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 งานกิจการนักศึกษาเปนงานที่มีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ทั้งดานวิชาการ  วิชาชีพ  มีคณุธรรมและจริยธรรม   การจัดกิจกรรมตาง ๆ    จึงมุงสนับสนุนใหนักศึกษาเปนคนดี 
เกง มีความสุข มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  มีความเปนผูนํา  คิดเปน  มีวินัยมีคุณธรรม  และมีสุขภาพดี  
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   ดังนั้น   จึงมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ  อยางกวางขวางทั้งในลักษณะ
ของกิจกรรมที่คณะพยาบาลศาสตรจัดใหเพ่ือพัฒนานักศึกษา  ไดแก  การสัมมนาหรือการจัดบรรยายพิเศษ  การ
ปฐมนิเทศ  และการปจฉิมนิเทศ  หรือกิจกรรมสื่อสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา  นอกจากนั้น  ยังมี
กิจกรรมที่นักศึกษาเปนผูริเริ่มและรับผิดชอบดําเนินการเองซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธระหวาง
รุนพ่ีรุนนอง และสมาคมวิชาชีพ กีฬา สงเสริมสุขภาพ และนันทนาการ ตลอดจนกิจกรรมการสงเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   และกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
 

 กิจกรรมสําหรับนักศึกษา 
  ในปงบประมาณ 2549  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมท้ังส้ิน  20 กิจกรรม 
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายไดคณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549 รวมท้ังส้ิน 
356,000 บาท   สามารถจําแนกประเภทกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1) กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ            
จํานวน 7 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาป 2 (หลักสูตรปกติ) 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 
3. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาป 4 และตอเนื่องป 2 
4. พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปนักศึกษาป 3 
5. โครงการรักษคนดี 
6. โครงการพัฒนานักศึกษาป 3 (หลักสูตรปกติ) 
7. โครงการพัฒนานักศึกษาป 1 (หลักสูตรปกติ) 

2) กิจกรรมเพื่อการเตรียมความพรอมในการเขาสูวิชาชีพใหแกนักศึกษา             
จํานวน 2 โครงการ  

1. โครงการพัฒนานักศึกษาป 4 และตอเนื่องป 2 
2. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาป 4 และตอเนื่องป 2 

3) กิจกรรมเพื่อเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตในดานปจจัยเกื้อหนุน จํานวน  3 โครงการ  
1. โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ 
2. โครงการหอพักนาอยู 
3. โครงการเยี่ยมบานนักศึกษาทุน 

4) กิจกรรมเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบัณฑิตศึกษา คณาจารย และนักศึกษา 
      ปจจุบัน จํานวน  1  โครงการ  

1. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานของบัณฑิต 

การพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 
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5) กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืน การมี
ระเบียบวินัยและสามัคคี จํานวน  3  โครงการ  

1. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 
3. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาป 1 
4. โครงการพัฒนานักศึกษานักศึกษาป 2 (หลักสูตรปกติ) 

6) กิจกรรมเพื่อวางแผนและสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตางๆ   
จํานวน  2  โครงการ 

1. โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และกรรมการสโมสร
นักศึกษา 

2. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ 
7) กิจกรรมเพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม  จํานวน 3  โครงการ 

1. โครงการประดิษฐกระทง 
2. โครงการอนุรักษศิลปะไทย...รอยมาลัย 
3. พิธีมอบทุนการศึกษา 
4. โครงการหอพักนาอยู 
 
 

 ทุนการศึกษา 
ในปงบประมาณ  2549  คณะกรรมการจัดสรรทุนนักศึกษาไดจัดสรรทุนใหแก

นักศึกษาที่มีความจําเปนในเรื่องคาใชจายในการศึกษา จํานวน 95 ทุน  เปนเงิน  803,175  บาท   
 

 ตารางที่  21  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจําแนกตามแหลงทุน 
จํานวนทุน จํานวนเงิน 

ประเภททุน 
ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 

ทุนอุดหนุนการศึกษา     
ทุนการศึกษาจากเงินบริจาค 56 57 496,600 633,500 
ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได 
(ทุนนักศึกษาชวยงาน) 

