนตัวตนของนักศึกษาทําใหสามารถอยู

รวมกันไดอยางมีความสุข  เอื้อเฟอ และชวยเหลือกันและกนั 

 ๗.๑.๕ เปนโอกาสอันดีที่ชวยในการผลักดันนักศึกษาใหมีมมุมองใหมในการพัฒนาชุมชน 

 ๗.๑.๖ นักศึกษาสามารถสรางสรรคงานไดดวยตัวนักศึกษาเอง 

 ๗.๑.๗ นักศึกษาไดแสดงศักยภาพในตัวเองทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

๗.๑.๘ นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูนักศึกษาไดแลกเปลีย่นประสบการณพฒันาความเปนจิตอาสามีความ

ต้ังใจในการทํากิจกรรม มีทัศนคติที่ดีตองานจิตอาสา 

๗.๒ ประโยชนและผลกระทบทีเ่กิดจากการดําเนินโครงการที่เกิดตอสถาบันในเครือขายฯ 

 ๗.๒.๑ สถาบันการศึกษา เกิดการสรางเครือขายของนักศึกษาในแตละสถาบัน เปนการสรางความรวมมอืของ

นักศึกษาภายในเครือขายทําใหเกิดเครือขายของนักศึกษาทีม่ีความเขมแข็ง 

 ๗.๒.๒ เปนการขับเคลื่อนเครือขาย กอใหเกิดเครือขายที่แข็งแรง 

 ๗.๒.๓ กอใหเกิดความเหนียวแนนของเครอืขาย ทั้งดานนักศึกษาและดานอาจารย 

 ๗.๒.๔ เปนผูดูแลสนับสนุน และช้ีทางใหเขาประเด็น/จุดประสงคของกิจกรรม 

 ๗.๒.๕ ผลกัดันใหนักศึกษามโีอกาสไดแสดงศักยภาพ 

๗.๓ ประโยชนและผลกระทบทีเ่กิดจากการดําเนินโครงการที่เกิดตอชุมชน 

 ๗.๓.๑ นักเรียนในโรงเรียนไดรับความรูที่ดีในเรื่องการปองกนัการต้ังครรภและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โทษภัย

ของยาเสพติด การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดและโทษภัยที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีไมถูกวิธี การแนะแนว

การศึกษาตอแกนักเรียนในโรงเรียน การทดสอบสมรรถภาพ ความรูเรื่องสุขภาพ การจัดการขยะอยางถูกวิธี รวมถึงการ

จัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน นอกจากน้ันนักเรียนยังไดฝกความสามัคคี ความกลาแสดงออกอยางสรางสรรค ไดเรียนรู

เรื่องมีจิตอาสา ไดแบบอยางที่ดีในการแสดงออกจากนักศึกษาที่ออกคาย 

 ๗.๓.๒ โรงเรียน วัด โรงพยาบาล แหลงทองเที่ยว ชุมชนไดรับการพฒันาเรื่องความสะอาดและการปรับภูมิทัศน 

 ๗.๓.๓ ปลกูจิตสํานึกเรื่องการรักษาความสะอาด และการจดัการขยะแกชุมชน 

        ๗.๓.๔ ไดรับทราบปญหาที่เกิดข้ึนกบันักเรียนจากการดําเนินโครงการ เชน ปญหาดานการใชสารเสพติด ปญหา

การใชเทคโนโลยี ปญหาการมีเพศสัมพันธซึ่งจะไดนําไปวางแผนในการใหการดูแลนักเรียนไดตรงตามปญหาทีพ่บ 

       ****หมายเหตุ ผลการประเมินโครงการ การถอดบทเรียนและประโยชนและผลกระทบที่เกิดจากการดําเนิน

โครงการ (ในบทที่ ๓)  

 

 

     ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวอรวรรยา  ภูมิศรีแกว) 

หัวหนางานกจิกรรมพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

( นางอาภากร   มากขุนทด) 

รองผูอํานวยการกลุมงานกจิการนักศึกษาและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
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กําหนดการ 

โครงการคายพัฒนา อาสา สรางสุข รวมใจ หวงใย สุขภาพชุมชน 

ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

 

 

วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

เวลา ๐๘.๐๐ น   วิทยาลัยในเครือขายพรอมกัน  

ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 

เวลา ๐๘.๓๐ น. –๑๐.๓๐ น.  พิธีเปด 

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู รูปแบบจิตอาสาพฒันาชุมชน ตนแบบ 

จากการศึกษาดูงานตางประเทศ 

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. -   นําเสนอผลงานวิชาการ(โครงการ/กิจกรรม)ของแตละสถาบัน 

ที่ใชหลักการทํางานตามข้ันตอน PDCA ,การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- ประกวดโครงการ,วิพากษโครงการ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  -   นําเสนอนวัตกรรม,ประกวดนวัตกรรม 

- ประกาศรางวัลการประกวดโครงการและนวัตกรรม 

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ประชุมแผนกจิกรรมรวมกันในเครือขาย 

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น.  เขาที่พัก พักที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีทําภารกิจสวนตัว 

เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น.  ประชุมวางแผนงาน แบงกลุม ตามความรับผิดชอบตามกลุมเปาหมาย    

(ตามชวงวัย) เตรียมกจิกรรมทีจ่ะจัดนิทรรศการและเตรียมใหบริการ

สุขภาพในวันพรุงน้ี รวมกันที่ศาลากลางบาน 

หมายเหตุ  - กําหนดการอาจปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

- การแตงกายดวยชุดสูทของสถาบัน/ นักศึกษา มสธ.แตงกายสุภาพ 

    -  ชวงเย็นแตงกายดวยชุดสุภาพ 

    -  หากสถานศึกษาใดมีความประสงคทีจ่ะเขาที่พกักอนวันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

        ขอใหติดตอวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี งานสโมสรนักศึกษา ๐๙๓ ๐๘๖๓๐๓๕  

             -   เวลาในการนําเสนอผลงาน/โครงการ/นวัตกรรม สถาบันละ ๑๐ นาที วิพากษ ๕ นาที 
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กําหนดการ 

โครงการคายพัฒนา อาสา สรางสุข รวมใจ หวงใย สุขภาพชุมชน 

ณ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน ี

 

วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘       

เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น.  พรอมกันที่หอประชุมเพื่อเดินทางสูพื้นที/่ชุมชน 

เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น.      เดินทางถึงพื้นที่ อําเภอหนองแสง จงัหวัดอุดรธานี 

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.  จัดเตรียมกจิกรรม/ตามฐานตางๆ/ซุม/นิทรรศการ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปดโครงการ เย่ียมชมนิทรรศการ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ปลูกปา รักษาสิ่งแวดลอม 

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  แบงกลุมเปนสามกลุมคือ 

          ๑. กลุมวัด โดยกลุมน้ีจะรวมกันบําเพญ็ประโยชนที่วัด ทําความสะอาด สํารวจลูกนํ้ายุงลาย จัด

สิ่งแวดลอมในบริเวณวัด 

          ๒. กลุม ชุมชน โดยกลุมน้ีจะรวมสรางสรรคชุมชน กิจกรรมถนนสีขาว โดยทําความสะอาดถนน

ภายในหมูบาน (อนามัยชุมชน) การใหสุขศึกษา เรื่องการจัดการขยะมลูฝอย สุขาภิบาลในครัวเรือน 

          ๓. กลุมโรงเรียน โดยกลุมน้ีจะชวยปรบัปรุงซอมแซมหองสมุด จัดหองสมุด และปรบัปรุง ซอมแซม

หองพยาบาลในโรงเรียน จัดหองพยาบาล และใหสุขศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลเบื้องตนแกแกนนํานักเรียน 

  

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  แขงกีฬา สานสัมพันธ นักศึกษากับชาวบาน 

    ประเภทกีฬา  

                                         - กีฬาพื้นบาน ว่ิงกระสอบ ชักกะเยอ ว่ิงผลัดซปุเปอรแมน กอลฟมะเขือยาว 

                                         - ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (นักศึกษาพบเยาวชนในชุมชน) 

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น.  เตรียมสถานที่งานเลี้ยงตอนเย็น /เขาที่พัก ทําภารกจิสวนตัว 

เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น.  กิจกรรม “กินพาแลง ตุมฮัก สานสายใย ใสใจสุขภาพ” 

                                         - รับประทานอาหารรวมกัน (ตามวิถีสุขภาพของชุมชน/อาหารพื้นบาน) 

