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 จากการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ได้มีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือความสะดวกและเป็นการวางแผนงานแบบมีส่วนร่วมของ คณาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา ให้เกิดการมีส่วนร่ วมและเข้าใจบริบทงาน ด้านงานพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาคณะ  
 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560  ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพ่ือน าบรรจุ
เข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้เพ่ือความสอดคล้องกับงานจึงได้ จัดท าแผนย่อย ของงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับงานสโมสรนักศึกษา เพ่ือสะดวกต่อการด าเนินการ  
 ทั้งนี้งานพัฒนานักศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารที่สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมดังกล่าว และใคร่ขอขอบพระคุณ คณาจารย์บุคลาก ร และขอบคุณ
นักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ โดยผ่าน สโมสรนักศึกษา เพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของงานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาดังกล่าว  
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1.  ส่วนน า 
ความเปนมา  

คณะพยาบาลศาสตร มีฐานะเปนองคกรในก ากับของมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ตามประกาศสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 โดยการอนุมตัิในการประชุมสภามหาวิทยาลยั ท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดน าเสนอ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสตูรใหม พ.ศ. 
2553 ) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และสภามหา วิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันท่ี 28พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ทั้งนี้หลักสูตรไดม ีการปรับปรุง ใน พ.ศ. 2558 โดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 เมื่อ
วันท่ี 31 มกราคม 2558 และสภาการพยาบาลไดใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการผลิตบณัฑิตพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการของ 
ทองถิ่นในเขตอีสานใต จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ เนนใหนักศึกษาเปนผใูฝร ูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจติส านึกในการแกปญหาอยางมีวิจารณาน ใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เหมาะสม ในการคนควาหาความร ู

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ปรัชญา   
     ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง  
ปณิธาน  
     ผลิตบัณฑิตพยาบาลทีเ่ป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสังคม 
วิสัยทัศน์ 
     คณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
พันธกิจ 
     1.  สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
     2.  สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
     3.  บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
     4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น และประเทศชาติ เรยีนรู้วัฒนธรรมดา้นการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน  

      5.  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มคีวามเป็นเลศิทางวิชาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีจิตส านึกต่อท้องถิ่น และมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อน าไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน   
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 3. บริการวิชาการที่เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และอาเซียน 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อน าไปประยุกต์ ใช้และปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน  
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

เอกลักษณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
“ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลมุน้ าโขง”   

ภูมิปญญา  หมายถึง  การเรียนร ูความสามารถ ความเชื่อที่น าไปสกูารปฏิบัตเิพื่อแกปญหาของมนุษย  
ลมุน้ าโขง   หมายถึง  ไทย กัมพูชา พมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และจีนตอน ใต (ยูนนาน) 

อัตลักษณน์ักศกึษา (Student  Identify) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
“ สรางสรรค สามัคคี  ส านักดีตอสังคม ”  

สรางสรรค (Creative)   การพยาบาลทีม่ีองคความรแูละใชนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อตอบสนอง สุขภาวะผรูับบริการไดอยางเหมาะสม  
สามัคคี (Harmonious)  ความพรอมเพรียง ปรองดองในหมูคณะ  
ส านึกดีตอสังคม (Integrity)  การใหบริการดานการพยาบาลในชุมชน ทองถิ่น และสังคม 

ข้อมูลนักศกึษา  ปีการศึกษา 2560  
1. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ช้ันปีท่ี 1   จ านวน  74  คน  

  2. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ช้ันปีท่ี 2   จ านวน  74  คน 
  3. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ช้ันปีท่ี 3   จ านวน  85  คน 
  4. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ช้ันปีท่ี 4   จ านวน  63  คน 

รวมจ านวนนกัศึกษา                    จ านวน  296 คน 
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โครงสร้างของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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สายการบังคับบัญชา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
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ความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ในงานประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับหลักสูตร 
(คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2557, 68-71) 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับคณะ 
(คู่มือกาประกนัคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา, 2557, 103-105) 

 

สภาการพยาบาล 
(สภาการพยาบาล, 2556, 23-24) 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวการศึกษาปริญญาตรี 
- การพั ฒ น าศั กยภ าพ นั ก ศึก ษ า แ ละก าร

