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สโมสรนักศึกษา และการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในประจำปGการศึกษา 2562 ภายใตSขSอกำหนดของงานพัฒนานักศึกษาตลอดปGงบประมาณ แผนปฏิบัติงานสโมสร

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร< มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปGการศึกษา 2562 ประกอบดSวยสาระสําคัญ 2 สXวน คือ สXวนที่ 1 บทนำ สXวนท่ี 2 แผนการดำเนินงาน 

โดยในสXวนของแผนปฏิบัติการประจําปGนี้ไดSกําหนดผูSรับผิดชอบในการดําเนินโครงการและกิจกรรมไวSอยXางชัดเจน เพื่อใหSการดําเนินงานรXวมกันอยXางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุตามเป\าหมายท่ีไดSวางไวS โดยสอดคลSองกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร<และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาพรวม 

ทั้งนี้ ในนามของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร< ใครXขอบพระคุณผูSบริหาร คณาจารย<และบุคลากรทุกทXานที่มีสXวนรXวมคิดและรXวมทําใหSแผนปฏิบัติการ

ประจําปGฉบับน้ีสําเร็จลุลXวงไปดSวยดี 
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แผนการดำเนนิงานสโมสรนักศึกษา ป5การศึกษา 2562 

หลักการและเหตุผล      
การเสริมสรSางคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค<คือ เป\าหมายของการผลิตบัณฑิตใหSมีคุณสมบัติดังกลXาว เพื่อใหSบัณฑิตเปfนท่ียอมรับของทุกฝhายที่เกี่ยวขSอง 

การพัฒนาบัณฑิตไปสXูเป\าหมายดังกลXาวจึงมีความสําคัญอยXางย่ิงตXอความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยเฉพาะสโมสรนักศึกษาซึ่งมีหนSาที่โดยตรงในการดำเนินกิจกรรม

รXวมกับงานพัฒนานักศึกษา ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตในความรับผิดชอบของตนเองใหSเปfนไปตามเป\าหมายท่ีกําหนดไวS จึงจําเปfนที่ทุกฝhายที่เกี่ยวขSองตSอง

รXวมมือกันการพัฒนาบัณฑิตใหSมีคุณลักษณะดังกลXาว สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและผูSที่มีสXวนเกี่ยวขSองจําเปfนตSองคิดและวางแผนการพัฒนาใหSครอบคลุมท้ัง

ระบบท้ังในสXวนท่ีเปfนกิจกรรมการเรียนการสอนในหSองเรียน รวมท้ังกิจกรรมเสริมนอกหSองเรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาใชSชีวิตและเรียนอยูXในมหาวิทยาลัย  

ปjจจุบันมหาวิทยาลัย ไดSดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตใหSมีคุณสมบัติที่พึงประสงค<ดังกลXาวรXวมกันอยูXบSางแลSว แตXเพื่อใหSการดําเนินงานดSานการพัฒนา

นักศึกษาของคณะ ความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงไดSจัดโครงการเสริมสรSางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค<เพ่ือจัดทํากิจกรรมท่ีเกXียวขSองกับการสรSางเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค< โดยอาศัยงบประมาณจากงานพัฒนานักศึกษามาจัดกิจกรรมเพ่ือนักศึกษาและคาดวXานักศึกษาในวันน้ีจะพัฒนา ไปสูXบัณฑิตท่ีสมบูรณ<ท้ัง

ทางดSานวิชาการและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปfนตXอความสําเร็จของบัณฑิต 

 

วิสัยทัศนA  

คณะพยาบาลศาสตร<ช้ันนําหน่ึงในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมุXงเนSนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม 

พันธกิจ 

1. สรSางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุXงสูXความเปfนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. สรSางองค<ความรูS วิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือนําไปสูXการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. บริการวิชาการอยXางมีสXวนรXวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปjญญาทSองถ่ิน เพ่ือการดูแลสุขภาพ 
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สมรรถนะหลักและคGานิยมองคAกร 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 

  2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีสรSางนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพ 

คMานิยมองคPกร (Core Value) 