                                         - การแสดงแลกเปลี่ยน/เผยแพรวัฒนธรรม 

เวลา ๒๑.๐๐ น.   ปดกิจกรรม/เขาทีพ่ัก 

หมายเหตุ : - การแตงการ ชวงเชา ชุดชุมชน/ชุดปฏิบัติการชุมชน -ชวงบาย ชุดพละ/ชุดกีฬา 

- ชวงเย็นชุดผาไทย/พื้นเมอืง 
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กําหนดการ 

โครงการคายพัฒนา อาสา สรางสุข รวมใจ หวงใย สุขภาพชุมชน 

ณ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน ี

 

 

วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘      

เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.  เขาหมูบานรวมกบัชาวบานทําบญุตักบาตร 

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.  รับประทานอาหาร (ขาวหอ) 

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  แบงกลุมนักศึกษา เขาตามกลุมเปาหมาย เพื่อใหบริการสุขภาพ 

- กลุมวัย เด็กและวัยรุน 

o ใหสุขศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองตามชวงวัย 

o ทันตสุขภาพในชองปาก 

o ตรวจสุขอนามัย 10 ทา 

o ตรวจสมรรถนะรางกาย 

- กลุมวัยผูใหญ ผูสงูอายุ 

o ตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดัน มะเร็งทอนํ้าดี 

o ใหสุขศึกษาการดูแลสุขภาพตามชวงวัย 

o ตอบปญหาสุขภาพ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  รับฟงการบรรยายเรื่อง “ การจัดการขยะ”  

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.     ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี  

          และเจาหนาที่ บุคลากร ตัวแทนจากองคกรภาครัฐ และเอกชนจังหวัด 

อุดรธานีประชุมเพื่อจัดต้ังเครือขายอุดธานีรวมใจรักษอุดรไวใหงดงามและ

หาแนวทางการดําเนินการของเครือขายตอไป 

เวลา ๑๖.๐๐ น.  – ๑๗.๓๐ น.     เดินทางกลับที่พัก /ทําภารกจิสวนตัว /รับประทานอาหาร 

เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.     พักรับประทานอาหาร 

เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น.     กิจกรรม “สันทนาการ สานสัมพันธ” 

เวลา ๒๑.๓๐ น. ปดกิจกรรม/เขาทีพ่ัก 

 



 

- 12 - 

 

 

 

กําหนดการ 

โครงการคายพัฒนา อาสา สรางสุข รวมใจ หวงใย สุขภาพชุมชน 

ณ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน ี

 

 

วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘   

กิจกรรมอนุรกัษธรรมชาติ 

เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น.  รับประทานอาหาร 

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. พรอมกันที่หองประชุม “ภูฝอยลม” 

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๙.๐๐ น. ถอดบทเรียนรวมกับชุมชน/สงตอปญหา/สนทนาเรื่องความตองการดาน

บริการสุขภาพ รวมกบัผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งดานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา และผูนําชุมชน จากน้ันนักศึกษา

พรอมประชาชนพรอมกันที่ โรงเรียน มอบอปุกรณกีฬาใหแกโรงเรียนและ

ชุมชน ประธานโครงการกลาวขอบคุณ สถานที่ บุคลากร ผูที่มีสวน

สนับสนุน และเกี่ยวของ 

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ถอดบทเรียนโครงการ “คายพฒันา อาสา สรางสุข รวมใจ หวงใย สุขภาพ

ชุมชน” 

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.       พักรับประทานอาหาร 

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ประชุมเครือขายนักศึกษาฯ ทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน วางแผนกิจกรรม

ครั้งตอไป 

เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีปดโครงการ/เดินทางกลับสถานศึกษาของแตละสถาบัน 
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บทท่ี ๒  

ผลการประเมินโครงการ 
ผลประเมินจากแบบสอบถามโครงการคายอาสา สรางสุข รวมใจ หวงใย สุขภาพชุมชน 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป (n=๑๐๗) จํานวน x 

เพศ 

- ชาย 

- หญงิ 

 

๔๓ 

๖๔ 

 

๔๐.๒ 

๕๙.๘ 

นักศึกษา  ๑๐๑ ๙๔.๔ 

อาจารย / เจาหนาที ่ ๖ ๕.๖ 

อายุ 

- ๑๙ป 

- ๒๐ป 

- ๒๑ป 

- ๒๓ป 

>๒๓ป 

 

๓๗ 

๔๘ 

๙ 

๑ 

๑๒ 

 

๓๔.๖ 

๔๔.๙ 

๘.๔ 

๐.๙ 

๑๑.๒ 

เครือขาย 

- เครือขาย NEC net                         

- เครือขายสถาบันการศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 

๙๗ 

๑๐ 

 

๙๐.๗ 

๙.๓ 

 

ตอนท่ี ๒ ประเมินความพึงพอใจ 

 

รายการ 

ระดับคะแนน 

X S.D 

๑. การประชาสัมพันธโครงการและการติดตอประสานงานระหวางสถาบันการศึกษา 

๑.๑ การประชาสัมพันธโครงการฯ ๒.๖๔ ๐.๕๗ 

๑.๒ การติดตอประสานงานระหวางสถาบัน ๒.๗๘ ๐.๗๖ 

๑.๓ การชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ๒.๗๕ ๐.๖๕ 

๒. สถานท่ีดําเนินกิจกรรมในโครงการ  

๒.๑ สถานท่ีในการทํากิจกรรมในวิทยาลยัฯ มีความเหมาะสม ๓.๒๗ ๐.๖๒ 

๒.๒ สถานท่ีในการเขาคายอาสาฯและการทํากิจกรรมนอกวิทยาลัยมีความเหมาะสม ๓.๐๖ ๐.๘๑ 

๒.๓ ท่ีพักในวิทยาลยัฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ ๓.๑๔ ๐.๖๔ 

๒.๔ ท่ีพักในการเขาคายอาสาฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ ๒.๗๕ ๐.๖๖ 
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รายการ 

ระดับคะแนน 

X S.D 

๓. อาหาร อาหารวาง และนํ้าดื่ม  

๓.๑ อาหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ๓.๕ ๐.๖๖ 

๓.๒ อาหารวางมีความเหมาะสมและเพียงพอ ๓.๖๕ ๐.๕๒ 

๓.๓ นํ้าดื่มมีความเหมาะสมและเพียงพอ ๓.๗๔ ๐.๕ 

๔. รูปแบบกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสาธารณะ การเสยีสละ จิตบริการ การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชน  

๔.๑ การเกิดจิตสาธารณะ และการเสยีสละ ๓.๒๒ ๐.๕ 

๔.๒ การเกิดจิตบริการ ๓.๓๔ ๐.๔๗ 

๔.๓ การบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม ๓.๓ ๐.๕๒ 

๔.๔ เกิดความตระหนักตอความสําคัญของปาไม การรักษาสิง่แวดลอม  ๓.๑๔ ๐.๖๔ 

๔.๕ เกิดความตระหนักตอความสําคัญการรักษาความสะอาด การจัดการขยะ ๓.๓๕ ๐.๕๓ 

๔.๖ การใชทรัพยากรรวมกัน ๓.๑๒ ๐.๕๓ 

๕. ความรูท่ีไดจากการเขารวมโครงการคายอาสาฯ 

๕.๑ มีความรูเร่ืองการจัดทําโครงการ และนวัตกรรม   

๕.๒ มีความรูในการจัดการขยะ ๒.๖๔ ๐.๕๗ 

๕.๓ มีความรูเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น ๒.๘๘ ๐.๕๖ 

๕.๔ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูรวมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๓.๐๑ ๐.๕๒ 

๖. การอํานวยความสะดวก และสิง่สนับสนุนในการดําเนินโครงการฯ 

๖.๑ การตอนรับ และการใหขอมูลท่ีจําเปน ๓.๑๒ ๐.๕๓ 

๖.๒ เจาหนาท่ีสนับสนุน ๓.๑๙ ๐.๖๕ 

๖.๓ โสตทัศนูปกรณ สิง่สนับสนุน และอุปกรณตางๆในโครงการฯ ๓.๓๙ ๐.๖๖ 

๗. ความรวมมือระหวางเครือขายสถาบันการศึกษา 

๗.๑ เกิดความเขมแขง็ และรวมมือท่ีดีในเครือขายสถาบันการศกึษา ๓.๓๖ ๐.๕๖ 

๗.๒ สงเสริมความสามัคคีระหวางเครือขายสถาบันการศึกษา ๓.๓๔ ๐.๖๙ 

๗.๓ ควรมีการโครงการเชนน้ีอีกระหวางเครือขายสถาบันการศึกษา ๓.๓๒ ๐.๕๘ 

๘. ความพึงพอใจตอกิจกรรมในโครงการฯ 

๘.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบจิตอาสาพัฒนาชุมชนตนแบบจากการศึกษาดงูาน