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

- การคงอยู่  
- การส าเร็จการศึกษา  

   - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  
2. มีการใช้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง

เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา  
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม และการจัดบริการในข้อ 1 -3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อ

ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยนักศึกษามีส่วน

ร่วมในการท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครอบ
ถ้วน ประกอบด้วย 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา  
1) มีแผนงานและโครงการพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา พยาบาลศาสตร์ทุกด้านตาม
เกณฑ์สกอ. และตามอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยมีงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนานักศึกษาท่ี เพียงพอทุกด้าน  

2) มีการพัฒนานักศึกษาตามแผนโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

3) มีองค์กรนักศึกษาและมีสถานท่ีด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

4) นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมท่ี
ด าเนิน โดยนักศึกษาอย่างเป็นระบบ (PDCA)  

5) ผลความพึงพอใจต่อกิจกรรม /โครงการพัฒนานักศึกษาของ
นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ กิจกรรม/โครงการ อยู่ใน
ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  

6) มีการประเมินแผนงานพัฒนานักศึกษาและน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา 

1.มีระบบการดูแลและให้ค าปรึกษาท่ีนักศึกษาสามารถขอค าปรึกษา/
ช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็ว  

2.มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบชัดเจน  
3. มีแนวปฏิบัติการรักษาความลับข้อมูลนักศึกษา  
4. มีการรายงานความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการ

พัฒนานักศึกษาตามประเด็น/ปัญหาความต้องการของนักศึกษา (ถ้า
นักศึกษามีปัญหา) ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาทุกภาคการศึกษา  

5. มีระบบเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา 

 



แผนปฏิบัติการ งานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560  งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  
1. เพื่อสนับสนุนสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตในคณะและมหาวิทยาลยั อย่างมีความสุขด้านร่างกาย จิตใจ และปัญญา มีสมรรถภาพใน 

การศึกษาเล่าเรยีนและมีทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพ 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกท่ีเหมาะสม เจตคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีความรับผดิชอบ มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ และมีจิตอาสา  
3. เพื่อให้เกิดการเพิม่พูนทักษะชีวิต มุ่งพัฒนาให้เป็นบัณฑติที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ คือ สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละความครอบคลุมของคุณลักษณะบณัฑติพยาบาลที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยั และทักษะในศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของการจัดบริการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตนักศึกษาในระดับมากข้ึนไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51) 

ระดับ 3.51 3.51 3.75 3.80 3.80 

3. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายศิษย์เก่าในด้านการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

ระดับ  3.51 3.75 3.80 3.50 

4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้พื้นที่ในการจัดท ากิจกรรมและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค ์

ระดับ 3.51 3.51 3.75 3.80 3..80 
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โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2560 
ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ระยะ 

เวลา 
หมวด

รายจ่าย 
งบ 

ประมาณ 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ ความสอดคล้อง

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ผู้รับผิดชอบ 
สกอ สภาการ

พยาบาล 
ยุทธ 

ศาสตร์ 
กล
ยุทธ์ 

หลัก
สูตร 

คณะ  1 2 3 4 5 6 

1. โครงการให้ค า 
ปรึกษา 
สวัสดิการและ 
สวัสดิภาพ
นักศึกษา : 
1. เพื่อให้
นักศึกษามี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข 
 

1.1 ชมรมศิษย์เก่า 1ตค60-
30กย61 

  1. เพื่อจัดกิจกรรมทาง
วิชาการให้ศิษย์เก่าได้มี
ความรู้ทันต่อยุคปัจจุบัน 
2. เพื่อให้ศิษย์ ศิษย์
ปัจจุบัน และอาจารย์มี
โอกาสพบปะสังสรรค์  

เชิงปริมาณ  
- จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำร่วมโครง 
กำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของเครือข่าย
ศิษย์เก่าในด้านการให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ มากกวา่ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

