ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม ชัน้ 5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สารจากอธิการบดี
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่มหาวิทยาลัย
มีโอกาสต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประกวดแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ ง จั ด ในวั น ที่
19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม ลี ล าวดี ชั้ น 5 อาคาร
บรรณราชนครินทร์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้มหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน มีความเข้มแข็ง
จึงได้จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ ดีขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการ
แสวงหารู ป แบบและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการน าความรู้ ด้ า นการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 5 ด้าน คือ 1. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
2. ด้านบริหารจัดการ 3. ด้านผลิตบัณฑิต 4. ด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ และ 5. ด้านอื่น ๆ
ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ ในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ต่อคณะผู้จัดงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งนี้
ที่ ด าเนิ น ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ผมหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
การประกวดแนวปฏิบัติ ที่ดีในครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่อาจารย์และบุคลากร จะมีแนวทางในการ
พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธ์)
อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สารจากรองอธิการบดี
โครงการประกวดแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในวั น พฤหั ส บดี ที่
19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม ลี ล าวดี ชั้ น 5 อาคาร
บรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากร ได้ แ ลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น
ด้านต่ างๆ ของหน่ วยงาน เพื่ อน ามาพัฒนา ปรั บปรุ งและส่ งเสริ ม
หน่ วยงานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น แนวปฏิ บั ติ ทั้ง 5 ด้ าน
ประกอบด้ ว ย 1. ด้ านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา 2. ด้ า นบริ ห ารจั ด การ
3. ด้านผลิตบัณฑิต 4. ด้านวิจยั และบริการวิชาการ 5. ด้านอื่น ๆ
ผมขอขอบคุ ณ และแสดงความยิ น ดี ต่ อ คณาจารย์ แ ละ
บุคลากรทุกท่าน ที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวด และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ า เวที แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ในครั้ง นี้ จะสามารถขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นา
หน่วยงานของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

( อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ )
รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
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1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ
การพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
2. ชื่อหน่วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. คณะทางาน
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา
3.2 อาจารย์มาลินี
3.3 อาจารย์จุฑารัตน์
3.4 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
3.5 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ตะบูนพงศ์
จาเนียร
ผู้พิทักษ์กุล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. บทสรุปโครงการ
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2557 เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาทุกคนสามารถ
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงมือทา ร่วมประเมินผล และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ทุกกระบวนการ ส่งผลนักศึกษา
ทุกคนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ด้าน ร่วมทั้งได้พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ซึ่งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
ประกอบด้วย 1. เป็นคนดี มีคุณธรรม 2. ขยัน อดทน มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 3. รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล 4. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 5. มีมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและทางานเป็นทีมได้ 6. มีอัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดการเรียนในศตวรรษที่ 21
คือ การศึกษา การพัฒนาทักษะต่างๆ ต้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ทรงพลัง โดยมองนอกกรอบที่จากัด ทั้งในเรื่ องเวลา
สถานที่ แต่ให้ความสาคัญของจานวนผู้เข้าร่วมประชุม เน้นการมีส่วนร่วมในการลงมือทาจริงของนักศึกษา ส่งผลทาให้จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีจานวนมากขึ้น ระดับคะแนนความพึงพอใจสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆของงานกิจการนักศึกษา ดังนี้
1. แผนการกาหนดการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ กิจการนักศึกษา เพื่อร่าง “ปฏิทินกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา”
1.1 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ศึกษาโครงการ/กิจกรรมกิจการนักศึกษาประจาปีการศึกษาที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
1.2 ร่ าง“ปฏิทิ นกิจ การนัก ศึก ษา ประจ าปีก ารศึกษา” กาหนดวันที่ จะดาเนิน โครงการ/กิจ กรรมที่ต้อ งท าตามภารกิ จ และ
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ เสนอคณะกรรมการจัดการศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งนี้
ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจาเดือนไว้อย่างชัดเจน คือ
ทุกวันพฤหัสที่ 1 ของเดือน
1.3 นาโครงการ/กิจกรรมที่ต้องทาตามภารกิจ บรรจุในปฏิทินการดาเนินโครงการ/กิจกรรมประจาปีของคณะ
2. แผนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษา
2.1 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษากาหนดวัน เวลา ที่จะประชุมร่วมกันทุกเดือน
2.2 ประกาศวันประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษา 4 ชั้นปี ประจาปีการศึกษา
2.3 ร่วมกันกาหนดกฎ กติกาในการเข้าร่วม และการขาดประชุม
2.4 ร่วมกันแบ่งบทบาท หน้าที่ ในการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามสมรรถนะ และความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
3. แผนการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการประชุม การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของนักศึกษา
3.1 บันทึกจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
3.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา
3.3 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
3.4 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษา
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5. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
งานกิจการนักศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัด และสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจะกากั บดูแลการจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาให้คุณลักษณะบัณฑิตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กาหนด ดังแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 1) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งได้ รั บ การเสริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ซึ่งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ประกอบด้วย 1. เป็นคนดี มีคุณธรรม 2. ขยัน อดทน มีวินัยและมีความ
รับผิด ชอบ 3. รู้จั กคิด วิเคราะห์ หาเหตุผ ล 4. เรียนรู้ได้ด้ วยตนเอง พั ฒนาตนเองอยู่ เสมอ 5. มี มนุษ ยสัม พันธ์ป รับตั วและทางานเป็น ทีมได้
6. มีอัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น และ 2) ให้ความรู้และสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการประหยัด
พลังงานให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบถึงชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นมรดกที่มีค่าของสัง คมมนุษย์
ที่สืบทอดกันมา ประเพณีวัฒนธรรมทวารวดี เป็นศิลปวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของจังหวัดนครปฐม นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่
จะต้องอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับความเป็นไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับคนไทยและสามารถส่งเสริมการอนุรักษ์ร่วมกับก ารแสดง
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ทั้งนี้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนได้โอกาสที่ดีในการได้พักอาศัยที่หอพักสาหรับนักศึกษาพยาบาลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอด 4 ปี จนจบการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าหอพักแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษาพยาบาลทุกคน การที่ได้อยู่บ้าน
จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้น่าอยู่ ร่มรื่นรักษาความสะอาด มากขึ้น ปลูกจิตสานึกในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัด
พลังงาน ได้รับส่งเสริมให้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในวันสาคัญทางศาสนา ฝึกตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญู และเรียนรู้วัฒน ธรรม
ทวารวดีในจังหวัดนครปฐมให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการ
พยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยที่ถูกต้องเหมาะสมสอดรับกับนโยบายระดับชาติ เนื่องจากบริบทของจังหวัดนครปฐมที่เป็นทางผ่ านของเส้นทาง
การเดินรถไปสู่กรุงเทพมหานครและไปสู่จังหวัดในภาคต่างๆ หลายจังหวัด ทาให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรจานวนมาก มีประชาชนทั้งภายใน
และภายนอกจังหวัดได้รับการบาดเจ็บบ่อยครั้ง จึงพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยให้เป็น อัตลักษณ์
การเสริมสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ่งประสงค์ จึงต้อ งประกอบด้ว ย
กิจกรรมต่างๆหลากหลายกิจกรรม เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาพยาบาลเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ
และมีความรู้และทักษะด้านการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะพยาบาล
จากการดาเนินงานระยะ 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า การจัดโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษาโดยผ่านคณะกรรมการกิจการนักศึกษา กับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ยังไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่ว มให้ การนักศึกษาทุ กคนได้ แม้ นว่ าทางคณะจะจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
หลากหลายโครงการ/กิจกรรม ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2561 เนื่องจากบริบทของการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาต้อ งเรียนภาคทฤษฎี และ ขึ้นฝึกปฏิบัติงานอย่างหนัก
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนจบหลักสูตร ทาให้การจัดโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษา ประสบปัญหาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาตามกระบวนการ
PDCA ของนั กศึ กษาในชั้ นปี ที่สู งขึ้ นส่ งผลให้ก ารพัฒนาศั กยภาพนั กศึ กษาที่ สาเร็ จการศึก ษาให้ คุณ ลัก ษณะบั ณฑิ ตครบถ้ว นตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกาหนด ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นไปแบบไม่
ต่อเนื่อง
ดังนั้นทางคณะกรรมการกิจการนักศึกษา จึงปรับวิธีการในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคน
โดยใช้โดยใช้แนวทางการจัดทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การศึกษา การพัฒนาทักษะต่างๆ ต้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง จึงจะเป็น
การเรียนรู้ที่ทรงพลัง โดยมองนอกกรอบที่จากัด ทั้งในเรื่องเวลา สถานที่ แต่ให้ความสาคัญของจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
6. วัตถุประสงค์
1. อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การจั ด โครงการ/กิ จ กรรม ต่ า งๆ
ในทุกกระบวนการของ PDCA อย่างแท้จริง
2. เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
หน้า 9

ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี Good Practices

3. สามารถปรับปรุง พัฒนาการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ได้ในทุกกระบวนการของ PDCA และผลการประเมินโครงการมาปรับใช้
และวางแผนงานในการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไปได้ทันที
7.แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/ประบวนการ/แนวทางการดาเนินตาม PDCA)
7.1 กาหนดการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ กิจการนักศึกษา “ปฏิทินกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557” โดย
1. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ศึกษาโครงการ/กิจกรรม กิจการนักศึกษาประจาปีการศึกษาที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ได้ช่วงวันที่
และเดือน ในการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษาที่ต้องดาเนินการจัดให้นักศึกษาตามภารกิจ และตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ อย่างต่อเนื่องทุกปี มาเทียบกับช่วงเวลาในปีการศึกษา 2557
2. ร่าง“ปฏิทินกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา” กาหนดวันที่จะดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องทาตามภารกิจ และตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2557 เสนอคณะกรรมการจัดการศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ทุกชั้นปี ในวันประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
3. นาโครงการ/กิจกรรมที่ต้องทาตามภารกิจ บรรจุในปฏิทินการดาเนินโครงการ/กิจกรรมประจาปีของคณะ
7.2 แผนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษา
1. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษากาหนดวัน เวลา ที่จะประชุมร่วมกันทุกเดือน ในปีการศึกษา 2557 มีมติ ให้ทุกวัน
พฤหัสที่ 2 ของเดือน เวลา 16.30 น เป็นวันประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษา 4 ชั้นปี ณ ห้องเรียน NU 313
2. ประกาศวันประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษา 4 ชั้นปี ประจาปีการศึกษา 2557 ให้ทุกวัน
พฤหัสที่ 2 ของเดือน เวลา 16.30 น เป็นวันประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ นักศึกษา 4 ชั้นปี ณ ห้องเรียน NU 313
3. ร่วมกันกาหนดกฎ กติกาในการเข้าร่วม และการไม่เข้าร่วมประชุม
- นักศึกษาสามารถไม่เข้าร่วมประชุมได้ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องมีการแจ้งอาจารย์กิจการนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อั กษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
- เข้าห้องประชุมให้ตรงเวลา
- ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น โดยยกมือขึ้นก่อนแสดงความคิดเห็น
- นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าสละสิทธิในการออกเสียงทุกกรณี
4. ร่วมกันแบ่งบทบาท หน้าที่ ในการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามสมรรถนะ และความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับผิดชอบดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตสานึกความรับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ
การประหยัดพลังงาน และการอนุลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทวารวดี
นัก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 2 รั บ ผิด ชอบด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การสร้ า งเครื อ ข่า ยทั้ งองค์ก รภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และโครงการ/กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับผิดชอบดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณลักษณะ และ อัตลั กษณ์วิชาชีพพยาบาล
เช่น โครงการรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับผิดชอบเป็นให้การสนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาของโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
1. นักศึกษาแต่ละชั้นปีร่วมกันวางแผนรูปแบบการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
2. นักศึกษานาเสนอรูปแบบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ก่อนวันดาเนินโครงการ/กิจกรรมอย่ างน้อย 1 เดือน เพื่อให้นักศึกษา
ทุกชั้นปีได้ร่วมเสนอแนะ การวางแผน หากมีความเห็นที่แตกต่างกันจะเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนาเสนอเหตุผล และตัดสินโดยการยกมือให้ฝ่ายที่
เห็นด้วย จะดาเนินการตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้จะแบ่งงานตามแผนที่ร่วมกันคิด โดยในทุกๆ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาทุกชั้นปีต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบอย่างน้อย 1 อย่าง
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3. นักศึกษาทุกชั้นปีนาเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ชั้นปีของตนรับผิดชอบ ทั้งส่วนที่ปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ต้องพัฒนา พร้อมทั้งให้
นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ต้องพัฒนา เพื่อปรับปรุงในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
4. นักศึกษาชั้นปีหลัก ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ นาเสนอผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งโครงการเปิดโอกาสให้ ที่ประชุม
ให้ข้อเสนอแนะ และสรุปโครงการ/กิจกรรม โดยการดาเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1-4 ข้างต้น จะทาในวันที่ประชุมประจาเดือน อาจารย์กิจการ
นักศึกษา พบนักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปี (วันพฤหัสที่ 2 ของเดือน)
7.3 แผนการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการประชุม การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของนักศึกษา
1. บันทึกจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา
3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
4. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม ของกิจการนักศึกษา
ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดให้ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะพยาบาล ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. การจัดอาจารย์เวรตรวจหอพักนักศึกษาพยาบาล ทาให้นักศึกษาปลอดภัย และ
การจัด กิจกรรม 5 ส ทาให้สิ่งแวดล้อมสะอาดถูกสุขลักษณะ
3. ภูมิทัศน์รอบคณะพยาบาลมีความสวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. คณะพยาบาลมีพื้นที่ทากิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลามี
ส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
5. ได้ทากิจกรรมหรือได้รับการอบรมพัฒนาทางด้านอัตลักษณ์
6. การได้รับคาปรึกษาทางวิชาการ
7. การได้รับคาปรึกษาการใช้ชีวิตของนักศึกษาและการอยู่หอพัก
8. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งทาง website หรือการติดประกาศ
9. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการ Home Room จากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
10. ทากิจกรรมหรือได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาการ
11. จัดกิจกรรมหรือได้รับการอบรมพัฒนาทางการพยาบาล
12. ระดับความพอใจในการดาเนินกิจกรรมภาพรวม

