
คณะพยาบาลศาสตร ์  วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 
แผนปฏิบตัิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ประจ าปกีารศึกษา 2562 

1. โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

NU 01 
 

โครงการรับ 
น้องใหม่ 

 

/ / 

1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ 
และรุ่นน้อง 
2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้
เรียนรู้บทบาทการเป็น
นักศึกษาพยาบาล 
กฎระเบียบ วินยั ความ
อดทน มารยาท การเรียน 
ทักษะการอยู่ในสังคม 
และสามารถน าไปใช้ได้
อย่างถูกตอ้ง 
3. เพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์
ของคณะพยาบาลศาสตร์
และสถาบัน และสร้าง
เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาใหม่เขา้
ร่วมโครงการ 
2. คะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ 3.87จากคะแนน 5 
3. นักศึกษาใหม่มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้อง 
4. นักศึกษาสามารถบทบาทการเป็น
นักศึกษาพยาบาล กฎระเบยีบ วินัย 
ความอดทน มารยาท การเรียน ทักษะ
การอยู่ในสังคม และสามารถน าไปใช้ได้
อย่างถูกตอ้งร้อยละ 95 
5. นักศึกษามีการสะท้อนคิดถึงอัต
ลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์และ
สถาบัน และสร้างเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีคะแนนเฉลีย่ 
3.75 จากคะแนน 5 

ส.ค. - ก.ย. 7,000 / / / 

 
 
 
1 

NU 04 กีฬา 4 สถาบัน  / / 1. เพื่อให้นักศึกษาท างาน

เป็นทีม เสริมสร้าง

เครือข่ายความร่วมมอืของ

สถาบันการศึกษาสาขา

1.ร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการมีการท างานเป็นทีม แสดง

บทบาทภาวะผู้น า  

2. นักศึกษาและคณาจารย์มีความพึง

พอใจในการเข้ารว่มกิจกรรม และ

พย.-ธค. 100,000 / / / 1 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

พยาบาลและสาธารณสุข 

ภายนอกสถาบัน 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 

มีน  าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 

รู้อภัย 

3. เพื่อส่งเสริมการเป็น

ผู้น าทางด้านสุขภาพของ

นักศึกษา 

4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

นักศึกษาตามอัตลักษณ์

ของสถาบัน (เก่ง ด ีมี

ภาวะผู้น า) อัตลักษณ์ของ

คณะพยาบาลศาสตร์ (จิต

สาธารณะ ภาวะผู้น า 

นอบน้อมถ่อมตน อดทน) 

5. เพื่อให้นักศึกษามกีาร

พัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

และความคิดสร้างสรรค์ 

ตระหนักถึงประโยชน์ด้านการสร้างเสริม

สุขภาพจากการเข้ารว่มกิจกรรม ได้

คะแนนเฉลี่ย 3.75 จากคะแนนเต็ม 5 

3. นักศึกษาและคณาจารย์มกีารสะท้อน

คิด การแข่งขันกีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพ มี

น  าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

และมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80  

4. นักศึกษามีจิตอาสา ภาวะผู้น า นอบ

น้อมถ่อมตน อดทน จากการด าเนินการ

ต่างๆที่ได้รับผิดชอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 

3.75 จากคะแนนเต็ม 5 

NU 05 กีฬาสีภายใน 
 / / 

1. เพื่อให้นักศึกษาท างาน
เป็นทีม เสริมสร้างความ

1.ร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการมีการท างานเป็นทีม แสดง
บทบาทภาวะผู้น า  

ก.พ. 17,000 /   
 
 
 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

สามัคคีในหมู่นักศึกษา 
ภายในสถาบัน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 
มีน  าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย 
3. เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้น าทางด้านสุขภาพของ
นักศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน (เก่ง ด ีมี
ภาวะผู้น า) อัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ (จิต
สาธารณะ ภาวะผู้น า 
นอบน้อมถ่อมตน อดทน) 
5. เพื่อให้นักศึกษามกีาร
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ 

2. นักศึกษาและคณาจารย์มีความพึง
พอใจในการเข้ารว่มกิจกรรม และ
ตระหนักถึงประโยชน์ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพจากการเข้ารว่มกิจกรรม ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.75จากคะแนนเต็ม 5 
3. นักศึกษาและคณาจารย์มกีารสะท้อน
คิด การแข่งขันกีฬาที่ส่งเสริมสุขภาพ มี
น  าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 
และมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80  
4. นักศึกษามีจิตอาสา ภาวะผู้น า นอบ
น้อมถ่อมตน อดทน จากการด าเนินการ
ต่างๆที่ได้รับผิดชอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.75 จากคะแนนเต็ม 5 