N = Nurturing : ใสใจดูแล 

U = Unity : สามัคคี 

R = Respect : ยอมรับ และใหSเกียรติ 

S = Smart : ฉลาดทางปjญญาและอารมณ< 

E = Empowerment : การเสริมสรSางพลังอํานาจ 

ปณิธาน 

เปfนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีไดSมาตรฐานวิชาชีพ สรSางสรรค<งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรับใชSชุมชนทSองถ่ิน และสังคม สXงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประสานความรXวมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในภูมิภาคลุXมน้ำโขง และอาเซียน 

อัตลักษณA  

“สร$างสรรคP สามัคคี สํานึกดีตMอสังคม” 

สร$างสรรคP (Creative) การพยาบาลท่ีมีองค<ความรูSและใชSนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือตอบสนองสุขภาวะผูSรับบริการไดSอยXางเหมาะสม 

สามัคคี (Harmonious) ความพรSอมเพรียง ปรองดองในหมูXคณะ 

สํานึกดีตMอสังคม (Integrity) การใหSบริการดSานการพยาบาลในชุมชน ทSองถ่ิน และสังคม 
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โครงสรJางสโมสรนักศึกษา 
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รายช่ือสมาชิกสโมสรนักศึกษา ป:การศึกษา 2562 

ลำดับ ช่ือ - นาสกุล ตำแหนMง 

1.  นายวรกฤษ แกSวพิภพ นายกสโมสรนักศึกษา 

2.  นางสาวธนพร อินเขียว รองนายกสโมสรนักศึกษา คนท่ี 1 

3.  นางสาวอภิชญานันต< วรรณจู รองนายกสโมสรนักศึกษา คนท่ี 2 

4.  นางสาวงามนิตย<   สุขผล เลขานุการ 

5.  นางสาวฐิติยาพร  วุฒิภา เหรัญญิก 

ฝfายคัทเอาทP 

6.  นางสาวศุภาวรรณ  เพ็ชรพลอย ประธานฝhายคัทเอาท<  

7.  นางสาวอภัสรา   อัปการัตน< รองประธานฝhายคัทเอาท< 

8.  นางสาวธีราพรรณ  ทองดี เลขานุการฝhายคัทเอาท< 

9.  นางสาวธมลวรรณ ตาลประไพ   กรรมการ 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 3  

10.  นางสาวธนัญญา  กันนิดา สมาชิก 

11.  นางสาวอายลัดดา  ธรรมปjต สมาชิก 

12.  นางสาวกาญจนา  เจริญรัมย< สมาชิก 

13.  นายจิรายุส  คำหารพล สมาชิก 

14.  นางสาวธิดารัตน<  เกวใจ สมาชิก 
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ลำดับ ช่ือ - นาสกุล ตำแหนMง 

15.  นางสาวอทิตติยา  วิเศษทรัพย< สมาชิก 

16.  นายภูวรินทร<  จันทร<เติม สมาชิก 

17.  นางสาวพรนภัส  อัฐทอง สมาชิก 

18.  นายกิตติศักด์ิ  ศรีดาคุณ สมาชิก 

19.  นางสาวณัฐกานต<  จันทะแสง สมาชิก 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 2  

20.  นางสาวพรชนก  มานพ สมาชิก 

21.  นางสาวอรุณี   จาธุนิน สมาชิก 

22.  นางสาวณัฐกมล  รXวมสุข สมาชิก 

23.  นางสาวอาริยา  ธรรมโส สมาชิก 

24.  นางสาวมินตรา  โคตรศรี สมาชิก 

25.  นางสาวเก้ือกูล  สมัครสมาน สมาชิก 

26.  นางสาวเจษฎาภรณ<   ทิพย<รมย< สมาชิก 

27.  นางสาวกัญญารัตน<  คำโม สมาชิก 

28.  นายศักย<ศรณ<  พลตรี สมาชิก 

ฝfายสถานท่ี 

29.  นางสาววิชชุตา  สิมมา ประธานฝhายสถานท่ี 

30.  นางสาวจุติพร  เรืองศรี รองประธานฝhายสถานท่ี 
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ลำดับ ช่ือ - นาสกุล ตำแหนMง 