2555

ผลการดาเนินงาน
2556

2557

ND

3.95

4.27

ND

3.81

4.38

ND

3.82

4.09

ND

4.05

4.17

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

3.92
3.95
3.95
3.81
3.82
4.05
3.92
3.95

4.33
4.32
4.31
4.28
4.31
4.34
4.30
4.32

7.4 นาผลการประเมินไปพัฒนาแผนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม และถอดบทเรียนการพัฒนางานกิจการนักศึกษาต่อไป
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมประจาเดือน อาจารย์กิจการนักศึกษา พบนักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปี ในแต่ละครั้ง มากกว่าร้อยละ 95
2. การสื่อสาร เรื่องต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างนักศึกษามีประสิทธิภาพ และทั่วถึงมากขึ้น ทาให้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ
กันมากขึ้น
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3. นักศึกษาทุกคนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ครบทั้ง 6 ด้าน จากการลงมือทาจริง
4. พัฒนาให้การประชุมประจาเดือน อาจารย์กิจการนักศึกษา พบนักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปี เป็นกลไกหลักในการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร
สร้างความเข้าใจ ร่วมกันวางแผนงาน ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆของคณะพยาบาล และมหาวิทยาลัย
5. นาการเข้าร่วมประชุมประจาเดือน อาจารย์กิจการนักศึกษา พบนักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปี และการแสดงความคิดเห็น การนาเสนอ
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคน เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในการได้รับการรางวัลต่าง ๆ ของคณะ ได้แก่ รางวัลปีบ
ทราวดีสาขาจิต อาสา การได้รั บเลือกเป็นตัว แทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประเทศ การได้รับทุ นการศึ กษาจากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย ฯลฯ
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. นักศึกษาพยาบาลทุกคน พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ทาให้สามารถกาหนดวันประชุมนอกเวลาเรียนปกติได้ โดยนักศึกษาทุกคน
สามารถเข้าประชุมได้ และไม่กระทบต่อการเรียนการสอน
2. นักศึกษาพยาบาลมีการดูแลซึ่งกันและกัน ระบบสายรหัสพี่น้อง ทาให้มีความรักความสามัคคีกันในระหว่างชั้นปีด้วย
10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
1. นักศึกษามีภารกิจในการเรียนการสอนมาก โยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ต้องขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยเป็นส่วนมาก ทาให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. สถานที่ในการจัดกิจกรรมแคบไป ขณะนั่งประชุมนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ห้องไม่พอ
แนวทางการแก้ไข
บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งเข้าไปในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
11. แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)
การนาแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในงานของกิจการนักศึกษาผ่าน กลยุทธ ดังต่อไปนี้
1. Learning by doing
Scenario simulatoracademic service projects เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริง
มีสถานการณ์หรือกรณีศึกษาจาลองให้ทาการศึกษา และมีการจัดทาโครงการบริการวิชาการเพื่อเป็นการสร้างปฏิบัติการจริงให้เกิดการเรียนรู้ทาง
วิชาการ
2. Coaching การดูแลแบบพี่เลี้ยง เน้นการช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ครูช่วยศิษย์
3. integrated : emergencynursing and community based การบูรณาการโดยใช้ชุมชนและการพยาบาลฉุกเฉินเป็นฐานในการ
พัฒนางานวิชาการพร้อมรับอาเซียน
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ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ห้องประชุม ชั้น 5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่
รองอธิการบดี
ประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
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ภาพกิจกรรม โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ห้องประชุม ชั้น 5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กรรมการตัดสินผลงานประกวดแนวปฏิบัตทิ ี่ดี

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
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อ.ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม

อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสาโรง
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ภาพกิจกรรม โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ห้องประชุม ชั้น 5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ภาพกิจกรรม โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ห้องประชุม ชั้น 5 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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