
 

 
(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 
 
 

  
 

 

 
 
 



 
 

 จากการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ได้มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อความสะดวกและเป็นการวางแผนงานแบบมีส่วนร่วมของ คณาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา ให้เกิดการมีส่วนร่วมและเข้าใจบริบทงาน ด้ านงานพัฒนา
นักศึกษา เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคณะ  
 (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประ จ าคณะ เพื่อน าบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้เพ่ือ
ความสอดคล้องกับงานจึงได้ จัดท าแผนย่อย ของงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับงานสโมสรนักศึกษา เพื่อสะดวกต่อการด าเนินการ  
 ทั้งนี้งานพัฒนานักศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารที่สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมดังกล่าว และใคร่ขอขอบพระคุณ คณาจารย์บุคลากร และขอบคุณ
นักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ โดยผ่าน สโมสรนักศึกษา เพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของงานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาดังกล่าว  
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 ตามมติของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพ่ือจัดท าแผนโดยมีการประชุมร่วมกัน ประเด็นข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการและข้อเสนอแนะจากแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558 น ามาเพ่ือเป็นแนวทางในการวาง แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการท า แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559   
จึงได้จัดท าในระหว่างการ จัดท ารายงานกา รประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 วิเคราะห์ร่วมกับ รายงานการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 สามารถสรุปกระบวนการที่ได้ด าเนินการแล้วดังนี้  
1. น าขอ้มูลที่ได้จากการประเมิน จากปีงบประมาณ 2559 น ามาวิเคราะห์ และสรุปเนื้อหา ได้ดังนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมมีจ านวนมาก และระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ ติดต่อกัน  
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องของ กลยุทธ์ของสถาบัน ตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพในระดับที่เก่ียวข้อง  
3. จัดกิจกรรมมีสว่นร่วมของนักศึกษา โดยเฉพาะสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือวางแผนกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ PDCA  
4. เสนอเข้างานแผน เพื่อบรรจุในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 



 
 
 

โครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาอุบลราชธาน ี

ส่วนที่ 2  
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล 
 

 

หมายเหตุ  *  เป็นส่วนงานภายในท่ีจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อธิการบด ี

คณบด ี

ผศ.ดร.สงวน ธาน ี

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

นางสาวเกษร  สายธนู 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ ์

นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ 

ส านักงานเลขานุการ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสด ุ

 

หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ 

นางสาวอุไรวรรณ  สาสังข์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

- งานส่งเสริมการวิจัย  
- งานบริการวิชาการ 
- งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานวิเทศสัมพันธ์  
 

- งานแผนและงบประมาณ 
- งานความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

นางสาวนฤมล  ธรรมาวิรุฬห์ 

 กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ 

- การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ
- การพยาบาลมารดาทารกและการ

ผดุงครรภ ์
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
- การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 
- การพยาบาลพื้นฐาน 

  - งานบริการการศึกษา 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญมาชู 

- งานพัฒนานักศึกษา 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพกิจกรมนักศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษาได้น ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการท ากิจกรรมนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาน ากระบวนการนี้ไปใช้ในการท า กิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการ

โดยนักศึกษาเพ่ือให้กิจกรรมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
PDCAคือวงจรการบริหารงานคุณภาพประกอบด้วย 

P = Plan คือการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น 
D = Do คือการปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  
C = Check คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึนจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
A = Action คือการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จเพื่อนาไปใช้ในการท างาน 

ครั้งต่อไป 
เมื่อได้วางแผนงาน P น าไปปฏิบัติ D ระหว่างการปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ C พบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง A การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน

วนไปได้เรื่อยๆจึงเรียกวงจร PDCA 
 

การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560  
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปี นั้น คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา ได้จัดท าข้ึนภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการประจ าปี ของคณะพยาบาล

ศาสตร์นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  ให้ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการประจ าคณะ ต่อไป  

1. ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 
1.1 ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีที่ผ่านมา และผลการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  น า
ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์  และด าเนินการปรับปรุง  
1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้อง ประกอบด้วย 

- มาตรการนโยบายของมหาวิทยาลัย / และคณะพยาบาลศาสตร์ 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
- สภาการพยาบาล 
- ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักสูตร 
- เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      1.3 น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
 1.4 น ามาวิเคราะห์มาจัดท าแผน /โครงการ/กิจกรรม 

ในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้ทบทวน บทบาท และขั้นตอน ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวถึงต่อไป  

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1. เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต และวิชาการ แก่นักศึกษา  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตอาสาเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 
3. เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4. เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และการใช้ทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม วงจร PDCA  
5. เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   
6. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