1 3 3.2 1.5 14       อ.นิชานันท์ 
อ.ณัฐสุดา 

1.2 ทุน 
การศึกษา 

1ตค60-
30กย61 

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
การจัดสรร
ทุนการศึกษาที่
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ  
- จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำร่วมโครง 
กำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพของการจัดบริการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศกึษา
มากกว่าร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

1 4 3.2 1.5 15       อ.อุไรวรรณ 
อ.อังศวีร์ 

1.3 อาจารย์ที่
ปรึกษา 

1ตค60-
30กย61 

  1. เพื่อช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ทางด้านวิชาการ  ชีวิต
ความเป็นอยู ่ เศรษฐกิจ  
ปัญหาส่วนตวั  รวมถึง

เชิงปริมาณ  
- จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำร่วมโครง 
 กำรมำกกว่ำร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

1 4 3.2 1.5 15       อ.สุพัตตรา 
อ.อาภรณ์ 
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การปรับตัว  การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข   

ต่อการรับค าปรึกษามากกว่า 3.51 
เชิงเวลา  
- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

1.4 พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ที่
ปรึกษา 

1มีค-31
กค61 

  1. เพื่อพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อดูแลช่วยเหลอื
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
ด้วยความรกัและเมตตา
ที่มีต่อศิษย์  และ
ภาคภูมิใจในบทบาทที่ม ี

เชิงปริมาณ  
- จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำร่วมโครง 
กำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพของการจัดบริการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศกึษา
มากกว่าร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

1 4 3.2 1.5 9, 15       อ.กิ่งกาญจน ์
อ.อาภรณ์ 
อ.สุดารักษ ์
 

1.5 สวัสดิการและ
สวัสดิภาพ
นักศึกษา 

1ตค60-
30กย61 

  1. เพื่อด าเนินงาน
ช่วยเหลือนกัศึกษาตรง
ตามสภาพปัญหาได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

เชิงปริมาณ  
- จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำร่วมโครง 
กำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อคุณภาพการจัดพื้นที่ เพือ่ให้
นักศึกษาได้ท ากจิกรรมและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์มากกวา่ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

1 4 3.2 1.5 15       คุณสิรินุช 
อ.สุดารักษ ์

2. โครงการพัฒนา
นักศึกษา : 
1. เพื่อสร้าง
ความตระหนักใน
ความส าคัญของ
การมีคุณธรรม 
จริยธรรมใน

2.1 ปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม ่

1กค-31
สค61 

  1. เพื่อเตรียมนักศึกษา 
ส าหรับการด าเนินชวีิต
ในมหาวิทยาลัย 
 

เชิงปริมาณ  
- จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำร่วมโครง 
กำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อคุณภาพของการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ และการ

1 4 3.2 1.5 15    √   คุณสิรินุช 
อ.สุดารักษ ์
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วิชาชีพพยาบาล
แก่นักศึกษา 
2. เพื่อเสริมสร้าง
นักศึกษาให้มี
ทัศนคติที่ดี และ
น าประสบการณ์
ที่ได้รับไปพัฒนา
ตนเองด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา  

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะมากกวา่
ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

2.2 รวมจิต ผูกใจ 
สายใยรักดอก
พะยอม 

1มีค-31
กค61 

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน และ
ส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และมี
จิตอาสา 
2.เพื่อให้นักศึกษามี 
ความสามัคคี รักใคร่
กลมเกลียวกัน  
3.เพื่อสร้าง 
ความสัมพันธอ์ันดี 
ระหว่างนักศึกษาใน
คณะ 

เชิงปริมาณ  
- จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำร่วมโครง 
กำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
การเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 
80 
เชิงเวลา  
- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

1 5 3.2 1.6 14 √  √ √   อ.เพ็ญพักตร์
อ.สุดารักษ ์
อ.สุพัตตรา 

2.3 ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

1พค-31
กค61 

  1. เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การใช้ชีวิตด้วยความมี
คุณธรรมและจริยธรรม
และน าหลักธรรมค า
สอนของหลักศาสนามา
ใช้ในชีวิตประจาวันได ้
2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม  

เชิงปริมาณ  
- จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำร่วมโครง 
กำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อการได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมมากกวา่ร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