4 20 87,375 
 

75,675 

ทุนการศึกษาจากงบประมาณแผนดิน 20 20 100,000 100,000 
รวม 80 95 683,975 803,175 

ทุนในลักษณะอื่นๆ     
ทุนพันธะผูกพันสําหรับนักศึกษาที่ทําสัญญา 152 55 1,521,000 990,000 
กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 304 317 13,452,180 11,447,440 

รวมท้ังสิ้น 536 469 15,657,155 13,246,615 
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ตารางที่  22 การจัดสรรทุนการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร  ประจําปการศึกษา  2549 
จํานวนนักศึกษาใน

คณะ 
 

จํานวนนักศึกษาที่
สมัครขอรับ
ทุนการศึกษา   

จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ 
ทุนการศึกษา   

(คิดเปน% ของ นศ.ท้ังหมด) ชั้นปท่ี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

รอยละ 
ของนักศึกษา

ท่ีไดรับ
ทุนการศึกษา 

1 6 133 139 1 35 36 - 21 21 15.10 
2 13 135 148 1 18 19 1 15 16 10.81 
3 7 116 123 2 24 26 2 17 19 15.45 
4 4 95 99 - 14 14 - 14 14 14.14 

รวม 30 479 509 4 91 95 3 67 70  
 

ตารางที่  23 แหลงเงิน  ประเภท  จํานวนทุนการศึกษา  และจํานวนเงินท่ีจัดสรรใหนักศึกษา 
ก.เงินบริจาค 

ประเภทตอเน่ืองจนสําเร็จ
การศึกษา 

ประเภทเฉพาะปการศึกษา 

ดอกผล รายป ดอกผล รายป 

ข.  เงินงบประมาณ 
แผนดิน 

(ประเภทเฉพาะ 
ปการศึกษา) 

ค.   เงิน
งบประมาณ 
เงินรายได 

(ประเภททุน
ทํางาน) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน 
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 
 
4 
 

 
32,000 

 
24 

 
428,000 

 
12 

 
74,000 

 
19 

 
105,500 

 
20 

 
100,000 

 
18 

 
69,675 

รวม    97   ทุน                 เปนเงิน   809,175  บาท 
 

ตารางที่  24 จํานวนทุนการศึกษา  ท่ีนักศึกษาไดรับ จํานวน  97  ทุน  เปนเงิน   809,175  บาท 
ทุนการศึกษา 
เงินบริจาค 

ทุนการศึกษา 
งบประมาณแผนดิน 

ทุนการศึกษา 
งบประมาณเงินรายได รวม 

 
 

นักศึกษา จํานวน 
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน 
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน 
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 

จํานวน 
ทุน 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 
นักศึกษา
พยาบาล 

 
57 

 
639,500 

 
20 

 
100,000 

 
18 

 
69,675 

 
97 

 
809,175 
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 กิจกรรมหอพัก  
 

(1) การบริหารจัดการหอพักดําเนินการในลักษณะ “ ศูนยการศึกษาและอาศัย ” 
งานหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  เปนงานจัดบริการดานที่พักอาศัยและสงเสริม

สนับสนุนทางวิชาการสําหรับนักศึกษาพยาบาลตั้งแตชั้นปที่ 2 เปนตนไป  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ
และหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลนั้น นักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติงานหอผูปวยทั้งในเวลาราชการและยามวิกาล อีกทั้งเปนการ
สงเสริมสัมพันธภาพที่ดีและบทบาทการอยูรวมกันกับบุคคลอื่นในสังคม 