ตัวช้ีวัด และ ค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ด าเนินตามแผน  ร้อยละ 80 
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  มากกว่าร้อยละ 80 
ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อกิจกรรม/โครงการ มากกว่า 3.51 (เต็ม 5) 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการ มากกว่า 3.51 (เต็ม 5) หรอืมากกว่าร้อยละ 80 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรมและจริยธรรม  
2. นักศึกษาแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมจิตอาสาเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 
3. นักศึกษาได้รับการ พัฒนาตามการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม วงจร PDCA ในการท างาน 
5. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
6. นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

การวิเคราะห์ความสอดคล้อง  
1. ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4/2559 28 พ.ค. 2558) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมคีวามเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม อุตสาหะในการท างาน  
  มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มนษุยสัมพันธ์ดี และ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ  

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ 
  ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   มาตรการ 

 ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะ)  

 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า 
มาตรการ 

 พัฒนาแนวทางการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับศิษย์เก่า  เพ่ือผลักดันชื่อเสียงและเครือข่าย
ความร่วมมือที่มั่นคง 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างส านึกเชิงสัมพันธ์และความรักในสถาบันของนักศึกษา เพื่อให้ได้ศิษย์เก่าท่ีดีในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
มาตรการ 

 จัดให้มีการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

 จัดให้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  

 จัดให้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่บกพร่องทางร่างกาย เพ่ือการเรียนและการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 จัดรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

 จัดสวัสดิการระบบขนส่ง และบริการรถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย  

 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สุขภาวะ และส่งเสริมด้านกีฬา เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ และส่งเสริม ผู้มีความสามารถ

ทางกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

  จัดลานกิจกรรม ๒๔ ชั่วโมงบริเวณพื้นที่การศึกษา 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ระดับคณะพยาบาลศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9/2559 29 ก.ค. 2558) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม อุตสาหะในการท างาน มีภาวะผู้น า 
มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มนุษยสัมพันธ์ดี และ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ 
 ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

มาตรการ 

 ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะ)  

 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

 จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า 
มาตรการ 

 พัฒนาแนวทางการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับศิษย์เก่า เพ่ือผลักดันชื่อเสียงและเครือข่าย
ความร่วมมือที่มั่นคง 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างส านึกเชิงสัมพันธ์และความรักในสถาบันของนักศึกษา เพื่อให้ได้ศิษย์เก่าท่ีดีในอนาคต  
    กลยุทธ์ที ่1.4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
   มาตรการ 

 จัดให้มีการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

 จัดให้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  

 จัดรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

 จัดสวัสดิการระบบขนส่ง บริการรถรับ-ส่งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  

 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ และส่งเสริมด้านกีฬา เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ และส่งเสริมผู้มีความสามารถ
ทางกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 จัดลานกิจกรรม 24 ชั่วโมงบริเวณพื้นที่การศึกษา 
 

 จากการทบทวนและวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่า ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา
ที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญใน
ทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม  อุตสาหะในการท างาน มีภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มนุษยสัมพันธ์ดี และ มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ โดยมีกลุยุทธ์ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย กลุยทธ์ที่ 1.1 , 1.3, 1.4 

 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีในงานประกันคุณภาพ 

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557 

(คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2557, 68-71) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับคณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2557, 103-

105) 
 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 2556, 23-24) 

หลักสูตร KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรใหม่, 

2553, 61, 88) 

องค์ประกอบท่ี 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  

(1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects)  
(2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career 

skills)  
(3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  (learning 

and innovation skills) และ  
(4) กลุ่มทัก ษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

(information, media and technology skills) 
ทักษะส าคัญท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ  

องค์ประกอบท่ื 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  

2. มีการใช้ข้อมูล ของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา  

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม และการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  

5. น าผลการประเมินจากข้ อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา  

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี  

ร้อยละของนิสิตนักศึกษาทุก
หลักสูตร/ทุกระดับในหลักสูตรภาค
ปกติ ภาคพิเศษ ภาคนอกเวลาจัด
การศึกษาใน /นอกท่ีตั้ง ทั้งไทย /
นานาชาติ การศึกษาทางไกลและ 
E-learning เป็นต้น ท่ีท างาน ท า
กิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า 50 ช่ัวโมง /ปี/คน ต่อจ านวน
นิสิต / นักศึกษา ทั้งหมดทุก
หลักสูตร ทุกระดับ โดยผู้ประเมิน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผล
การด าเนินงาน ด้วยการศึกษา
เอกสาร สุ่มตัวอย่าง การสังเกต 
และการสัมภาษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญา

 
ตัวบ่งชี้ที่ 14 
การพัฒนานักศึกษา  

1) มีแผนงานและโครงการ
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา พยาบาล
ศาสตร์ทุกด้านตามเกณฑ์สกอ . 
และตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
โดยมีงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษาที่  เพียงพอทุก
ด้าน  

2) มีการพัฒนานักศึกษา
ตามแผนโดยนักศึกษามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 

3) มีองค์กรนักศึกษาและมี
สถานท่ีด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา  

4) นักศึกษาน าความรู้ด้าน

 
ตัวบ่งชี้ที่ 18. ร้อยละ 
95 ของผู้เรียน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษ 
ประกอบด้วย  
1 . มีจรรยาบรรณ 
จิตส านึกต่อท้องถิ่น 
2. มีศักยภาพในการ
ท างานในชุมชน  
3. มีความเป็นผู้น า
และศักยภาพในการ
ท างานเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557 

(คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2557, 68-71) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับคณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2557, 103-

105) 
 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 2556, 23-24) 

หลักสูตร KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรใหม่, 

2553, 61, 88) 

1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ 
 (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 
thinking and problem solving) 
 (2) นวัตกรรมและการ สร้างสรรค์ (innovation and 
creativity)  
 (3) การสื่อสาร  และความร่วมมือกัน (communication 
and collaboration) 
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
(information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) 
การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICT literacy) 
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  (life and career skills) 
ประกอบด้วย 
ความสามารถในการปรับตัว  และยืดหยุ่น (adaptability 
and flexibility)  
ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and 
selfdirection)  
ปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and 
cross-cultural interaction)  
ความรับผิดชอบ  และความสามารถผลิตผลงาน 

1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒน านักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ประการ ให้ครอบถ้วน ประกอบด้วย  

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผล
การด าเนินการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป  

โท ปริญญาเอก และบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  
ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถาบัน 
ศิษย์เก่า ผู้ส าเร็จการศึกษาทุก
ระดับที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
ในการพัฒนาและสร้างช่ือเสียง
ให้กับสถาบัน 

1.มีระบบฐานข้ อมูลศิษย์เก่าที่
เป็นปัจจุบันและมีการสื่อสารกับ
ศิษย์เก่าอย่างสม่ าเสมอ  

2. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วม
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ หรือพัฒนา

การประกันคุณภาพไปใช้ใน
กิจกรรมที่ด าเนิน โดยนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ (PDCA)  

5) ผลความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม / โครงการพัฒนา
นักศึกษาของนักศึกษาจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ  
กิจกรรม /โครงการ อยู่ในระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00  

6) มีการประเมินแผนงาน
พัฒนานักศึกษาและน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระบบการดูแล
และให้ค าปรึกษานักศึกษา 

1.มีระบบการดูแลและให้
ค าปรึกษาท่ีนักศึกษาสามารถขอ
ค าปรึกษา /ช่วยเหลือได้สะดวก
รวดเร็ว  

2.มีหน่วยงาน /ผู้รับผิดชอบ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557 

(คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2557, 68-71) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับคณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2557, 103-

105) 
 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 2556, 23-24) 

หลักสูตร KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรใหม่, 

2553, 61, 88) 

(accountability and productivity)  
ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม  (leadership and 
social responsibility) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการส าเร็จการศึกษา  

   - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนานักศึกษา 

นิสิต นักศึกษาร่วมกับสถาบัน  
3. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วม

พัฒนาสถาบัน เช่น อาคารสถานท่ี 
อุปกรณ์การศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม 

4. มีการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่
ท าประโยชน์แก่สังคม 

ชัดเจน  
3. มีแนวปฏิบัติการรักษา

ความลับข้อมูลนักศึกษา  
4 . มีการรายงาน

ความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและการพัฒนา
นักศึกษาตามประเด็น /ปัญหา
ความต้องการของนักศึกษา (ถ้า
นักศึกษามีปัญหา ) ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาทุกภาคการศึกษา  

5. มีระบบเรื่องอุทธรณ์และ
ร้องเรียนจากนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

ตัวบ่งช้ีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และค่าเป้าหมายคณะพยาบาลศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ หน่วย ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน
วิชาชีพ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา วิชาชีพ  
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

7. ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการ
เป็นที่พ่ึงของสังคม) 

ร้อยละ  80 ฝ่ายวิชาการ/พัฒนา
นักศึกษา 

1.โครงการพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา  
2.โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม 
TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
3.โครงการสโมสรนักศึกษา 

8. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับยกย่อง
ชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก
สังคม 

คน 20 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

9. ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ด้านภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม 
ความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง) 

