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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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ส่วนน ำ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีฐานะเป็นคณะวิชาและเป็นหน่วยงานภายในแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีภารกิจหลัก 

คือ การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตหลัก ในระยะแรกของการก่อต้ังคณะ คือ มุ่งผลิตพยาบาล
วิชาชีพในระดับปริญญาตรี หลักสูตรท่ีเปิดสอนคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งได้รับรองจากสภาการพยาบาล โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก
ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 56 คน  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังนี ้

 
 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีได้มาตรฐานของประเทศ” 
  

พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีเป่ียมด้วยศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล มีคุณธรรม และฉลาดจัดการ 
 2.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
 3.  บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม  
 4.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 5.  บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 และหลักธรรมาภิบาล 

 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต  

  “ฉลาดจัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร” 
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ควำมเช่ือมโยงของคุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิแห่งชำติระดับปริญญำตรี และผลกำรเรียนรู้ท่ีก ำหนดในหลักสูตร (มคอ. 2) 
 

คุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับปริญญำตรี 

คุณลักษณะบัณฑิตตำมผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในหลักสูตร (มคอ. 2) 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
     - สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้               
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
     - แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย              
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี เข้าใจผู้อื่น             
และเข้าใจโลก เป็นต้น 

 
1.  แสดงพฤติกรรมท่ีบอกถึงมีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
2.  มีจิตสาธารณะ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  
3.  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
4.  มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต  
5.  มีความรู้ในหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิของผู้รับบริการ และสิทธิของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและสามารถจัดการแก้ไขปัญหาจริยธรรม                            
ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

ควำมรู้ 
     -  มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบตระหนัก               
รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง   
     -  ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
     -  ส่วนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

 
1.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตรท่ีเปนพื้นฐานชีวิตของมนุษย์และรวมถึงศาสตร์อื่น                   
ท่ีส่งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพและการน าไปใช้ 
ในการปฏิบัติการพยาบาล 
3.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์การผดุงครรภ์ และกระบวนการ 
พยาบาล  
4.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพ การบริหารและการจัดการทางการพยาบาล  
และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
5.  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และการน าผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการ 
พยาบาล 
6.  มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย 
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คุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับปริญญำตรี 

คุณลักษณะบัณฑิตตำมผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในหลักสูตร (มคอ. 2) 

ทักษะทำงปัญญำ 
     -  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมูลท่ีได้ใน
การแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง 
     -  สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์                       
ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
     -  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการ
และวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ า
และหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 
1. สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง 
ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตอย่างมีศักยภาพ 
2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติ    
วิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการวจัิย และเลือกใช้นวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท 

 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
     -  มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น
ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 
     -  สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้
นวัตกรรมใหม ่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหา           
ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
     -  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ 
 

 
1. แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น และมีปฏิสัมพันธ์การดูแลอย่างเอื้ออาทร               
กับผู้รับบริการ  
2. แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น า สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
เพื่อผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น 
3. สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับคนอื่น เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล                        
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4. แสดงออกถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
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คุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับปริญญำตรี 

คุณลักษณะบัณฑิตตำมผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในหลักสูตร (มคอ. 2) 

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
-  สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม                
ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
-  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล                      
แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
-  สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันได้ 

 
1.  ค านวณและวิเคราะห์ตัวเลขโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาลได้ 
2.  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 
3.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และติดต่อส่ือสารได้และมีจริยธรรม 
4.  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติในงานวิชาชีพได้ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน หน่วยงำน และผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำนักศึกษำและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการพัฒนานกัศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักงานคณบดี 

 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการการศึกษา/งานวิชาการ/หลักสูตร 

งานการเงินและการคลัง 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

 
งานกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

งานกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

งานศิษย์เก่า 

งานแนะแนวให้ค าปรึกษา 

งานหอพักนักศึกษา 

งานสโมสรนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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แนวคิดและหลักกำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (student activity) เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีด าเนินการท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรม            
ท่ีนักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร์ จึงประกอบด้วยกิจกรรม ท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา                     
องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  และโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะ  เป็นผู้ด าเนินการเอง และ/หรือร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะฯมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ครอบคลุมท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ              
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ ก าหนดคือ ฉลาดจัดการ                 
บริการด้วยใจเอื้ออาทร หมายความว่า บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ย่อมมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
และมีจิตในการบริการ 

งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของคณะฯ ท่ีนักศึกษาควรได้รับการปลูกฝังและร่วมในการด าเนินงาน เพื่อให้นักศึกษา                
มีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปะและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ สามารถปรับและประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างาน มีความภาคภูมิใจ
และสืบสาน พัฒนา ธ ารง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะพยาบาลศาสตร์                  
จึงประกอบด้วยกิจกรรม ท่ีคณะฯเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย คณะด าเนินการเอง และ/หรือร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี คณะฯน าแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับกระบวนการบริหาร
คุณภาพ (PDCA) 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan: P) การด าเนินงาน (Do: D) การประเมินผล (Check: C) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act: A) โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

P  =  Plan  คือ  การวางแผนงาน โดยน าเป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะ  และผลการประเมินปีท่ีผ่านมา                 
มาเป็นข้อมูลในการวางแผนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  
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D  =  Do  คือ  การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานท่ีได้เขียนไว้และเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
C  =  Check  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแก้ไข 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมในขั้นตอนใด  
A  =  Action  คือ  การวางแผนปรับปรุง โดยจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ/แผนการพัฒนาในปีต่อไปหรือครั้งต่อไป และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยน ามา 

จัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไปหรือการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในปีต่อไป 
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แผนยุทธศำสตร ์คณะพยำบำลศำสตร ์มหำวทิยำลัยรำชภฏัร ำไพพรรณ ี(พ.ศ. 2563-2567) 
ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำและกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที ่1   กำรผลิตบัณฑิตสำขำพยำบำลศำสตร์ให้มีมำตรฐำนวิชำชีพและอัตลักษณ ์
เป้ำประสงค ์1.2  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีสำขำพยำบำลศำสตร์ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    และมีอัตลักษณต์ำมที่ก ำหนด 
กลยุทธ์ 1.3   พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และมีอัตลักษณ์ของคณะและมหำวิทยำลัย 
 

เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

63 64 65 66 67 
1.2 ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์ให้มคุีณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
และมีอัตลักษณ์ตามท่ี
ก าหนด 

1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร และมีอัต
ลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

1.3-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพฒันานักศึกษา  
ท่ีสอดแทรกการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรและมีอัตลักษณ์ตามท่ี
ก าหนด 

5 5 5 5 5 

1.3-2 จ านวนโครงการท่ีบูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/หรือกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

3 3 3 3 3 

1.3-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - - - ≥3.51 
จาก

คะแนน
เต็ม 5 

≥3.51 
จาก

คะแนน
เต็ม 5 
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แผนปฏิบตัิกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศกึษา  

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานี้ คณะพยาบาลศาสตร์จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของคณะ และนักศึกษา                            
โดยมีเป้าหมายท่ีนักศึกษา ดังนี้ 

1.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
2.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 
4.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
 1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน (อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม  
และครอบคลุม 5 ด้าน) 
 2.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม) 
 3.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยนักศึกษา (ต้ังแต่วางแผน ด าเนินงาน และประเมินผล) (อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม) 
 4.  ค่าเฉล่ียคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (≥3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
 5.  ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
คณะพยำบำลศำสตร์ และสโมสรนักศึกษำพยำบำล 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
1. ร่วมกิจกรรมเครือข่ายพยาบาล
เพ่ือการควบคุมยาสูบแห่งประเทศ
ไทยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ 

 

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายนักศึกษา
พยาบาลในการรณรงค์
ควบคุมยาสูบ  
 
 

ตัวแทนนักศึกษา 
รุ่นที่ 1 จ านวน 
2 คน 

นักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์เข้า
ร่วมประชุมและ 
เป็นร่วมเป็นเครือข่าย
นักศึกษาพยาบาลในการ
รณรงค์ควบคุมยาสูบ  

      วันที่ 9 -10 
พฤศจิกายน 
2562 

- งบรายได้ 
โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
( 5,000 บาท) 
- งบ สสส. 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

2. โครงการพยาบาลสัมพันธ์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
-  ฟังการบรรยายโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
-  ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า  
ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
-  เย่ียมชมระบบนิเวศป่าชายเลน 
 -  รักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมกลุ่ม

เก็บขยะชายหาดทะเลแหลมเสด็จ) 

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา 
2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ           
แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 
และรัชกาลที่ 10 
3. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
ของนักศึกษาในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษา รุ่นที่ 1 
จ านวน 56 คน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 3.51 

      วันที่  11 
ธันวาคม 
2562 

กองพัฒนานักศึกษา
(15,000 บาท) 
 
 
 

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
3. โครงการสร้างความสุขแด่น้อง
เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ   
(อบต. ท่าช้าง และเทศบาล 
ท่าช้าง) 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
น าความรู้การดูแลสุขภาพ
ไปจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
ในท้องถ่ิน 
2.เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
การท างานร่วมกับชุมชน
ท้องถ่ิน 

