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โครงการพธิีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2559 

 

ที่ปรึกษาโครงการ ผูช่้วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  โพธิดารา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุจิตรา  กฤติยาวรรณ 

 อาจารย์อัจฉริยาพร  เดชโยธิน  

  

หลักการและเหตุผล 

 วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่ส าคัญคือ

เครื่องแบบพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาว และหมวกพยาบาลคาดแถบสีด า ซึ่ง

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเท่านั้นจึงจะสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบ

ของพยาบาลวิชาชีพตามแบบสากลได้ พิธีมอบแถบหมวกแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา ถือเป็นพิธีการส าคัญ

ที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นพยาบาลวิชาชีพ และเป็นสัญลักษณ์ที่จะย้ าเตือนให้ ผู้ส าเร็จ

การศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อการท างานในวิชาชีพการพยาบาล คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสัญลักษณ์ทางวิชาชีพ

พยาบาลดังกล่าว จึงก าหนดจัดโครงการ พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 

2559 ส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 129 คน และ

นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 16 คน เพื่อเป็นการแสดง

ความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา  โดยมอบแถบหมวกส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหญิง 

และมอบเข็มสถาบันส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาชาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติ

หน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลที่จะก้าวเข้าสู่

การเป็นพยาบาลวิชาชีพ น ามาซึ่งชื่อเสียงมาสู่ตนเองและสถาบันต่อไป 

ประเด็นท่ีปรับปรุงจากผลการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2558 

1. สถานที่แคบไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ปกครอง ปรับปรุงโดยจะน าพื้นที่ด้านหลังของห้อง

ประชุมมาจัดเพิ่มเก้าอี้ให้ผู้ปกครองเข้าร่วม 

ประเด็นเพิ่มเติม  

1. มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก 2 หลักสูตร คือ พยาบาลศาสตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาลเข้ารับมอบแถบหมวก เข็มสถาบันและมอบหมวกพร้อมกัน จึงจัดที่นั่งส าหรับ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรว่มในหองพิธีเพื่อเกิดความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชา

และสถาบัน 

2. เพิ่มกิจกรรมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาแสดงความกตเวทิตาต่อคณาจารย์ และบิดา-มารดา

เพ่ือสง่เสริมคุณธรรม จรยิธรรมแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา 



วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมใิจในเครื่องแบบพยาบาลวิชาชีพ 

2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผูส้ าเร็จการศกึษา ครอบครัว ตอ่วิชาชีพ และ

สถาบันการศกึษา 

3. เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จะเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ  

4. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมแหง่วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 

5. เพื่อเป็นการด ารงไว้ซึ่งขนบประเพณีของวิชาชีพพยาบาล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูส้ าเร็จการศกึษาเกิดความภาคภูมใิจในเกียรตแิละเครื่องแบบแห่งวิชาชีพ 

2. มีการสบืสานขนบประเพณีของวิชาชีพอย่างตอ่เนื่องและสืบไป 

3. นักศกึษารุ่นน้อง ครอบครัว คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ได้แสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จ

การศกึษา ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มเป้าหมาย  

         ผูส้ าเร็จการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559  จ านวน 129 คน และ

ผูส้ าเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2559  จ านวน 16 คน 

เป้าหมาย 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. กลุ่มเป้าหมายมีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

วันที่ด าเนินการ 

          วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 – 15.00 น. 

สถานที่จัดโครงการ  

          ณ  หอ้งประชุมช้ัน 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสริิราชสมบัติครบ 60   ปี   

ผู้ร่วมโครงการ จ านวน 632 คน ประกอบด้วย  

1. นักศึกษาผูช่้วยพยาบาล       110 คน 

2. ผูส้ าเร็จการศึกษา           145  คน 

3. ผูป้กครองผู้ส าเร็จการศกึษา      292  คน 

4. ผูบ้ริหาร คณาจารย์ และหัวหน้าฝา่ยการพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ   85  คน 

วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 

ขั้นเตรยีมการ   

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อวางแผน

จัดโครงการฯ 
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2. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัต ิ  

3. แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 

4. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในโครงการ 

5. ฝกึซ้อมผูเ้ข้ารับแถบหมวกและเข็มสถาบัน  

6. จัดสถานที่  

7. ประชาสัมพันธ์โครงการใหค้ณาจารย์และนักศึกษาได้ทราบโดยผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

Website และสื่อสังคมออนไลน์ 

8. ท าหนังสือเชิญผู้บริหาร หัวหนา้พยาบาลแหลง่ฝึกฯ และผูป้กครอง 

ขั้นด าเนินการ   

ด าเนนิโครงการตามก าหนดการ 

ขั้นประเมินผล   

1. ประเมินผลโครงการตามตัวชีว้ัดความส าเร็จและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการผา่นโปรแกรม Google Doc. 