31.  นางสาวนัฐพร  ตุXนกระโทก เลขานุการฝhายสถานท่ี 

32.  นางสาวสุกัญญา  เสาะรัมย<   กรรมการ 

33.  นางสาวกฤติยาณี  ศรียาโง กรรมการ 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 3  

34.  นางสาวกล่ินสุคนธ<  ทองไพร สมาชิก 

35.  นางสาววรรณวิศา  เทียนวรรณ สมาชิก 

36.  นางสาวรดา  จิตโคตร สมาชิก 

37.  นางสาวสมฤทัย  วันดี สมาชิก 

38.  นายทินภัทร  อุณาสิงห< สมาชิก 

39.  นางสาววราภรณ<  สีจันดี สมาชิก 

40.  นางสาวดวงมณี  กุลชา สมาชิก 

41.  นางสาวจิตราภรณ<  หXอทรัพย< สมาชิก 

42.  นางสาวประภาพร  คำเพราะ สมาชิก 

43.  นายวิทวัส  ปลอดโปรXง สมาชิก 

44.  นางสาวนฤรัตน<  อินสมบัติ สมาชิก 

45.  นางสาวจุฑารัตน<  แซXลิม สมาชิก 

46.  นางสาวธวัลรัตน< ธุระพล สมาชิก 

47.  นางสาวมินตรา  กุลบุตร สมาชิก 
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ลำดับ ช่ือ - นาสกุล ตำแหนMง 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 2   

48.  นางสาวศุภาวรรณ  ชินพันธ< สมาชิก 

49.  นางสาวพิมพ<พิไล  มาลากอง สมาชิก 

50.  นางสาวยุพารัตน<  ป�ดตามานัง สมาชิก 

51.  นางสาววริศรา   เปG�ยมป�ด สมาชิก 

52.  นางสาวชลธิชา  โพธ์ิอามาตร< สมาชิก 

53.  นางสาวอัญธิกา  พรสักหาร สมาชิก 

54.  นางสาวณัฐนรี  เห็นหลอด สมาชิก 

55.  นางสาวกัญญารัตน<  พรหมวิชัย สมาชิก 

56.  นางสาวณyฐอร  เครือใจ สมาชิก 

57.  นางสาวกฤติญา  เส็งนา สมาชิก 

58.  นางสาวบุหลัน  วิเชียร สมาชิก 

59.  นางสาวสลิลทิพย<  จำปGคุณ สมาชิก 

60.  นางสาวสุวลักษณ<   ผมพันธ< สมาชิก 

61.  นางสาว ยุภาภรณ<   บุญเภา สมาชิก 

62.  นางสาววรางคณา   คงสวัสด์ิ สมาชิก 

63.  นางสาวจริยา   เหงSาโอสา สมาชิก 

64.  นางสาวสุพัตรา   ไทยยินดี สมาชิก 
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ลำดับ ช่ือ - นาสกุล ตำแหนMง 

65.  นางสาวพิมพ<ชนก  ไชยวงศ<คต สมาชิก 

66.  นายธีรพัฒน<  ศรีใสย สมาชิก 

67.  นายธนพงษ<  ไชยชาติ สมาชิก 

ฝfายสวัสดิการ 

68.  นางสาวศุภาวรรณ  โคตรมี ประธานฝhายสวัสดิการ 

69.  นางสาวฐิติวรรณ   ทิพย<พิมวงศ< รองประธานฝhายสวัสดิการ  

70.  นางสาวศิรภัทสร  ระวังกิจ เลขานุการฝhายสวัสดิการ  

71.  นางสาวทัศนีย<วรรณ   จูสันเทียะ   กรรมการ  

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 3  

72.  นางสาวธนิศร  ทศนักข< สมาชิก 

73.  นางสาวชัซวานี  สะอา สมาชิก 

74.  นางสาวสุภัสตรา  หนองยาง สมาชิก 

75.  นางสาวจุฬามาศ  มากวิลัย สมาชิก 

76.  นางสาวดารินXา  บุญสมัย สมาชิก 

77.  นางสาวกฤติยา  บุญเนตร สมาชิก 

78.  นางสาวป��นแกSว  ผกากูล สมาชิก 

79.  นางสาวกฤษณา  ปj�นทอง สมาชิก 

80.  นางสาวฉัตรกมล  ทองท่ัว สมาชิก 
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ลำดับ ช่ือ - นาสกุล ตำแหนMง 

