สรุปผลการดาเนินงานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนในการดาเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา วางแผนร่วมกันในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยมีสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับงบประมาณในการดาเนินการของกิจการนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560 มี
เป้าประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อยกระดับการเรียนรู้แบบก้าวหน้านาสู่การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับสากล
โดยประกอบด้วยแผนงานย่อย จานวน 2 แผนงาน
1. แผนงานสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ ยกระดั บ การเรี ย นรู้ สู่ ส ากล งบประมาณทั้ งสิ้ น 1,068,192 บาท (ตารางที่ 1)
2 สนับสนุนการเรียนรู้และบูรณาการกิจกรรม การหนุนเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเข้าสู่สากล
งบประมาณทั้งสิ้น 341,480 บาท (ตารางที่ 2)
4.2 รายละเอียดของโครงการ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ได้จดั โครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่นักศึกษาซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดโครงการในแผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการเรียนรูส้ สู่ ากล
ระยะเวลาที่จัด
จานวน ค่าเฉลี่ยความ หมาย
โครงการ
งบประมาณ
ผู้เข้าร่วม
พึงพอใจ
เหตุ
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเชิงรุกที่
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมฝึกประสบการณ์นักปฏิบัติ
541,992 15 ก.ค.-25 ก.ค.
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2. โครงการฝึกประสบการณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นกิจกรรม ณ กลุ่ม
127,200
14 พ.ค.-15 มิ.ย. 60
5
ประเทศอาเซียนบวก (ประเทศไต้หวัน)
3. วันพยาบาลวิชาการ
99,000
20 ต.ค. 59
323 คน
4.66
29-30 มี.ค. 60
423 คน
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
300,000
18 พ.ค.-31 ก.ค. 60
พยาบาลสู่วิชาชีพการพยาบาล
- กิจกรรม English camp in nursing
156 คน
4.75
program
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านกีฬา
78 คน
4.69
- นันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ
78 คน
4.58

โครงการ
- การพัฒนา applicationด้านสุขภาพและ
การพยาบาล

งบประมาณ

ระยะเวลาที่จัด

จานวน
ผู้เข้าร่วม
78 คน

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ
4.63

หมาย
เหตุ

แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณแผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการเรียนรูส้ ู่สากล

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดโครงการในแผนงานสนับสนุนการเรียนรู้และบูรณาการกิจกรรม การหนุนเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และทักษะการเข้าสูส่ ากล
จานวน
ค่าเฉลี่ยความ
โครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาที่จัด
หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วม
พึงพอใจ
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
44,400
27 มิ.ย.-20
205
ก.ค. 61
2. กิจกรรมค่ายคุณธรรม พัฒนาจิตอาสา
118,680
6-8 เม.ย. 61
209 คน
4.67
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วย
23,000
5 ก.พ. 61
150 คน
4.2
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในเด็ก (Basic CPR)
4. โครงการปัจฉิมนิเทศและติดขีดหมวก
51,200
15 มี.ค. 61
515 คน
4.62
ผู้สาเร็จการศึกษา
5. โครงการมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี 24,200
ประจาปีการศึกษา 2560
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
8 ต.ค. 60
510 คน
4.74
- กิจกรรมพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี
10 พ.ย. 60
509 คน
4.74
- กิจกรรมเส้นทางของหมวกขาว
21 มิ.ย. 61
85 คน
4.7
6. โครงการแข่งขันกีฬาคณะ "เฟื่องฟ้า
80,000
8-10 ก.พ. 61
190 คน
4.63
เกมส์" คณะพยาบาลศาสตร์

แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณแผนงานสนับสนุนการเรียนรู้และบูรณาการกิจกรรมฯ

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัตฝิ ่ายกิจการนักศึกษา ไว้ 5 ด้าน คือ 1) มุมมองด้าน
นักศึกษา (Student Perspective) 2) มุมมองด้านชุมชน (Community Perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการภายในองค์กร (Internal
Process Perspective) 4) มุมมองด้านการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ (Learning & Growth Perspective) 5) มุมมองด้านงบประมาณ
และทรัพยากร (Budgets & Resource Perspective) ซึ่งผลการดาเนินการดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติฝ่ายกิจการนักศึกษา แบ่งคะแนนตามจานวนโครงการที่ผ่านตัวบ่งชี้
คะแนน
จานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุตัวชี้วัด

1
4
(25%)

2
8
(50%)

3
9
(60%)

4
11
(75%)

5
15
(100%)

