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บทน า 

  การจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสิ่งสนับสนุนด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล สร้างความสะดวกและปลอดภัย
ให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดูแลนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางไปฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ซึ่งความเชื่อมั่นในคุณภาพของส านักวิชาฯ และ
มหาวิทยาลัยส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรุ่นต่อๆ ไปอีกด้วย  

 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์งานด้วยกระบวนการ PDCA ท าให้เห็นภาพการเตรียมการด าเนินงานตั้งแต่ก่อนการ
ด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ และ หลังการด าเนินการ ท าให้ได้แนวทางและข้อมูลในการปรับปรุง
กระบวนการจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ที่มาและความส าคัญ (Background) 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ 

1.1 แสดงให้เห็นถึงที่มา ปัญหาหรือประเด็นส าคัญของการวิเคราะห์ผลงานดังกล่าว  
1.2 แสดงให้ เห็นถึงวัตถุประสงค์ (Objective) และผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes) ของงาน  

มีการก าหนดอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกระบวนการแก้ปัญหาของข้อที่ 1.1 
1.3 แสดงให้เห็นว่าผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes) สอดคล้องกับการด าเนินการของส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์ในด้านใดด้านหนึ่ง 
1.4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผลงาน (Stakeholders) เป็นกลุ่มใดและส่งผลกระทบอย่างไร

กับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 

1.1 ความส าคัญของการจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
การจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล เป็นกระบวนการส าคัญในการดูแลนักศึกษา

ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งถือเป็นสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาและ
คณาจารย์ผู้สอนมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาล หรือ แหล่ง
ฝึกปฏิบัติภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ดังนั้น การจองรถรับและส่งนักศึกษาจึงมีความส าคัญซึ่งมีสิ่งที่ต้องค านึงถึงมากมายเพ่ือให้กระบวนการ
ท างานดังกล่าวมีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการจองรถรับและส่งนักศึกษาประกอบด้วย 1) จ านวน
นักศึกษาและคณาจารย์ 2) สถานที่รับและส่งนักศึกษา และ 3) เวลาในการขอจองรถรับและส่งนักศึกษา 

1.6 วัตถุประสงค์ (Objective) และผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes) ของการวิเคราะห์ผลงาน   

1) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ในการเดินทางไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล  
 

1.3 แสดงให้เห็นว่าผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes) สอดคล้องกับการด าเนินการของส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ในด้านใดด้านหนึ่ง  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลนักศึกษาให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการท างานเชิงวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ PDCA 
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1.4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผลงาน (Stakeholders) เป็นกลุ่มใดและส่งผลกระทบอย่างไร
กับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  

  1) การจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล เป็นสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการ
สอนที่ช่วยอ านวยความสะดวกท้ังนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน ในการเดินทางไปฝึกปฏิบัติการ 

 2) กระบวนการตามข้อ 1 ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความไว้ใจและเชื่อมั่นในส านักวิชาฯ ในการดูแลบุตรหลาน
มากยิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในกระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดของ
ส านักวิชาฯ 
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ส่วนที่ 6 กระบวนการออกแบบการวางแผนการด าเนินการ (Planning Design) 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ 

     2.1 มีการออกแบบการวางแผนการด าเนินการที่สอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes)  
     2.2 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการด าเนินการ (Work Flow) ที่สามารถส่งเสริมการบรรลุผลที่คาดหวังได้
อย่างชัดเจน  
     2.3 มีการอธิบายการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน     
     2.4 มีการพิจารณาทบทวนผลงานตามระยะเวลา ขั้นตอน และกระบวนที่ก าหนดอย่างชัดเจน เพ่ือให้
ผลงานทันสมัยและสอดคล้องกับการน าไปปฏิบัติของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
 

 

6.1 มีการออกแบบการวางแผนการด าเนินการที่สอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes)    

  เพ่ือให้กระบวนการจองรถรับและส่งนักศึกษาผ่านระบบ e-Car เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/อาจารย์ประจ ากลุ่ม ส่งแผนการขอใช้รถมายังเจ้าหน้าที่ฯ โดยระบุวันที่ 
เวลา จ านวนที่นั่ง และสถานที่รับ-ส่ง (ก่อนการใช้รถ 2 สัปดาห์) 

2. เจ้าหน้าที่ฯ ด าเนินการขอรถในระบบ e-Car  ก่อนการใช้รถ  1 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจ านวน
รายการขอใช้รถในแต่ละรายวิชา ) 

3. คณบดี/รองคณบดี พิจารณาอนุมัติรายการขอใช้รถในระบบ e-Car ก่อนเวลาใช้รถ 2 วัน (ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับจ านวนรายการที่เจ้าหน้าที่ฯ ด าเนินการขอในระบบ) 