3. ประเมินความส าเร็จและรายงานสรุปผลการด าเนินงานภายใน  2  สัปดาหห์ลังสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นปรับปรุง   

1. รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 

2. น าเสนอผลการด าเนินโครงการตอ่คณะกรรมการบริหารคณะ 

3. น าผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมต่างๆมาใช้ในการวางแผนเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขในจัดท าแผนการด าเนินงาน และการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

งบประมาณ   

ค่าใช้จ่าย (IN CASH)  

1. ค่าบูเก้ดอกหางนกยูง             145 ช่อ × 50 บาท 7,250 บาท 

2. ป้ายไวนิลบนเวที          1,500 บาท 

3. ค่าดอกไม้ตกแต่งเวที          4,000 บาท 

4. พวงมาลัยกราบบิดา-มารดา   145 พวง × 20 บาท 2,900 บาท 

5. อาหารว่าง (อธิการบดี คณาจารย์ แขก ผูม้ีเกียรติ  85 ชุด x 30 บาท)    2,550 บาท 

6. อาหารว่าง (ผูป้กครองและญาตขิองนักศึกษา  290 ชุด x 15 บาท)    4,350 บาท 

7. ยาและชุดปฐมพยาบาล         500 บาท 

                               

       รวม  23,050  บาท   

    (สองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)  



    มูลค่าสถาบัน  (IN KIND) ไม่เบิกเป็นค่าใช้จ่าย 

1. ค่าหอ้งประชุม       20,000 บาท 

2. ค่าเชา่เครื่องเสียง       5,000 บาท 

                     รวม    25,000 บาท   

        (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    

   

รวมทั้งสิ้น   48,050 บาท 

(สี่หมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                               

 

(ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์) 

อธิการบดี 

ผูอ้นุมัตโิครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(อาจารย์สุจติรา  กฤติยาวรรณ) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผูเ้สนอโครงการ 

     

  

(ผูช่้วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  โพธิดารา ) 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
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ก าหนดการ 

โครงการพธิีมอบแถบหมวก เข็มสถาบัน และพิธีมอบหมวก  

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559  

วันท่ี 15 มิถุนายน 2560  

  

11.00 น.  ลงทะเบียน ณ ลานเอนกประสงค์  อาคาร 72 พรรษาบรมราชินนีาถ 

12.00 น. ผูเ้ข้ารับแถบหมวก เข็มสถาบัน ตั้งแถว คณาจารย์ติดบูเก้ดอกหางนกยูงแก่

ผูเ้ข้ารับแถบหมวกและเข็มสถาบัน 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ช่วยพยาบาล ตั้ งแถว 

คณาจารย์ติดบูเก้ดอกหางนกยูงแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา 

เดินแถวเขาหอ้งพิธี 

13.00 น.  ผูบ้ริหาร คณาจารย์ และผูป้กครอง  พรอ้มกันในหอ้งพิธี 

13.09 น.  ประธานเดินทางถึงห้องพิธี (เปิดเพลงมหาฤกษ์)  

ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย(ทุกคนพนมมอื) 

13.15 น.  คณบดีกล่าวรายงาน 

13.30 น.  อาจารย์ประจ าช้ันเบิกตัวผูเ้ข้ารับแถบหมวกและเข็มสถาบัน 

   อาจารย์ประจ าช้ันเบิกตัวผูเ้ข้ารับหมวก 

ประธานมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน 

อาจารย์ตดิแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้รับแถบหมวกและเข็มสถาบัน 

14.30 น.  ผูเ้ข้ารับแถบหมวก เข็มสถาบัน และผูร้ับหมวกกล่าวค าปฏิญาณตน 

14.35 น.  ประธานให้โอวาท  

จบโอวาท (เปิดเพลงมหาฤกษ์) 