1 5 3.2 1.6 14 √   √   อ.อังศวีร์ 
อ.สุดารักษ ์

2.4 ปัจฉิมนิเทศ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษากอ่นจบ 

1มีค-31
พค61 

  1. เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการเข้าสู่
วิชาชีพพยาบาล 
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพพยาบาล 

เชิงปรมิาณ     
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่า 3.51 

1 5 3.2 1.5 14   √ √ √  อ.ยมนา 
อ.เดือนเพ็ญ 
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3.เพื่อสร้าง 
ความสัมพันธอ์ันดี 
ระหว่างน้อง พี ่และ
อาจารย ์

- ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เกีย่วกับ
ความพร้อมในการท างานและความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเกิดความรัก
ในสถาบันมากกวา่ 3.51 
เชิงเวลา  
- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

3. โครงการสโมสร
นักศึกษา :  
1. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาตาม
คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์โดย
นักศึกษาได้รับ
การพัฒนา
ตนเองภายใต้
กิจกรรมครบทั้ง 
5 ด้าน และตาม
เอกลักษณ์ของ
สถาบันที่วา่ 
“สร้างสรรค์ 
สามัคคี ส านึกดี
ต่อสังคม” 
2. เพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อ
วิชาชีพ สังคม
และประเทศชาติ 
3. เพื่อส่งเสริม
นักศึกษาให้มี

2.1 ค่ายพยาบาล
อาสาร่วมใจ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

1มีค-31
สค61 

  1.เสริมสร้างทักษะการ
ท างานเป็นทีม 
2.เสริมสร้างทักษะด้าน
วิชาชีพ 
3.เสริมสร้างการน า
ความรู้สู่การปฏิบัติเชิง
วิชาชีพ 
4.เสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ  
- จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำยที่เข้ำร่วมโครง 
กำรมำกกวำ่ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
-ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะการ
ท างานเป็นทีมอยู่ในระดับดีมากกว่า
ร้อยละ 80 
-ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะเชิง
วิชาชีพพยาบาลอยู่ในระดับดีมากกวา่
ร้อยละ 80 
-ความคิดเห็นต่อการประยกุต์ความรู้สู่
การปฏิบัติเชิงวิชาชีพอยู่ในระดับดี
มากกว่าร้อยละ 80 
-ทัศนคติต่อวิชาชีพอยู่ในระดับดี
มากกว่าร้อยละ 80 
เชิงเวลา  
- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

1 5 3.2 1.6  √ √ √ √ √  อ.ไพลิน 
อ.เพ็ญพักตร ์

2.2 กีฬา freshy 1-30พย
60 

  1. เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมมี
น้ าใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ 
รู้อภัย  
2. เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินยัในด้านการ
แต่งกาย ตรงต่อเวลา 

เชิงปรมิาณ     
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่า 3.51 
เชิงเวลา  

1 5 3.2 1.6 14 √   √   อ.สุพัตตรา 
อ.ยมนา 
อ.ณัฐสุดา 
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ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
เลือกรับ
วัฒนธรรมที่ดี
งามมาเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

และมีจิตอาสา 
3. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธแ์ละความ
สามัคคีระหว่าง
นักศึกษาในคณะและ
ต่างคณะ 
4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
นักศึกษาด้วยการเล่น
กีฬา 

- ก ำหนดกำรกิจกรรมเสร็จสิ้นตำม
ก ำหนด 

2.3 กีฬา health 
science 

1มค-30
เมย61 

  1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษา  
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
และมีจิตอาสา 

เชิงปรมิาณ 
- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ
มากกว่า 3.51 (คะแนนเต็ม 5) 
 

- ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษา
หลังท ากิจกรรมกอ่ให้เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มากกวา่ 3.51 
- ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษา
หลังท ากิจกรรมให้นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ มากกว่า 3.51 
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

1 5 3.2 1.6 14    √ √  อ.เพ็ญพักตร์
อ.ยมนา 
อ.อาภรณ์ 

2.4 แสดงความ
ยินดีพี่บัณฑิต 

1-31ธค
60 

  1. เพื่อให้อาจารย์ 
บุคลากร และนกัศึกษา
ทุกชั้นปีได้มีโอกาส
แสดงความยินดีกับพี่
บัณฑิต  
2. เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาเห็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านความส าเร็จใน
การเรียน 

