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มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่  1/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 



ค ำน ำ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเปิดรับนักศึกษาพยาบาล รุ่นท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นหนึ่ง                 
ในพันธกิจผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้ให้ความส าคัญ และได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันในปีการศึกษา 2563                     
ได้รับนักศึกษาพยาบาล รุ่นท่ี 2  และจะเปิดรับนักศึกษารุ่นท่ี 3 เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564  ดังนั้น งานพัฒนานักศึกษาจึงจะต้องมีกระบวนการท่ีจะพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์สอดคล้อง กับนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึง กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ท้ัง 5 ด้าน โดยมีการน าหลัก PDCA              
ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดังนั้น  คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของคณะ ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต              
ใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชน และสังคม รวมถึงเป็นเครื่องมือใน  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายคณะ              
รวมถึงหลักเกณฑ์ของสภาการพยาบาล   และการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) อีกด้วย 

 
 

         คณะกรรมการพัฒนานกัศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

                                                                                                                                เดือนกันยายน 2563 
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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 หลักสูตรท่ีเปิดสอน คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งได้รับรองจากสภาการพยาบาล และผ่านการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ประจ าปีการศึกษา 2563 จากสภาการพยาบาล  โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2562 จ านวน 56 คน 
และรับนักศึกษารุ่นท่ี 2 จ านวน 56 คน ปัจจุบันมีนักศึกษา จ านวน 102 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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ควำมเช่ือมโยงของคุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติระดับปริญญำตรี 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. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและสามารถจัดการแก้ไขปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
ได้อย่างเหมาะสม 

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

 
1.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตรท่ีเปนพื้นฐานชีวิตของมนุษย์และรวมถึงศาสตร์อื่นท่ีส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพและการน าไปใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 
3.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์การผดุงครรภ์ และกระบวนการพยาบาล  
4.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพ การบริหารและการจัดการทางการพยาบาล  
และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
5.  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และการน าผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
6.  มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย 
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คุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี 

คุณลักษณะบัณฑิตตำมผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในหลักสูตร (มคอ. 2) 

ทักษะทำงปัญญำ 
     -  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 

 

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
     -  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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คุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี 

คุณลักษณะบัณฑิตตำมผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในหลักสูตร (มคอ. 2) 

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
-  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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แนวคิดและหลักกำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำ 

 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 

งานพัฒนานักศึกษา เป็นพันธกิจหลักท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของคณะท่ีนักศึกษาควรได้รับการปลูกฝังและร่วมในการด าเนินงาน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
ในศิลปะและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ สามารถปรับและประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างาน มีความภาคภูมิใจและสืบสาน พัฒนา 
ธ ารง  และรักษาไว้ซึ่ ง ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะพยาบาลศาสตร์                                                 
จึงประกอบด้วยกิจกรรม ท่ีคณะเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย คณะด าเนินการเอง และ/หรือร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปี คณะฯน าแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับกระบวนการบริหารคุณภาพ (PDCA) 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน 
(Plan: P) การด าเนินงาน (Do: D) การประเมินผล (Check: C) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act: A) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P  =  Plan  คือ  การวางแผนงาน โดยน าเป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะ  และผลการประเมินปีท่ีผ่านมา                 
มาเป็นข้อมูลในการวางแผนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  
   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) 
กำรพัฒนำนักศึกษำ 

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

เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 2566 2567 
1.2 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
ให้มคุีณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มทัีกษะท่ีจ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21  
และมีอัตลักษณ์ตามท่ีก าหนด 

1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร และ 
มีอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

1.3-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพฒันานักศึกษา  
ท่ีสอดแทรกการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรและมีอัตลักษณ์ 
ตามท่ีก 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. 2564 

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศกึษา  

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานี้ คณะพยาบาลศาสตร์จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของคณะ และนักศึกษา                            
โดยมีเป้าหมายท่ีนักศึกษา ดังนี้ 

1.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
2.  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 
4.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
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. 2564 
คณะพยำบำลศำสตร์  

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
1. โครงการประกวดดาวเดือน
คณะพยาบาลศาสตร ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้แสดงออกใน
ความสามารถของตนเอง  
2. ได้ตัวแทนเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของคณะพยาบาลศาสตร ์
3. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ด้าน 1,2,4 ,5 

นักศึกษา พยาบาล  
ปีที่ 1 และ 2 จ านวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

นักศึกษาพยาบาล 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 90 
2.ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

