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การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 
 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 2550 ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมท้ังส้ิน 21 กิจกรรม   ดังตอไปนี้ 

1. การประดิษฐกระทงโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549      
ณ หองโถง หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  

2. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาป 1  ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  
2549  ณ หองเรียน 203  และ 205 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร  

3. โครงการพัฒนานักศึกษา “Techniques to enhance quality of life at university” 
สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2549 ณ หองเรียน 203 
อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร  

4. โครงการพัฒนานักศึกษา “เรียนพยาบาลดวยปญญานําพาสูความสําเร็จ”สําหรับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 (หลักสูตรปกติ)  ระหวางวันที่ 6 - 7 มกราคม 2550  ณ คายนเรศวรมหาราช 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

5. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานของบัณฑิต  ในวันที่ 15 มกราคม 
2550 ณ สนามหญาอาคารเทพกวี กุสลเถระ คณะพยาบาลศาตร  

6. โครงการปจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4  ระหวางวันที่ 23 - 24 
กุมภาพันธ  2550  ณ  หองประชุม วิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร และสวนบัวรีสอรท 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

7. โครงการสัมมนาอาจารยและกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ป
การศึกษา 2549  ในวันที่ 25 กมุภาพันธ 2550 ณ หองเรียน 203 - 205 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร  

8. โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางคณะฯ 
กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2549  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ  2550 ณ 
หองเรียน 203 คณะพยาบาลศาสตร  

9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับผูนํา
นักศึกษา ระหวางวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2550 ณ หองชมรม หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
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10. โครงการสัมมนาอาจารยและเจาหนาที่ ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ณ บานเทวะมนตตรา บูธิค รีสอรท & สปา 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

11. โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปแกนักศึกษาพยาบาลปที่ 3 ในวันที่ 10 มิถุนายน  
2550 ณ หองประชุม วิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

12. โครงการรักษคนดี  ในวันที่14 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุม วิจิตร ศรีสุพรรณ 
อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร  

13. โครงการหอพักนาอยู ในวันที่ 23 มิถุนายน 2550  ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล   
คณะพยาบาลศาสตร 

14. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2550  ณ  หองประชุม 
วิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาลศาสตร  

15. โครงการเยี่ยมบานนักศกึษาสมัครขอรับทุนการศึกษา ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2550  
ณ อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  อําเภอบานโฮง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

16. โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมไหวพระ 9 วัด ในจังหวัดเชียงใหม ใน
วันที่ 4 สิงหาคม 2550  ณ วัดตางๆ ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม จํานวน 9 วัด  

17. โครงการอนุรักษศิลปะไทย...รอยมาลัย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ณ หองโถง หอพัก
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร อาคาร 1  

18. โครงการพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ณ 
หองเรียน 203 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร  

19. โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอยางไรใหมีความสุขสําหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปที่ 3 (หลักสูตรปกติ)  ในวันที่  25 สิงหาคม  2550 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอรท อําเภอหางดง     
จงัหวัดเชียงใหม 

20. โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เพ่ิมภูมิตานทานสักนิด… เพ่ือคุณภาพชีวิตการเรียน
ในมหาวิทยาลัย  สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 (หลักสูตรปกติ) ในวันที่ 1 กันยายน 2550   ณ        
โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหมรีสอรท จังหวัดเชียงใหม 

21. โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง โครงการเตรียมความพรอมเขาสูวิชาชีพ : บนเสนทาง
ความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาล สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 (หลักสูตรปกติ)  ในวันที่ 15 
กันยายน 2550 ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช  อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร  

22. โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียน/ศึกษาดูงานตางประเทศ 
 22.1   นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  

University of Ryukyus ประเทศญี่ปุน ในระหวางวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2550 
22.2  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Ewha 

Womans ประเทศ เกาหลีใต ในระหวางวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2550 
22.3  นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ  จํานวน 6 คน  เดินทางไปศึกษา

ดูงาน ณ Hong Kong Polytechnic University เขตปกครองพิเศษฮองกง  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวางวันที่ 12 – 26 พฤษภาคม 2550 
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 ทุนการศึกษา 
ในปงบประมาณ  2550  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดสรรทุนการศึกษา 

ใหแกนักศึกษา ดังนี้ 
 

ตารางที่  14  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจําแนกตามแหลงทุน 
จํานวนทุน จํานวนเงิน 

แหลงทุน 
ป 2549 ป 2550 ป 2549 ป 2550 

1. จากงบประมาณเงินแผนดิน 20 20 100,000 100,000 
2. จากกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 317 353 11,447,440 16,057,420 
3. จากงบประมาณเงินรายได 20 6 75,675 30,750 
4. จากเงินบริจาค/เงินผลประโยชน    
    กองทุน - มูลนิธิ 

57 76 633,500 916,400 

5. ทุนพันธะผูกพันสําหรับนักศึกษา 
    ที่ทําสัญญา 

55 82 990,000 778,500 

6. ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 16 13 340,000 260,000 
รวม 485 550 13,586,615 18,198,070 

 
 

 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 3 หอง และหองเล็ก จํานวน 
1 หอง 

2. หองพักผอน มีทุกชั้น ประกอบดวยโทรทัศน ชุดรับแขก โตะ/เกาอี้ สําหรับนั่งทํากิจกรรมกลุม 
3. หองพระ/หองสมุด  จํานวน 1 หอง 
4. หองบริการอนามัยสําหรับนักศึกษาที่ไมสบายนอนพักทั้งหอพักชายและหอพักหญิง  
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5. หองพักสําหรับแขก  กรณีมีนักศึกษาตางสถาบันมาอบรม  หรือญาตินักศึกษามาเยี่ยม  จํานวน 
2 หองใหญ  และ 1 หองเล็ก โดยจัดใหรับแขกไดหองละ 6 คน มีโตะ/เกาอี้ ตูเส้ือผา เตียง ราว
ตากผา ไวบริการสําหรับแขก คนละ 1 ชุด  สวนหองเล็กจัดไว 3 เตียง 

6. หองคอมพิวเตอรจํานวน  2  หอง  สําหรับนักศึกษาไวทํางานในหอพักสามารถใชงาน Internet   
ไดทุกเครื่อง โดยในปจจุบันมีคอมพิวเตอรที่หองคอมพิวเตอร ชั้น 1 จํานวน 22 เครื่อง ไดรับจาก
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 ชดุ 

  ทางดานกิจกรรมของหอพักที่จัดใหนักศึกษามีขึ้นเพ่ือมุงเนนดานการอนุรักษศิลปะไทยใหนักศึกษา
ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและผอนคลายความเครียดจากการเรียนและการฝกปฏิบัติงาน รวมถึงเปนการ
พบปะรวมกันทํางานระหวางนักศึกษาตางชั้นปเพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักกันมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมขึ้น 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 123 หอง ที่เหลือจัดเปนหองอานหนังสือ
และหองรับแขก   ในป 2550 มนีักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาพยาบาล จํานวน 396 คน  
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ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ 

มอบทุนการศึกษา โครงการไหวคร ู

  
โครงการพิธีมอบหมวกและเข็มช้ันปแก น.ศ.ป 3 โครงการปจฉิมนเิทศนักศึกษา 

โครงการฝกอบรมคุณธรรม โครงการไหวพระเกาวัด 

โครงการดําหัวคณาจารยอาวุโส โครงการประดิษฐกระทง 
 