14.40 น.    ตัวแทนผูส้ าเร็จการศกึษากล่าวขอบคุณต่อสถาบัน และมอบพวงมาลัยแก่ 

   อธิการบดี คณบดี 

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ื 3 กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จ

การศกึษา 

ตัวแทนผูป้กครองแสดงความรู้สึก 

ผูส้ าเร็จการศกึษาแสดงกตเวทิตาต่อบิดา-มารดา 

15.05 น.  เสร็จพิธี ถ่ายภาพหมู่ 

 

 



รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  

โครงการพธิีมอบแถบหมวก เข็มสถาบัน และพิธีมอบหมวก  

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559  

 

ชื่อโครงการ โครงการพิธีมอบแถบหมวก เข็มสถาบัน และพิธีมอบหมวก  

แก่ผู้ส าเร็จการศกึษาประจ าปีการศกึษา 2559  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   อาจารยส์ุจิตรา  กฤตยิาวรรณ และ อาจารย์อัจฉริยาพร  เดชโยธนิ 

วันที่จัดกจิกรรม   วันที่ 15 มถิุนายน 2560 

สถานที่จัดโครงการ ห้องประชุมชัน้ 3  อาคารเฉลมิพระเกยีรติฉลองศิรริาชสมบัติครบ 60 ป ี

จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  คณาจารย์ ฝ่ายการพยาบาลจากโรงพยาบาล ผู้ปกครอง ผู้ส าเร็จการศึกษา  

และนักศึกษาผู้ชว่ยพยาบาล รวมจ านวน  632 คน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ   

1. กลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มโครงการร้อยละ 99.23 

2. กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.33 (ระดับดมีาก) จากคะแนนเตม็ 5 

การบรรลุวัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบพยาบาลวิชาชีพ 

2. เพื่อสรา้งความภาคภูมใิจให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ครอบครัว ต่อวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา 

3. เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มของผูส้ าเร็จการศึกษาที่จะเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ  

4. เพื่อเป็นการปลูกฝังคา่นยิมแห่งวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 

5,  เพื่อเปน็การด ารงไว้ซ่ึงขนบประเพณีของวิชาชีพพยาบาล 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 มีรายละเอยีดระยะเวลาในการด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560 ดงันี ้

ขั้นการวางแผน 

 1.  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ      เมษายน 2560 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมวางแผนงานรว่มกับสโมสรนักศึกษา  พฤษภาคม 2560 

3.  ประชาสมัพันธโ์ครงการ              มิถุนายน 2560 

 

ขั้นการด าเนินการ 

 ด าเนินโครงการตามก าหนดการ 

11.00 น.   ลงทะเบียน ณ ลานเอนกประสงค ์ อาคาร 72 พรรษาบรมราชนิีนาถ 
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12.00 น. ผู้เข้ารับแถบหมวก เข็มสถาบัน ตั้งแถว คณาจารย์ติดบูเก้ดอกหางนกยูงแก่ผู้เข้า

รับแถบหมวกและเข็มสถาบัน 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแถว คณาจารย์ติด

บูเก้ดอกหางนกยูงแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

เดินแถวเขาห้องพิธี 

13.00 น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง  พรอ้มกันในห้องพิธี 

13.09 น.  ประธานเดินทางถงึหอ้งพธิี (เปิดเพลงมหาฤกษ)์  

ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย(ทุกคนพนมมือ) 

13.15 น.  คณบดีกล่าวรายงาน 

13.30 น.  อาจารย์ประจ าชั้นเบิกตัวผู้เขา้รับแถบหมวกและเข็มสถาบนั 

   อาจารย์ประจ าชั้นเบิกตัวผู้เขา้รับหมวก 

ประธานมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน 

อาจารย์ติดแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผูร้ับแถบหมวกและเข็มสถาบัน 

14.30 น.  ผู้เข้ารับแถบหมวก เข็มสถาบัน และผู้รับหมวกกล่าวค าปฏิญาณตน 

14.35 น.  ประธานให้โอวาท  

จบโอวาท (เปิดเพลงมหาฤกษ)์ 

14.40 น.    ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษากล่าวขอบคุณต่อสถาบัน และมอบพวงมาลัยแก่ 

   อธิการบดี คณบดี 

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ื 3 กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวแทนผู้ปกครองแสดงความรู้สึก 