      7 ตุลาคม 
2563 

- สโมสรนักศึกษา 

2. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์
ถ่ินของนักศึกษา 

1.ให้นักศึกษามีความรู้ 
เรื่องสุขภาพและการ
จัดการการตลาด 
2.สามารถเขียนโครงการ
ตามหลัก PDCA ได้รับทุน
สนับสนุนจากโครงการ
ภายนอก 
3. เพ่ือพัฒนานักศึกษา          
ให้มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ด้าน 1,3,4 ,5 และ 
อัตลักษณ์พยาบาล 

นักศึกษาพยาบาล  
ปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า  
10 คน 
 

1.มีความรู้ เรื่องสุขภาพ
และการจัดการการตลาด
ร้อยละ 90 
2.นักศึกษาพยาบาลเข้า
ร่วมโครงการ10 คน 
3. ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โครงการภายนอก 1
โครงการ (จากธนาคาร
ออมสิน) 
 

      ตุลาคม 
2563 - 
มีนาคม 
2564 

ธนาคารออมสิน - อาจารย์ ดร. 
ฐิตวันต์  
หงส์กิตติยานนท์            
- สโมสรนักศึกษา  
- องค์การนักศึกษา 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
3. กิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการทักษะภาวะผู้น า
จริยธรรม ของสภาการ
พยาบาล 

1.มีทักษะภาวะผู้น า จริยธรรม 
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ ด้าน 2,3,4 ,5 และ 
อัตลักษณ์พยาบาล 

ตัวแทนนักศึกษา 
พยาบาล จ านวน  
2 คน 

1.มคีวามรู้เรื่องภาวะผู้น า 
จริยธรรม ร้อยละ 80 
2 นักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร ์
เข้าร่วมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 2 คน 
 

      วันที่ 14-15 
พฤศจิกายน 
2563 

งบสภาการพยาบาล  
3,000 บาท 
งบประมาณแผ่นดิน 
4,000 บาท 
 

อาจาร ดร.
ปาหนัน  
กนกวงศ์นุวัฒน์ 
 
 

4. โครงการประกวดห้องพัก
ดีเด่น ในหอพักนักศึกษา 

1.เพ่ือปลูกฝังด้านระเบียบวินัย
ให้กับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 
และ2 
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ  ด้าน 2,3,4   
 
 

นักศึกษาพยาบาล  
ปีที่ 1 และ 2 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
100 คน 

1.นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาด้านวินัย และความ
เป็นระเบียบร้อย 

2.นักศึกษาพยาบาลเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

      ตลอดปี 
เดือนละครั้ง 

งบประมาณแผ่นดิน 
3,000 บาท 

 

- ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
- สโมสร
นักศึกษา 

5. โครงการประกวด 
ดาวเดือนของมหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
กล้าแสดงออกใน
ความสามารถของตนเองและ
ประชาสัมพันธ์คณะ  
 2. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ด้าน  2, ,3 4,5 และ 
อัตลักษณ์พยาบาล 

นักศึกษาพยาบาล 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
100 คน 

1. นักศึกษาพยาบาลเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
2.ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

      วันที่ 2 
ธันวาคม 2563 

งบประมาณแผ่นดิน 
3,000 บาท 

- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
- สโมสร
นักศึกษา 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
6. โครงการสร้างความสุข 
แด่น้อง เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ   
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
และเทศบาลท่าช้าง) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา 
มีความคิดสร้างสรรค ์
ในการน าความรู้การดูแล
สุขภาพไปจัดกิจกรรมส าหรับ
เด็กในท้องถ่ิน 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ 
การท างานร่วมกับชุมชน
ท้องถ่ิน 
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษา             
ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิด้าน 2,3,4,5 และ 
อัตลักษณ์พยาบาล 

1.นักศึกษาพยาบาล
จ านวน 20 คน  
2. ผู้ปกครอง 
และเด็ก ไม่น้อยกว่า  
300 คน 

1.ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการมากกว่า 
3.51 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและเด็ก 
ที่เข้าร่วมงานที่ร่วมงาน 
มากกว่า 3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

      เดือน
มกราคม 
2564 

 งบจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 
(3,000 บาท) 
 

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

7. โครงการกฬีาวังสวนบ้านแก้วเกมส์  
ครั้งที่ 47 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพ่ี และรุ่นน้องและ
การจัดกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือให้มีความรู้ทักษะ 
และประสบการณ์  
ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิด้าน 1,2,3,4 ,5 และ 
อัตลักษณ์พยาบาล 

นักศึกษาพยาบาล 
ไม่น้อยกว่า จ านวน 
50 คน 
 

1. นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80  
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการมากกว่า 
3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

      เดือน
กุมภาพันธ์ 
2564   

งบประมาณ
แผ่นดิน 
(5,000 บาท) 