หอพักเปนสวนหนึ่งในงานฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีประธานอาจารยที่ปรึกษาหอพัก 
1 คน  ผูปกครองหอพัก 1 คนและอาจารยที่ปรึกษาหอพัก 4 คน เปนผูดําเนินการบริหารจัดการหอพัก
และควบคุมดูแลใหนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก มีเจาหนาที่หอพักคอยบริการ ณ จุด
เคานเตอรหอพักตลอด 24 ชั่วโมง  ในสวนของนักศึกษาจะมีกรรมการหอพักที่ประกอบดวยนักศึกษาทุก
ชั้นป จํานวน 22 คน ชวยดูแลเพ่ือนนักศึกษาดวยกันในหอพัก และประสานงานกับทีมอาจารยที่ปรึกษา
หอพักในกิจกรรมตางๆ ของหอพัก  นอกจากนี้ยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ทางหอพักจัดใหแกนักศึกษา
เพ่ือการเปนศูนยการศึกษาและพักอาศัย ดังตอไปนี้ 

1. หองอานหนังสือ  มีไวบริการทุกชั้นโดยจัดหองใหญ จํานวน 4 หอง และหองเล็ก จํานวน 
3 หอง 

2. หองพักผอน มีทุกชั้น ประกอบดวยโทรทัศน ชุดรับแขก โตะ/เกาอี้ สําหรับนั่งทํากิจกรรมกลุม 
3. หองพระ/หองสมุด  จํานวน 1 หอง 
4. หองบริการอนามัยสําหรับนักศึกษาที่ไมสบายนอนพักทั้งหอพักชายและหอพักหญิง  
5. หองพักสําหรับแขก  กรณีมีนักศึกษาตางสถาบันมาอบรม  หรือญาตินักศึกษามาเยี่ยม  

จํานวน 4 หองใหญ  โดยจัดใหรับแขกไดหองละ 6 คน มีโตะ/เกาอี้  ตูเส้ือผา เตียง ราวตาก
ผา ไวบริการสําหรับแขก คนละ 1 ชุด 

6. หองคอมพิวเตอรจํานวน  2  หอง  สําหรับนักศึกษาไวทํางานในหอพักสามารถใชงาน   
Internet   ไดทุกเครื่อง  โดยในปจจุบันมีคอมพิวเตอรที่หองคอมพิวเตอร ชั้น 1 จํานวน  
22  เครื่อง ไดรับจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน  17  
เครื่อง     คณะ ฯ จัดสรรให 5 เครื่อง และหองคอมพิวเตอรชั้น 2  มีจํานวน  23  เครื่อง 
เปนเครื่องที่ทางศูนยเทคโนฯ  จัดสรรให 

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

และโทรทัศนสําหรับชองรายการปกติ 1 จุด 
12. จัดมุมรับแขกของนักศึกษาบริเวณหองโถง 2 จุด 
13. จัดโตะกลมสําหรับนั่งทํางานของนักศึกษาบริเวณหองโถง 3 ชุด 
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  ทางดานกิจกรรมของหอพักที่จัดใหนักศึกษา  มีขึ้นเพ่ือมุงเนนดานการอนุรักษศิลปะไทย  ให
นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและผอนคลายความเครียดจากการเรียนและการฝกปฏิบัติงาน 
รวมถึงเปนการพบปะรวมกันทํางานระหวางนักศึกษาตางชั้นปเพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักกันมากขึ้น  โดยจัด
กิจกรรมขึ้น 2 กิจกรรมคือ 1. โครงการอนุรักษศิลปะไทย...รอยมาลัย และ 2. โครงการประดิษฐกระทง  
จากวัสดุธรรมชาติ 

( 2 ) จํานวนหองพักและจํานวนนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพัก 
หอพักนักศึกษาพยาบาล ใหบริการแกนักศึกษาพยาบาลศาสตร ตลอดปการศึกษารวมทั้ง   

ภาคเรียนฤดูรอน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สวนนักศึกษา
หลักสูตรอื่นมีบริการหอพักในกํากับ 2 (หอพยาบาล) ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกัน หอพักนักศึกษามีหองพัก
ทั้งหมด 134 หอง จํานวน 4 ชั้น  ในปนี้จัดเปนหองพักทั้งส้ิน 118 หอง ที่เหลือจัดเปนหองอานหนังสือ
และหองรับแขกนักศึกษาที่อาศัยในหอพักนักศึกษาพยาบาล ในป 2549 จํานวน 351 คน  

 

  
  

  
 
 