เชิงปรมิาณ 
- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ
มากกว่า 3.51 (คะแนนเต็ม 5) 
 

- ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษา
หลังท ากิจกรรมให้นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ มากกว่า 3.51 

1 5 3.2 1.6 14    √   อ.นิชานันท์ 
อ.ณัฐสุดา 
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3. เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคี 
ความสัมพันธอ์ันดี 
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 

เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

2.5 อ าลาพี่ป ี4 จบ
การศึกษา 

1มีค-31
พค61 

  1. เพื่ อ เป็ นการสร้า ง
ขวัญและก าลังใจให้แก่
นั ก ศึกษ าที่ จบ ใหม่ ที่
ก าลังจะก้าวไปสู่วิชาชีพ
พยาบาล 
2. เพื่ อ เป็ นการสร้าง
ความสามัค คี  เรียนรู้
การท างานเป็นหมู่คณะ  

เชิงปรมิาณ 
- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ
มากกว่า 3.51 (คะแนนเต็ม 5) 
 

- ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษา
หลังท ากิจกรรมให้นักศึกษาเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ มากกว่า 3.51 
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสรจ็สิ้นตาม
ก าหนด 

1 5 3.2 1.6 14    √   อ.ยมนา 
อ.อาภรณ์ 
 

2.6 แสดงความ
ยินดีวันมอบหมวก
พยาบาล 

1เมย-
30มิย61 

  1. เพื่อนักศึกษาได้มี
ความตระหนักถึงคุณค่า
และความส าคัญของ
วิชาชีพพยาบาล 
2. เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของวิชาชีพ
พยาบาล 
3. เพื่อให้อาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา
ทุกชั้นปีได้มีโอกาส
แสดงความยินดีกับ
นักศึกษาที่รับหมวกและ
เข็มชั้นปี 
4. เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคี 
ความสัมพันธอ์ันดี 

เชิงปรมิาณ  
- จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่า 3.51 จาก 5 
คะแนนหรือมากกวา่ร้อยละ 80 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพึง
พอใจ และเห็นความส าคัญต่อการสืบ
สานประเพณีมอบหมวกมากกว่าร้อย
ละ 80  
- ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมตามเปา้หมายโครงการ
มากกว่าร้อยละ 82 
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

1 5 3.2 1.6 14    √   อ.สุพัตตรา 
อ.อังศวีร์ 
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ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  
2.7 พะยอมช่อใหม่
ร่วมใจสืบสาน
ประเพณีสักการะ
หลวงปู่ชา 

1ธค60-
30เมย61 

  1. เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจ ตระหนักใน
วัฒนธรรม น าไปสู่ความ
ภาคภูมิใจและรักษาไว้
ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สร้างอัตลักษณ์ให้กับ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีการแต่งกาย
สุภาพ และมีความตรง
ต่อเวลา 
4. เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
5. เพื่ อ ให้ นั ก ศึกษามี
ความสามัคคีในหมู่คณะ  
6. เพื่อให้นักศึกษาได้
เกิ ดความส านึ กดี ต่ อ
สังคม  

เชิงปรมิาณ  
- จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่า 3.51 จาก 5 
คะแนนหรือมากกวา่ร้อยละ 80 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพึง
พอใจ และเห็นความส าคัญต่อการสืบ
สานประเพณสีักการะหลวงปู่ชา
มากกว่าร้อยละ 80  
- ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมตามเปา้หมายโครงการ
มากกว่าร้อยละ 82 
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

1 5 3.2 1.6 14 √  √ √   อ.เดือนเพ็ญ 
อ.กิ่งกาญจน ์

2.8 ติวพื่อน้อง 1ตค60-
30กย61 

  1. เพื่อเสริมความรู้ให้
น้อง 
 

เชิงปรมิาณ  
- จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่า 3.51 จาก 5 
คะแนนหรือมากกวา่ร้อยละ 80  
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

