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แผนปฏบิัติการพัฒนานักศึกษา 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/2565 วันท่ี ๒๕ ตุลาคม2565 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
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ค าน า 
  

คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้าน
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี ของคณะฯสู่การปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแผนปฏิบัติ
การด้านคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2566 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 
ครั้งท่ี ๒/256๕ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม 2565  ในแผนฯดังกล่าวประกอบด้วย วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดระดับแผน โครงการ/กิจกรรมและตัวช้ีวัด เมื่อส้ินสุด
ปีงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านขึ้น เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์                                   
ในการวางแผนการด าเนินงาน การก ากับดู การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
 

                                                                                                     คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

3 กันยายน พ.ศ. 2565 
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ส่วนน า 
 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ อัตลกัษณ์ของบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีฐานะเป็นคณะวิชาและเป็นหน่วยงานภายในแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีภารกิจหลัก 
คือ การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตหลัก ในระยะแรกของการก่อต้ังคณะ                        
คือ มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพในระดับปริญญาตรี หลักสูตรท่ีเปิดสอนคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งได้รับรองจากสภาการพยาบาล โดยเริ่ม
รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2562 จ านวน 52 คน  นักศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 50 คน  นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 จ านวน 48 คน นักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2565 จ านวน 48 คน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังนี้  

 
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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ความเช่ือมโยงของคณุลกัษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒแิหง่ชาติระดบัปรญิญาตรี และผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดในหลกัสตูร (มคอ. 2) 
 

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 

คุณลักษณะบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (มคอ. 2) 

ด้านคุณธรรม 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. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและสามารถจัดการแก้ไขปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
ได้อย่างเหมาะสม 

ความรู้ 
     -  มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบตระหนัก               
รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง   
     -  ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ 
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
     -  ส่วนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

 
1.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตรท่ีเปนพื้นฐานชีวิตของมนุษย์และรวมถึงศาสตร์อื่นท่ีส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพและการน าไปใช้ในการปฏิบัติ         
การพยาบาล 
3.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์การผดุงครรภ์ และกระบวนการพยาบาล  
4.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพ การบริหารและการจัดการทางการพยาบาล  
และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
5.  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และการน าผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
6.  มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย 
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คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี 

คุณลักษณะบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (มคอ. 2) 

ทักษะทางปัญญา 
     -  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการแก้ไขปัญหา
และงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง 
     -  สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ        
และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
     -  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและ
วิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและ               
หาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

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

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     -  มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นผู้น า
หรือสมาชิกของกลุ่ม 
     -  สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
     -  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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คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี 

คุณลักษณะบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (มคอ. 2) 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
-  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย  
และน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 
-  สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันได้ 

 
1.  ค านวณและวิเคราะห์ตัวเลขโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาลได้ 
2.  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 
3.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และติดต่อส่ือสารได้และมีจริยธรรม 
4.  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติในงานวิชาชีพได้ 
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แนวคดิและหลกัการในการจัดท าแผนพฒันานกัศกึษา 
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (student activity) เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีด าเนินการท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ี
นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร์ จึงประกอบด้วยกิจกรรม ท่ีคณะฯด าเนินการร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา องค์กรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และโครงการ/กจิกรรมท่ีคณะฯเป็นผู้ด าเนินการเอง และ/หรือร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

  แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะฯมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ครอบคลุมท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ ก าหนดคือ ฉลาดจัดการ บริการด้วย
ใจเอื้ออาทร หมายความว่า บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ย่อมมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตในการบริการ 

งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นพนัธกิจหลักท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของคณะฯ ท่ีนักศึกษาควรได้รับการปลูกฝังและร่วมในการด าเนินงาน เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ ในศิลปะและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ สามารถปรับและประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างาน มีความภาคภูมิใจและ
สืบสาน พัฒนา ธ ารง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย ดังนัน้โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะพยาบาลศาสตร์ จึง
ประกอบด้วยกิจกรรม ท่ีคณะฯเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย คณะฯด าเนินการเอง และ/หรือร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

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

P = Plan คือการวางแผนงาน โดยน าเป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯและผลการประเมินปีท่ีผ่านมา มาเป็น 
ข้อมูลในการวางแผนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  

D = Do คือการปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานท่ีได้เขียนไว้และเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
C = Check คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแก้ไข 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมในขั้นตอนใด  
A = Action คือการวางแผนปรับปรุง โดยจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ/แผนการพัฒนาในปีต่อไปหรือครั้งต่อไป และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยน ามาจัดท า 

แผนปฏิบัติการในปีต่อไปหรือการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในปีต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (พ.ศ. 2563-2567):  
ด้านการพัฒนานักศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ 

เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีอัตลักษณ์
ตามท่ีก าหนด 
  กลยุทธ์ 1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร และมีอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

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

1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร และมีอัต
ลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

1.3-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพฒันานกัศึกษา  
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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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศกึษา  

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานี้ คณะพยาบาลศาสตร์จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของคณะ และนักศึกษา                            
โดยมีเป้าหมายท่ีนักศึกษา ดังนี้ 

1.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
2.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา และน าไปใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา 
 1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 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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แผนปฏบิัตกิารด้านการพฒันานักศกึษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ด้าน/อัตลักษณ์ 

ระยะเวลา 
แหล่ง/
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 1 2 3 4 5 อัต

