
โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นป และพิธีมอบตะเกียง ปการศึกษา 2559 

 

ที่ปรึกษาโครงการ ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ  โพธิดารา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยสุจิตรา  กฤติยาวรรณ      

 อาจารยอัจฉริยาพร  เดชโยธิน 

หลักการและเหตุผล 

พิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นป และพิธีมอบตะเกียงเปนกาวแรกของการกาวเขาสูวิชาชีพการ

พยาบาล เปนประเพณีสําคัญซึ่งถือปฏิบัติกอนการขึ้นฝกปฏิบัติงานที่แสดงถึงเอกลักษณในวิชาชีพ

พยาบาล เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาเขาสูวิชาชีพทางการพยาบาล เปนนักศึกษา

พยาบาลที่จะใหการปฏิบัติการพยาบาล ดูแลผูปวยในสถานการณจริง ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลที่เขารับ

มอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นป จะตองเรียนและสอบผานรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน จึงจะสามารถฝก

ปฏิบัติการพยาบาลกับผูรับบริการในสถานบริการสุขภาพได และในการฝกปฏิบัติดังกลาวนักศึกษาตอง

แตงกายดวยเครื่องแบบสีขาวของนักศึกษาพยาบาล และสวมหมวกพยาบาล โดย “หมวกพยาบาล” 

ถือเปนสัญลักษณที่แสดงถึงความออนนอม ถอมตน มีความพรอมที่จะดูแล ชวยเหลือผูอื่นเสมอ เปน

สัญลักษณทางวิชาชีพที่จะทําใหผูสวมใสไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้ง

ประพฤติตนใหเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล การมอบตะเกียงไนติงเกลเปน

สัญลักษณของมิสฟลอเรนซ ไนติงเกล ผูใหกําเนิดวิชาชีพการพยาบาล ตะเกียงไนติงเกลเปน

เครื่องหมายของดวงประทีปแหงการพยาบาล เปนสิ่งชวยเตือนใจนักศึกษาใหเสียสละและตระหนักวา

ตนเปนทายาททางการพยาบาลที่จะสืบทอดเจตนารมณในการดูแลผูปวยตอไป 

ในปการศกึษา 2559 มีนักศึกษาพยาบาลชัน้ปที่ 2 สอบผานรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 

สามารถเขารับหมวก เข็มเลื่อนช้ันป และรวมพิธีมอบตะเกียงจํานวน 179 คน เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ

ในวิชาชีพพยาบาลและเตรียมความพรอมของนักศึกษาพยาบาลใหเขาสูวิชาชีพทางการพยาบาล 

รวมถึงมผีูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลจํานวน 6 คน เขารับหมวกเนื่องจาก

สําเร็จการศกึษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี จึงไดจัดโครงการพิธีมอบหมวก เข็ม

เลื่อนช้ันป และพิธีมอบตะเกียงใหแกนักศึกษา ประจําปการศกึษา 2559 ขึน้  

ประเด็นท่ีปรับปรุงจากผลการประเมินโครงการในปการศึกษา 2558 

1. ระยะเวลาในการฝกซอมนอย ปรับปรุงโดยเพิ่มระยะเวลาในการฝกซอม จาก 1 วันเปน 2 วัน 

2. ตองการใหรุนพี่ช้ันปที่ 3 และชั้นปที่ 4 เขารวมแสดงความยินดใีนพิธีดวย ปรับปรุงโดยให

นักศึกษาช้ันปที่ 3 เขารวมแสดงความยินด ี สวนนักศึกษาช้ันปที่ 4 ไมสามารถรวมแสดงความ

ยินดีไดเนื่องจากติดภารกิจตองฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของนักศกึษาที่จะเขาสูการปฏิบัติการพยาบาล  



2. เพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมแหงวิชาชีพ และพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหแกนักศึกษาพยาบาล ครอบครัว ตอวชิาชีพ และ