ตางประเทศ 

๓.๖๒ ๐.๔๙ 

๘.๒ การประกวดผลงานวิชาการ โครงการ และนวัตกรรม ๓.๓๕ ๐.๖๓ 

๘.๓ การประชุมวางแผนกิจกรรมรวมกันระหวางเครือขาย ๓.๓๑ ๐.๕๔ 

๘.๔ การจัดกิจกรรมแกนนําอบรมการจัดการขยะ ๓.๒๖ ๐.๖๒ 

๘.๖ การใหบริการสุขภาพแกกลุมเปาหมาย ๓.๐๘ ๒.๙๙ 
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รายการ 

ระดับคะแนน 

X S.D 

๘.๗ การบําเพ็ญประโยชน ๓.๑ ๓.๒๗ 

๘.๘ กีฬาสานสัมพันธ ๓.๒๖ ๐.๗๒ 

๘.๙ งานเลีย้งกินพาแลงฯ ๓.๔๕ ๐.๖๕ 

๘.๑๐ การประชุมเครือขายนักศึกษาฯ ในการทบทวน พันธกิจ วิสัยทัศน วางแผน

กิจกรรมคร้ังถัดไป 

๓.๓๓ ๐.๖๘ 

๙. สิ่งท่ีไดรับจากโครงการฯ  

๙.๑ ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะ ประสบการณใหมๆจากโครงการ/กิจกรรมน้ี ๓.๒๘ ๐.๗๔ 

๙.๒ ทานสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงการ/กิจกรรมไปใชในการเรียน/การ

ปฏิบตัิงาน 

๓.๒๘ ๐.๗๔ 

๙.๓ สิ่งท่ีทานไดรับจากโครงการ/กิจกรรมคร้ังน้ีตรงตามความคาดหวังของทาน

หรือไม 

๓.๓๕ 

 

๐.๕๓ 

๙.๕ ประโยชนท่ีทานไดรับจากโครงการ/กิจกรรม ๓.๒๙ ๐.๗๕ 

๑๐. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของทานตอโครงการฯ ๓.๓๗ ๐.๖๔ 

 

สวนท่ี ๓  สิ่งท่ีทานไดรับหรือเรียนรูจากการจัดโครงการในคร้ังน้ี 

- ไดฝกความกลาแสดงออก 

- เรียนรูการเขาสงัคม และการปรับ 

- การฝกภาวะผูนํา 

- การแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินโครงการ 

- ไดรับความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

- ไดรับมิตรภาพที่ดีระหวางคณาจารย และนักศึกษาแตละสถาบัน// 

- ความรวมมือระหวางหนวยงานของแตละสถานศึกษาทัง้ในสวนของคณาจารย และนักศึกษา 

- ความมันใจในการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 

- กิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสาธารณะ //// 

- การฝกการมีความเสียสละ การบําเพญ็ประโยชนแกสวนรวม และจิตบริการ /// 

- ไดรูจักเพื่อนใหมตางสถาบัน และไดเรียนรูการทํางานเปนทมี 

- ไดรับความรูจากการชมนําเสนอเกี่ยวกบัโครงการและนวัตกรรมของแตละสถาบัน 

- ไดรวมแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องกรจัดโครงการ และนวัตกรรมกบัสถาบันอื่น 

- การปลูกฝงความมจีิตอาสา 

- การเรียนรูการอยูรวมกันของคนจํานวนมาก 
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- การวางแผนและการจัดดําเนินโครงการ 

- ไดรวมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางสถาบันการศึกษา 

- ไดเรียนรูการทําโครงการและนวัตกรรมโดยตามข้ันตอน PDCA 

-  
สวนท่ี ๔ ขอเสนอแนะ 

 

    ๔.๑ สิ่งที่ทานพึงพอใจในการรวมโครงการ/กิจกรรมครัง้น้ี 

 - ปลกูจิตสํานึกในการมีจิตอาสา// 

 - รูปแบบกจิกรรมในโครงการ 

 - ความสนุกสนาน 

 - ความกลาแสดงออกของนักศึกษา 

 - การบริการของทมีงานสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

 - อาหาร และอาหารวางเพียงพอรสชาดอรอย 

 - การตอนรับ และการดูแลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี/// 

 - พิธีกรในการดําเนินโครงการมีประสบการณสงู 

 - การประสานงานทีเ่ปนระบบ 

 - การแลกเปลี่ยนความรูระหวางสถาบันการศึกษา 

 - ความรวมมือระหวางสถาบันในการรวมกันทํากจิกรรมอยางเหมาะสม 

 - ความสุขของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

 - การไดทําประโยชนแกสังคม เชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ทองเที่ยว 

 - การสานสัมพันธโครงการระหวางสถาบัน 

 - อุปกรณในการจัดกิจกรรมในโครงการ 

 - สถานที่พักเหมาะสม 

 - การประชาสมัพันธโครงการ และการประสานงานกับชุมชน 

 

๔.๒ ขอเสนอแนะนําไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมคร้ังตอไป 

 - ควรมีการประสานงานลวงหนาระหวางสถาบันกอนทําโครงการแตเน่ินๆ 

 - ควรมีการเลอืกสถานที่ในชนบทที่ยังขลาดแคลนจรงิๆ 

 - ควรลดระยะเวลาในการสันทนาการลง 

 - การประชุมวางแผนโครงการนอย 

 - ควรเนนกจิกรรมที่เปนจิตอาสาเพิม่มากข้ึน 

 - ในการรวมแลกเปลี่ยนและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมควรนําเสนอทีเ่ปนวัฒนธรรมทองถ่ินในแตละจงัหวัด 

 - ควรมีการซักซอมกจิกรรมระหวางสถาบัน ควรมีการแบงหนาที่อยางชัดเจน เพิ่มการมสีวนรวมระหวางสถาบัน 
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 - ควรมีการเชิญสถาบันทีจ่ัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดอุดรธานีเขารวมกจิกรรมในโครงการ 

 - ควรจัดกจิกรรมในวันหยุด 

 - ควรมีการจัดเตรียมเครื่องนอนสําหรบัทุกคนที่มาเขารวมโครงการใหเพียงพอ 

 - การจัดเมนูอาหารควรมีทั้งอาหารที่มรีสเผ็ดและจืดในมื้ออาหาร 

 - ควรมีการจัดการระบบนํ้า และหองนํ้าใหเพียงพอ เหมาะสม /////// 

 - การจัดเตรียมที่พกัใหมีความเหมาะสม ////// 

 - ควรมีการสอบถามวันเวลาทีทุ่กสถาบันมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรม เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการเรียน

การสอน และการสอบ 

 - ควรมีการแจงกําหนดการกิจกรรมลวงหนา 

 - ปายโครงการควรเพิ่มตราสญัลกัษณของทุกสถาบัน 

 - ช่ือโครงการควรปรับใหมเปน “การสมัมนาเครือขายประกนัคุณภาพการศึกษานักศึกษา (QA เครือขายภาคอีสาน)

เรื่อง………….” 