1 

NU 06 โครงการบุหรี ่

 / / 

1. พัฒนาแกนน านักศึกษา

ต่อต้านการสูบบหุรี่  และ

สร้างแกนน านักศึกษา

พยาบาลในการรณรงค์

ต่อต้านการสูบบหุรี่รุ่นใหม่ 

1. เกิดแกนน าที่เป็นนักศึกษาพยาบาลที่

ได้รับการพัฒนา และวางนโยบายในการ

จัดโครงการ  

2.  เด็กและเยาวชน ได้รับการอบรม

และได้รับความรู้เรื่องบุหรี่ และพิษภัย

ของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ และรู้เท่าทัน

พ.ค. 
10,000 

ภายนอก 8,000 
/  / 

 
 
1 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

2. เพื่อให้นักศึกษาแกนน า

มีความรู้ ตระหนักถึงโทษ 

พิษภัยของบุหรี่ สามารถ

ถ่ายทอดความรู้ และ

ทักษะเทคนิคการเลิกบุหรี่ 

การช่วยเหลือเพื่อนให้เลิก

สูบบุหรี่ ให้รู้เท่าทันธุรกจิ

ของบริษัทบุหรี ่

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

แกนน าฯ มกีระบวนการ

ท างานเป็นทีม เสริมสร้าง

ความสามัคคีในหมู่

นักศึกษา ทั งในคณะฯ 

นอกคณะฯ และภายนอก

สถาบัน 

4. เพื่ อพัฒนานัก ศึกษา

ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

( เ ก่ ง  ดี  มี ภ า ว ะ ผู้ น า ) 

และอัตลักษณ์ของคณะ    

พ ย า บ า ลศ า สต ร์  ( จิ ต

สาธารณะ ภาวะผู้น า นอบ

น้อมถ่อมตน อดทน) 

ธุรกิจบุหรี่ที่เขา้มาเชื อเชิญในรูปแบบ

ต่างๆอย่างน้อย  100  คน 

3.  นักศึกษาและคณาจารย์มีการ
สะท้อนคิด การท างานเป็นทีม 
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
เรียนรู้การท างานอย่างเป็นระบบ และมี
ความสุขในการเข้ารว่มกิจกรรมร้อยละ 
90  
4.  นักศึกษาแกนน าชมรมบุหรี่ได้พัฒนา
ตนเองด้านการมีจิตอาสา ภาวะผู้น า 
นอบน้อมถ่อมตน อดทน จากการ
ด าเนินการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.42 จากคะแนนเต็ม 5  
6. บุคคลใกล้ชิดและครอบครัวนักศึกษา

พยาบาล ต้องการเลิกสูบบุหรี่ในระยะ 6 

เดือนอย่างน้อย4คน 

7. เด็กและเยาวชนหรือผู้ที่ได้รับการ

ป้องกันไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม ่มีอย่าง

น้อย  100  คน 

8.  ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม และตระหนักถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ  จากการเข้ารว่ม
กิจกรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57  จาก
คะแนนเต็ม 5 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

5. นั ก ศึ กษา  นั ก เ รี ย น 

ชุมชน(ผู้เข้าร่วมโครงการ ) 

ได้น าความรู้ไปให้ส่งต่อ

ครอบครัวและญาติมิตร 

6. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ผู้บริโภคยาสูบใหม่เกิดขึ น 

และลดจ านวนผู้สูบราย

เก่า  

7. สมาชิกชมรมฯ ได้
เรียนรู้การท างานอย่าง
เป็นระบบ  การคิด
สร้างสรรค์รูปแบบ
กิจกรรม  และมุ่งมั่นใน
การด าเนินงานชมรม
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

NU 07 โครงการประกัน
คุณภาพนักศึกษา(QA) 

 / / 

1.. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษา
ในการท างานเป็นทีม และ
การท างานอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจ

ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาในบทบาท

นักศึกษา 

3. เพื่อให้นักศึกษา

สามารถเขียนโครงการ 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15  จากคะแนนเต็ม 
5   
2. นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
พฤติกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 
ข้อ 2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ข้อ 3. 
กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวตกรรม 
และ 4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี) ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์
ขึ นมาร้อยละ 70 

ก.ย.-ต.ค 5,000 / / 

  
 
 
 
2 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

และด าเนินโครงการครบ

วงรอบ PDCA ตามระบบ 

งานประกันคุณภาพได้  

 

3. นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
พฤติกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ
แบ่งหน้าที่กันท างาน อย่างเป็นระบบ มี
การบริหารเวลา จัดสรรวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสมกับงานในขณะโครงการในทุก
กลุ่มย่อย 
 4. นักศึกษามีการสะท้อนคิด หรือ
แสดงออกถึงพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
ภาวะผู้น า นอบน้อมถ่อมตน อดทน 
จากการท างาน/กิจกรรม ร้อยละ 85 
 5. นักศึกษามีความรู้เรื่อง การเขียน
โครงการ ระบบงานประกันคุณภาพ การ
ใช้สื่อสารสนเทศเบื องต้น จากการเข้า
ร่วมโครงการได้คะแนนเฉลี่ย 4.53 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 6. มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559  โดยนักศึกษาเป็น
ผู้ริเริ่ม และด าเนินโครงการร้อยละ70   

NU 09 โครงการพัฒนาสโมสร
นักศึกษา+ชมรม
นักศึกษาพยาบาล 
วบอ.  / / 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา และความ
แข็ง แกร่งขององค์กร
นักศึกษา 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ (จิต

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
2. นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
พฤติกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(ข้อ 2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ข้อ 3. 
กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวตกรรม 
และ 4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ

ส.ค. 40,000 / / / 2 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

สาธารณะ ภาวะผู้น า 
นอบน้อมถ่อมตน อดทน) 
3.  เพื่อส่งเสริมการจัดตั ง
องค์กรนักศึกษาให้
สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบ 
4.  เพื่อส่งเสริมระบบการ
ปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตยที่เหมาะสม 
 
 

เทคโนโลยี) ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์
ขึ นมาร้อยละ 70 
3. นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
พฤติกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ
แบ่งหน้าที่กันท างาน อย่างเป็นระบบ มี
การบริหารเวลา จัดสรรวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสมกับงานในขณะโครงการในทุก
กลุ่มย่อย 
4. นัก ศึกษามีการสะท้อนคิด หรือ
แสดงออกถึงพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
ภาวะผู้น า นอบน้อมถ่อมตน อดทน 
จากการท างาน/กิจกรรม ร้อยละ 85 
5. สโมสร นศ.มีการวางแผนงาน การ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีกลไก
การด าเนินงานที่มีประสิทธภิาพ  
6. มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั งเป็นสโมสร
นักศึกษา 2 ทีม 
7. จ านวน นศ.มาใช้สิทธิ์เลือกตั งสโมสร
นักศึกษา รอ้ยละ 90 ของนศ.ทั งหมด 

NU 15 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของ
หลักสูตร 
- พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาจิตอาสา 
- พัฒนาภาวะผู้น า 

 

/  

1. เพื่อสร้างเสริมนักศึกษา
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ในวิชาชีพและใน
ชีวิตประจ าวัน  
2. เพื่อปลูกฝังความมีจิต
สาธารณะ และการบริการ
ด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์  

1. นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20  
2. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในชัวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

ตลอดป ี 50,000 /  / 

 
 
 
3 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

3. เพื่อสร้างเสริมให้
นักศึกษาเกิดภาวะผู้น า 
กล้าแสดงออกที่เหมาะสม 
คิดวิจารณญาณ และ
ท างานได้หลากหลาย 
4. เพื่อส่งเสริมทักษะ
ความถนัดพิเศษส่วน
บุคคลของนักศึกษา เช่น 
ด้านมารยาทไทย  การใช้
ภาษาไทย  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม 

3. นักศึกษาแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
ด้วยตนเอง ร้อยละ 50 ของนศ.ทั งหมด 
4. นักศึกษาร้อยละ 50 แสดงออกถึง
การมีภาวะผู้น าในการเรียน การท างาน 
และการด าเนินบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 
5. ผลการประเมินความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะพิเศษ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ นไป จาก
คะแนนเต็ม 5 

รวม  ........................ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. โครงการ/ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

NU 02 โครงการมอบหมวก
พยาบาล 

 

/ / 

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชพี
พยาบาล และตระหนักถึง
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ   
2. เพื่อสืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
วิชาชีพพยาบาล ในการ
ร าลึกถึงผู้ก่อก าเนิด
วิชาชีพ  ด ารงเอกลักษณ์
อันดีงามของความเป็น
พยาบาล  
3.    เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพเบื องต้นแก่
ผู้ปกครอง คณาจารย์ และ
ประชาชนผู้มาร่วม
กิจกรรม 
 