81.  นางสาวสุนิสา  ทองวัน สมาชิก 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 2  

82.  นางสาวสตรีรัตน<  กุลชาติ สมาชิก 

83.  นางสาวโสรญา  อXางมัจฉา สมาชิก 

84.  นางสาวศศิกานต<  พรหมผัน สมาชิก 

85.  นางสาวกุลนาฏ  ภูแชXมโชติ สมาชิก 

86.  นางสาววิชุนันท<  ชูชXวย สมาชิก 

87.  นางสาวพิอัษญา  แสนศรี สมาชิก 

88.  นางสาวบุษบา   สิมณี สมาชิก 

89.  นางสาวภัทรวดี  บุตรโต สมาชิก 

90.  นางสาวชรินดา  บุญเล้ียง สมาชิก 

91.  นางสาวนิศารัตน<   แป\นหาญ สมาชิก 

92.  นางสาวฐิติวรรณ  ทิพย<พิมวงศ< สมาชิก 

93.  นางสาวทัศนีย<วรรณ  จูสันเทียะ สมาชิก 

ฝfายพยาบาล 

94.  นางสาวจําปาเทศ  แกSวกัญญา ประธานฝhายพยาบาล  

95.  นางสาวเรือนขวัญ   โมฑรัตน< รองประธานฝhายพยาบาล  

96.  นางสาวมติมนต<  ศรีสังเกต เลขานุการฝhายพยาบาล 
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ลำดับ ช่ือ - นาสกุล ตำแหนMง 

97.  นางสาวกนกนิภา  แกSวกูX กรรมการ  

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 3  

98.  นางสาวชัญญานุช  แกSวบัณฑิต สมาชิก 

99.  นายชัญญานัตน<  ซุXนใชS สมาชิก 

100.  นางสาวสิริกัญญา  ทองมี สมาชิก 

101.  นางสาวจริยาภรณ<  โคตรพันธ< สมาชิก 

102.  นางสาวปjทมวรรณ  คุณพรหม สมาชิก 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 2  

103.  นางสาวเกศิณี  สังโคตร สมาชิก 

104.  นางสาวคัมภีรพรรณ  ศรีนวล สมาชิก 

105.  นางสาวพัชราภา   แกSวประดับ สมาชิก 

106.  นายสุวพิชญ<  แป\นตระกูล สมาชิก 

ฝfายกีฬา 

107.  นางสาวเขมพิชชา  วงษ<โท ประธานฝhายกีฬา 

108.  นางสาวณัฐริกา   พรSอมพูน รองประธานฝhายกีฬา 

109.  นางสาวอมรรัตน<  คําอุต เลขานุการฝhายกีฬา  

110.  นางสาวอมรรัตน<  โฮมแพน กรรมการ 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 3  
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ลำดับ ช่ือ - นาสกุล ตำแหนMง 

111.  นายขจรเกียรติ  บุญเลิศ สมาชิก 

112.  นางสาวเกษศิรินทร<  เกตุแสง สมาชิก 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 2  

113.  นางสาวพรรณภา  บุญราชสุวรรณ สมาชิก 

114.  นางสาวณัฐพร  จิตมาตย< สมาชิก 

115.  นางสาวสุภัสสรา  วิชาพูล สมาชิก 

116.  นางสาวกานต<ธิดา  สีสุดี สมาชิก 

117.  นางสาวนภาพร  สาอXอน สมาชิก 

ฝfายประเมินผล 

118.  นางสาวเสาวลักษณ<  แกSวสด ประธานฝhายประเมินผล  

119.  นางสาวป�ยะธิดา  เยยโพธ์ิ รองประธานฝhายประเมินผล 

120.  นางสาวกฤษตยา  บXอไทย เลขานุการฝhายประเมินผล  

121.  นางสาวปณิตา  ศรีราวี กรรมการ  

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 3   

122.  นางสาวนิรมล  ทองใบ สมาชิก 

123.  นางสาววรรษณาวดี  ศิริจันทร< สมาชิก 

124.  นายศิริมงคล  จารุแพทย< สมาชิก 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 2  
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ลำดับ ช่ือ - นาสกุล ตำแหนMง 