 - อยากใหมกีารจัดโครงการแบบน้ีอกี 

 - ควรประชาสัมพันธการแตงกายใหชัดเจน 

 - ควรมีการสอบถามการแพอาหารของผูเขารวมโครงการ 

 - ควรมีการบรหิารเวลาใหลงตัวกบักจิกรรม 

 - ควรมีการเตรียมเครือ่งเสียงใหเหมาะสมกับกจิกรรม 

 - ควรจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน 
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บทท่ี ๓  

การถอดบทเรียน และการนําเสนอนวัตกรรม  
โครงการคายพัฒนา อาสาสรางสุขรวมใจ หวงใย สงเสริมสุขภาพชุมชน 

 

๓.๑ การถอดบทเรียน 

     ๓.๑.๑ การถอดบทเรียนของนักศกึษาในเครือขายฯ 

 

กลุมเปาหมาย 

กลุมนักศึกษาในเครือขายทีเ่ขารวมกจิกรรม กลุมละ  ๑๘ คน 

 

ระเวลาและสถานท่ีในการถอดบทเรียน 

  ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ น วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใตถุนอาคาร ๒ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 

 

ประเด็นการถอดบทเรียน 

 

๑. การเรียนรู แนวคิด ประสบการณที่ไดรบัจากการเขารวมโครงการฯในครั้งน้ี 

๒. การเกิดจิตบริการ จิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

๓. ความสามัคคี และการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย NEC net และเครอืขายนักศึกษาในจังหวัดอุดรธานี 

๔. สิ่งทีจ่ะสานตอเพือ่ใหเกิดประโยชนและย่ังยืนตอไป 

๕. ประโยชนและผลกระทบที่เกิดจากการออกคายครั้งน้ี ทีม่ีตอชุมชน นักศึกษา สถาบันการศึกษา หนวยงาน 

๖. จุดแข็งของกจิกรรมในโครงการฯ 

๗. จุดออนของกจิกรรมในโครงการฯ 

๘. ปญหาอปุสรรคในการดําเนินกิจกรรม 

๙. ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี 
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ผลการถอดบทเรียนของนักศกึษา 

  
 

๑. การเรียนรู แนวคิด ประสบการณท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการฯในคร้ังน้ี 

นักศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางสถาบันซึ่งมาจากหลากหลายจังหวัดโดยนักศึกษาไดนําการ

ประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชในการเขียนโครงการหรือกระบวนการสรางนวัตกรรมจากการนําเสนอโครงการ

พบวานักศึกษาใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินโครงการ สวนการนําเสนอนวัตกรรมนักศึกษาไดรับขอเสนอแนะ

เพื่อปรับปรงุพฒันานวัตกรรมใหดีย่ิงข้ึนและสามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได 

นักศึกษาไดระดมความคิดในการจัดกิจกรรม นําเสนอหรือถายทอดใหชุมชน การใหความรวมมือกันของ

นักศึกษาทุกสถาบัน นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีภายในเครือขาย นักศึกษารมมือกันในการวางแผนการ

ดําเนินงานโดยรบัฟงความคิดเห็นของกันและมีการแลกเปลีย่นประสบการณการเรียนรู มีทํางานอยางเปนทีมมีการ

สื่อสารที่ดีระหวางกลุมและสถาบัน 
 

๒. การเกิดจิตบริการ จิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

ไดพัฒนาการเปนจิตอาสา ไดแนวคิดในการดูแลสิ่งแวดลอม ลงชุมชนสถานที่แปลกใหม การทําความรูจักเพื่อน

ตางสถาบัน การทํางานเปนทีมการรวมมือกัน ความสามัคคีเสียสละ  มีความคิดสรางสรรควางแผนแกไขปญหาเฉพาะ

หนา การปรับตัวใหเขากับบทบาทหนาที่และสภาพแวดลอม การเรียนรูวิธีการจัดการขยะ และการแลกเปลี่ยนแนวคิด

ของสมาชิก 
 

๓. ประเด็นดานความสามัคคีและการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย Necnet และเครือขายนักศึกษาในจังหวัด

อุดรธานี 

ไดระดมความคิดในการจัดกิจกรรม นําเสนอหรือถายทอดใหนักเรียน การใหความรวมมือกันของนักศึกษาทุก

สถาบัน นักศึกษาเกิดความรกัความสามัคคีภายในเครอืขาย นักศึกษารมมอืกันในการวางแผนการดําเนินงานโดยรับฟง

ความคิดเห็นของกันและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู มีทํางานอยางเปนทมีมีการสื่อสารที่ดีระหวางกลุม

และสถาบนั 
 

๔. สิ่งท่ีจะสานตอเพ่ือใหเกิดประโยชนและยั่งยืนตอไป 

สงตอรูปแบบการทําคาย ขอดีขอเสียของการทําคายในครั้งน้ี มีการประชุมหารืออยางตอเน่ืองและสงขาวการ

ดําเนินงานของโครงการแกสมาชิกเปนระยะๆ เพือ่ใหสมาชิกมีการเตรียมพรอม แบงปนประสบการณที่ไดรบัใหแก

นักศึกษาที่ไมไดเขารวมกจิกรรมภายในแตละวิทยาลัย นําความรูกับที่ไดรับจากการเขาคายไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

ปลูกฝงความเปนจิตสาธารณะและรกัในธรรมชาติ 
 

๕. ประโยชนและผลกระทบท่ีเกิดจากการออกคายคร้ังน้ี ท่ีมีตอ 

- ชุมชน มีความสะอาดนาอยูมากข้ึน มสีภาพแวดลอมที่ดี มสีวนรวมในการดูแลและใหความชวยเหลือ

นักศึกษาในการดําเนินกจิกรรม 
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- นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนประสบการณพฒันาความเปนจิตอาสามีความต้ังใจใน

การทํากจิกรรม มีทัศนคติที่ดีตองานจิตอาสา 

- สถาบันการศึกษา เกิดการสรางเครือขายของนักศึกษาในแตละสถาบัน เปนการสรางความรวมมือของ

นักศึกษาภายในเครือขายทําใหเกิดเครือขายของนักศึกษาทีม่ีความเขมแข็ง 

- หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดการประสานงานและรวมมอืกันของหนวยงานตางๆ และทางหนวยงานตางๆ

มีสวนชวยในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมในโครงการ 
 

๖. จุดแข็งของกิจกรรมในโครงการฯ 

 นักศึกษามีการทํางานเปนทีม นักศึกษามกีารวางแผนการทํางาน บุคลาการ นักศึกษามีความสามารถ ภาวะ

ความเปนผูนําของนักศึกษาผูดําเนินกจิกรรม มีการดําเนินงานดีมีการสรางเครอืขายและสัมพันธภาพ นักศึกแตละ

สถาบันมีการรวมมือกันดี มีการจัดสันทนาการทีเ่ขมแข็ง 
 

๗. จุดออนของกิจกรรมในโครงการฯ  

- พบปญหาการติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของของอาํเภอหนองแสงกับทางวิทยาลัยทําใหการดําเนิน

กิจกรรมไมเปนไปตามกําหนดการที่กําหนด มกีารปรบักิจกรรมบอยทําให  

- นักศึกษาขาดความตรงตอเวลา  

- นักศึกษายังมีความรูไมเพียงพอในการใหความรูดานสุขภาพเน่ืองจากนักศึกษาบางสวนเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 
 

 ๘. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม 

- สภาพอากาศที่มีฝนตกเปนระยะ และบางชวงอากาศรอนอบอาว 

- หองนํ้ามีไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา สถานที่ไมคอยอํานวยความสะดวก 

- ตารางกจิกรรมมีการเปลี่ยนแปลงบอย  

- การสันทนาการมีพื้นทีจ่ํากัด และเครื่องเสียงฟงไมชัดเจน  

- มียุงและแมลงรบกวนมาก 
 

๙. ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี 

- ควรเพิ่มกิจกรรมใหมีความหลากหลายมากข้ึน มีการทํากจิกรรมรวมกับชุมชนใหมากข้ึน 

- ควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความรูดานตางๆมาใหความรูอยางชัดเจน  

- ควรมีการดูแลนักศึกษาเมื่อออกไปทํากจิกรรมมากกวาน้ี  

- ควรมีการปรบักําหนดการโครงการฯ ไมมีความตอเน่ือง  

- ควรมีการนําขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมในโครงการฯ ครั้งที่แลวมาปรับใชในครั้งน้ี  

- ควรจัดกจิกรรมในชวงทีเ่ปดภาคเรียน  

- สถานที่จัดกิจกรรมควรเปนชุมชนที่เปนชนบทมากกวาน้ี  

- ควรมีความพรอมในการประสานงานหนวยงานทีเ่กี่ยวของและชุมชนที่รวมทํากิจกรรมในพื้นที่ใหมากกวาน้ี 
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สรุปการเรียนรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯของนักศกึษา 

 
 

๑. กิจกรรมนําเสนอผลงานวิชาการ 

 นักศึกษาและผูเขารวมฟงการอบรมมีความรูเกี่ยวกบัการจัดการขยะและการรักษาสิง่แวดลอมมากข้ึน และยังมี

กิจกรรมการแขงขันการจัดการขยะไดเรียนรูการแยกขยะแตละประเภท มีการแยกขยะการจัดการขยะไดถูกตองมากข้ึน 

ปลูกฝงการมจีิตสํานึกที่ดี ในการจัดการขยะ 

  

๒. การใหบริการสุขภาพตามกลุมวัย 

 -เปนการใหขอมลูการเตรียมความพรอมและการเตรียมสภาพจิตใจเมื่อเขาสูวัยรุน การถายทอดความรูในการ