ร้อยละ 80 ฝ่ายวิชาการ/พัฒนา
นักศึกษา 

 

                                                                                                        (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

โครงการและงบประมาณ  
งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา 

หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

5 ด้าน 
1 2 3 4 5 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ
บริการและให้ค าปรึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. นักศึกษาได้รับบริการ
การให้ค าปรึกษาทั้งทาง
วิชาการและการใช้ชีวิต 

2. มีระบบและกลไกใน
การให้ค าปรึกษา 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
กิจกรรมพิเศษนอก 
หลักสูตร และแหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา 

4. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับ
ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ 

 
 

 
434,400.00 

  
     

1.กระบวนการด าเนินการ
ทุนการศึกษา 
 /คณะอนุกรรมการทุน 
  
  

ส.ค.-ก.ย.   8,400.00 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสิ่ง
สนับสนุนด้านทุนการศึกษา 

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา
ทั้งทุนภายในและภายนอก
อย่างน้อย  10 ทุน   

     
ม.ค.-ก.พ. ค่าตอบแทน                   4,200.00 
 ค่าใช้สอย                     3,200.00                

 ค่าวัสดุ                           1,000.00              

2.1สนับสนุนทุนการศึกษา/
อ.ยมนา/อ.อมรรัตน์ 

 
 

66,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสิ่ง
สนับสนุนด้านทุนการศึกษา 

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา  
31 ทุน   

     

 ค่าใช้สอย 66,000.00 

2.2. ทุนต่อเนื่องจนจบ
การศึกษา 

 
 

83,000.00 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสิ่ง
สนับสนุนด้านทุนการศึกษา 

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา 
ต่อเนื่อง 1 ทุน 

     

 ค่าใช้สอย 83,000.00 

3. สรรหาทุนการศึกษา/อ.
เดือนเพ็ญ/อ.อมรรัตน์ 

 
 

17,000.00 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสิ่ง
สนับสนุนด้านทุนการศึกษา 

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา
ทั้งทุนภายในและภายนอก
อย่างน้อย  10 ทุน   

     

 ค่าใช้สอย 6,700.00 

 ค่าวัสดุ 10,300.00 

4.ประเมินระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา/ อ.ไพลิน พิณ
ทอง+อ.กิ่งกาญจน ์
   

พ.ค.-มิ.ย. 
 

45,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา  
1. นักศึกษาได้รับบริการการให้

1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 
2. ผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดบริการและการให้

     
 ค่าตอบแทน                  7,200.00 
 ค่าใช้สอย 16,400.00 

ต.ค.-ธ.ค. ค่าวัสด ุ                    21,400.00            



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา 

หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

5 ด้าน 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและ
การชีวิต 
2. นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล
ของคณะ ทั้งในด้านกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 
 

ค าปรึกษามากกว่า 3.51 
3.อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 95 
4.ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อโครงการ
มากกว่า 3.51 

5.พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ที่ปรึกษา/ อ.สุพัตรา ดีดวง
พันธ ์

  40,000.00      

 ค่าตอบแทน                  8,400.00 

 ค่าใช้สอย 31,100.00 

 ค่าวัสดุ                     500.00 

6.การบริการข้อมูลและสิ่ง
สนับสนุน 

ตลอด
ปีงบประ
มาณ 

 150,000.00 1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
สนับสนุนด้านข้อมูล 
2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
สนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการมากกว่า 3.51 

     
ค่าวัสด ุ 50,000.00 
ค่าครุภัณฑ์ 100,000.00 

7.สนับสนุนชมรมศิษย์เก่า 
-โครงการศิษย์เก่า เล่า
ประสบการณ์/ อ.
อมรรัตน์+อ.สุวภัทร 
  
  
 
 
 
 

มีนาคม 
59 

  25,000.00 1. เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ 
2. เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน 
3.เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 
3.51 
3.ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อโครงการ
มากกว่า 3.51 

     
ค่าตอบแทน  7,200.00                 
ค่าใช้สอย                      7,500.00                
ค่าวัสดุ                         10,300.00  



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา 

หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

5 ด้าน 
1 2 3 4 5 

โครงการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตาม TQF และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
 

1.ร่วมจิตผูกใจ สายใยรัก
ดอกพะยอม 
 

ต.ค.-ธ.ค. 
58 

 272,500.00 1.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
2.เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 
3.51 
3.ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อโครงการ
มากกว่า 3.51 
 

     

 150,000.00 

ค่าตอบแทน                   43,200.00                

ค่าใช้สอย                    66,540.00                

ค่าวัสดุ 40,260.00 

 

2.การปฐมนิเทศ และ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ 
 / อ.ยมนา/อ.เดือนเพ็ญ 
  