1.  นักศึกษาทกุชั นปี เกิดความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และ
ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 
4.75 จากคะแนนเต็ม 5 
2.  นักศึกษาทกุชั นปี มีสว่นร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมที่ดีงามของวิชาชพี  ได้
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.83 จาก
คะแนนเต็ม 5 
3.   นักศึกษา ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกยีรต ิ
และอาจารย ์มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 จาก
คะแนนเต็ม 5 
4.  ผู้ที่เข้ารับบริการทางด้านสุขภาพ มี
ความ 
พึงพอใจได้ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า  4.24 
จากคะแนนเต็ม 5  
5.   นักศึกษารุ่นพี่ป ี3, 4 และรุ่นน้องปี 
1  เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 

ก.ย. 20,000 / / / 

 
 
 
1 

NU 03 ปัจฉิมนิเทศ 
+มอบขดีหมวก
พยาบาล 

 

/ / 

1.  เพื่อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา มีความพร้อม
ในการประกอบวิชาชพี
พยาบาลหลังส าเร็จ
การศึกษา 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษา เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 
2. ความพร้อมในการประกอบวิชาชพี
ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับด ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

พ.ค. 20,000 /  / 1 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

 2.  เพื่อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาเขา้ใจบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพใน
สถานประกอบการหลัง
ส าเร็จการศึกษา 
3.เพื่อมอบใบแสดงผลการ 
ศึกษาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
และส่งมอบผู้ส าเร็จ
การศึกษากลับสู ่
ผู้ปกครองตามวัฒนธรรม
อันดีงามของวิชาชีพที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

3. ความเข้าใจบทบาทในการเป็น
พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบ การ
ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับด ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

NU 12 โครงการท านุบ ารงุ
ศิลปะ วัฒนธรรม 

 / / 

1.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน (เก่ง ด ีมี
ภาวะผู้น า) อัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ (จิต
สาธารณะ ภาวะผู้น า 
นอบน้อมถ่อมตน อดทน) 
2. เพื่อสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์คณะ
พยาบาลศาสตร์ ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์เชิง
วิชาการและวิชาชีพ   
ด้านการใช้ภาษา  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรม 3.98 จากคะแนนเต็ม 5 
2. นักศึกษามีจิตอาสา ภาวะผู้น า นอบ
น้อมถ่อมตน อดทน จากการด าเนินการ
ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.97 จาก
คะแนนเต็ม 5 
3. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการเกิดภาวะ
ผู้น า  ฝึกความเชี่ยวชาญในด้านความ
ถนัด  ฝึกความเสียสละ จากกิจกรรม
ต่างๆ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.85 จากคะแนน
เต็ม 5 
4. นักศึกษาได้ฝึกการกล้าแสดงออก
ตามความสนใจและความถนัดได้คะแนน
เฉลี่ย 3.70 จากคะแนนเต็ม 5 

ตลอดป ี 50,000 / / / 1 , 3 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

3.  เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษา
มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 
4.   เพื่อเป็นการท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 
5.  เพื่อให้นักศึกษามีการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
และความคิดสร้าง สรรค์ 
6.  เพื่อพัฒนานกัศึกษาใน
การวางแผนชวีิต  การ
จัดสรรเวลาเรียน การท า
กิจกรรมจิตอาสา  และ
กิจกรรมพัฒนาตนเอง   
7.  เพื่อสร้างเครือข่าย
ในทางวิชาชีพ 

5. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการท ากจิกรรมพัฒนา
ความสามารถเฉพาะทาง และมีความสุข
ในการเข้าร่วมกจิกรรมได้คะแนนเฉลี่ย 
3.83 จากคะแนนเต็ม 5 
6.  นักศึกษาได้แสดงถึงสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะ วัฒนธรรม และความคิด
สร้างสรรค์   ร้อยละ 70 
7. นักศึกษาร้อยละ 80 มีชัว่โมงกิจกรรม
พัฒนานศ.และจิตอาสาผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
8. นศ.และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อ
การใช้สมุดบัญชีสะสมความดี ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.55 จากคะแนนเต็ม  5 
9. มีเครือข่ายทางวิชาชพี หรอืวิชาชพี
อื่นๆ 

รวม  .................   บาท 

 
 
 
 
 