4. พนักงานประสานงานของส่วนบริการกลาง ด าเนินการจัดรถ และแจ้งเลขรถผ่านระบบ e-Car 1 วันก่อน
การใช้รถ 

5. เจ้าหน้าที่ฯ แจ้งหมายเลขรถ และเบอร์โทรศัพท์พนักงานขับรถให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/อาจารย์
ประจ ากลุ่ม 1 วันก่อนการใช้รถ 

2.2 แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนในการด าเนินการ (Work Flow) ที่สามารถส่งเสริมการบรรลุผลที่คาดหวังได้อย่าง
ชัดเจน  
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2.3 มีการอธิบายการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน     
 

แผนการด าเนนิงาน (Action plan)  

การจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
ปีงบประมาณ 6565 

งานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวธีรนันท์ ช านาญกิจ 

เป้าหมายการด าเนินงาน : จองรถรับและส่งนักศึกษาส าหรับเดินทางไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล จ านวน 10 
รายวิชาปฏิบัติการ 

แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา รายละเอียด 

1 .ประสานงานอาจารย์ ผู้
ประสานรายวิชาปฏิบัติการ 

3 สัปดาห์ก่อนการ
ฝึกปฏิบัติการ 

แจ้งอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาให้จัดส่งแผนการขอใช้รถ
ส าหรับรับและส่งนักศึกษา โดยระบุวันที่ เวลา จ านวน
นักศึกษา จ านวนอาจารย์ ผู้ขอใช้รถให้ครบถ้วน และ
จัดส่งมายังเจ้าหน้าที่ฯ ก่อนการใช้รถ 2 สัปดาห์ 

2. เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับแผนการ
ขอใช้รถ 

2 สัปดาห์ก่อนการ
ฝึกปฏิบัติการ 

ประสานไปยังพนักงานประสานงานของส่วนบริการกลาง 
แจ้งแผนการใช้รถ เช่น รายวิชาที่ประสงค์ขอใช้รถสอง
แถว เป็นต้น 

3.  ด า เนินการจองรถผ่ าน
ระบบ e-Car  

1 สัปดาห์ก่อนการ
เดินทาง 

เจ้าหน้าที่ฯ ด าเนินการขอรถในระบบ e-Car  

4 .  ค ณ บ ดี / ร อ ง ค ณ บ ดี  
พิจารณาอนุมัติรถในระบบ e-
Car 

2 วันก่อนการใช้รถ คณบดี/รองคณบดี อนุมัติรถที่เจ้าหน้าที่ฯ ได้ท าการจอง
ในระบบ e-Car 

5. จัดรถในระบบ e-Car 1 วันก่อนการใช้รถ พนักงานประสานงานของส่วนบริการกลาง ด าเนินการ
จัดรถในระบบ  e-Car และแจ้ งหมาย เลขรถผ่ าน
หมายเลขการจองนั้นๆ 

6. ตรวจสอบหมายเลขรถผ่าน
ระบบ e-Car และแจ้งไปยัง
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา 

1 วันก่อนการใช้รถ เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบหมายเลขรถและเบอร์ติดต่อ
พนักงานขับรถผ่านระบบ e-Car และด าเนิการแจ้ง
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเพ่ือรับทราบ 
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2.4 มีการพิจารณาทบทวนผลงานตามระยะเวลา ขั้นตอน และกระบวนที่ก าหนดอย่างชัดเจน เพื่อให้ผลงาน
ทันสมัยและสอดคล้องกับการน าไปปฏิบัติของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

  1) ทบทวนระยะเวลาในการจองรถ  

  - พิจารณาจากระยะทางของแหล่งฝึกปฏิบัติ เช่น หากอาจารย์ส่งแผนมาแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ ท าการตรวจสอบ
ว่า เวลาที่ได้รับอาจมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากระยะเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงข้อจ ากัดความเร็วของพนักงาน
ขับรถ จึงต้องมีการปรับแก้แผนการขอใช้รถ และด านเนการจัดส่งใหม่อีกครั้ง 

2) ทบทวนจ านวนรถและจ านวนนักศึกษาผู้ใช้รถ 

- พิจารณาจ านวนนักศึกษาและอาจารย์ผู้ใช้รถให้สอดคล้องกับจ านวนรถที่ท าการจอง เช่น ในกรณี
นักศึกษาเดินทางไกลและมีสัมภาระจ านวนมาก จะต้องประบจ านวนรถเพ่ือให้เพียงพอต่อสัมภาระของนักศึกษา
ด้วย 
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ส่วนที่ 3 การน าผลงานไปด าเนินการ (Doing) 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ 