ก.ค.-ส.ค.
59 

  26,800.00               1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
เตรียมความพร้อมก่อนการ
เรียน 
2.เพื่อให้นักศึกษาเกิด
สัมพันธภาพอันดีระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
 

1.นักศึกษาชั้นปีที่  1 เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
2.ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 3.51  
3.ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อโครงการ
มากกว่า 3.51 

     
ค่าใช้สอย                                        21,800.00                 
ค่าวัสดุ                        

5,000.00                 

3 วันพยาบาลแห่งชาต/ิ   
อ.ไพลิน/อ.กิ่งกาญจน ์

ต.ค.58  25,700.00 1.เพื่อร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  
2.ปลูกฝังเอกลักษณ์ของวิชาชีพ  
3.เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพ 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 95 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 
3.51 
3.นักศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีอัตลักษณ์
ของสถาบัน 
4.นักศึกษาได้เข้าร่วม

     

ค่าใช้สอย                      7,200.00 

ค่าวัสดุ                        18,500.00 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา 

หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

5 ด้าน 
1 2 3 4 5 

กิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์
ของสถาบันอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

4. ปัจฉิมนิเทศเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนจบและ
วันส าเร็จการศึกษา/อ.
ยมนา/อ.เดือนเพ็ญ   

 
มี.ค.-พ.ค. 

 70,000.00 1.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
2.เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการเข้าสู่วิชาชีพ 
3.เพื่อให้นักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล 

1.นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
2.ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 3.51  
3.ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อโครงการ
มากกว่า 3.51 
 
 
 
 
 

     

ค่าตอบแทน 4,800.00 
ค่าใช้สอย 54,500.00 
ค่าวัสดุ                      10,700.00                
  

           



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา 

หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

5 ด้าน 
1 2 3 4 5 

3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสโมสรนักศึกษา 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      515,150.00              เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเองภายใต้กิจกรรม 5 
ด้าน  
 

1. มีกิจกรรม ครบ 5 ด้าน 
2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 95 
3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจมากกว่า 3.51  
4.ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อโครงการ
มากกว่า 3.51 
5.กิจกรรม/โครงการ
ด าเนินการส าเร็จตามแผน
มากวา่ร้อยละ 85  

     

1.ค่ายอาสา /อ.ทัศน์วรรณ 
   

ก.ค.-ส.ค. 
59 

  31,250.00                    
ค่าตอบแทน 960 
ค่าใช้สอย                    29,290.00                
ค่าวัสดุ     6,790.00                 

2.กีฬา freshy / อ.
สุพัตรา+คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
 
  

ต.ค.58   72,500.00                    
ค่าใช้สอย                    69,000.00                

ค่าวัสดุ     3,500.00                 

3.กีฬา health science/          
อ.สุวภัทร 

ม.ค.-พ.ค. 
59 

  48,000.00                    
ค่าใช้สอย                    40,000.00                
ค่าวัสดุ     8,000.00                 

4.แสดงความยินดีพี่
บัณฑิต/ อ.สุวภัทร/อ.
นิชนันท์ 
  
  

มีนาคม 
59. 

  23,550.00                    
ค่าใช้สอย                    14,800.00                

ค่าวัสดุ     8,750.00                 

5.อ าลาพีปี 4 จบการศึกษา 
/อ.สุวภัทร/อ.นิชนันท ์
 
  
  

มี.ค. -
พ.ค.59 
 
 
 
 

  32,360.00                      
ค่าใช้สอย                    31,000.00                 
ค่าวัสดุ     1,360.00                    

ค่าวัสดุ     3,000.00                 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา 

หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

5 ด้าน 
1 2 3 4 5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.แสดงความยินดีพิธีมอบ
หมวก/ อ.ไพลิน 

มี.ค.-เม.ย.
59 

  13,200.00                      
ค่าใช้สอย                    3,200.00                 

ค่าวัสดุ     1,000.00                    

7. พะยอมช่อใหม่ร่วมใจสืบ

สานประเพณีสักการะหลวง

ปู่ชา/อ.เดือนเพ็ญ+อ.ไพลิน 

พ.ย.59 
 

20,040.00      
ค่าใช้สอย                    18,690.00 
ค่าวัสดุ     1,350.00 

8. ติวเพื่อน้อง/อ.เดือนเพ็ญ 
มี.ค.-พ.ค.
60 

 10,000.00      
ค่าใช้สอย                    3,450.00 
ค่าวัสดุ     6,550.00 

9.ศึกษาดูงานสโมสร

นักศึกษา/อ.เดือนเพ็ญ 

 
 

