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9. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษาเปนงานที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้ง
ดานวิชาการ  วิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม   การจัดกิจกรรมตาง ๆ    จึงมุงสนับสนุนใหนักศึกษาเปนคนดี เกง มี
ความสุข มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  มีความเปนผูนํา  คิดเปน  มีวินัยมีคุณธรรม  และมีสุขภาพดี  สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   ดังนั้น   จึงมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ  อยางกวางขวางทั้งในลักษณะของกิจกรรมที่
คณะพยาบาลศาสตรจัดใหเพื่อพัฒนานักศึกษา  ไดแก  การสัมมนาหรือการจัดบรรยายพิเศษ  การปฐมนิเทศ  และการ
ปจฉิมนิเทศ  หรือกิจกรรมสื่อสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา  นอกจากนั้น  ยังมีกิจกรรมที่นักศึกษาเปนผูริเริ่ม
และรับผิดชอบดําเนินการเองซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่เช่ือมความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนอง และสมาคมวิชาชีพ 
กีฬา สงเสริมสุขภาพ และนันทนาการ ตลอดจนกิจกรรมการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   และกิจกรรมการ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
 
 9.1 กิจกรรมสําหรับนักศึกษา 
      ในปงบประมาณ 2547 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 19  กิจกรรม โดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2547 รวมทั้งสิ้น   321,714  บาท   
สามารถจําแนกประเภทกิจกรรมดังตอไปนี้ 
 

(1). กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จํานวน 5    โครงการ 
1.1 การจัดโครงการสัมมนา เรื่องเรียนพยาบาลดวยปญญานําพาสูความสําเร็จ สําหรับ 

                              นักศึกษาชั้นปที่2  จํานวน  128  คน 
1.2 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่  4  นักศึกษาพยาบาลตอเนื่องช้ันป  2                                      
      และนักศึกษาจากสถาบันสมทบ   จํานวนทั้งหมด 328 คน 
1.3 โครงการรักษคนดี สําหรับนักศึกษาพยาบาลปที่ 2,3,4 และหลักสูตรตอเนื่องปที่  2         
       จํานวนทั้งหมด  497  คน 

1.4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาพยาบาล  และคณาจารยจํานวนทั้งหมด        
      103 คน 
1.5 พิธีมอบหมวกและเข็มนักศึกษาปที่ 3 ผูเขารวมกิจกรรมเปนนักศึกษาทุกช้ันป    
      นักศึกษาและคณาจารยรวม   650  คน 

(2).  กิจกรรมเพื่อการเตรียมความพรอมในการเขาสูวิชาชีพใหแกนักศึกษา 
2.1 การจัดโครงการเตรียมความพรอมเขาสูวิชาชีพ : บนเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพ                
การพยาบาล  สําหรับนักศึกษาพยาบาลปที่ 4  และนักศึกษาพยาบาลตอเนื่องปที่  2           
จํานวน 141 คน 

(3).  กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตในดานปจจัยเกื้อหนุน 
  3.1 โครงการมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาพยาบาลจํานวน  67  คน 
  3.2 โครงการเยี่ยมบานนักศึกษารับทุน  จํานวน  6  ราย 
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(4).  กิจกรรมเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบัณฑิตศึกษา คณาจารย และนักศึกษาปจจุบัน 
 4.1 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร    ผูเขารวม กิจกรรมคือ        

    คณาจารย บัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันจํานวน  250  คน 

(5). กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการปรับตัวในการอยูรวมกับผูอื่น การมีระเบียบวินัยและ 
             สามัคคี 

