
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ (Action Conclusion)  
ด้านพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๕ 
มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22  กันยายน  2565
๒๕๖๕ 



ค าน า 
  

คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้าน
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือถ่ายทอดแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี ของคณะฯสู่การปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแผนปฏิบัติ
การด้านคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
ครั้งที ่6/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564  ในแผนฯดังกล่าวประกอบด้วย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดระดับแผน โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัด เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านขึ้น เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการด าเนินงาน การก ากับดู การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
 

                                                             คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

2๑ กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ (Action Conclusion)  
ด้านพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

------------------------------- 
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานี้ คณะพยาบาลศาสตร์จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ของคณะ และนักศึกษา โดยมีเป้าหมายที่นักศึกษา ดังนี้ 

 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
  2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด  

3. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา  
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตัวชี้วัดและค่าป้าหมายของแผนพัฒนานักศึกษา 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน (อย่างน้อย 5 โครงการ/กิจกรรม และ

ครอบคลุม 5 ด้าน) 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม)  
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา (ตั้งแต่วางแผน ด าเนินงาน และประเมินผล) (อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม)  
4. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (≥3.51 จากคะแนนเต็ม 5)  
5. ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามระบุในแผน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะตัวชี้วัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. โครงการประกวด
ห้องพักดีเด่น ใน
หอพักนักศึกษาและ
ส่งเสริม สุขภาพ
นักศึกษาพยาบาล 

 

1.เพ่ือปลูกฝังด้าน
ระเบียบ 
วินัยให้กับนักศึกษา 
พยาบาลปีที ่1 ,2 
และ3 
2. ส่งเสริมสุขภาพ 
นักศึกษาพยาบาล 
3. เพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 
ให้มีคุณลักษณะตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ด้าน 1,3,4 อัต
ลักษณ์ 

นักศึกษา
พยาบาล 
ปี 1-3 ที่พัก
อยู่ใน 
หอพักของ 
มหาวิทยาลัย 
(นักศึกษาปี ๔ 
ส่วนใหญ่ฝึก
ปฏิบัติ และ
พักในสถานที่
ฝึกปฏิบัติ) 

1. ร้อยละ 90 ของ 
นักศึกษาพยาบาลปี 1-3 
ร่วมกิจกรรม 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการมากกว่า 
3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 

2.นักศึกษาพยาบาล
เข้า ร่วมโครงการ ร้อย
ละ 100  
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
โครงการมากกว่า 
3.51 (จากคะแนนเต็ม 
5) 

 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ด าเนินโครงการ 7-8 
กรกฎาคม 2564 
ประกอบด้วย 
- กิจกรรมการตรวจห้องพัก 
- กิจกรรม 5 ส. 
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
 

2  โครงการพัฒนา
ลูกแม่ไท้ พยาบาล 
ร าไพพรรณี  

1 เพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู้น าและผู้ตามที่ดี 
2. เพ่ือสร้างเสริม
การท างานเป็นทีม
และสร้างความรัก
สามัคคีและระเบียบ
วินัย 
3. เพ่ือสร้าง
คุณลักษณะ 
พยาบาลในวัง เช่น 

นักศึกษา
พยาบาล 
ปี 2 จ านวน 
50 คน 

1.ร้อยละ 90 นักศึกษา 
พยาบาลปีที ่2 เข้าร่วม 
โครงการ 
2.ค่าเฉลี่ยคะแนนการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
โครงการมากกว่า 3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

- นักศึกษาชั้นปีที่  2 
เข้าร่วม   50 คน  
- ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
ต่อโครงการ  

มากกว่า 3.51 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ด าเนินโครงการ 27-28 
กรกฎาคม 25665 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะตัวชี้วัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ความจงรักภักดี 
มารยาทที่ดี 
การสื่อสารทางบวก 
4.เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิด้าน 
1, 3, 4,5 และอัต
ลักษณ์ 

3 . โครงการ
ปฐมนิเทศและ 
เตรียมความพร้อม
นักศึกษา 
พยาบาล รุ่นที่ 4 ปี
การศึกษา 
2565 

1.เพ่ือให้นักศึกษา
ใหม ่รุ่นที่ 4 มี
ความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คณะ/หลักสูตร/การ 
เรียนการสอนของ
คณะ และการใช้ชีวิต
ในการเรียนพยาบาล 
2. เพ่ือให้นักศึกษา
ใหม่มีความพร้อมใน
การศึกษาใน
หลักสูตรและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3.เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิด้าน 
1, 2,3,4,5 และอัต
ลักษณ์ 

นักศึกษาใหม่ 
รุ่นที่ 4 
จ านวน 50 
คน 

1.ร้อยละ 100 ของนักศึกษา
ใหม่เข้าร่วมโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
มากกว่า 3.51 