120,000.00      
ค่าใช้สอย                    109,200.00 
ค่าวัสดุ     10,800.00 

10.พี่รักน้อง/ อ.เดือนเพ็ญ 
  
  

 ส.ค. 59   20,800.00                    
ค่าใช้สอย                    14,000.00                 
ค่าวัสดุ     6,800.00                 

11.ไหว้คร/ู อ.ยมนา 
  

ส.ค. 59   13,400.00                      
ค่าใช้สอย 13,100.00 

   
   

ค่าวัสดุ     300.00                 
12.ลอยกระทง/ อ. 
ไพลินย์+อ.สุพัตรา 
 
  
  

พ.ย.59   7,000.00                      
ค่าใช้สอย                    4,000.00                 

ค่าวัสดุ     3,000.00                 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา 

หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

5 ด้าน 
1 2 3 4 5 

13. ต้นกล้านักกิจกรรม/อ.
ยมนา+อ.เดือนเพ็ญ+อ.สุว
ภัทร+อ.สุพัตรา  

ตลอด
ปีงบประ
มาณ  

 
78,050.00      

ค่าใช้สอย 66,760.00 
ค่าวัสดุ 11,290.00 

14.เลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา/อ. เดือนเพ็ญ+อ.
สุวภัทร  
  

พ.ค.59   25,000.00                      
ค่าตอบแทน 3,600.00 
ค่าใช้สอย                    6,300.00                 

ค่าวัสดุ  
    

15,100.00 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้  

เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี

การศึกษา 2557   
(คู่มือกาประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2557, 51-54) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับ
คณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา, 
2557, 83-84) 

 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 

2556, 23-24) 

หลักสูตร 
KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม,่ 2553, 61, 88) 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  
- การเตรียมความพร้อมก่อน

เขา้ศึกษา 

    4.โครงการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตาม TQF และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  

4.1 การปฐมนิเทศ และ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม ่

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
การศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ที ่1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ  

2. มีการใช้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมือ่ส าเร็จ
การศึกษา  

4. ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรม และการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  

 ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระบบการ
ดูแลและให้ค าปรึกษา
นักศึกษา 

1.มีระบบการดูแลและให้
ค าปรึกษาที่นักศึกษา
สามารถขอค าปรึกษา/
ช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็ว  

2.มีหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบชัดเจน  

3. มีแนวปฏิบัติการรักษา
ความลับข้อมูลนักศึกษา  

4. มีการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาและการพัฒนา
นักศึกษาตามประเด็น/

 3.โครงการพัฒนาระบบ
บริการและให้ค าปรึกษา  

 

3.2 ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา  
 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี

การศึกษา 2557   
(คู่มือกาประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2557, 51-54) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับ
คณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา, 
2557, 83-84) 

 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 

2556, 23-24) 

หลักสูตร 
KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม,่ 2553, 61, 88) 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา  

ปัญหาความต้องการของ
นักศึกษา (ถ้านักศึกษามี
ปัญหา) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกภาคการศึกษา  

5. มีระบบเรื่องอุทธรณ์
และร้องเรียนจากนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
หลัก ได้แก่  

(1) กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects)  

(2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
(life and career skills)  

(3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and 
innovation skills) และ  

    -โครงการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตาม TQF และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
-โครงการสโมสรนักศึกษา 
 

-พัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
ของนักศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้
รางวัลนักศึกษาที่มี
คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 
และผลการเรียนดี  
 
- ปัจฉิมนิเทศเตรียมความ
พร้อมนักศึกาก่อนจบและ
วันส าเร็จ  
- กิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์  



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี

การศึกษา 2557   
(คู่มือกาประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2557, 51-54) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับ
คณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา, 
2557, 83-84) 

 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 

2556, 23-24) 

หลักสูตร 
KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม,่ 2553, 61, 88) 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 

(4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี (information, 
media and technology skills) 
ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญมาก คือ  
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ได้แก ่
 (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการ
แก้ปัญหา (critical thinking and 
problem solving) 
 (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
(innovation and creativity)  
 (3) การส่ือสาร และความร่วมมือกัน 
(communication and 
collaboration) 
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (information, media 
and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ 
(information literacy) การรู้สื่อ 
(media literacy) และ การรู้ ICT 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี

การศึกษา 2557   
(คู่มือกาประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2557, 51-54) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับ
คณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา, 
2557, 83-84) 

 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 

2556, 23-24) 

หลักสูตร 
KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม,่ 2553, 61, 88) 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 