สถาบันการศึกษา 

4. เพื่อเปนการดํารงไวซึ่งขนบประเพณีของวิชาชีพพยาบาล 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและเครื่องแบบแหงวิชาชีพ 

2. มีการสืบสานขนบประเพณีของวิชาชีพอยางตอเนื่องและสบืไป 

 

กลุมเปาหมาย  

1. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 2    จํานวน   179 คน 

2. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชัน้ปที่ 1    จํานวน  160  คน 

3. ผูปกครองนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชัน้ปที่ 2   จํานวน  358 คน 

4. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล  จํานวน      6  คน 

5. ผูปกครองผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล จํานวน     12  คน 

6. คณาจารย และฝายการพยาบาลจากโรงพยาบาลตางๆ  จํานวน    60 คน 

                                                                รวม          จํานวน     775 คน 

เปาหมาย 

1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

2. กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

วันทีด่ําเนินการ 

          วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

สถานทีจ่ัดโครงการ  

          ณ  หองประชุมชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60   ป   

วิธีดําเนนิการ/กิจกรรม 

ขั้นเตรียมการ   

1. ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาเพื่อวางแผนจัดโครงการฯ 

2. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัต ิ  

3. แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการ 

4. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณสําหรับใชในโครงการ 

5. ฝกซอมนักศึกษาผูเขารับหมวกและเข็มชัน้ป และตะเกียง 

6. จัดสถานที่  



7. ประชาสัมพันธโครงการใหคณาจารย นักศึกษาและผูปกครอง ไดทราบโดยผานทางบอรด

ประชาสัมพันธ และ สื่อออนไลนตางๆ 

8. ทําหนังสอืเชิญผูบริหาร หัวหนาพยาบาลแหลงฝกฯ และผูปกครอง 

ขั้นดําเนนิการ   

ดําเนินโครงการตามกําหนดการ 

ขั้นประเมินผล   

1. ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดความสําเร็จและวัตถุประสงคของโครงการ 

2. ประเมินผลจากแบบประเมนิโครงการผานโปรแกรม Google Doc. 

3. ประเมินความสําเร็จและรายงานสรุปผลการดําเนนิงานภายใน  2  สัปดาหหลังสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นปรับปรุง   

1. รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการฝายกิจกรรมนักศึกษา 

2. นําเสนอผลการดําเนนิโครงการตอคณะกรรมการบริหารคณะ 

3. นําผลการประเมินโครงการและขอเสนอแนะจากที่ประชุมตางๆมาใชในการวางแผนเพื่อปรับปรุง

แกไขในจัดทําแผนการดําเนินงาน และการดําเนนิโครงการครั้งตอไป 

งบประมาณ   

1. เทียนที่ใชในพิธ ี (179 เลม x 1 บาท)           179  บาท 

2. ปายไวนิลบนเวท ี           1,500 บาท 

3. คาดอกไมตกแตงเวที           8,000 บาท 

4. คาเข็มกลัดดอกปบ (นักศึกษาที่รับหมวก 179 ชอ x 50 บาท)     8,950 บาท 

5. คาเขมกลัดดอกไมสด (ผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรผูชวยพยาบาล 6 ชอ x 40 บาท)  240 บาท  

6. อาหารวาง (อธิการบดี คณาจารย แขก ผูมีเกียรติ  60 ชุด x 30 บาท)     1,800 บาท 

7. อาหารวาง (ผูปกครองและญาตขิองนักศึกษา  370 ชุด x 15 บาท)     5,550 บาท 

8. เบ็ดเตล็ด (น้ํามันเติมตะเกียง,ถานใสไมคโครโฟน ,กระดาษกาวสองหนา ,กระดาษกาวเหนียว ,

เข็มหมุด,ไฟแช็ค)                                                         

500  บาท 

9. ยาและชุดปฐมพยาบาล        1,000  บาท 

     

รวมทั้งสิ้น 27,719 บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยสิบเกาบาทถวน)    

     มูลคาสถาบัน  ( IN KIND) ไมเบิกเปนคาใชจาย 

1. คาหองประชุม 2 วัน   วันละ 10, 000 บาท      เปนเงิน  20,000 บาท 

2. คาเชาเครื่องเสียง       เปนเงิน  5,000 บาท 

            รวมทั้งสิ้น    25,000 บาท  (สองหมื่นหาพันบาทถวน)    



 

 

      

 

 

 

 

 

                               

(ดร.วิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ) 

อธิการบดี 

ผูอนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(อาจารยสุจิตรา  กฤติยาวรรณ) 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผูเสนอโครงการ 

     

  

(ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ  โพธิดารา) 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ผูเห็นชอบโครงการ 



กําหนดการพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นป และพิธีมอบตะเกียง ประจําปการศึกษา 2559 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยราชธาน ีวันท่ี 19 มกราคม 2560  

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

        

08.00 – 08.45 น. นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาลงทะเบียนเขารับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นป บริเวณ

โถงชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินนีาถ คณาจารยตดิดอกปบ

ใหกับนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาที่ลงทะเบยีนรับหมวกและเข็มเลือ่นชัน้ป 

08.45 - 09.00 น. อาจารยประจาํชั้นนาํแถวนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาที่รับหมวกและเข็มเลื่อนชั้น

ป เดินแถวจากโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี เขาสูหอง

ประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริาชสมบตัิครบ 60 ป  

09.00 น.  นักศึกษาปที่ 1 และผูปกครองที่ไดรับบัตรเชิญเขารวมในพธิ ีเขาหองประชุมตามที่นัง่

ที่ไดจัดไวให 

09.30 น.  คณาจารย แขกผูมีเกียรต ิเขานั่งพรอมกันในหองประชุม 

09.45  - 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “วิชาชีพพยาบาลที่เราภาคภมูิใจ” โดยผูชวยศาสตราจารยเยาว

ลักษณ  โพธดิารา คณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

10.00 – 11.00 น.  พิธีรับหมวกและเขม็เลื่อนชั้นป 

- ประธานเดินทางมาถึงหองพิธ ี(เปดเพลงมหาฤกษ ทุกคนในหองพธิียืนแสดง

ความเคารพ และตอนรับประธาน) 

- ประธานจดุธูปเทยีน บูชาพระรัตนตรัย (ทุกคนประนมมือ) 

- คณบดี คณะพยาบาลศาสตร กลาวรายงาน 

- ประธานมอบหมวกและเขม็เลือ่นชัน้ป ประจาํปการศึกษา 2559 อาจารย

ประจําชัน้เบิกตัวนักศึกษาชัน้ปที่ 2 และผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรผูชวย

พยาบาลเพื่อรับหมวกและเขม็เลื่อนชั้นป (เมือ่อาจารยกลาวคําวา “รายนาม

นักศึกษา” ใหนักศึกษาเริ่มเดนิขึ้นเวที และอาจารยจะอานรายชื่อนักศึกษาคน

แรก เมื่อนักศึกษาคนแรกยืนอยูหนาประธาน) 

- หลังรับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นป นักศึกษาลงจากเวท ีเดินแถวไปหาอาจารยที่

ดูแลตดิหมวกทางดานขางเวท ี

- หลังติดหมวก นักศึกษารับเทียนที่เตรียมไวสําหรับพธิีมอบตะเกยีง แลวเดนิ

กลับไปที่นั่ง สวนผูสาํเร็จการศึกษาเดินกลับไปที่นั่งตามปกติ  

- ผูแทนนักศึกษาที่รับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นป นํากลาวคําปฏิญาณตน 

(นักศึกษาที่รับหมวก รับเข็มเลือ่นชัน้ป และผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูรผูชวย

พยาบาล ยืนขึ้นกลาวคําปฏญิาณตนตาม) 