นักศึกษา รุ่นที่1 
จ านวน 20 คน 
(ผู้เข้าร่วมงาน 
ไม่น้อยกว่า  
300 คน) 

1.ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 3.51 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง/เด็ก               
ที่ร่วมงาน มากกว่า 
3.51 

      วันที่ 11 
มกราคม 
2563 

- งบรายได้ 
โครงการพัฒนา
นักศึกษา                
ให้เป็นบัณฑิต          
ที่พึงประสงค ์
(5,000 บาท) 
- งบ อบต. 
3,000 บาท 

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

4. โครงการปฐมพยาบาล  
งานกีฬาภายใน  "สวนบ้านแก้ว
เกมส์" ครัง้ที่ 46  
- กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาล 
- กิจกรรมให้บริการปฐม
พยาบาล 
- กิจกรรมนิทรรศการณรงค์         
การดูแลสุขภาพ การไม่สูบบุหรี่  
และโทษของสุรา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามคีวามรู้
และทักษะการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
ในงานกีฬา 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
การจัดกิจกรรมการให้
ความรู้ควบคู่กับการจัด
กิจกรรมปฐมพยาบาล           
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา รุ่นที ่1 
จ านวน 56 คน 
(ผู้เข้าร่วมงาน
คือนักศึกษา
มหาวิทยาลัย) 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน             
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการมากกว่า 
3.51 
3. มีผู้เข้าชมนิทรรศการ 
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

      วันที่ 7-14 
กุมภาพันธ์ 
2563 

- งบรายได้ 
โครงการพัฒนา
นักศึกษา                
ให้เป็นบัณฑิต          
ที่พึงประสงค ์
(10,000 บาท) 
 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานสโมสร
นักศึกษา และ
คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

5. กิจกรรมร่วมประชุมมหกรรม
วิชาการฟ้าใส  
สถาบันอุดมปลอดบุหรี่ 2563 

(เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ               
เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการ
ควบคุมการบรโิภคยาสูบและ
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ 

เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่) 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
และตระหนักถึงบทบาท
ของนักศึกษาพยาบาล             
ในการควบคุมและรณรงค ์
การบริโภคยาสูบ 

ตัวแทนนักศึกษา 
รุ่นที่1 จ านวน              
2 คน 

ร้อยละ 100                  
ของนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 
 

      วันที่  
26 – 28 
กุมภาพันธ์ 
2563 

- งบ สสส.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
6. กิจกรรมโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินของนักศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาได้แสดง
ศักยภาพและความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
ท้องถ่ิน 

นักศึกษา รุ่นที ่1
ที่สนใจ 

1.จ านวนโครงการ 
ของนักศึกษาท่ีส่งเข้า
ประกวด 
2.จ านวนโครงการ 
ทีไ่ด้รับทุนสนับสนุน 

      4 มีนาคม 
2563 

ธนาคารออมสิน ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

7. กิจกรรมการเลือกต้ังนายก
องค์การนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

เพ่ือให้มีสโมสรนักศึกษา
เพ่ือด าเนินการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  
คณะพยาบาลศาสตร ์
 

นักศึกษา รุ่นที ่1 
จ านวน 56 คน 
 

มีสโมสรนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2563  

      11 มีนาคม 
2563 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงานสโมสร
นักศึกษา  

8. โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ก้าวทันไทยแลนด์ 
4.0 

เพ่ือให้นักศึกษา 
มีสมรรถนะในการใช้
โปรแกรมประยุกต์ 
ทางคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

-นักศึกษา  
รุ่นที ่1 จ านวน  
55 คน 
-นักศึกษา  
รุ่นที ่1 จ านวน  
56 คน 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการมากกว่า 
3.51 

      - ครั้งที่ 1 
วันที่ 13 
มีนาคม 
2563 
- ครั้งที่ 2 
กรกฎาคม 
2563 

- 
 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์/
ส านักงานคณบดี 

9. โครงการส่งเสริมสมรรถนะ 
การใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 

เพ่ือให้นักศึกษา 
มีความรู้และทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น
และการแสวงหาความรู ้
 

- นักศึกษา  
รุ่นที ่1 จ านวน 
55 คน 
-นักศึกษา  
รุ่นที ่1 จ านวน 
56 คน 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน            
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการมากกว่า 
3.51 

      - ครั้งที่ 1 
วันที่ 15 
มีนาคม 
2563 
-ครั้งที่ 2 
กรกฎาคม 
2563 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็น
บัณฑิต 
ที่พึงประสงค์  
(3,600 บาท) 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
10. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
เชิงวิชาชีพตามแบบวัฒนธรรม
ไทย 

เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีและ
แสดงออกในความเป็นไทย
ที่เหมาะสม 

- นักศึกษา         
รุ่นที ่1 จ านวน  
55 คน 
- นักศึกษา            
รุ่นที ่1 จ านวน  
56 คน 
 

1.  ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 
2.  ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการมากกว่า 
3.51 

      วันที่  20 
มีนาคม 
2563 
 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็น
บัณฑิต 
ที่พึงประสงค์  
(3,600 บาท) 
 
 

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องบูรณาการการพยาบาล
พ้ืนฐานผสานศาสตร์ทางเลือก 
ในการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
ส าหรับนักศึกษา 
- กิจกรรมการใหค้วามรู้และ 
การบริการพยาบาลแก่ผู้ป่วย 
ในชุมชน 

1. เพ่ือให้นักศึกษามคีวามรู้
และทักษะการพยาบาล
พ้ืนฐานในการดูแลผู้ป่วย
โรคสะเก็ดเงินในชุมชน 
2.เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
การจัดกิจกรรมการให้
ความรู้และการบริการ
พยาบาลแก่ชุมชน 

นักศึกษา รุ่นที ่1 
จ านวน 56 คน 
 

1.  ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 
2.  ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการมากกว่า 
3.51 
3.  ความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยทีร่ับบริการ 

      - ครั้งที่ 1 
วันที่ 12 
มีนาคม 
2563 
- ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 
มีนาคม 
2563 
- ครั้งที่ 3 
วันที่ 18 
มิถุนายน 
2563 

โครงการบรูณา
การบริการ
วิชาการแก่สังคม
กับกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
(งบ งปม.) 
40,000 บาท 
 

อาจารย์ณัฐฐพัชร์ 
จันทร์ฉาย  
แลคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
12.  โครงการปฐมพยาบาล 
ค่ายชมพูเขียว ปีการศึกษา 2563 
 - กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาล 
ข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับค่ายชมพูเขียว 
 - กิจกรรมออกหน่วยปฐม
พยาบาล ค่ายชมพู – เขียว 
 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึก 
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและคณะ 
ในการต้อนรับนักศึกษา
ใหม่และกระชับ
สัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน 
2. เพ่ือให้นักศึกษามคีวามรู้
และทักษะการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นใน
กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศ
ส าหรับนักศึกษาใหม ่

นักศึกษา รุ่นที ่1 
จ านวน 20 คน 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค์
ต่อโครงการมากกว่า 
3.51 
 

      - อบรมปฐม
พยาบาล
วันที่ 27-30 
เมษายน 
2563 
- ออกหน่วย
ปฐมพยาบาล 
เดือน
พฤษภาคม 
2563 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็น
บัณฑิต 
ที่พึงประสงค ์
(3,600 บาท) 
 

- นางสิริพรรณ  
พสุหิรัญย์ 
- สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

13. ร่วมกิจกรรมค่ายชมพู-เขียว เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ 
รับการปฐมนิเทศของ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาใหม่ 
รุ่นที ่2 จ านวน 
56 คน 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการค่ายชมพู – 
เขียว 

      เดือน
พฤษภาคม 
2563 

- - กองพัฒนา
นักศึกษา 
- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

14. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
พยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 

เพ่ือให้นักศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครองมีความรูค้วาม
เข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับ
คณะ หลักสูตร การเรียน
การสอนของคณะ 
 

1.นักศึกษาใหม่ 
รุ่นที่ 2 จ านวน 
56 คน 
2.ผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ 
 

1.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน              
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการมากกว่า 
3.51 

      เดือน
พฤษภาคม 
2563 

- 
 

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
15. โครงการปฐมพยาบาล   
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
และพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย
และตราศักดิเดชน์ 
-   กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาล 
ข้ันพ้ืนฐาน 
 - กิจกรรมบริการปฐมพยาบาล 

1. เพ่ือให้นักศึกษามคีวามรู้
และทักษะการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
ในงานพิธีการของ
มหาวิทยาลัย 
2.เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
การปฐมพยาบาลแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษา ปีที่ 2 
จ านวน 20 คน 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค์
ต่อโครงการมากกว่า 
3.51 

      วันที่ 15
มิถุนายน 
2563 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็น
บัณฑิต 
ที่พึงประสงค ์
(10,000 บาท) 
 
 

คณะกรรมการ/
งานพัฒนา
นักศึกษา 

16. โครงการประกวดดาว – 
เดือนนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร ์

เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
แสดงออกในความสามารถ
ของตนเองและพัฒนา
ทักษะการบริหารจัดการ
โครงการ 

นักศึกษาปี 1 
และปี 2  

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการมากกว่า 
3.51 

      วันท่ี 1-10 
สิงหาคม 
2563 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
(5,000 บาท) 

