
QF-CQI01-20 สรุปประเมินแผน After  Action  Review  

แบบฟอร์มการทำ After  Action  Review CUP สูงเนิน ปี 2563 
หน่วยงาน คณะกรรมการสุขศึกษา โรงพยาบาลสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
แผนงาน/โครงการ ประกวดรูปแบบการประชุมจำเดือน ปีงบประมาณ 2563 

 

ลำดับ รายละเอียด ผลการประเมินของกลุ่ม 
                                                                                                                                                                                                                          

1. 
วัน  เวลา  สถานที่ทำกิจกรรม 
 

วันเวลาดำเนินโครงการ  12 ตุลาคม 63 , 10 พฤศจิกายน 63 ,  28 ธันวาคม 2563 
สถานท่ี ห้องประชุมศรีจนาศะ  โรงพยาบาลสูงเนิน  
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นใคร (ระบุ) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเนินทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน    
จำนวน 270 คน   

2. ลักษณะของกจิกรรมโดยสรุป 
 

1.ดำเนินการจดัประชุมตามโปรแกรมที่กำหนด เดือนละ 1 ครั้ง โดยฝ่าย/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ควรมีการจัดรูปแบบให้มีประเด็นหลัก 
   - มีวาระการแจ้งนโยบายต่าง ๆ จากผู้อำนวยการ 
   - มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคลายเครียดของทีมเจ้าภาพ (สวดมนต์,สมาธภิาวะนา,ออก
กำลังกาย) 
   - มีกิจกรรมคุณภาพของหน่วยงานให้นำเสนอการทำงานที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์พนัธกจิ
และเข็มมุ่งโรงพยาบาล ปี 62-64 
   - ปัญหาการสื่อสารงานบริการกลุ่มผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว (AEC) และการแก้ไข 

3. อะไรคือสิ่งท่ีคาดหวังจากกิจกรรม? 
(วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/ความ
คาดหวัง) 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/ความคาดหวัง  
1. เพื่อให้มรการสื่อสารนโยบายและประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลสูผู่้ปฏิบัติงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
2. เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมของเจา้หน้าท่ีทุกระดับในโรงพยาบาล 
3. เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนารูปแบบการจดัประชุมที่น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
 

4. ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่คาดหวัง
อย่างไร?  
 

ผลที่เกิดขึ้น (สอดคล้องตามวัตถปุระสงค์หรือตัวชี้วัด) 
1. เจ้าหน้าท่ีตื่นตัวและตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพมากข้ึน 
2. สร้างความสามัคคีในองค์กร 
สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว :- จัดประชุมได้ตามโปรแกรมที่กำหนด สม่ำเสมอ (เดือนละ 1 ครั้ง) ,เจ้าหนา้ที่รพ.
มีส่วนร่วมของเจา้หน้าท่ีทุกระดับในโรงพยาบาลสูงเนิน 
สิ่งที่ยังทำได้ไม่ด ี:-  

5 บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรม
นี้(เพราะเหตุใดผลจึงเป็นเช่นนัน้) 

จุดแข็ง  : -  
จุดอ่อน  :- 

6. งบรับ-จ่ายจากการทำกิจกรรมนี้  
ประมาณการรับจ่ายอะไรอย่างไร 

รับ : งบ (  ) UC อำเภอ (  )งบเงินบำรุง (  )งบอ่ืนๆ.............จำนวน.......................บาท 
จ่าย: 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 270 คน เป็นเงิน 6,750  บาท 
         เดือน ตุลาคม 2563             จำนวน   87 คน    เป็นเงิน   2,175 บาท 
         เดือน พฤศจิกายน 2563        จำนวน  103 คน   เป็นเงิน   2,575 บาท 
         เดือน ธันวาคม 2563            จำนวน   80  คน   เป็นเงิน   2,000 บาท   
2.ค่าอาหารกลางวัน .......มื้อๆละ.........บาท จำนวน........คน      เป็นเงิน........-............ บาท 
3.ค่าสมนาคณุวิทยากร                                                 เป็นเงิน.........-........... บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                        เป็นเงิน........-............ บาท 
5.อื่นๆระบุ..............................................                             เป็นเงิน........-............ บาท 
             รวบงบประมาณที่ดำเนนิการจริง                         เป็นเงิน 6,750 บาท 
                  ประหยัดงบประมาณ..........-............บาท ร้อยละ.......-............ 

7. ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง 
(SARs) 

………………-……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. รายชื่อผู้เข้าร่วมทำ AAR คร้ังนี้ 
 

1.ทพญ.จารุวรรณ  ประสบอัครกจิ     
2.ภญ.ธิติยา  ตันถาวร    
3.นางมธุรส  ศรจติต ์

9. รูปภาพกิจกรรม แนบพร้อมเอกสาร            
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รูปกิจกรรม 

เดือน ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
  
 

 
เดือน พฤศจิกายน 2563 
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เดือน ธันวาคม 2563  
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แบบฟอร์มการทำ After  Action  Review CUP สูงเนิน ปี 2564 
หน่วยงาน คณะกรรมการสุขศึกษา โรงพยาบาลสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
แผนงาน/โครงการ ประกวดรูปแบบการประชุมจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 

 

ลำดับ รายละเอียด ผลการประเมินของกลุ่ม 
                                                                                                                                                                                                                          

1. 
วัน  เวลา  สถานที่ทำกิจกรรม 
 

วันเวลาดำเนินโครงการ  20 มกราคม 64 , 9 กมุภาพันธ์ 64 ,  9 มีนาคม 2564 
สถานท่ี ห้องประชุมศรีจนาศะ  โรงพยาบาลสูงเนิน  
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นใคร (ระบุ) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเนินทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน    
จำนวน 358 คน   

2. ลักษณะของกจิกรรมโดยสรุป 
 

1.ดำเนินการจดัประชุมตามโปรแกรมที่กำหนด เดือนละ 1 ครั้ง โดยฝ่าย/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ควรมีการจัดรูปแบบให้มีประเด็นหลัก 
   - มีวาระการแจ้งนโยบายต่าง ๆ จากผู้อำนวยการ 
   - มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคลายเครียดของทีมเจ้าภาพ (สวดมนต์,สมาธภิาวะนา,ออก
กำลังกาย) 
   - มีกิจกรรมคุณภาพของหน่วยงานให้นำเสนอการทำงานที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์พนัธกจิ
และเข็มมุ่งโรงพยาบาล ปี 62-64 
   - ปัญหาการสื่อสารงานบริการกลุ่มผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว (AEC) และการแก้ไข 

3. อะไรคือสิ่งท่ีคาดหวังจากกิจกรรม? 
(วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/ความ
คาดหวัง) 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย/ความคาดหวัง  
1. เพื่อให้มรการสื่อสารนโยบายและประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลสูผู่้ปฏิบัติงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
2. เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมของเจา้หน้าท่ีทุกระดับในโรงพยาบาล 
3. เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนารูปแบบการจดัประชุมที่น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
 

4. ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่คาดหวัง
อย่างไร?  
 

ผลที่เกิดขึ้น (สอดคล้องตามวัตถปุระสงค์หรือตัวชี้วัด) 
1. เจ้าหน้าท่ีตื่นตัวและตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพมากข้ึน 
2. สร้างความสามัคคีในองค์กร 
สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว :- จัดประชุมได้ตามโปรแกรมที่กำหนด สม่ำเสมอ (เดือนละ 1 ครั้ง) ,เจ้าหนา้ที่รพ.
มีส่วนร่วมของเจา้หน้าท่ีทุกระดับในโรงพยาบาลสูงเนิน 
สิ่งที่ยังทำได้ไม่ด ี:-  

5 บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรม
นี้(เพราะเหตุใดผลจึงเป็นเช่นนัน้) 

จุดแข็ง  : -  
จุดอ่อน  :- 

6. งบรับ-จ่ายจากการทำกิจกรรมนี้  
ประมาณการรับจ่ายอะไรอย่างไร 

รับ : งบ (  ) UC อำเภอ (  )งบเงินบำรุง (  )งบอ่ืนๆ.............จำนวน.......................บาท 
จ่าย: 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 358 คน เป็นเงิน 8,950  บาท 
         เดือน มกราคม 2564          จำนวน   132 คน    เป็นเงิน   3,300 บาท 
         เดือน กุมภาพันธ ์2564        จำนวน   111 คน   เป็นเงิน   2,775  บาท 
         เดือน มีนาคม 2564            จำนวน   115 คน   เป็นเงิน   2,875  บาท   
2.ค่าอาหารกลางวัน .......มื้อๆละ.........บาท จำนวน........คน      เป็นเงิน........-............ บาท 
3.ค่าสมนาคณุวิทยากร                                                 เป็นเงิน.........-........... บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                        เป็นเงิน........-............ บาท 
5.อื่นๆระบุ..............................................                             เป็นเงิน........-............ บาท 
             รวบงบประมาณที่ดำเนนิการจริง                         เป็นเงิน 8,950 บาท 
                  ประหยัดงบประมาณ..........-............บาท ร้อยละ.......-............ 

7. ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจง 
(SARs) 

………………-……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. รายชื่อผู้เข้าร่วมทำ AAR คร้ังนี้ 
 

1.ทพญ.จารุวรรณ  ประสบอัครกจิ     
2.ภญ.ธิติยา  ตันถาวร    
3.นางมธุรส  ศรจติต ์

9. รูปภาพกิจกรรม แนบพร้อมเอกสาร            
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 รูปกิจกรรม 

เดือน มกราคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  

 
 
 
 
 
  
 
เดือน มีนาคม 2564  
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