  3.1 แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินการของผลงาน ช่วงเวลา จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่น าผลงานไป
ด าเนินการ/ใช้ จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 
  3.2 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ (ภาพ ข้อมูล
สถิติผู้ใช้ สถิติจ านวนผู้เข้าร่วม 
  3.3 แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเจ้าของผลงานต่อกระบวนการในการด าเนินการ 

 

3.1 แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินการของผลงาน ช่วงเวลา จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่น าผลงานไป
ด าเนินการ/ใช ้จ านวนครั้งที่ด าเนินการ  

จากแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ในตารางที่ 2.3 ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้ด าเนินการตามแผนดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 

1 .ประสานงานอาจารย์ ผู้
ประสานรายวิชาปฏิบัติการ 

3 สัปดาห์ก่อนการฝึก
ปฏิบัติการ 

อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาส่งแผนการขอใช้รถมา 
แต่ในบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ เวลา หรือ
สถานที่รับและส่ง ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดท าแผน
ใหม่อีกครั้ง 

2. เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับแผนการ
ขอใช้รถ 

2 สัปดาห์ก่อนการฝึก
ปฏิบัติการ 

หลังจากได้รับแผนการขอใช้รถจะต้องพิจารณาว่า
จะต้องจองรถประเภทไหน เพ่ือ านวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษามากที่สุด 

3.  ด า เนินการจองรถผ่ าน
ระบบ e-Car  

1 สัปดาห์ก่อนการ
เดินทาง 

ขั้นตอนการจองรถผ่านระบบ e-Car ค่อนข้างมี
อุปสรรค เนื่องจากจ านวนการขอใช้รถของส านัก
วิชาฯ ในแต่ละวันค่อนข้างมีจ านวนมาก แต่ระบบ
การจองรถสามารถจองได้แค่ 1 คัน/ 1 ใบงาน จึงใช้
เวลานานในการด าเนินการจองรถ เช่น หาก
นักศึกษาจ านวน 50 คน จะต้องท าการจองรถ 5 คัน 
คิดเป็น 5 ใบงาน ส าหรับนักศึกษา 10 คน / คัน 
ทั้งนี้ หากเป็นการขอรถรับและส่งแยกกัน ใน 1 วัน
อาจต้องขอรถรับถึง 10 ใบงาน ต่อวัน และต่อวิชา 

4 .  ค ณ บ ดี / ร อ ง ค ณ บ ดี  
พิจารณาอนุมัติรถในระบบ e-
Car 

2 วันก่อนการใช้รถ ไม่มีอุปสรรค เนื่องจากก่อนการจองรถในระบบ เจ้า
หน้าที่ฯ และอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ได้พิจารณา
การจองใช้รถอย่างละเอียดแล้ว 
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แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 

5. จัดรถในระบบ e-Car 1 วันก่อนการใช้รถ มีอุปสรรค เนื่องจากจ านวนการขอใช้รถของส านัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ในแต่ละวันค่อนข้างมีจ านวน
มาก ส่วนบริการกลางจึงแก้ปัญหาโดยการเช่ารถ
สองแถวแทนรถตู้ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา
ที่ฝึกปฏิบัติในบริเวณรายล้อมมหาวิทยาลัย 

6. ตรวจสอบหมายเลขรถผ่าน
ระบบ e-Car และแจ้งไปยัง
อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา 

1 วันก่อนการใช้รถ ไม่มีอุปสรรค 

  

3.6 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินงานตามท่ีวางแผนไว้ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ  

  1) ใบงานการจองรถผ่านระบบ e-Car 
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2) ตัวอย่างแผนการขอใช้รถจากอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา 

 

  

3.3 แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเจ้าของผลงานต่อกระบวนการในการด าเนินการ 

การจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ข้าพเจ้ามีส่วนในการด าเนินการดังนี้  

1) ขั้นตอนก่อนงาน 
 ประสานและติดตามการน าส่งแผนการขอใช้รถจากอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา 

2) ขั้นตอนระหว่างงาน 
 พิจารณาแผนการใช้รถของแต่ละรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา 
 ด าเนินการจองรถผ่านระบบ e-Car 
 ประสานงานร่วมกับพนักงานประสานงานของส่วนบริการกลาง เกี่ยวกับข้อมูลของการใช้รถและ

ประเภทรถตามความต้องการใช้งาน 
 ตรวจสอบเลขรถในระบบ e-Car และแจ้งอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาหรือนักศึกษา 

3) ขั้นตอนหลังงาน 
 ประสานงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ระบุในใบงานขอรถ 
 ท าการประเมินพนักงานขับรถตามท่ีได้รับแจ้งจากนักศึกษาหรืออาจารย์ 



12 
 

ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินการและการประเมินผล (Evaluation) 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ 