ปองกันตนเองจากโรคทางเพศสมัพันธและการต้ังครรภในวัยเรียน 

 

๓. บําเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชน 

 -ปรับปรงุทัศนียภาพ ปลกูฝงจิตสํานึกสรางความเปนจิตอาสา มีการบําเพ็ญประโยชนกับชุมชน วัด โรงเรียนใน

การจัดการขยะ และสิ่งแวดลอมสถานที่ทองเที่ยว คือ นํ้าตกธารงาม 

 

๔. แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมและแขงกีฬา สานสัมพันธ นักศึกษากับชุมชน 

 -นักศึกษาเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ของแตละสถาบันและระหวางชุมชนกบันักศึกษาทําใหเกิด

ความรักใคร สามัคคีในหมูนักศึกษาและชุมชน  

- นักศึกษามีนํ้าใจนักกีฬาและมีการอนุรักษการละเลนของไทยทําใหเกิดการสรางสัมพันธภาพระหวางชุมชน 

และนักศึกษา 
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การถอดบทเรียนรวมกบัชุมชน 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคายจัดการขยะและสรางเครือขายเพ่ือการจัดการขยะอุดรธานี 
 

กลุมเปาหมาย 

๑. อาจารยโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จํานวน ๖ คน 

๒. นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปที่ ๔ และ ๕ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จํานวน ๗๔ คน 

๓. นักศึกษา จํานวน ๑๘ คน 

ระเวลาและสถานท่ีในการถอดบทเรียน 

 ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ น วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใตถุนอาคาร ๒โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 
 

ประเด็นการถอดบทเรียน 
 

๑. ประโยชนและผลกระทบทีเ่กิดจากการออกคายในครั้งน้ี  ทีม่ีตอ 

- นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ  

-สถาบันการศึกษา (อาจารย) 

๒. สิ่งทีจ่ะสานตอเพือ่ใหเกิดประโยชนและย่ังยืนตอไป 

๓. จุดแข็งของกจิกรรม 

๔. จุดออนของกิจกรรม 

๕. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม 

๖. รูปแบบกจิกรรมที่อยากใหเกิดข้ึนในครัง้หนา 

๗. ขอเสนอแนะของการจัดกจิกรรมในครั้งน้ี 
 

ผลการถอดบทเรียนรวมกับชุมชน 

ชุมชน สถาบันการศึกษา (อาจารย) 
 

 

๑. ประโยชนและผลกระทบท่ีเกิดจากการออกคายในคร้ังน้ี  

- นักเรียนในโรงเรียนไดรับความรูที่ดีในเรื่องการปองกันการต้ังครรภและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โทษภัยของ

ยาเสพติด การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสงูสุดและโทษภัยที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีไมถูกวิธี การแนะแนว

การศึกษาตอแกนักเรียนในโรงเรียน การทดสอบสมรรถภาพ ความรูเรื่องสุขภาพ การจัดการขยะอยางถูกวิธี รวมถึงการ

จัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน นอกจากน้ันนักเรียนยังไดฝกความสามัคคี ความกลาแสดงออกอยางสรางสรรค ไดเรียนรู

เรื่องมีจิตอาสา ไดแบบอยางที่ดีในการแสดงออกจากนักศึกษาที่ออกคาย 

- โรงเรียน วัด โรงพยาบาล แหลงทอเที่ยว และชุมชนไดรับการพัฒนาเรือ่งความสะอาดและการปรบัภูมิทัศน 

- ปลกูจิตสํานึกเรื่องการรักษาความสะอาด และการจัดการขยะแกชุมชน 

- ไดรับทราบปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนจากการดําเนินโครงการ เชน ปญหาดานการใชสารเสพติด ปญหาการ

ใชเทคโนโลยี ปญหาการมเีพศสมัพันธซึ่งจะไดนําไปวางแผนในการใหการดูแลนักเรียนไดตรงตามปญหาที่พบ 
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๒. สิ่งท่ีจะสานตอเพ่ือใหเกิดประโยชนและยั่งยืนตอไป 

- จะนําความรูเรื่องการจัดการขยะมาใชในโรงเรียนโดยใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ และ ๕ ที่เขารวม

โครงการเปนแกนนํา 

- ปลูกจิตสํานักแกนักเรียนในการจัดการขยะอยางถูกวิธี 

ขอเสนอแนะแกผูจัดทําโครงการเพื่อใหเกิดความย่ังยืนหลังจากที่เสรจ็สิ้นการดําเนินโครงการ 

- ติดตามประเมินผลในระยาว เปนระยะในดานการปฏิบัติตัวของนักเรียนหลังใหความรูเรื่องเพศศึกษา              

การจัดการขยะ การแนะแนวศึกษาตอ การใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม และโทษภัยของยาเสพติด 

- ใหความรูแกผูนําชุมชนและแกนนําชุมชนในเรือ่งการจัดการขยะเพื่อใหเกิดการเผยแพรความรูแกประชาชน

อยางเปนวงกวาง 

- การประสานความรวมมือกับองคกรอื่นๆในชุมชน เชน เทศบาล วัด รพสต. หนวยงานทองถ่ิน และชุมชน

เพื่อใหเกิดความรวมมือทํางานรวมกันจึงจะสามารถแกไขปญหาชุมชนไดอยางแทจริง 

- ควรจัดดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง 
 

๓. จุดแข็งของกิจกรรมในโครงการฯ 

- เปนกจิกรรมที่ดีและสรางสรรค กิจกรรมการใหความรูแกนักเรียนเปนเน้ือหาความรูที่นักเรียนสามารถ

นําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ไมยากเกินไป สามารถเขาใจได 

- นักศึกษาพยาบาลเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนในเรื่องการบาํเพ็ญประโยชนแกชุมชน การวางตัวในชุมชน 

ความสามัคคี และการแสดงออกอยางเหมาะสมและสรางสรรค 
 

๔. จุดออนของกิจกรรมในโครงการฯ 

- การประชาสมัพันธที่ลาชาและไมทั่วถึงทําใหคณาครูอาจารยและเจาหนาทีจ่ากทางโรงเรียนบางทานยังไม

ทราบวาโครงการทําอะไร และตองการความรวมมืออะไรบางจากคณาจารยและเจาหนาที ่

- การแจงกําหนดการที่ชัดเจนวาทําอะไรบาง และชวงเวลาทีนั่กเรียนเขารวมกจิกรรมไมตอเน่ือง เชน บางวันมี

กิจกรรมเฉพาะชวงเชา หรือชวงบาย ซึ่งสงผลตอการเรียนของนักเรียนไมตอเน่ืองและเกิดความเหน่ือยลาตอการเรียน

หลงัทํากจิกรรม 

- การจัดกจิกรรมในชวงที่มีการจัดการเรียนการสอนทําใหสงผลกระทบตอเวลาเรียนของนักเรียน และเสียงจาก

การทํากจิกรรมรบกวนการจัดการเรียนการสอน และนอกจากน้ันการจัดกิจกรรมในหนาฝนจะเปนอุปสรรคในการทํา

กิจกรรมกลางแจง 

- คณาจารยมสีวนรวมนอยในการชวยในการดําเนินกจิกรรม และมีนักเรียนแคบางสวนเทาน้ันที่ไดเขารวม

กิจกรรม 

 

๕. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม 

- สภาพอากาศ เชน ฝนตก อากาศรอน 
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- ความเพียงพอของสถานทีเ่น่ืองจากเปนชวงเปดเทอมจึงจัดสรรพื้นที่ในการทํากิจกรรมนอย 

- ไมสามารถควบคุมเสียงทีเ่กิดจากการทํากิจกรรมได 
 

๖. รูปแบบกิจกรรมท่ีอยากใหเกิดขึ้นในคร้ังหนา 

- การเชิญองคกรอื่นๆในชุมชนเขามามีสวนรวม 

- กิจกรรมที่มเีปนรูปธรรม และสรางความย่ังยืนในการแกปญหาแกชุมชน มีการวัดประเมินผล ติดตามผลทีเ่กิด

จากโครงการในระยะยาว 

- ควรมีการสํารวจปญหาในชุมชนที่แทจริงในการนําไปจัดทําโครงการ ใหสามารถแกปญหาในชุมชนที่แทจรงิ 
 

๗. ขอเสนอแนะของการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี 

- ควรดําเนินโครงการในชวงปดเทอมที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน 