-สโมสรนักศึกษา 
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แผนปฏิบตัิกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหลักท่ีส าคัญประการหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ดังนั้นคณะฯจึงมุ่งส่งเสริมให้

อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการและร่วมในโครงการ/กิจกรรม เพื่อธ ารง รักษา และพัฒนาต่อยอด
ในศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่นและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณาการในการเรียนการสอน หรือการท าวิจัย หรือการบริการ
วิชาการแก่สังคม หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  
วัตถุประสงค์ของแผนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จัดท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนร่วม  ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ  รับทราบร่วมกันและด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 1.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาหรือวิจัยเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และของประเทศ 

2.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยของแผน 
1.  ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 2.  ค่าเฉล่ียคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมมากกว่า 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 
 3.  ร้อยละ 80 ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยจัด 

4.  นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดและด าเนินโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  จ านวนอย่างน้อย                      
2  โครงการ 
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
คณะพยำบำลศำสตร์และสโมสรนักศึกษำพยำบำล 

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
รูปแบบโครงกำร/

กิจกรรม 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมวันพยำบำลแห่งชำติ จังหวัด
จันทร์บุร ี

- อาจารย์ ตัวแทนอาจารย์เข้าร่วม ร่วมกิจกรรม วันที่ 12 ตุลาคม 
2562 

- -ส านักงานคณบดี 
 

กิจกรรมวันลอยกระทง - นักศึกษารุ่น 1 
- อาจารย์และบุคลากร 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ และ
นักศึกษาร่วมโครงการ 
 

ร่วมกิจกรรม 11 พฤศจิกายน 
2562 

- -ส านักงานคณบดี 
-คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 
2562  

- นักศึกษารุ่น 1 
- อาจารย์และบุคลากร 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ และ
นักศึกษา ร่วมโครงการ 
 

ร่วมกิจกรรม วันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

- -ส านักงานคณบดี 
-คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

พิธวีันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ครบ 
115 ปี สมเด็จพระนำงเจ้ำร ำไพพรรณี 

- นักศึกษารุ่น 1 
- อาจารย์และบุคลากร 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ และ
นักศึกษา ร่วมโครงการ 
 

ร่วมกิจกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 

1,000 บาท -ส านักงานคณบดี 
-คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

พิธที ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่ 
มหำวิทยำลัย 

- นักศึกษารุ่น 1 
- อาจารย์และบุคลากร 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ และ
นักศึกษา ร่วมโครงการ 
 

ร่วมกิจกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 

- -ส านักงานคณบดี 
-คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

พิธที ำบุญพ่อปู่โป่งลำน ประจ ำปี 
2563 

- นักศึกษารุ่น 1 
- อาจารย์และบุคลากร 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ และ
นักศึกษา ร่วมโครงการ 
 

ร่วมกิจกรรม วันที่ 15 มกราคม 
2563 

- -ส านักงานคณบดี 
-คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

งำนวันสถำปนำมหำวทิยำลัย และพิธี
อัญเชญิตรำมหำวิทยำลัย 
และตรำศักดิเดชน์ 
 

-นักศึกษาปี 1 และปี 2 
-อาจารย์และบุคลากร  

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ร่วม
โครงการ 

ร่วมกิจกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 
2563 

- -สโมสรนักศึกษา 
-คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
รูปแบบโครงกำร/

กิจกรรม 
ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมวันพยาบาลสากล - นักศึกษาและอาจารย์ มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

- วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 

2,000 บาท - ส านักงานคณบดี 
- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

โครงการวันไหว้ครูของคณะ - นักศึกษาปี 1 และปี 2 
- อาจารย์ 

1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์  
และนักศึกษา ร่วมโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
มากกว่า 3.51 

บูรณาการกับกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
(พัฒนาคุณลักษณะ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ด้าน/อัตลักษณ์) 

มิถุนายน 2563 20,000 บาท - สโมสรนักศึกษา 
 

โครงการรับหมวก รับตะเกียง  
เข็มชั้นปี นักศึกษาปี 2 

- นักศึกษาปี 1 และปี 2 
- อาจารย์ 

1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์และ
นักศึกษาร่วมโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
มากกว่า 3.51 

บูรณาการกับกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
(พัฒนาคุณลักษณะ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ด้าน/อัตลักษณ์) 

วันที่ 23 กรกฎาคม 
2563 

35,000 บาท - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
(อาจารณ์จุรีภรณ์ 
เจริญพงศ์ และ
อาจารย์ณจิต  
วงศ์ชัย) 
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ภำคผนวก ก 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 



 

20 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

21 



 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
คณะกรรมการด าเนินงานสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
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