    4.1 แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการของผลงานที่สอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes)  
    4.2 แสดงให้เห็นถึงวิธีการประเมินผลงาน  มีกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลงาน 
    4.3 มีข้อมูลผลการประเมินผลการด าเนินการ 
    4.4 แสดงให้เห็นว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรเพ่ือเตรียมการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการของผลงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าสอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected 
Outcomes) 

 

4.1 แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการของผลงานที่สอดคล้องกับผลท่ีคาดหวัง (Expected Outcomes) 

การจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล สามารถดาเนินการได้ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่วางไว้คือ 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ด าเนินการจองรถรับและส่งนักศึกษาส าหรับเดินทางไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวม 10 รายวิชา ในปี
การศึกษา 2564 หรือ ปีงบประมาณ 2565  
ผลการด าเนินงาน : สามารถจองรถรับและส่งนักศึกษาได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการใช้รถของ
แต่ละรายวิชา 

2) เป้าหมายเชิงคณุภาพ : นักศึกษาและอาจารย์ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล 
ผลการด าเนินงาน : นักเรยีนและอาจารย์ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปฝึกปฏิบัติการพยาบาล  
ลดระยะเวลาและความเหนื่อยล้ากรณีเดินทางไปด้วยตนเอง 

4.6 แสดงให้เห็นถึงวิธีการประเมินผลงาน  มีกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลงาน 

ผลการด าเนินงาน : สามารถด าเนินการจองรถรับและส่งนักศึกษาได้ครบถ้วน โดยนักศึกษาได้เดินทางไป
ฝึกปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย โดยผ่านการเตรียมการจัดสรรรถให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ไม่แออัด ทั้งนี้ได้
เตรียมการล่วงหน้าส าหรับกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้การขอใช้รถเป็นไปอย่างราบรื่น 
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4.3 มีข้อมูลผลการประเมินผลการด าเนินการ 

  การจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล มีการประเมนิผ่านรายวิชาโดยตรง ผ่าน
ระบบ Google form หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาได้ก าหนดไว้ 

 

 

4.4 แสดงให้เห็นว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรเพื่อเตรียมการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการของผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อม่ันว่าสอดคล้องกับผลที่คาดหวัง ( Expected 
Outcomes) 

  ด าเนินการจองรถรับและส่งนักศึกษาส าหรับเดินทางไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่ได้มีการเก็บข้อมูลที่เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ แต่จะเป็นผลการด าเนินการที่ได้รับการประเมินจากรายวิชาปฏิบัติการ ซึ่ งเป็นการ
ด าเนินการที่เสร็จสิ้น ครบถ้วน และบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชานั้นๆ 
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ส่วนที่ 5 การทบทวนกระบวนการและปรับปรุง (Act: Review and Revise) 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ 

   5.1 แสดงให้เห็นว่าการวางแผนการน าผลการด าเนินการของผลงานพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ในครั้งถัดไปให้
สอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes)  
   5.2 แสดงให้เห็นถึงแผนในการน าไปด าเนินการในครั้งถัดไป 
   

 

5.1 แสดงให้เห็นว่าการวางแผนการน าผลการด าเนินการของผลงานพัฒนาเพื่อน าไปใช้ในครั้งถัดไปให้
สอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes) 

การจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล จะได้รับการประเมินผลจากนักศึกษาในแต่
ละรายวิชา ข้าพเจ้าจึงน าผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงแก้ไขในการขอรถครั้งถัดไป หรือหากนักศึกษามีข้อคิดเห็น
โดยแจ้งผ่านข้าพเจ้าโดยตรง จะต้องแก้ไขให้นักศึกษาในวันถัดไป เช่น หากนักศึกษาแจ้งว่าการจัดรถค่อนข้างแออัด 
จะต้องท าการขอรถเพ่ิมให้นักศึกษาในวันถัดไป เป็นต้น 

 5.6 แสดงให้เห็นถึงแผนในการน าไปด าเนนิการในครั้งถัดไป 

 การจองรถรับและส่งนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ในปีงบประมาณ 2566 จะเริ่มต้นในภาค
การศึกษาที่ 2/2565 ซึ่งมีวิชาปฏิบัติการพยาบาบลจ านวน 3 รายวิชา ข้าพเจ้าได้ด าเนินการประสานแผนการฝึก
ปฏิบัติการในรายวิชาข้างต้นแล้ว กรณีขอแผนการใช้รถไม่สามารถขอล่วงหน้าได้เป็นระยะเวลานาน เนื่องจาก
จะต้องให้ผู้ประสานงานรายวิชาท าการประสานแผนฝึก สรุปแหล่งฝึก จ านวนนักศึกษาแต่ละแหล่งฝึก และวันวเลา
ในการฝึกปฏิบัติการให้แน่ชัดก่อน จึงจะสามารถส่งแผนการขอใช้รถได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 