-  นักศึกษาพยาบาล ปี
ที่ 1 จ านวน 49  คน  
(ร้อยละ 100) 
- ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
ต่อโครงการ 4.45 

บรรลุเป้าหมาย 
 

ด าเนินการโครงการวันที่ 1 
มิถุนายน 2565 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะตัวชี้วัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
4. โครงพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษาพยาบาล 

1.เพ่ือให้
คณะกรรมการสโมสร 
นักศึกษา และ 
คณะกรรมการ 
ชมรมนักศึกษา
พยาบาลปีการศึกษา 
2565 มีความรู้ 
ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และแนวทาง 
ในการด าเนินงาน 
2. เพ่ือส่งเสริม
ก าลังใจและ 
ความภาคภูมิใจใน
การท าบทบาทผู้น า
นักศึกษาพยาบาล 
2. เพ่ือพัฒนา
คณะกรรมการ 
สโมสร ให้มี
คุณลักษณะตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิด้าน 
1,3,4 ,5 
 
 
 
 

1.
คณะกรรมการ 
สโมสรและ
ชมรม
นักศึกษาคณะ 
พยาบาล 
จ านวน 30 
คน 
2.ผู้บริหาร
คณะ/- 
คณะกรรมการ 
พัฒนา
นักศึกษา 
จ านวน 10 
คน 

1. ร้อยละ 100 ของ 
คณะกรรมการสโมสร 
นักศึกษา และ คณะกรรมการ
ชมรมนักศึกษาพยาบาลเข้า
ร่วม โครงการ  
2.ค่าเฉลี่ยคะแนนการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ โครงการ
มากกว่า 3.51 (จากคะแนน
เต็ม 5) 

-ร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการฯเข้า
ร่วมโครงการ 
-ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ต่อ
โครงการมากกว่า 3.51
  
 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 

-ชมรมนักศึกษาพยาบาลร าไพ 
พรรณีสร้างสรรค์สังคมไทย
ปลอดบุหรี่และสโมสรนักศึกษา
พยาบาล มีการมอบหมายงาน
จากคณะกรรมการชุดเดิมกับ
คณะกรรมการชุดใหม่ 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สถานะตัวชี้วัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
5. โครงการ
พยาบาล จิตอาสา
สืบสานศาสตร์ 
พระราชา และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างนักศึกษา 
2. เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ
แด่รัชกาลที ่9 และ
รัชกาลที ่10 
3. เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกของ 
นักศึกษาในการ
อนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้มี 
คุณลักษณะตาม
มาตรฐาน 
คุณวุฒิด้าน 1,2,3,4 
,5 และอัตลักษณ์ 

นักศึกษา รุ่นที่ 
2 จ านวน 49 
คน 

1. ร้อยละ 50 ของ นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ โครงการ
มากกว่า 3.51 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 50 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน             
การบรรลุต่อโครงการ  
มากกว่า 3.51 

 

บรรลุเป้าหมาย 
 

ด าเนินโครงการที่ ต าบลหนอง
ซ่ิม 
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
- กิจกรรมเก็บขยะทางทะเล 
- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เก็บขยะ 
 

6. กิจกรรมการ
เลือกตั้งนายก
องค์การ นักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษา 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ ประจ าปี 
การศึกษา 2564 

เพ่ือให้มีสโมสร
นักศึกษา 
เพ่ือด าเนินการ
กิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

นักศึกษา รุ่นที่ 
2 จ านวน 50 
คน 

มีสโมสรนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 
 
 
 

มีนายกและสโมสร
นักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา  
2564 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา              
และสโมสรนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

 



สรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Check) 
 จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในตารางโครงการ บรรลุเป้าหมาย 6 โครงการจาก 6 โครงการคิดเป็นร้อยละ 10๐  
 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน มี 6  โครงการ/กิจกรรม และ
ครอบคลุม 5 ด้าน 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา มีอย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม คือโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา (ตั้งแต่วางแผน ด าเนินงาน และประเมินผล) มี 1 โครงการ/กิจกรรม คือโครงการพยาบาล จิตอาสาสืบ
สานศาสตร์ พระราชา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

4. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)  
5. ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยปรับเพียงช่วงวันด าเนินการจากแผนเดิม 

   
ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป (For Further Action) 

๑. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ๆ ในโครงการประจ าแต่ละปีเพ่ือพัฒนารูปแบบให้น่าสนใจส าหรับนักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

๒. มีการประชุมและส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา กับนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกชั้นปี เพ่ือจัดท าแผนฯในปี 2566  
๓. เพ่ิมจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาที่พัฒนาทักษะวิศกรสังคม อัตลักษณ์นักศึกษา และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ (For Further Action) 
 อาจประเมินผลลัพธ์ด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา จากกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาท่ีได้ด าเนินการ 