- ประธานในพธิีใหโอวาทแกนักศึกษาที่รับหมวก รับเข็มเลือ่นช้ันป และผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสตูรผูชวยพยาบาล 



- เสร็จพิธี เปดเพลงมหาฤกษ ประธานลงจากเวที รอรวมเปนเกียรติในพธิีมอบ

ตะเกยีงไนตงิเกล 

11.00  -  12.00 น.  พิธีมอบตะเกยีงไนติงเกล 

- Miss Florence Nightingale (ตวัแทนนักศึกษาชัน้ปที่ 3) ถอืตะเกียงเดนิเขามา 

พรอมเลาประวตัิ Miss Florence Nightingale  

- Miss Florence Nightingale (ตวัแทนนักศึกษาชัน้ปที่ 3) สงตอไฟในตะเกยีง ให

ตัวแทนนักศึกษาชั้นปที ่2  

- นักศึกษาชั้นปที่ 2 เดินขึ้นเวที และตอเทยีนจากตัวแทน แลวจุดตอเทยีนไปจน

ครบทุกคน ระหวางนีน้ักศึกษาที่รับหมวกและเขม็เลื่อนชั้นป รองเพลงมาร

ชพยาบาล 2 รอบ ตอดวยเพลงดอกไมสีขาว เมื่อเริ่มรองเพลงดอกไมสีขาว 

นักศึกษาจะเริ่มเดนิลงจากเวทดีานซาย และขวา แลวนําเทยีนไปตั้งไวใน

ตําแหนงที่กําหนดให จากนั้นนักศึกษาเดินกลับทีน่ั่งอยางเปนระเบียบ  

- เสร็จพิธี นักศึกษาถายภาพรวมกับประธานและคณาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสรุปผลการดาํเนินงานตามโครงการ  

โครงการพิธมีอบหมวก เขม็เลื่อนชั้นป และพิธีมอบตะเกียง ปการศึกษา 2559 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นป และพธิีมอบตะเกยีง ปการศึกษา 2559 

ผูรับผิดชอบโครงการ   อาจารยสุจิตรา  กฤติยาวรรณ และ อาจารยอัจฉริยาพร  เดชโยธิน 

วันที่จัดกิจกรรม   วันที่ 19 มกราคม 2560 

สถานที่จัดโครงการ หองประชุมชัน้ 3  อาคารเฉลมิพระเกยีรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  คณาจารย ฝายการพยาบาลจากโรงพยาบาล ผูปกครอง และนักศึกษาคณะ 

พยาบาลศาสตรชัน้ปที่ 1 และ 2 รวมจํานวน  774 คน 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ   

1. กลุมเปาหมายเขารวมโครงการรอยละ 99.46 

2. กลุมเปาหมายมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.56 (ระดับดมีาก) จากคะแนนเตม็ 5 

การบรรลุวัตถุประสงค 

1. นักศึกษามคีวามพรอมที่จะเขาสูการปฏิบัติการพยาบาล 

2. นักศึกษาไดรับการปลูกฝงคานิยมแหงวิชาชีพ และพัฒนาตนเองเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. นักศึกษาเกดิความภาคภูมิใจในเกียรติและเครื่องแบบแหงวชิาชพี 

4. นักศึกษาสามารถดํารงไวซึ่งขนบประเพณีของวิชาชีพพยาบาล 

 

ระยะเวลาดําเนินการ  

 มีรายละเอยีดระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560 ดงันี ้

ขั้นการวางแผน 

 1.  จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ      พฤศจิกายน 2558 

 2. แตงตั้งคณะกรรมการและประชุมวางแผนงานรวมกับสโมสรนักศึกษา  ธันวาคม 2558 

3.  ประชาสมัพันธโครงการ              มกราคม 2559 

 

ขั้นการดําเนินการ 

 ดําเนินโครงการตามกําหนดการ 

08.00 – 08.45 น. นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาลงทะเบียนเขารับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นป บริเวณ

โถงชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินนีาถ คณาจารยตดิดอกปบ

ใหกับนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาที่ลงทะเบยีนรับหมวกและเข็มเลือ่นชัน้ป 