5.1 โครงการปฐมนิเทศหอพัก   สําหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก    จํานวน  123 คน 
5.2  โครงการสัมมนาเรื่อง  “ ใสใจสักนิด….เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนพยาบาล”   
       สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (หลักสูตรปกติ, หลักสูตรนานาชาติ)    และนักศึกษาหลักสูตร    
       ตอเนื่องปที่ 1     รวมจํานวน 148 คน 
5.3  โครงการหอพักนาอยู ผูเขารวมกิจกรรมคือนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่จํานวน 200  คน 
5.4  โครงการประดิษฐของที่ระลึก “อนุรักษศิลปะไทย…รอยมาลัย”     ผูเขารวมกิจกรรม 
        คือคณาจารย นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักและผูที่สนใจ   จํานวน  20  คน 
5.5 โครงการสัมมนาเรื่อง “เรียนพยาบาลอยางไรใหมีความสุข ” สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3     
        จํานวน  125 คน 

  5.6  โครงการทําการดอวยพร   สําหรับนักศึกษาพยาบาล จํานวน      9  คน 
  5.7  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต  สําหรับนักศึกษาพยาบาล จํานวน  201  คน 
  5.8  โครงการประดิษฐกระทง   สําหรับนักศึกษาพยาบาล จํานวน    33  คน 

(6). กิจกรรมเพื่อวางแผนและสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตางๆ 
6.1 โครงการสัมมนาอาจารยและกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ และสถาบันสมทบ  

                                จํานวน  86 คน 
  6.2 โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารยและเจาหนาที่ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                 
                                     จํานวน  15  คน 

9.2 ทุนการศึกษา 

 ในปงบประมาณ  2547  คณะกรรมการจัดสรรทุนนักศึกษาไดจัดสรรทุนใหแกนักศึกษาที่มีความจําเปนใน
เรื่อง   คาใชจายในการศึกษา  จํานวน  81  ทุน  เปนเงิน   687,425  บาท  โดยในป 2546 มีจํานวนทุนทั้งหมด 109 ทุน 
เปนเงิน 918,100 บาท 
 นอกเหนือจากทุนการศึกษาแลว คณะพยาบาลศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ใหเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในตางประเทศดวย โดยมีนักศึษาเขารวมโครงการ 15 ราย 
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ตารางที่  19 ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจําแนกตามแหลงทุน 

จํานวนทุน จํานวนเงิน 
ประเภททุน 

ป 2547 ป 2547 

ทุนอุดหนุนการศึกษา 

ก. ทุนการศึกษาจากเงินบริจาค 
ข. ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได 

(ทุนนักศึกษาชวยงาน) 
ค. ทุนการศึกษาจากงบประมาณแผนดิน 
                                              รวม 

ทุนในลักษณะอื่นๆ 

ก.   ทุนพันธะผูกพันสําหรับนักศึกษาที่ทําสัญญา 
ข.   กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

 
 

56 
5 
 

20 
81 

 
251 
350 

 

 
 

458,800 
128,625 

 
100,000 
687,425 

 
2,811,000 

14,386,750 

 

หมายเหตุ 

ก. เงินบริจาค 
- ประเภทตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา (ดอกผล) จํานวน     2  ทุน       เปนเงิน   15,000   บาท 
- ประเภทตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา (รายป)     จํานวน   19   ทุน           “           257,000   บาท 
- ประเภทเฉพาะปการศึกษา (ดอกผล)              จํานวน   14   ทุน           “       85,800   บาท    
- ประเภทเฉพาะปการศึกษา (รายป)               จํานวน   21   ทุน           “           101,000   บาท 

ข   เงินงบประมาณแผนดิน                          
            -     ประเภทเฉพาะปการศึกษา                จํานวน   20   ทุน           “          100,000    บาท     

 ค  เงินงบประมาณรายไดคณะ 

-    ประเภททุนทํางาน    จํานวน     5  ทุน            “      128,625   บาท 
รวมเปน  จํานวน   81  ทุน            “      687,425    บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป 2547 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

                                                                                                                                                         52 

 
โครงการประดิษฐของที่ระลึก 

“ อนุรักษศิลปะไทย…รอยมาลัย ” 

 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาพยาบาล 

 
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล 

 

 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 

 
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต 

 
โครงการสัมมนาเรื่อง 

“ เรียนพยาบาลอยางไรใหมีความสุข ” 