- มีการประชาสัมพันธลวงหนาเพื่อใหพื้นที่ไดมีการเตรียมตัว  

- เพิ่มปริมาณผูเขารวมโครงการ และระยะเวลาในการเดเนินโครงการ 

- ควรเพิ่มประเด็นความรูแกนักเรียนในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องตน การใชยาสามัญประจําบาน และการใช

เครื่องสําอาง เปนตน 

นักเรียนโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 
 

 

๑. ประโยชนและผลกระทบท่ีเกิดจากการออกคายในคร้ังน้ี  

- ไดรับความรูในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การปองกันการต้ังครรภและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

โดยการใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี ทักษะการปฏิเสธการมเีพศสัมพันธ  

- ไดรับความรูในเรื่องโทษภัยของบหุรี่ สุรา และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการใชบุหรี่ สรุา 

- ไดรับความรูในเรื่องการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม โทษภัยทีเ่กิดจากการใชเทคโนโลยีไมถูกวิธี การแบงเวลา 

- ไดรับความรูในเรื่องการแนะแนวการศึกษาตอในวิชาชีพพยาบาล การเตรียมตัวในการศึกษาตอ การ

วางเปาหมายในชีวิตและการศึกษาแกตนเอง การใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา  

- ไดรับความรูในเรื่องเรือ่งการดูแลสุขภาพ การเลือกอาหาร การควบคุมอาหารอยางถูกวิธี การคํานวณดัชนี

มวลกาย การออกกําลังกาย และไดทดสอบสมรรถภาพทางกายเชน ความออนตัว ความทนในการออกกําลังกาย 

- ไดรับความรูในเรื่องการจัดการขยะอยางถูกวิธี ซึ่งสามารถนําไปปรบัใชในชีวิตประจําวันได 

- ไดแสดงความสามารถในทักษะการเลนกีฬาควบคูกับการไดรับความสนุกสนานรวมทั้งไดฝกความสามัคคี การ

วางตัวที่เหมาะสม และฝกความกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 

๒. สิ่งท่ีจะสานตอเพ่ือใหเกิดประโยชนและยั่งยืนตอไป 

- นักเรียนทุกช้ันปควรไดรบัความรูเชนเดียวกันกับนักเรียนทีเ่ขารวมโครงการ 

- ควรออกคายอีกอยางตอเน่ือง 
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๓. จุดแข็งของกิจกรรม 

- การเตรียมพรอมของนักศึกษาที่ออกคาย 

- การมสีวนรวมของนักเรียนที่เขารวมโครงการ 

- รูปแบบกจิกรรมนาสนใจ และไมนาเบื่อ  

- มีการแบงกจิกรรมเปนกลุมยอยๆ ทําใหเกิดความทั่วถึงและงายตอการทํากิจกรรม 
 

๔. จุดออนของกิจกรรม 

- ประเด็นความรูที่ใหบางเรือ่งยังไมคลอบคลุม เชน ปญหาการใชเทคโนโลยี ความรูเรื่องยาเสพติดชนิดอื่นที่

นอกเหนือจากบุหรี่ และสุรา 

- สภาพอากาศไมเหมาะสมในการทํากจิกรรม เชน ฝน และความรอนของสภาพอากาศ 

- เวลาในการทํากิจกรรมในฐานความรูนอย 

- การควบคุมเวลาในการทํากิจกรรมในแตละฐานยังไมมปีระสทิธิภาพมีการใชเวลาเกินกวาที่กําหนดทําใหเกิด

ความลาชาในการเขาฐานความรูอื่นๆ 
 

๕. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม 

- สภาพอากาศ เชน ฝนตก อากาศรอน 

- ไมสามารถควบคุมเสียงทีเ่กิดจากการทํากิจกรรมทําใหรบกวนการเรียนการสอน และฐานความรูใกลเคียง 

- อุปกรณไมเพียงพอในบางกิจกรรม 

- กําหนดการในการจัดกิจกรรมไมชัดเจน ไมมีการแจงกําหนดการกจิกรรมใหทราบลวงหนา มีการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมบอย 

- ชุดที่นักเรียน และนักศึกษาใสในการทํากจิกรรมยังไมเหมาะสม ไมเอื้อตอการทํากิจกรรมทีท่ําในบางฐาน 
 

๔. รูปแบบกิจกรรมท่ีอยากใหเกิดขึ้นในคร้ังหนา 

- นักเรียนไดเขารวมกจิกรรมทุกช้ันป 

- เพิ่มกจิกรรมความรูทีห่ลากหลายตามปญหาและความตองการของกลุมนักเรียน 

-  
๕. ขอเสนอแนะของการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี 

- ควรดําเนินโครงการในชวงปดเทอมที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน 

- ควรจัดใหมสีื่อที่ชัดเจนและมีความดึงดูดใจกลุมเปาหมาย 

- จัดกิจกรรมแตละฐานใหหางกันเพื่อลดการรบกวนทางเสียง 

- ควรจัดใหมรีางวัลในแตละฐานเพื่อดึงดูดความสนใจในการรวมกิจกรรม 

- เพิ่มระยะเวลาในการจัดทําโครงการ 

- จัดกิจกรรมในชวงปดเทอมเพื่อใหไมกระทบการเรียนของนักเรียน 
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๓.๑.๒ การถอดบทเรียนอาจารยแตละสถาบนัในเครือขายฯ 

 

กลุมเปาหมาย 

อาจารยแตละสถาบันในเครือขายฯ ทีเ่ขารวมกจิกรรมจํานวน ๑๖ คน 

ระเวลาและสถานท่ีในการถอดบทเรียน 

  ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ น วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 

 

ประเด็นการถอดบทเรียน 

๑. ประโยชนและผลกระทบที่เกิดจากการจัดทําโครงการในครั้งน้ี  ที่มีตอ 

๑.๑ นักศึกษา 

๑.๒ สถาบันการศึกษา 

๑.๓ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

๒. จุดแข็งของกจิกรรมในโครงการฯ 

๓. จุดออนของกจิกรรมในโครงการฯ 

๔. รูปแบบกจิกรรมที่อยากใหเกิดข้ึนครัง้หนา 

๕. ขอเสนอแนะของการจัดกจิกรรมในครั้งน้ี 

 

ผลการถอดบทเรียนอาจารยแตละสถาบันในเครือขายฯ 
 

๑. ประโยชนและผลกระทบที่เกิดจากการจัดทําโครงการในครั้งน้ี  ที่มีตอ 

๑.๑ นักศึกษา 

- นักศึกษาไดฝกการวางแผน/การเตรียมความพรอม การเรียนรูตามสภาพจรงิ/การแกปญหาเฉพาะหนา 

- เกิดการเช่ือมสัมพันธภาพอันดีระหวางนักศึกษารวมสถาบันและตางสถาบัน 

- นักศึกษาในเครือขายเกิดความรวมมือและกอตัวเปนทมีที่มคีวามเขมแข็ง 

- นักศึกษาไดเรียนรูการสื่อสาร การปรบัตัวเขาหากัน  ลดความเปนตัวตนของนักศึกษาทําใหสามารถอยู

รวมกันไดอยางมีความสุข เอื้อเฟอ ชวยเหลอืกันและกัน 

- เปนโอกาสอันดีที่ชวยในการผลักดันนักศึกษาใหมีมมุมองใหมในการพฒันาชุมชน 

- นักศึกษาสามารถสรางสรรคงานไดดวยตัวนักศึกษาเอง 

- นักศึกษาไดแสดงศักยภาพในตัวเองทัง้รายบุคคลและรายกลุม 

๑.๒ สถาบันการศึกษา 

- เปนการขับเคลื่อนเครือขายกอใหเกิดเครือขายที่แข็งแรง 
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- กอใหเกิดความเหนียวแนนของเครือขาย ทั้งดานนักศึกษาและดานอาจารย 

- เปนผูดูแลสนับสนุน และช้ีทางใหเขาประเด็น/จุดประสงคของกิจกรรม 

- ผลักดันใหนักศึกษามีโอกาสไดแสดงศักยภาพ 

๑.๓ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

-  เกิดการประสานงาน/ความรวมมือ ของเครือขายในชุมชน ไดแก  โรงพยาบาล วัด โรงเรียน ชุมชน 

๒. จุดแข็งของกจิกรรมในโครงการฯ 

-  เปนโครงการที่มีกจิกรรมรวมกันของนักศึกษา 

-  ทีมเจาภาพมกีารควบคุม/ดูแล กิจกรรมตางๆไดดี 

-  นักศึกษามีการปรับตัวไดดี รวมมือ รวมแรงกันไดเร็ว 

๓. จุดออนของกจิกรรมในโครงการฯ 

-  การมีสวนรวมของชุมชนยังมีนอย 

-  อาจารยไมมสีวนรวมในกจิกรรมกิจกรรมสวนใหญเปนกจิกรรมสานสัมพันระหวางนักศึกษาที่มาเขาคาย 

-  สถานที่อาบนํ้าและอุปกรณเครื่องนอนไมเพียงพอ 

-  ขาดการประชาสมัพันธโครงการที่ทั่วถึง และการประสานขอความชวยเหลือจากทองถ่ิน ไดแก  ตํารวจ 

หนวยรักษาพยาบาล อบต. 