125.  นายวรวิบูลย<  เพชรจันทร< สมาชิก 

126.  นางสาวนันทิพร  พันธ<อุไร สมาชิก 

127.  นางสาวขวัญกมล  ไชยนิล สมาชิก 

128.  นางสาวเกวลิน  หม่ันจิตร สมาชิก 

129.  นางสาวกฤษิณี  เหล่ือง สมาชิก 

130.  นางสาวชลดา  อาจหาญ สมาชิก 

131.  นางสาวนารีรัตน<  นาถมทอง สมาชิก 

132.  นายพงศธร  กุลสะโมรินทร< สมาชิก 

133.  นางสาวอนิสรา  วงศ<จันทร< สมาชิก 

134.  นางสาวชนนิกานต<  ลาดโพธ์ิ สมาชิก 

ฝfายสันทนาการ 

135.  นางสาวรุXงนภา  ศรีนวลจันทร< ประธานฝhายสันทนาการ  

136.  นายอิสระพงษ<  พันธะชุม รองประธานฝhายสันทนาการ  

137.  นางสาวณัฐราภรณ<  เขียวศรี เลขานุการฝhายสันทนาการ  

138.  นางสาวชุติกาญจน<  ทองคำ กรรมการ  

139.  นางสาวสุธาริณี   คงศรี กรรมการ 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 3  

140.  นางสาวจิตติมา  นึกชนะ สมาชิก 
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ลำดับ ช่ือ - นาสกุล ตำแหนMง 

141.  นางสาวกัลย<สุดา  ทองทิพย< สมาชิก 

142.  นางสาวณัฐกฤตา  ราชบุตร สมาชิก 

143.  น.ส.กรรณิการ<  พละสินธุ< สมาชิก 

144.  น.ส.กนิษฐา  ธรรมปjทม< สมาชิก 

นักศึกษาพยาบาลช้ันป:ท่ี 2  

145.  นางสาวสุปรียา   สวัสด์ิเจริญ สมาชิก 

146.  นางสาวสุกรี   ศรีสวXางปjญญากุล สมาชิก 

147.  นางสาวรัชฎาภรณ<    อนุสนธ์ิ สมาชิก 

148.  นางสาวเจนจิรา    ผิวทอง สมาชิก 

149.  นายสุธิพงษ<     สีลาโส สมาชิก 

150.  นางสาวสมัชยา    สะเกษ สมาชิก 

151.  นางสาวชนกสุดา   สังข<ทอง สมาชิก 

152.  นางสาวนิธิภรณ<    โฮมแสน สมาชิก 

153.  นางสาวมนิดา    ชมภู สมาชิก 

154.  นางสาวสุนันทา    จำชาติ สมาชิก 

155.  นายสิทธิศักด์ิ    ยอดยศ สมาชิก 

156.  นางสาวสุนิสา    สุรารัก สมาชิก 

157.  นางสาวชลลดา   ไชยงาม สมาชิก 
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วัตถุประสงคAของการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา 

1) เพ่ือใหSนักศึกษามีความคิดทางดSานวิชาการและวิชาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค<ของคณะและมหาวิทยาลัย  

2) เพ่ือใหSนักศึกษามีแนวทางในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและเม่ือสำเร็จการศึกษาแลSวสามารถไปประกอบอาชีพอยXางม่ันคงและมีความสุข  

3) เพ่ือสXงเสริมใหSนักศึกษามีสุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรงรูSแพS รูSชนะ และรูSอภัย  

4) เพ่ือใหSนักศึกษาไดSมีจิตสำนึกท่ีดีและหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมทSองถ่ิน  

5) เพ่ือใหSนักศึกษาเปfนผูSท่ีรูSจักเสียสละเอ้ืออาทรมีน้ำใจแกXบุคคลอ่ืนในสังคมและเปfนผูSบำเพ็ญประโยชน< 

ความสอดคลJองเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรAและแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา 

ยุทธศาสตรPท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตให$มีคุณภาพอยMางโดดเดMนและพัฒนากำลังคนให$ทันตMอการเปล่ียนแปลงของโลก 