1 5 3.2 1.6 14  √  √   อ.อุไรวรรณ 
อ.กิ่งกาญจน ์

2.9 ดูงานสโมสร 1มีค-31
สค61 

  1.เพื่อส่งเสริม พัฒนา เชิงปรมิาณ  1 5 3.2 1.6 14   √ √ √  อ.เดือนเพ็ญ 
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นักศึกษาและงาน
ประกันคุณภาพ 

ความ สามารถและ 
ทักษะในการท างานเป็น
ทีมให้กับทีมสโมสร 
นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองประกันคุณภาพ 
3. เพื่อวางแผนกจิกรรม 
ของสโมสรนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

- จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. มีแผนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. มีการปฏิบัต ิกิจกรรมตามแผนที่ 
ก าหนดไว้ทุกแผนงาน 
3. มีจ านวนผู้มาเลือกตั้งมากกว่าร้อย
ละ 80 
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

อ.ยมนา 
อ.เพ็ญพักตร ์

2.10 พี่รักน้อง 1กค-30
กย61 

  1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่
ปรับตัวในการใช้ชีวิตใน
คณะและมหาวิทยาลยั
ได้อย่างรวดเร็ว 
2. เพื่อหล่อหลอมความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของนักศึกษาระหว่าง
รุ่นพี่รุ่นน้อง  โดย
ปลูกฝังความเป็นน้อง 
ความภาคภูมิใจในคณะ 
ความรัก ความผูกพัน 
ความสามัคคี มีน้ าใจ 
และการชว่ยเหลือ
แนะน าให้น้องใหม่
สามารถด าเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุข 

เชิงปรมิาณ  
- จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่า 3.51 จาก 5 
คะแนนหรือมากกวา่ร้อยละ 80  
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

1 5 3.2 1.6 14    √   อ.สุดารักษ ์
อ.อังศวีร์ 
อ.สุพัตตรา 

2.11 ไหว้ครู 1กค-31
สค61 

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้
แสดงความเคารพนับถือ
และความกตัญญูต่อครู-
อาจารย์  

เชิงปรมิาณ  
- จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

1 5 3.2 1.6 14       อ.ยมนา 
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2. เพื่อให้เกิดความ
ผูกพันใกล้ชิดระหวา่ง
อาจารย์และลูกศิษย์  
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความสามัคคีกันในหมู่
คณะ 
4. เพื่อสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย 

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่า 3.51 จาก 5 
คะแนนหรือมากกวา่ร้อยละ 80  
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

2.12 ลอยกระทง 1-30พย
60 

  1. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การท างานเป็นทีม 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ความพอเพยีงและ
ปลูกฝังความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
3. เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีการ
ลอยกระทง 

เชิงปรมิาณ  
- จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่า 3.51 จาก 5 
คะแนนหรือมากกวา่ร้อยละ 80  
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

1 5 3.2 1.6 14    √ √  อ.สุดารักษ ์

2.13 ต้นกล้านัก
กิจกรรม 

1ตค60-
30กย61 

  1. เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในนักศึกษา
พยาบาล 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์   
3. เพื่อสร้างให้สามารถ
ท างานร่วมกับสังคมได้ 
และมีจิตสาธารณะ 
 

 

เชิงปรมิาณ  
- จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่า 3.51 จาก 5 
คะแนนหรือมากกวา่ร้อยละ 80  
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

1 5 3.2 1.6  √  √ √ √  อ.เดือนเพ็ญ 
อ.เพ็ญพักตร ์

2.14 เลือกตั้ง 
นายยกสโมสร
นักศึกษา 

1มิย-30
สค61 

  1.เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ฝึกตนเองในการ
ใช้สิทธิ เสรีภาพตาม

เชิงปรมิาณ  
- จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 

1 5 3.2 1.6        อ.เดือนเพ็ญ 
อ.ยมนา 
อ.เพ็ญพักตร ์
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หลักประชาธิปไตย 
2.เ พื่อเลือกตั้งทีม
สโมสรนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์  
 

เชิงคุณภาพ 
- มีทีมสโมสรนักศึกษาที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
เชิงเวลา  
- ก าหนดการกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
ก าหนด 

 
 