-  กิจกรรมจิตอาสา มีนอย 

 

๔. รูปแบบกจิกรรมที่อยากใหเกิดข้ึนครัง้หนา 

-  กิจกรรมทีจ่ัดข้ึนควรจัดในสถานที่ที่มีความพรอมทั้งดานสถานที่และชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายที่ตอบ

รับกบัวัตถุประสงคของโครงการ 

-  การจัดกจิกรรมอาสาที่ชัดเจน เชน  การลงพื้นทีเ่ย่ียมบานในเคสผูปวยโรคเรื้อรัง/ผูปวยติดเตียง,                 

การจัดกจิกรรมกลุมในเรือนจํา, การไปโรงเรียนที่ขาดแคลน   

-  มีการประชุมวางแผนระหวางอาจารยทีม่ารวมกอนเริม่โครงการ  

-  มีการเชิญชวนวิทยากรจากหลายหนวยงานและการเชิญชวนเครือขายอื่นที่นอกเหนือจาก NECNET  

เพิ่มข้ึน 

-  จัดกิจกรรมข้ึนในชวงที่เปนวันหยุด ที่นักศึกษาทุกสถาบันมเีวลาตรงกันไมติดชวงสอบ หรอืเปนชวงเปด

ภาคเรียน 
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๔. ขอเสนอแนะของการจัดกจิกรรมในครั้งน้ี 

-  ปายโครงการควรจัดทําใหขนาดใหญข้ึนและมีช่ือองคกรหรอืสวนราชการที่เขารวมครบทุกสถาบัน 

-  ปายโครงการควรมี ช่ือโครงการที่เปนตัวหลกัสําคัญ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษา 

-  แยกกิจกรรม กีฬา และคายอาสาออกจากกันใหชัดเจน 

-  แจงวัตถุประสงคที่ชัดเจนกอนเริม่กิจกรรม 

-  เพิ่มเติมดานการประชาสมัพันธกับชุมชนและการประสานงานกับหนวยงานในทองถ่ิน 

-  ควรจัดใหอาจารยมสีวนรวมใหมากข้ึนโดยใหเปนอาจารยทีป่รึกษา 
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๓.๒ การนําเสนอผลงานนวัตกรรม (รายละเอียดเอกสารประกอบแทรกในฉบบัพิมพรวมเลม) 

เกณฑการประเมินผลงานนวัตกรรม  

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคายพัฒนา  อาสา  สรางสขุ  รวมใจ  หวงใยสุขภาพชุมชน  

และสรางเครือขายอุดรธานีเพ่ือการจัดการขยะ 

ชื่อผลงาน.................................................................................................. 

รายการพิจารณา นํ้าหนักคะแนน ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 

๑. ความสําคัญของผลงานนวัตกรรมท่ีนําเสนอ ( ๙ คะแนน )  

 

 

 

๑.๑ ความเปนมาและสภาพ

ปญหา 

 

 

 

๒ 

ระดับ๓ ระบสุภาพปญหาความตองการหรือเหตุผล

ความจําเปนของสิง่ที่จะพัฒนาไดชัดเจนมีการ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาและมีหลักฐาน

อางอิง 

 

 

ระดับ๒ ระบสุภาพปญหาความตองการหรือเหตุผล

ความจําเปนของสิง่ที่จะพัฒนาไดชัดเจนและมีการ

จัดลําดับความสําคัญ 

ระดับ๑ระบสุภาพปญหาความตองการหรอืเหตุผล

ความจําเปนของสิง่ที่จะพัฒนาไดชัดเจน 

 

 

 

 

๑.๒ แนวทางการแกปญหา

และพัฒนา 

 

 

 

 

๑ 

ระดับ๓ เสนอแนวทางแกปญหาหรือการพฒันา

โดยใชหลักการในการออกแบบผลงานที่สมัพันธกับ

ปญหาหรอืสิง่ทีจ่ะพัฒนาและสอดคลองกบัความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 

 

 

 

ระดับ๒ เสนอแนวทางแกปญหาหรือการพฒันา

โดยใชหลักการในการออกแบบผลงานที่สมัพันธกับ

ปญหาหรอืสิง่ทีจ่ะพัฒนาแตไมสอดคลองกบัความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 

ระดับ๑ เสนอแนวทางแกปญหาหรือการพฒันา

โดยใชหลักการในการออกแบบผลงานที่สมัพันธกับ

ปญหาหรอืสิง่ทีจ่ะพัฒนา และสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 

๒. จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน ( ๖คะแนน )  

- การกําหนดจุดประสงค 

และเปาหมาย 

๒ ระดับ๓กําหนดจุดประสงคและเปาหมายของการ

ดําเนินงานไดชัดเจนเปนรปูธรรมทัง้เชิงปรมิาณ

และคุณภาพสอดคลองกบัสภาพปญหาและความ

ตองการของกลุมเปาหมายและสงผลในภาพกวาง 
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รายการพิจารณา นํ้าหนักคะแนน ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 

  ระดับ๒กําหนดจุดประสงคและเปาหมายของการ

ดําเนินงานไดชัดเจนเปนรปูธรรมทัง้เชิงปรมิาณ

และคุณภาพสอดคลองกบัสภาพปญหาและความ

ตองการของสถานศึกษาและชุมชน 

 

 

ระดับ๑กําหนดจุดประสงคและเปาหมายของการ

ดําเนินงานไดชัดเจนเปนรปูธรรมทัง้เชิงปรมิาณ

และคุณภาพสอดคลองกบัสภาพปญหาและความ

ตองการของสถานศึกษา 

๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงาน ( ๓๐ คะแนน )  

 

 

 

 

 

 

๓.๑ การออกแบบนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

ระดับ๓ ออกแบบผลงานนวัตกรรมสอดคลองกบั

จุดประสงคและเปาหมายโดยมีแนวคิดสําคัญ

รองรับอยางสมเหตุสมผลสามารถอางอิงไดนํามา

เปนพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมไดและทุก

กิจกรรมมีความเช่ือมโยงสอดคลองกัน 

 

ระดับ๒ ออกแบบผลงานนวัตกรรมสอดคลองกบั

จุดประสงคและเปาหมายโดยมีแนวคิดสําคัญ

รองรับอยางสมเหตุสมผลนํามาเปนพื้นฐานในการ

ออกแบบกิจกรรมไดและทุกกจิกรรมมีความ

เช่ือมโยงสอดคลองกัน 

ระดับ๑ ออกแบบผลงานนวัตกรรมสอดคลองกบั

จุดประสงคและเปาหมายโดยมีแนวคิดสําคัญ

รองรับอยางสมเหตุสมผลและนํามาเปนพื้นฐานใน

การออกแบบกิจกรรมได 

 

 

 

 

 

๓.๒ การดําเนินงานตาม

กิจกรรม 

 

 

 

๒ 

 

ระดับ ๓ ดําเนินการตามกจิกรรมที่ออกแบบไวทุก

ข้ันตอนและมีการปรับปรงุและพฒันาอยางตอเน่ือง 

 

ระดับ ๒ ดําเนินการตามกจิกรรมที่ออกแบบไวทุก

ข้ันตอนและมีการปรับปรงุและพฒันา 

ระดับ ๑ ดําเนินการตามกจิกรรมที่ออกแบบไวไม

ครบทุกข้ันตอน 
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รายการพิจารณา นํ้าหนักคะแนน ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 

 

 

 

 

 

 

๓.๓ ประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

 

 