ผูส้ าเร็จการศึกษาแสดงกตเวทิตาต่อบิดา-มารดา 

15.05 น.  เสร็จพธิี ถ่ายภาพหมู่ 

 

ขั้นประเมนิผล 

 1.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผล    มิถุนายน 2560  

 2.  ศึกษาผลการด าเนินงานปัญหาและอุปสรรค    มิถุนายน 2560  

  ตามโครงการ 

 3. ประเมินผลประเมินความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ   มิถุนายน 2560  

ขั้นปรับปรุง 

 1.  จัดประชุมคณะกรรมการกจิการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเพื่อน าผลการประเมินตาม

โครงการมาพัฒนาการจดักจิกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อไป   มิถุนายน2560 

 2. ด าเนนิการปรับปรุงพัฒนาการจัดโครงการอยา่งตอ่เนื่องในปีการศึกษา 2560 

 



ภาพกิจกรรม 

 
 

 

 
 



9 

 

 
 

 

 
 



ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ  

โครงการพธิีมอบแถบหมวก เข็มสถาบัน และพิธีมอบหมวก 

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 

 

จากการประเมินความคิดเห็นและ/หรือความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการพิธีมอบแถบหมวก เข็ม

สถาบัน และพิธีมอบหมวก แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

259 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความคดิเห็นและ/หรอืความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยความคดิเห็นและ/

หรอืความพึงพอใจที่มีต่อกจิกรรมโครงการเทา่กับ 4.33 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายงานการประเมนิ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับการประเมิน 

1 สถานท่ีในการจัดโครงการเหมาะสม  เอื้ออ านวยต่อการท ากิจกรรม 4.29 0.80 ด ี

2 มอีุปกรณเ์ครื่องใชแ้ละสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ 4.16 0.82 ด ี

3 มกีารแจ้งรายละเอยีดและวัตถปุระสงค์ของโครงการให้ทราบ 3.94 0.37 ด ี

4 การประชาสัมพันธ์ก าหนดการและโครงการเหมาะสม 3.93 0.38 ด ี

5 ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม 3.89 1.03 ด ี

6 ล าดับขั้นตอนพิธีการมีความเหมาะสม 4.08 0.93 ด ี

7 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมใิจในเครื่องแบบพยาบาลวชิาชีพ / ผู้ช่วย

พยาบาล 

4.54 0.71 ดีมาก 

8 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมใิจต่อวชิาชีพการพยาบาล / ผู้ช่วย

พยาบาล 

4.56 0.71 ดีมาก 

9 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมใิจต่อสถาบันการศึกษา 4.53 0.71 ดีมาก 

10 ผู้เข้ารว่มโครงการได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ตอ่คณาจารยแ์ละบิดา-

มารดา 

4.59 0.68 ดีมาก 

11 ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความพร้อมท่ีจะเขา้สู่การเป็นพยาบาลวิชาชพี 4.55 0.73 ดีมาก 

12 นักศกึษาได้รับการปลูกฝังค่านยิมแห่งวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 4.55 0.69 ดีมาก 

13 โครงการมปีระโยชนใ์นการด ารงไวซ้ึ่งขนบธรรมเนยีม ประเพณีของวิชาชพี

พยาบาล 

4.59 0.65 ดีมาก 

14 ความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการในภาพรวม 4.45 0.74 ด ี

รวม 4.33 0.80 ด ี

 

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 - สถานที่แคบไม่เพียงพอต่อจ านวนผูป้กครอง 

 - อยากให้จัดในชว่งเช้า ช่วงบ่ายอากาศรอ้น ญาติที่มาร่วมงานไม่สะดวกสบาย 

 - ก าหนดการควรชัดเจน  
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 - อยากใหพ้ิธีการตา่งๆดูพร้อมกว่านี้ 

 - บริเวณรอบนอกอยากใหม้ีเตน้ท์กาง เพราะแดดรอ้น 

 - อยากใหเ้พิ่มระยะเวลา 

 - อยากใหม้ีที่นั่ง น้ าดื่ม ส าหรับญาติหรอืบุคคลอื่น 

 - อยากให้ช่วงกตัญญูกตเวที เปิดเพลงนานกว่านีจ้ะได้ซึง้มากกว่านี ้และมีตัวแทนร้องเพลง

ด้วย 

- อยากให้ช่างภาพขึ้นไปถ่ายชว่งท าพิธีได้ 