(ICT literacy) 
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life 
and career skills) ประกอบด้วย 
ความสามารถในการปรับตัว และ
ยืดหยุ่น (adaptability and 
flexibility)  
ความคิดริเร่ิมและการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง (initiative and 
selfdirection)  
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้าม
วัฒนธรรม (social and cross-
cultural interaction)  
ความรับผิดชอบ และความสามารถ
ผลิตผลงาน (accountability and 
productivity)  
ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 
(leadership and social 
responsibility) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับ
นักศึกษา 

1.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  

      



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี

การศึกษา 2557   
(คู่มือกาประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2557, 51-54) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับ
คณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา, 
2557, 83-84) 

 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 

2556, 23-24) 

หลักสูตร 
KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม,่ 2553, 61, 88) 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 

2. อัตราการส าเร็จการศึกษา  
   3. ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  
ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับ
สถาบัน 
ศิษย์เก่า ผู้ส าเร็จการศึกษา
ทุกระดับที่ให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือในการพฒันาและ
สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน 

1.มีระบบฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบันและมี
การส่ือสารกับศิษย์เก่าอย่าง
สม่ าเสมอ  

2. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่า
ร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 
หรือพัฒนานิสิต นักศึกษา
ร่วมกับสถาบัน  

3. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่า
ร่วมพัฒนาสถาบัน เช่น 
อาคารสถานที่ อุปกรณ์

  -โครงการพัฒนาระบบ
บริการและให้ค าปรึกษา  

สนับสนุนชมรมศิษย์เก่า  



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี

การศึกษา 2557   
(คู่มือกาประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2557, 51-54) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับ
คณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา, 
2557, 83-84) 

 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 

2556, 23-24) 

หลักสูตร 
KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม,่ 2553, 61, 88) 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 

การศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม 
4. มีการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า
ที่ท าประโยชน์แก่สังคม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ ให้
ครอบถ้วน ประกอบด้วย  

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

 ตัวบ่งชี้ที่ 14 
การพัฒนานักศึกษา  

1) มีแผนงานและ
โครงการพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขา พยาบาล
ศาสตร์ทกุด้านตามเกณฑ์
สกอ. และตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาที ่เพียงพอทุกด้าน  

2) มีการพัฒนา
นักศึกษาตามแผนโดย
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

3) มีองค์กรนักศึกษา
และมีสถานที่ด าเนิน

 -โครงการสโมสรนักศึกษา  กิจกรรมในโครงการ
สโมสรนักศึกษาจ านวน 
15 กิกรรม  



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี

การศึกษา 2557   
(คู่มือกาประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2557, 51-54) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับ
คณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา, 
2557, 83-84) 

 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 

2556, 23-24) 

หลักสูตร 
KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม,่ 2553, 61, 88) 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 

รับผิดชอบ  
5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา  

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน า
ผลการด าเนินการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม 
เพื่อการพัฒนานักศึกษา 
 

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
4) นักศึกษาน าความรู้

ด้านการประกันคุณภาพไป
ใช้ในกิจกรรมที่ด าเนิน โดย
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
(PDCA)  

5) ผลความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม /โครงการพัฒนา
นักศึกษาของนักศึกษา
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ กิจกรรม/โครงการ 
อยู่ในระดับคะแนนไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00  

6) มีการประเมิน
แผนงานพัฒนานักศึกษา
และน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุง 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี  
ร้อยละของนิสิตนักศึกษา

 KPI  ข้อ 18. ร้อยละ 95 
ของผู้เรียน ได้เข้าร่วม

-โครงการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ตาม TQF และ

กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์  



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี

การศึกษา 2557   
(คู่มือกาประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2557, 51-54) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับ
คณะ 

(คู่มือกาประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา, 
2557, 83-84) 

 

สมศ. รอบ 4 
ฉบับร่าง ตุลาคม 2557 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 

2556, 23-24) 

หลักสูตร 
KPI หลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม,่ 2553, 61, 88) 

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 

ทุกหลักสูตร/ทุกระดับใน
หลักสูตรภาคปกติ ภาค
พิเศษ ภาคนอกเวลาจัด
การศึกษาใน/นอกที่ตั้ง ทั้ง
ไทย/นานาชาติ การศึกษา
ทางไกลและ E-learning 
เป็นต้น ที่ท างาน ท า
กิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี/
คน ต่อจ านวนนิสิต / 
นักศึกษา ทั้งหมดทุก
หลักสูตร ทุกระดับ โดยผู้
ประเมินตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผล
การด าเนินงาน ด้วย
การศึกษาเอกสาร สุ่ม
ตัวอย่าง การสังเกต และการ
สัมภาษณ ์

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษ  
ประกอบด้วย  
1.มีจรรยาบรรณ จิตส านึก
ต่อท้องถิ่น 
2. มีศักยภาพในการท างาน
ในชมุชน  
3. มีความเป็นผู้น าและ
ศักยภาพในการท างานเป็น
ทีม 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  
-โครงการสโมสรนักศึกษา 

 

 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ สกอ. 
  

เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีคุณลักษณะและมีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ สกอ .  อาจารย์ผู้สอน 
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับประเด็นที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1. ความหมายของ TQF 
2. วัตถุประสงค์และกรอบของ TQF 
3. องค์ประกอบที่ส าคัญของ  TQF 

1. การเรียนรู้ 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับปริญญาตรี 

4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับปริญญาตรี  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thailand Qualification Framework for Higher Education ; TQF : HEd) 
TQF : HEd  หรือ  TQF  หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  

1. ระดับคุณวุฒิ 
2. การแบ่งสายวิชา 
3. ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับคุณวุฒิ  
5. ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ 
6. ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ 
7. การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

8. ระบบและกลไกท่ีให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิต
บัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์และกรอบของ TQF 
1. วัตถุประสงค์ของการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF : HEd) คือ เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   และเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 

2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประกอบด้วย 
1. ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ ระดับที่ 1 อนุปริญญา  (3 ปี)  ระดับท่ี 2  ปริญญาตรี  ระดับท่ี 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับท่ี 4 ปริญญาโท และ ระดับ

ที่ 5 ปริญญาเอก 
2. คุณภาพของบัณฑิต ทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้อง

ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน  คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะ  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. องค์ประกอบท่ีส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. การเรียนรู้ หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา TQF  ก าหนดผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน  ดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  หมายถึง  การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งใน

ส่วนตนและส่วนรวม  ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่อง
ส่วนตัวและสังคม 

2. ด้านความรู้ (Knowledge)  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจ  การนึกคิดและการน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงใน
หลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้  ความเข้าใจ  ใน
แนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการต่างๆ  ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and responsibility)  หมายถึง  ความสามารถในการ
ท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis skills, communication and 
information technology skills)  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ  ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับปริญญาตรี 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม   ความรู้สึกของผู้อื่น ค่ านิยม

พ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ   แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม   อาทิ  มีวินัย   มีความรับผิดชอบ   ซื่อสัตย์
สุจริต  เสียสละ  เป็นแบบอย่างท่ีดี  เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก  เป็นต้น 

2. ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ   ตระหนัก  รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องส าหรับหลักสูตร
วิชาชีพ  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา   และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา
และการต่อยอด องค์ความรู้   ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจะ ต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ   กฎระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ ์

3. ด้านทักษะทางปัญญา  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย  และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง   สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน   และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี   ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ   สามารถใช้ทักษะ
และความข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ   ส าหรับหลักฐานวิชาชีพ   นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อ  การแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์   ไม่ว่าจะเป็นผู้น า
หรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า ในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา   มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็น
ปัญหา  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า   และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล แปลความหมาย   และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด   การเขียน   สามารถเลือกใช้รูปแบบของ การน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกัน 

4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับปริญญาตรี 
1. มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา  และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่มโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่

เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 
2. สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถาน การณ์

อ่ืนๆ 
3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาชาวิชาของ

ตน 
4. มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย  และเพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ 
5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 



 

(ร่าง)แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ

ประโยชน์ส่วนรวม จิตส านึกรักท้องถิ่น มีความพอเพียง ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญู  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   
2. ด้านความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และวิชาชีพ สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้  
3. ด้านทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมี  หลักการและเหตุผล มี

วิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แก้ไขปัญหา และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ตระหนัก

ถึงสิทธิของตนเอง และผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี  วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มาตรการ  2  : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบถ้วนทุก 
หลักสูตร  ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  และมีความคิดสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัย จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  บุคลากร  และผู้น านักศึกษา  เพ่ือร่วมจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความคิดสร้างสรรค์  และมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ความรู้
ด้านสุขภาพ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R x 8C 
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3R  คือ   Reading   อ่านออก  
(W) Riting  เขียนได้  
(A) Rithemetics  คิดเลขเปน็ 
8C  ได้แก่ - Critical Thinking & Problem Solving ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา 
  - Creativity & Innovation ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

- Collaboration, Teamwork and Leadership ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
  - Cross-cultural Understanding ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์   
  - Communications, Information & Media Literacy ทักษะด้านการ สื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
  - Computing & Media Literacy ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
  - Career & Learning Self-reliance ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
  - Change ทักษะการเปลี่ยนแปลง 
 
 