เป#าประสงค* 

(Strategic goal) 

ตัวช้ีวัดเป#าประสงค* 

(Lagging KPIs) 

เป#าหมาย กลยุทธ* 

(Strategy) 

โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยRอย ผูVรับผิดชอบ 

1.3 บัณฑิตเป-นพลเมืองท่ีมี

คุณค:าต:อสังคมไทยและ

สังคมโลก 

จำนวนนักศึกษาท่ีไดJรับ

รางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

1 คน 1.3.1 ส:งเสริมความเป-นพลเมืองท่ีมี

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีคุณค:า

ต:อสังคมไทยและสังคมโลกเพ่ือรองรับ

การเปล่ียนแปลงในโลกอนาคต 

1.3.2 สรJางแรงจูงใจสู:การเป-นพลเมือง

ท่ีสมบูรณQ 

โครงการสโมสรนักศึกษา 1. พ่ีรักนJอง 

2. ไหวJครู 

3. กีฬาเฟรชชี 

4. แสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต 

5. กีฬา Health science คร้ังท่ี 14 

6. ตJนกลJานักกิจกรรม (งานเกษตรอีสาน

ใตJ) 

7. สักการะหลวงปูeชา จิตอาสาทำบุญตุน

ความดี สืบสานประเพณีบุญผะเหวด 

สโมสรนักศึกษา 
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เป#าประสงค* 

(Strategic goal) 

ตัวช้ีวัดเป#าประสงค* 

(Lagging KPIs) 

เป#าหมาย กลยุทธ* 

(Strategy) 

โครงการหลัก กิจกรรม/โครงการยRอย ผูVรับผิดชอบ 

8. เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาและ

ประกันคุณภาพ 

9. ค:ายพยาบาลอาสาร:วมใจส:งเสริม

สุขภาพชุมชน คร้ังท่ี 6 

10. อำลาพ่ีปm 4 จบการศึกษา 

11. สานสัมพันธQสู:งานสรJางสรรคQสโมสร

นักศึกษา 

12. ติวเพ่ือนJอง 

13. ลอยกระทง 

14. ประกวด Freshy boy & girl 
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ความสอดคลJองเชื่อมโยงกิจกรรม/โครงการยGอยตGออัตลักษณAและมาตรฐานผลการเรียนรูJตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหGงชาติ 5 ประการ 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ อัตลักษณ5 TQF 

สร:างสรรค5 สามัคค ี สำนึกดตี?อสังคม คุณธรรมฯ ความรู: ปFญญา ความสัมพันธ5ฯ วิเคราะห5เชิง

ตัวเลขฯ 

1 พี่รักนLอง ü ü ü ü  ü ü ü 

2 ไหวLคร ู ü ü ü ü  ü ü ü 

3 กีฬาเฟรชช ี ü ü ü ü  ü ü ü 

4 แสดงความยินดีพี่บัณฑิต ü ü    ü ü ü 

5 กีฬา Health science ครั้งที่ 14 ü ü ü ü  ü ü ü 

6 ตLนกลLานักกิจกรรม ü ü ü  ü ü ü ü 

7 สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ü ü ü   ü ü ü 

8 เลือกตั้งฯ และประกันคุณภาพ   ü  ü ü ü ü 

9 คgายพยาบาลอาสาฯ ครั้งที่ 6 ü ü ü ü ü ü ü ü 

10 อำลาพี่ป5 4 จบการศึกษา ü ü    ü ü ü 

11 สานสัมพันธAสูgงานสรLางสรรคAสโมฯ  ü ü   ü ü ü 

12 ติวเพื่อนLอง  ü   ü ü ü ü 

13 ลอยกระทง ü ü ü   ü ü ü 

14 ประกวด Freshyฯ ü ü    ü ü ü 
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ตัวชี้วัดและคGาเปVาหมายของแผนปฏิบัติการ  

ตัวช้ีวัด หนMวยวัด 
คMาเปvาหมาย 

2560 2561 2562 2563 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับประโยชน<

ของกิจกรรมเสริมหลักสูตรชXวยสXงเสริมใหSมี

คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหXงชาติ 5 ประการ   

ระดับ 3.51 3.51 3.75 3.80 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตXอคุณภาพการจัด

พ้ืนท่ีเพ่ือใหSนักศึกษาทำกิจกรรมและแสดงออก

อยXางสรSางสรรค< 

ระดับ 3.51 3.51 3.75 3.75 
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โครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา ประจำป;การศึกษา 2562 

กิจกรรม 

ความสอดคล:อง แหล?งงบประมาณ 

หมวดรายจ?าย งบประมาณ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

อาจารย5ที่

ปรึกษา

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร5 เปTาประสงค5 กลยุทธ5 สภาฯ TQF รายได: แผ?นดิน ผลิตเพิ่ม 

5.1 พี่รักนLอง 1 1.3 1.3.1 

1.3.2 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

    �63 งบเงินอุดหนุน 26,330 เชิงปริมาณ  

- กลุgมเปnาหมายเขLารgวม

โครงการมากกวgารLอยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของ

ผูLเขLารgวมกิจกรรม (> 3.75 

จากคะแนนเต็ม 5) 

- ระดับความพึงพอใจของ

ผูLเขLารgวมกิจกรรมตgอ

ประโยชนAที่ไดLรับจากการเขLา

รgวมกิจกรรมฯเฉลี่ย (> 3.75 

จากคะแนนเต็ม 5)  

 - ระดับการบรรลุ

วัตถปุระสงคAของกิจกรรมฯ

เฉลี่ย (> 3.75 จากคะแนน

เต็ม 5)  

  

  

อ.สุดารักษQ 
5.2 ไหวLคร ู         �63 งบเงินอุดหนุน 15,200 

5.3 กีฬา freshy       
    �63 งบเงินอุดหนุน 88,400 

5.4 แสดงความยินดี

พี่บัณฑิต 

        
 

    �63 งบเงินอุดหนุน 25,040 

อ.นิชนันทQ 

5.5 กีฬา Health 

Science ครั้งที่ 14 

             �63 งบเงินอุดหนุน 52,130 

อ.ยมนา 

อ.เพ็ญ

พักตรA 

อ.เบญจมา

ภรณA 

5.6 ตLนกลLานัก

กิจกรรมงานเกษตร

อีสานใตL 
             �63 งบเงินอุดหนุน 8,430 

อ.อุไรวรรณ 

อ.ณัฐนันทQ 

5.7 สรLางสรรคA

ประเพณี สามัคคี

กันเกรา นLองอLายเตLา

เอาบุญผะเหวต               �63 งบเงินอุดหนุน 20,000 อ.ยมนา 
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กิจกรรม 

ความสอดคล:อง แหล?งงบประมาณ 

หมวดรายจ?าย งบประมาณ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

อาจารย5ที่

ปรึกษา

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร5 เปTาประสงค5 กลยุทธ5 สภาฯ TQF รายได: แผ?นดิน ผลิตเพิ่ม 

5.8 กิจกรรมเลือกตั้ง

นายกสโมสรนักศึกษา 

และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

              �63 งบเงินอุดหนุน 2,820 อ.สุดารักษA 

5.9 กิจกรรมคgาย

พยาบาลอาสารgวมใจ

สgงเสริมสุขภาพชุมชน 

ครั้งที่ 6 

              �63 งบเงินอุดหนุน 63,660 อ.ไพลิน 

5.10 กิจกรรม อำลา

พี่ป5 4 จบการศึกษา 
              �63 งบเงินอุดหนุน 13,450 

  

5.11 กิจกรรมสาน

สัมพันธAสูgงาน

สรLางสรรคAสโมสร

นักศึกษา 

          

    �63 งบเงินอุดหนุน 95,260 อ.ณัฐสุดา 

5.12 ติวเพื่อนLอง         
    �63 งบเงินอุดหนุน 5,500 อ.อังศวีรA 

5.13 ลอยกระทง         
    �63 งบเงินอุดหนุน 7,100 อ.สุดารักษA 

5.14 ประกวด  

Freshy Boy & Girl              �63 งบเงินอุดหนุน 17,100 สิรินุช 

รวมงบประมาณทั้งโครงการ 
440,420  

 

 