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
8. โครงการพยาบาล 
จิตอาสาสืบสานศาสตร์พระราชา  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา 
2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณแด่ 
รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 
3. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของ
นักศึกษาในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิด้าน 1,2,3,4 ,5  
และอัตลักษณ์พยาบาล 

นักศึกษา รุ่นที่ 2 
จ านวน 56 คน 

 1. นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 90  
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากกว่า 3.51 
 

      เดือน
เมษายน 
2564 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
(15,000 บาท) 
 

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

9. กิจกรรมการเลือกต้ังนายกองค์การ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

เพ่ือให้มีสโมสรนักศึกษา 
เพ่ือด าเนินการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์
 

นักศึกษาพยาบาล  
ปีที่ 1 จ านวน  
56 คน 
 

มีสโมสรนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 

      เดือน
มีนาคม 
2564 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงานสโมสร
นักศึกษา  

10. โครงการปฐมพยาบาล 
ค่ายชมพูเขียว ปีการศึกษา 2564 
   

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
นักศึกษามีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและคณะ 
และกระชับสัมพันธภาพ 
ที่ดีร่วมกัน 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ทักษะและประสบการณ์การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3.เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิด้าน 1,2,3,4 ,5 และ 
อัตลักษณ์พยาบาล 

นักศึกษาพยาบาล 
จ านวน 
ไม่น้อยกว่า  
20 คน 
 

1.  นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
2.นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ต่อ
โครงการมากกว่า 3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

      เดือน
เมษายน -  
พฤษภาคม 
2564 
 
 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

(3,000 บาท) 
 

- นางสิริพรรณ  
พสุหิรัญย์ 
- สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
11. กิจกรรมค่ายชมพู-เขียว เพ่ือให้นักศึกษาใหม่รับ 

การปฐมนิเทศของ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 
3 จ านวน 56 คน 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการค่าย 
ชมพู – เขียว 

      เดือน
พฤษภาคม 
2564 

กองพัฒนา
นักศึกษา 
 

- กองพัฒนา
นักศึกษา 
- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

12. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
พยาบาล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 
และผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับคณะ/
หลักสูตร/การเรียนการสอน
ของคณะ 
 

นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 
3 จ านวน 56 คน 
 

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

      เดือน
พฤษภาคม 
2564 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
20,000 บาท 
 

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

13. โครงการปฐมพยาบาล   
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย และพิธี
อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและตราศักดิ
เดชน์ 
  
 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ทักษะและประสบการณจ์รงิ 
ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในงานพิธีการขอมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิด้าน 1,2,3,4 ,5 และ 

อัตลักษณ์พยาบาล 

นักศึกษาพยาบาล 
จ านวน 20 คน 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค ์
ต่อโครงการมากกว่า 
3.51 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ความพึงพอใจต่อ
โครงการมากกว่า 3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

      เดือน
มิถุนายน 
2564 

- 
 

- กองพัฒนา
นักศึกษา 
- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
- สโมสรนักศึกษา 

14. โครงการพยาบาลรักษส์ิ่งแวดล้อม 
 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ตระหนักและมีจิตรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2..เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
คุณวุฒิด้าน 1,2,3,4 ,5 และ 

อัตลักษณ์พยาบาล 

นักศึกษาพยาบาล 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
100 คน 

1.มีความรู้ตระหนักและ
มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ต่อโครงการมากกว่า 
3.51 
2.ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค ์
ต่อโครงการมากกว่า 
3.51 

      เดือนละครั้ง งบประมาณ
แผ่นดิน 

3,000 บาท 

- กองพัฒนา
นักศึกษา 
- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
- สโมสรนักศึกษา 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

5 ด้ำน/อัตลักษณ์ ระยะเวลำ 
แหล่ง/

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 อ 
15.โครงการสง่เสริมสุขภาพ
นักศึกษาพยาบาล 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ตระหนักเรื่องส่งเสริมสุขภาพ
ตนเอง 
2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพในเรื่อง 5 อ 
3.เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ด้าน 1,2,3,4 ,5 และอัตลักษณ์
พยาบาล 

นักศึกษาพยาบาล 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
100 คน 

1.มีความรู้เรื่องส่งเสริม
สุขภาพร้อยละ 80 
2. มีน้ าหนักตาม
มาตรฐานร้อยละ 80 
3.ค่าเฉลี่ยคะแนน 
การบรรลุวัตถุประสงค ์
ต่อโครงการมากกว่า 
3.51 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

       งบประมาณจาก
ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ (สปสช) 
5000 บาท 

อาจารย์ ดร. 
ฐิตวันต์  
หงษ์กิตติยานนท์ 
- กองพัฒนา
นักศึกษา 
- คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
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ภำคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ภำคผนวก ข 
คณะกรรมการด าเนินงานสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
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