ประมวลภาพกิจกรรมของโครงการต่างๆ
คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเสริมจิตบริการสู่บณ
ั ฑิตนักปฏิบัตสิ ากล ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมจิตบริการ
ให้แก่นักศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อการสร้างบัณฑิตนักปฏิบตั ิในสายวิชาชีพพยาบาล การจัดกิจกรรมเสริมจิตบริการเป็นกระบวนการ
เริ่มต้นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคณ
ุ ภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 6 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การปลูกฝังความมีจติ บริการ ผ่านกิจกรรมและการสะท้อนคิดจากประสบการณ์ 2) การสร้างจิตสานึกสาธารณะโดยใช้กิจกรรมเป็น
ตัวกระตุ้น จิตสานึกสาธารณะและการทาประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรูด้ ้านวิชาชีพ
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลผูร้ บั บริการที่หลากหลายวัฒนธรรม และการติดต่อสื่อสารที่เป็นสากล ได้แก่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 4) การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 5) การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา โดยบูรณา

การร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมจิตอาสานอกชั้นเรียนโดยการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างบัณฑิตให้
เกิดคุณลักษณะตามที่คณะฯ มุ่งหวัง
โครงการฝึกประสบการณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรม ณ
ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 14 พ.ค.-15 มิ.ย. 61 โดยวัตถุประสงค์
ของโครงการเพื่ อ ส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพการเรี ย นการสอนวิ ชาทางการ
พยาบาลในระดับสากล ยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มีศักยภาพ
พร้ อ มในการท างานในประชาคมอาเซี ย นและส่งเสริ ม ให้นั ก ศึ กษา
พัฒนาความรู้และทักษะให้ทันสมัย โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือ
จากมหาวิ ท ยาลั ย Hungkuang University มี นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือกจานวน 10 คน
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล
สู่วิชาชีพการพยาบาล
เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลสู่วิชาชีพการพยาบาลที่มี
ความพร้อมทางานเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในอนาคต ประกอบด้วยกิจกรรม
English camp in nursing program การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น ด้ า น
กีฬา นันทนาการเพื่อผู้สูงอายุและการพัฒนา applicationด้านสุขภาพ
และการพยาบาล
วันพยาบาลวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติและกิจกรรม
ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนคณะพยาบาล
ศาสตร์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและ
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมประกวดนวัตกรรมทางการ
พยาบาล เนื่องในวันพยาบาลสากล วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 โดยมี
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมจานวนมาก

ค่ายคุณธรรม พัฒนาจิตอาสา
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 2 ได้ ร่ ว มท ากิ จ กรรมจิต
อาสา ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้าน
หนองเจริ ญ ต.ลิ่ น ถิ่ น อ.ทองผาภู มิ จ.กาญจนบุ รี ด้ ว ยการ
ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มโรงเรี ย น ให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ
เบื้องต้นแก่นักเรียน ครู สามเณร และชาวบ้านในท้องถิ่น และ
เยี่ยมบ้านและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการอบรม Basic CPR วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะของวัยรุ่นรวมทั้ง
บุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้มี
การช่วยเหลือและดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี
วันที่ 10 พ.ย. 61 คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบหมวก
และประดับเข็มชั้นปี ประจาปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพ
พยาบาลและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของคณะ
เฟื่องฟ้าเกมส์
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
ภายใน เฟื่องฟ้าเกมส์ปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพพลานามัย การทางานเป็นหมู่คณะ สร้างความ
สามัคคี ความรับผิดชอบ มีจิตสานึกที่ดี อีกทั้งยังเป็นโอกาส
ให้นักศึกษาพยาบาลได้ทากิจกรรมจิตอาสาปฐมพยาบาล
เพื่ อ เป็ น ฝึ ก ทั ก ษะจิ ต บริ ก าร และการใช้ ค วามรู้ ท างการ
พยาบาลเบื้องต้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
พิธีปัจฉิมนิเทศและติดขีดหมวกผู้สาเร็จการศึกษา
วันที่ 15 มี.ค. 61 คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ
และติดขีดหมวกผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว โดยมี ผศ.ดร. หทัยชนก บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับ
เกียรติจาก คุณศุ บุญเลี้ยง มาบรรยายเรื่องภูมิคุ้มกันชีวิต เพื่อ
เป็ นแรงบั นดาลใจในการใช้ ชี วิ ตให้ มี ความสุ ขและประสบ
ความสาเร็จ แก่ผู้สาเร็จการศึกษา