3. โครงการ/ กิจกรรมแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

NU 08 โครงการพัฒนาชมรม
ศิษย์เก่าพยาบาล 

/   

1. เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานของชมรมศิษย์
เก่าให้มีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อให้เป็นช่องทาง
ปฏิสัมพันธข์องศิษย์เก่า
กับศิษย์ปัจจุบัน และ
สถาบัน 
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และสังคม แก่
ศิษย์เด่า ศิษย์ปจัจุบัน 

1. ศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 
70 ของบัณฑิตพยาบาล 
2. ร้อยละของกจิกรรมที่สามารถ
ด าเนินการโดยชมรมศิษย์เก่า อยา่งน้อย 
ร้อยละ 50  
3. ผลการประเมินการด าเนินงานของ
ชมรม และความพึงพอใจของสมาชกิ ได้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ นไป จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ตลอดป ี 40,000 /  / 2 

NU 10 โครงการประชมุ
วิชาการและคืนสู่เหยา้
ชาว NUCAS 

/   

1. เพื่อให้ความรู้ เพิ่มศักญ
ภาพ และทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ
พยาบาล แก่ศิษย์เกา่ 
2. เพื่อให้เป็นช่องทาง
ปฏิสัมพันธข์องศิษย์เก่า
กับศิษย์ปัจจุบัน และ
สถาบัน 
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และสังคม แก่
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุัน 

1. ศิษย์เก่าเข้าร่วมคืนสู่เหย้า ร้อยละ 50 
ของบัณฑิตพยาบาล 
2. พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ ไม่น้อยกว่า 300 
คน 
3. ผลการประเมินการด าเนินงาน และ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ นไป จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

มค.-ก.พ. 150,000 /   2 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

NU 11 โครงการประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

 / / 

1. เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต
พยาบาล ในปีแรกของการ
ท างาน 
2. เพื่อเป็นข้อมูลในปาร
ประเมินผลหลักสูตร 
3. เพื่อน าผลการประเมิน
มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1. ผลการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.51 ขึ นไป จาก
คะแนนเต็ม 5 
2. ได้รับผลการประเมินกลับร้อยละ 70 
ของจ านวนบัณฑิตทั งหมดที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีนั น 
 

ม.ค.- พ.ค. 1,000 / 

   
 
1 

NU 13 โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็น
นักศึกษาพยาบาล 

/   

1. เพื่อให้นศ.พยาบาลชั น

ปีที่ 1 ได้รับการเตรียม

ความพร้อมเข้าสูก่ารเรียน

ในระดับอุดมศึกษา 

2.  เพื่อให้นศ.พยาบาล
ได้รับข้อมูลในการวาง
แผนการเรียน การด าเนิน
ชีวิตในขณะศึกษาเป็นนัก
ศึกษษพยาบาล ที่
เหมาะสมกับตนเอง 

1. นักศึกษาได้รับประโยชน์ และความ

พึงพอใจ จากการเตรียมความพรอ้มเข้า

สู่โลกอาชีพ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ 4.83 

จากคะแนนเต็ม 5 

2. นักศึกษาได้รับประโยชน์ และความ
พึงพอใจ จากการพบแหล่งงาน ได้
คะแนนเฉลี่ย  4.45 จากคะแนนเต็ม 5 

ส.ค.- ต.ค. 10,000 /  / 

 
1 

NU 14 โครงการแนะแนวและ
ให้ค าปรึกษา 

 

/ / 

1. เพื่อให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่นศ. ด้าน
วิชาการและทักษะการ
ด าเนินชีวิต 

1. นักศึกษาได้รับความสะดวกในการ
ขอรับค าปรึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 3.51 
ขึ นไปจากคะแนนเต็ม 5 
2. นักศึกษาได้รับประโยชน์ และได้รับ
ค าแนะน าในการด าเนินชีวิต และการ

ตลอดป ี 10,000 /  / 

 
1 



รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ชนิดโครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สกอ สมศ 
สภาการ
พยาบาล 

ความ
สอดคล้อง

กับแผนงาน 
ริ 

เริ่ม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

2. เพื่อให้ข้อมูล ขา่วสาร 
ความรู้ และพัฒนาความ
เข้มแข็งในด้านทักษะชีวิต 
ทักษะการเรียนรู้ แก่
นักศึกษา 
3. เพื่อเฝ้าระวังและ
จัดการความเส่ียงของนศ. 
ด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต 

เรียนที่พึงพอใจ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.51 
ขึ นไปจากคะแนนเต็ม 5 
3. นักศึกษามีความเส่ียงต่อการลาออก
กลางคัน พักการเรียน ฯ นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 2 ของจ านวนนศ./ปีการศึกษา 

 