 
พิธีมอบหมวกและเข็มนักศึกษาปที่ 3 

 
พิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2547 
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9.3 กิจกรรมหอพัก  
(1) การบริหารจัดการหอพักดําเนินการในลักษณะ “ ศูนยการศึกษาและอาศัย ” 

   งานหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  เปนงานจัดบริการดานที่พักอาศัยและสงเสริม
สนับสนุนทางราชการสําหรับนักศึกษาพยาบาลตั้งแตช้ันปที่ 2 เปนตนไป เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลนั้น นักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติงานหอผูปวยในเวลาราชการและยามวิกาล เพื่อความสะดวกและปลอดภัย อีกทั้ง
เปนการสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีและบทบาทการอยูรวมกันกับบุคคลอื่นในสังคม 

หอพักเปนสวนหน่ึงในงานฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีประธานอาจารยที่ปรึกษาหอพัก 1 
คน      ผูปกครองหอพัก 1 คนและอาจารยที่ปรึกษาหอพัก 4 คน เปนผูดําเนินการบริหารจัดการหอพักและควบคุมดูแล
ใหนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก ในสวนของนักศึกษาจะมีกรรมการหอพักที่ประกอบดวยนักศึกษาทุกช้ันป 
จํานวน 24 คน ชวยดูแลเพื่อนนักศึกษาดวยกันในหอพัก และประสานงานกับทีมอาจารยที่ปรึกษาหอพักในกิจกรรม
ตางๆ ของหอพักนอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทางหอพักจัดใหแกนักศึกษาเพื่อการเปนศูนยการศึกษาและ
อาศัย ดังตอไปนี้ 

1. หองอานหนังสือ ช้ันละ 1 หองใหญ จัดใหมีช้ัน 2,3,4 และหองเล็กช้ัน 4 จํานวน 1 หอง 
2. หองพักผอน มีทุกช้ัน ประกอบดวยโทรทัศน ชุดรับแขก โตะ/เกาอี้ สําหรับนั่งทํากิจกรรมกลุม 
3. หองพระ/หองสมุด  จํานวน 1 หอง 
4. หองปวยสําหรับนักศึกษาที่ไมสบายนอนพักทั้งหอพักชายและหอพักหญิง  
5. หองคอมพิวเตอรจํานวน  2  หอง  สําหรับนักศึกษาที่สามารถติดตอ   Internet   ไดโดยในปจจุบันมี

คอมพิวเตอรที่หองคอมพิวเตอร ช้ัน 1 จํานวน  20  เครื่อง ไดรับจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน  10  เครื่อง     คณะ ฯ จัดสรรให 10 เครื่อง และหองคอมพิวเตอรช้ัน 
2  มีจํานวน  25  เครื่อง เปนเครื่องที่ทางคณะ ฯ จัดสรรให 

6. หองสโมสรนักศึกษา 
7. หองชมรมตางๆ  
8. หองออกกําลังกาย 
9. จัดมุมอานหนังสือพิมพ/วารสาร บริเวณหองโถง และทางเชื่อมช้ัน 2, 3, 4 
10. จัดโทรทัศนบริเวณหองโถง  2 จุด ไวบริการโดยเปนโทรทัศนที่รับสัญญาณ UBC 1 จุดและ

โทรทัศนสําหรับชองรายการปกติ 1 จุด 
11. จัดมุมรับแขกของนักศึกษาบริเวณหองโถง 2 จุด 

( 2 ) จํานวนหองพักและจํานวนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก 

  หอพักนักศึกษาพยาบาล ใหบริการแกนักศึกษาพยาบาลศาสตร ตลอดปการศึกษารวมทั้งภาคเรียน
ฤดูรอน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สวนนักศึกษาหลักสูตรอื่นมีบริการหอพักใน
กํากับ 2 (หอพยาบาล) ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกัน นักศึกษาที่อาศัยในหอพักนักศึกษาพยาบาล ในป 2547 จํานวน 379 คน 
และในป 2546 จํานวน  474 คน 

 

 

 

 