08.45 - 09.00 น. อาจารยประจาํชั้นนาํแถวนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาที่รับหมวกและเข็มเลื่อนชั้น

ป เดินแถวจากโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี เขาสูหอง

ประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริาชสมบตัิครบ 60 ป  



09.00 น.  นักศึกษาปที่ 1 และผูปกครองที่ไดรบับัตรเชญิเขารวมในพธิ ีเขาหองประชุมตามที่นัง่

ที่ไดจัดไวให 

09.30 น.  คณาจารย แขกผูมีเกียรต ิเขานั่งพรอมกันในหองประชุม 

09.45  - 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “วิชาชีพพยาบาลที่เราภาคภมูิใจ” โดยผูชวยศาสตราจารยเยาว

ลักษณ  โพธดิารา คณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

10.00 – 11.00 น.  พิธีรับหมวกและเขม็เลื่อนชั้นป 

- ประธานเดินทางมาถึงหองพิธ ี(เปดเพลงมหาฤกษ ทุกคนในหองพธิียืนแสดง

ความเคารพ และตอนรับประธาน) 

- ประธานจดุธูปเทยีน บูชาพระรัตนตรัย (ทุกคนประนมมือ) 

- คณบดี คณะพยาบาลศาสตร กลาวรายงาน 

- ประธานมอบหมวกและเขม็เลือ่นชัน้ป ประจาํปการศึกษา 2559 อาจารย

ประจําชัน้เบิกตัวนักศึกษาชัน้ปที่ 2 และผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรผูชวย

พยาบาลเพื่อรับหมวกและเขม็เลื่อนชั้นป (เมือ่อาจารยกลาวคําวา “รายนาม

นักศึกษา” ใหนักศึกษาเริ่มเดนิขึ้นเวที และอาจารยจะอานรายชื่อนักศึกษาคน

แรก เมื่อนักศึกษาคนแรกยืนอยูหนาประธาน) 

- หลังรับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นป นักศึกษาลงจากเวท ีเดินแถวไปหาอาจารยที่

ดูแลตดิหมวกทางดานขางเวท ี

- หลังติดหมวก นักศึกษารับเทียนที่เตรียมไวสําหรับพธิีมอบตะเกยีง แลวเดนิ

กลับไปที่นั่ง สวนผูสาํเร็จการศึกษาเดินกลับไปที่นั่งตามปกติ  

- ผูแทนนักศึกษาที่รับหมวกและเข็มเลื่อนชั้นป นํากลาวคําปฏิญาณตน 

(นักศึกษาที่รับหมวก รับเข็มเลื่อนชั้นป และผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูรผูชวย

พยาบาล ยืนขึ้นกลาวคําปฏญิาณตนตาม) 

- ประธานในพธิีใหโอวาทแกนักศึกษาที่รับหมวก รับเข็มเลือ่นช้ันป และผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสตูรผูชวยพยาบาล 

- เสร็จพิธี เปดเพลงมหาฤกษ ประธานลงจากเวที รอรวมเปนเกียรติในพธิีมอบ

ตะเกยีงไนตงิเกล 

11.00  -  12.00 น.  พิธีมอบตะเกยีงไนติงเกล 

- Miss Florence Nightingale (ตวัแทนนักศึกษาชัน้ปที่ 3) ถอืตะเกียงเดนิเขามา 

พรอมเลาประวตัิ Miss Florence Nightingale  

- Miss Florence Nightingale (ตวัแทนนักศึกษาชัน้ปที่ 3) สงตอไฟในตะเกยีง ให

ตัวแทนนักศึกษาชั้นปที ่2  

- นักศึกษาชั้นปที่ 2 เดินขึ้นเวที และตอเทยีนจากตัวแทน แลวจุดตอเทยีนไปจน

ครบทุกคน ระหวางนีน้ักศึกษาที่รับหมวกและเขม็เลื่อนชั้นป รองเพลงมาร

ชพยาบาล 2 รอบ ตอดวยเพลงดอกไมสีขาว เมื่อเริ่มรองเพลงดอกไมสีขาว 



นักศึกษาจะเริ่มเดนิลงจากเวทดีานซาย และขวา แลวนําเทยีนไปตั้งไวใน

ตําแหนงที่กําหนดให จากนั้นนักศึกษาเดินกลับทีน่ั่งอยางเปนระเบียบ  

- เสร็จพิธี นักศึกษาถายภาพรวมกับประธานและคณาจารย 

 

ขั้นประเมนิผล 

 1.  สรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงานผล    มกราคม 2560  

 2.  ศึกษาผลการดาํเนินงานปญหาและอุปสรรค    มกราคม 2560  

  ตามโครงการ 

 3. ประเมินผลประเมินความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการ   มกราคม 2560  

ขั้นปรับปรุง 

 1.  จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเพื่อนําผลการประเมินตามโครงการ

มาพัฒนาการจดักิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอไป    มกราคม 2560 

 2. ดําเนนิการปรับปรุงพัฒนาการจัดโครงการอยางตอเนื่องในปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรวมโครงการ  

โครงการพิธมีอบหมวก เขม็เลื่อนชั้นป และพิธีมอบตะเกียง ปการศึกษา 2559 

  

จากการประเมินความคิดเหน็และ/หรอืความพึงพอใจของผูรวมโครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชัน้ป 

และพิธมีอบตะเกียง ปการศึกษา 2559  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 198 คน พบวา โดยภาพรวมมีความ

คดิเห็นและ/หรือความพึงพอใจอยูในระดับดมีาก คาเฉลี่ยความคดิเห็นและ/หรอืความพงึพอใจที่มีตอกิจกรรม

โครงการเทากับ 4.56 รายละเอียดดังตอไปนี ้

ลําดับ รายงานการประเมนิ คาเฉลี่ย S.D ระดับการประเมิน 

1 สถานที่ในการจัดโครงการเหมาะสม  เอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรม 4.52 0.63 ดมีาก 

2 มีอุปกรณเครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมในการเขารวมโครงการ 4.38 0.75 ด ี

3 มีการแจงรายละเอียดและวัตถปุระสงคของโครงการใหทราบ 4.43 0.74 ด ี

4 การประชาสัมพันธกําหนดการและโครงการเหมาะสม 4.44 0.70 ด ี

5 ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม 4.44 0.72 ด ี

6 ลําดับขัน้ตอนพธิกีารมีความเหมาะสม 4.50 0.64 ด ี

7 ผูเขารวมโครงการเกิดความภาคภูมใิจตอวิชาชีพ  4.66 0.56 ดีมาก 

8 ผูเขารวมโครงการเกิดความภาคภูมใิจตอสถาบันการศึกษา 4.65 0.58 ดีมาก 

9 ทําใหนักศกึษาพยาบาลเกิดความพรอมกอนปฏิบัติงาน 4.65 0.59 ดีมาก 

10 นักศกึษาไดรับการปลูกฝงคานยิมแหงวชิาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.68 0.54 ดีมาก 

11 โครงการมีประโยชนในการดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีของวิชาชีพ

พยาบาล 

4.72 0.49 ดีมาก 

12 ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการในภาพรวม 4.66 0.56 ดีมาก 

รวม 4.56 0.63 ดีมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

-  ผาไมเพียงพอตอการจัดสถานที่ 

-  ควรมีสบูลางมอืในหองน้ํา 

-  มีเกาอี้ใหเพียงพอตอจํานวนผูเขารวม 

-  บริเวณที่นั่งมีแดดสอง รอน อยากใหปรับปรุงหลังคาใหทึบ 

-  อยากใหเพิ่มเวลา (4 คน) , เวลาเหมาะสม (5 คน) , เวลานานไป (1 คน) 

 

 

 