ระดับ๓ มีกจิกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจนเปน

ลําดับข้ันตอนสามารถนาไปปฏิบัติไดจริงมีวิธีการ

หรือองคความรูใหมทีส่งผลตอเปาหมายและการ

พัฒนาอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

ระดับ๒ ออกแบบผลงานนวัตกรรมสอดคลองกบั

จุดประสงคและเปาหมายโดยมีแนวคิดสําคัญ

รองรับอยางสมเหตุสมผลนํามาเปนพื้นฐานในการ

ออกแบบกิจกรรมไดและทุกกจิกรรมมีความ

เช่ือมโยงสอดคลองกัน 

ระดับ๑ ออกแบบผลงานนวัตกรรมสอดคลองกบั

จุดประสงคและเปาหมายโดยมีแนวคิดสําคัญ

รองรับอยางสมเหตุสมผลและนํามาเปนพื้นฐานใน

การออกแบบกิจกรรมได 

 

 

 

๓.๔ การใชทรัพยากร 

 

 

 

 

๑ 

ระดับ๓ ประยุกตใชทรัพยากรที่มอียูอยาง

เหมาะสมคุมคาสอดคลองกบับริบทของชุมนหรือ

หนวยงาน 

 

ระดับ๒ ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมคุมคา

สอดคลองกบับริบทของชุมชนหรอืหนวยงาน 

ระดับ๑ ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม

สอดคลองกบับริบทของชุมชนหรอืหนวยงาน 

๔. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ ( ๓๔ คะแนน )  

 

 

 

 

๔.๑ ผลทีเ่กิดตามจุดประสงค 

 

 

 

 

๔ 

ระดับ๓ ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมทีอ่อกแบบ

ครอบคลมุและเปนไปตามจุดประสงคทุก

จุดประสงคโดยมหีลักฐานหรือขอมลูประกอบ 

 

ระดับ๒ ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมทีอ่อกแบบ

ครอบคลมุและเปนไปตามจุดประสงคบาง

จุดประสงคโดยมหีลักฐานหรือขอมลูประกอบ 

ระดับ๑ ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมทีอ่อกแบบ

ครอบคลมุและเปนไปตามจุดประสงคบาง

จุดประสงคโดยไมมหีลักฐานหรือขอมลูประกอบ 
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รายการพิจารณา นํ้าหนักคะแนน ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 

 

 

 

 

๔.๒ ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

 

ระดับ๓ แกปญหาหรอืพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

กลุมเปาหมายไดตรงตามจุดประสงคและเปาหมาย

อยางครบถวนโดยมีขอมูลทุกสวนแสดงใหเห็นการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ๒ แกปญหาหรือพฒันาคุณภาพชีวิต

กลุมเปาหมายไดตรงตามจุดประสงคและเปาหมาย

อยางครบถวนโดยมีขอมูลบางสวนแสดงใหเห็นการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

ระดับ๑ แกปญหาหรอืพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุมเปาหมายไดตรงตามจุดประสงคและเปาหมาย

บางสวนโดยมีขอมลูที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

๔.๓ ประโยชนที่ไดรับ 

 

 

 

 

 

๒ 

ระดับ๓ กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม

กอใหเกิดประสบการณการเรียนรูรวมกันทั้งองคกร 

 

ระดับ๒ กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม

กอใหเกิดประสบการณการเรียนรูรวมกันเฉพาะ

กลุม 

ระดับ๑ กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม

กอใหเกิดประสบการณการเรียนรูรวมกันเฉพาะ

บุคคล 

 

 

๔.๔ นวัตกรรมมีความแปลก

ใหม 

 

 

๒ 

ระดับ๒ นวัตกรรมแปลกใหม ไมเคยมหีรอืปรากฏ

มากอนสามารถนําไปพฒันา/แกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ระดับ๑ นวัตกรรมมอียูแลวแตนํามาปรับปรงุ 

พัฒนาใหมสามารถนําไปพัฒนา/              

แกปญหาได 

๕. การนําเสนอผลงาน(๑๒คะแนน) 

 

 

๕.๑กระบวนการนําเสนอ

ผลงาน 

 

 

๓ 

ระดับ๔ มีการนําเสนอเปนข้ันตอนชัดเจน

ครอบคลมุทุกประเด็นและตอบคําถามไดถูกตอง

ตามหลกัวิชาการมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการ

นําเสนอที่สอดคลองสัมพันธกัน 

 

ระดับ๓ มีการนําเสนอเปนข้ันตอนชัดเจน

ครอบคลมุบางประเด็นและตอบคําถามไดถูกตอง
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รายการพิจารณา นํ้าหนักคะแนน ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 

ตามหลกัวิชาการมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการ

นําเสนอที่สอดคลองสัมพันธกัน 

ระดับ๒ มีการนําเสนอเปนข้ันตอนตอบคาถามได

ถูกตองบางคําถามมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการ

นําเสนอที่สอดคลองสัมพันธกัน 

ระดับ๑ มีการนําเสนอแตไมเปนข้ันตอนตอบคา

ถามไดถูกตองบางคําถามมเีอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการนําเสนอแตไมสมบรูณ 

 

รวมคะแนน 

 

 

กรรมการผูใหคะแนน  ................................................................................................. 
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เกณฑการประเมินวิชาการ โครงการ/ กิจกรรม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคายพัฒนา  อาสา  สรางสขุ  รวมใจ  หวงใยสุขภาพชุมชน  

และสรางเครือขายอุดรธานีเพ่ือการจัดการขยะ 

 

ช่ือโครงการ/ กิจกรรม........................................................ช่ือสถาบัน…………………………………………………………………… 

ท่ี รายการประเมิน % ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑ ชื่อโครงการ 

   - สอดคลองกบัวัตถุประสงคของโครงการ 

   - เขาใจงาย มีความนาสนใจ 

๕             

๒ หลักการและเหตุผล 

   - ความสําคัญของปญหาที่นํามาซึง่การทําโครงการ 

   - อางอิงการสํารวจปญหาของกลุมเปาหมายทีจ่ัดทํา

โครงการ 

   - ช้ีใหถึงประโยชนของโครงการ 

๑๕             

๓ วัตถุประสงค 

   - มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได 

   - สอดคลองกบัหลักการและเหตุผล 

๑๐             

๔ กลุมเปาหมาย 

   - มีการระบกุลุมเปาหมายและจํานวนชัดเจน 

๕             

๕ สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการ 

   - ระบสุถานที่ดําเนินโครงการอยางชัดเจน 

   - มีการกําหนดชวงเวลาการปฏิบัติโครงการ 

๕             

๖ วิธีการดําเนินการ 

   - ข้ันเตรียมงานชัดเจน 

   - ข้ันดําเนินงาน (แจกแจงรายละเอียดของกิจกรรม)  

ตามข้ันตอน PDCA อยางชัดเจน 

๒๐             

๗ แผนการปฏิบัติงาน 

   - แผนปฏิบัติงานเปนลําดับข้ันตอนชัดเจน 

  - มีการเขียนแสดงเปนแผนภูมริะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

๕             

ท่ี รายการประเมิน % ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๘ งบประมาณและทรัพยากรท่ีใช 

   - งบประมาณที่ใชจัดสรรไดอยางเหมาะสม 

  - มีการใชทรัพยากรในสถาบันอยางเหมาะสม คุมคา 

๕             
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ท่ี รายการประเมิน % ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๙ การประเมินโครงการ 

   - มีวิธีการที่ใชในการประเมินผลโครงการชัดเจน 

   - การประเมินผลโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค 

๑๐             

๑๐ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

   - ประโยชนตอกลุมเปาหมายที่มารวมโครงการ 

   - ประโยชนตอสถาบัน 

   - ประโยชนตอสังคม 

๑๐             

๑๑ การนําเสนอโครงการ/ กิจกรรม 

    - เทคนิคและข้ันตอนการนําเสนอมีความนาสนใจในการ

ติดตามการนําเสนอเน้ือหาการนําเสนอ มีความสมบรูณ

ครบถวน ถูกตอง   

- บุคลิกดี นําเสนอฉะฉานเขาใจงายตอบคําถามกระชับ 

ตรงประเด็น 

๑๐             

 รวม ๑๐๐  

 

 

ลงช่ือ…………………………………………………………. อาจารยผูประเมิน 
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ภาคผนวก  
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๑. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

ดานประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาเครือขายภาคตะวันออกฉียงเหนือ 

สัมมนาเครือขายการประกนัคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ๙ สถาบนั 
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๒. ตัวอยางเกียรติบตัรสําหรับนักศึกษา 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

สัมมนาเครือขายการประกนัคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  

๙ สถาบัน 
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๓. ภาพกิจกรรม 

สัมมนาเครือขายการประกนัคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  

  ๙ สถาบัน 
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- 50 - 

 

 

 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จงัหวัดขอนแกน 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จงัหวัดอบุลราชธานี 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
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