ลักษณ ์
1. โครงการประกวดดาวเดือน
คณะพยาบาลศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้แสดงออกใน
ความสามารถของตนเอง  
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษา
ให้มีความสามารถในการ
บริหารจัดการโครงการ
และการใช้หลักการ
ประกันคุณภาพ 

นักศึกษาปีที่ 1  
และ 2  
จ านวน 98 คน 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาพยาบาลปี 1-2 
ร่วมกิจกรรม  
2.ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

      ตุลาคม   
พฤศจิกายน
256๕ 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
๕,000 

สโมสรนักศึกษา 

2. โครงการประกวดหอพัก          
น่าอยู่ 

เพ่ือปลูกฝังการใชช้ีวิต
ร่วมกับคนอื่นและความ
เป็นระเบียบวินัยให้กับ
นักศึกษา 
  

นักศึกษาพยาบาล 
ปี 1-๔ ที่พักอยู่ใน
หอพักของ
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการมากกว่า 
3.51 (จากคะแนนเต็ม 
5) 

      ตุลาคม 
2565- 
มิถุนายน 
2566 

งบประมาณแผ่นดิน 
๕,000 บาท 

 

- อาจารย์ วชิรพร          
โชติพานัส 
- สโมสรนักศึกษา 

๓. โครงการ/กจิกรรมชมรม
นักศึกษาพยาบาลร าไพพรรณี 
สร้างสรรค์สงัคมไทยปลอดบุหรี ่

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
แสดงบทบาทเป็นผู้น าใน
การสร้างสรรค์สงัคมให้
ปลอดภัยจากบุหรี ่
 

นักศึกษาพยาบาล 
ปี 1-๒ 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาพยาบาลปี 1-2 
ร่วมกิจกรรม  
2.ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

      ตุลาคม 
2565- 
กันยายน 
2566 

- จากกองพัฒนา
นักศึกษา 
- จากสร้างสรรค์
สังคมไทยปลอด
บุหรี ่

ชมรมนักศึกษา
พยาบาลร าไพ
พรรณี สร้างสรรค์
สังคมไทยปลอด
บุหรี ่
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ด้าน/อัตลักษณ์ 

ระยะเวลา 
แหล่ง/
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 อัต

ลักษณ ์
๔. กิจกรรมกีฬา 
วังสวนบ้านแก้วเกมส์  
ครั้งที่ ๔๙ 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างรุ่นพ่ี และรุ่นน้อง
และนักศึกษาต่างคณะ 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์  
ด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในการเป็นพยาบาล
สนาม  

นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปี 1-2 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ  
 

      6-10
กุมภาพันธ์ 
256๖ 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
5,000 บาท 

- อาจารย์          
วชิรพร โชติ
พานัส 
อาจารย์ 
นงลักษณ์  
วิชัยรัมย์ 
- สโมสร
นักศึกษา 

๕. โครงการพิธีการส าเรจ็
การศึกษาของนักศึกษา 

๑.เพ่ือเตรียมความพร้อม 
เพ่ือเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลชีพ
ของนักศึกษาปีที่ 4 
๒.เพ่ือแสดงความยินดี            
การส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาปีที่ 4 

นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ ๔ 
 

๑.ร้อยละ ๑00 ของ
นักศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วม
โครงการ  
2.ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

      10 
กุมภาพันธ์  
256๖ 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
20,000 บาท 
 

- อาจารย์              
ภัควรินทร์ 
ภัทรศริิสมบูรณ ์
- สโมสร
นักศึกษา 

๖. โครงการพยาบาล 
จิตอาสาสืบสานศาสตร์
พระราชาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา 
๒. เพ่ือสืบสานจิตอาสาและ
จิตส านึกของนักศึกษา             
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                
ตามพระราโชบายรัชกาลที่ 
9 และรัชกาลที่ 10 
 

นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ 
 

 1. ร้อยละ ๘0 ของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ  
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 3.51 
 

      มีนาคม 
 256๖ 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
(15,000 บาท) 
 

- อาจารย์
วาสนา             
สุขไพศาล
อาจารย์ ดร  
ณัฐพัชร์  
จันทร์ฉาย 
- สโมสร
นักศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

5 ด้าน/อัตลักษณ ์ ระยะเวลา 
แหล่ง/

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
๗.โครงการปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
๒๕๖6    

1.เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 
๕ มีความพร้อมในการศึกษา
ในหลักสูตรและการใชช้ีวิตใน
มหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 

นักศึกษาพยาบาล  
ปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕ 

1.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 
3.51 

      มิถุนายน 
2566 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
 (30,000 
บาท) 

 

- อาจารย์บรรจง 
เจนจัดการ 
- สโมสรนักศึกษา 

๘. กิจกรรมค่ายชมพู-เขียว 
  
 

1.เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 
๕ มีความพร้อมในการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนักศึกษาในคณะ
และต่างคณะ 

นักศึกษาพยาบาล  
ปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕ 

ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการ 
 

      มิถุนายน 
2566 

งบประมาณของ
กองพัฒนา
นักศึกษา 
 

- สโมสรนักศึกษา 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

๙.โครงการวิศวกรสังคมนักศึกษา
พยาบาล 

เพ่ือพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม
ของนักศึกษาพยาบาล 

นักศึกษาพยาบาล  
ปีที่ ๑ และ ๒ 

1.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 
3.51 

      มิถุนายน 
2566 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
(70,000 บาท) 

-อาจารย์ณัฐพร 
บุญประเสริฐ 
- สโมสรนักศึกษา 
 


