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แนวปฏิบัติที่ดี ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
1. ชื่อเรื่อง / แนวปฏิบัติ  การจัดกิจกรรมพิเศษเสริมจิตบริการสู่บัณฑิตนักปฏิบัติสากล  
2. ชื่อหน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. คณะท างาน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ  ที่ปรึกษา  
 อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด  ชูพรม   ประธานกรรมการ 
 อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์  แสนยศ  กรรมการ 
 อาจารย์ศุภรัสมิ์   วิเชียรตนนท์ กรรมการ 
 อาจารย์วริยา   จันทร์ข า  กรรมการ 
 อาจารย์เรียม   นมรักษ์  กรรมการ 
 อาจารย์จุฑาทิพย์   เทพสุวรรณ์ กรรมการ 
 นางสาววิกานต์ดา   โหม่งมาตย์ กรรมการและเลขานุการ 
 
4. บทสรุปโครงการ  
 การจัดกิจกรรมเสริมจิตบริการเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตามกระบวนการ 6 ขั้นตอน
ส าคัญ ได้แก่ 1) การปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของจิตบริการ ผ่านกิจกรรมการสะท้อนคิด 2) การสราง
จิตส านึกสาธารณะผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคม 3) มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้
ด้านวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลผู้รับบริการที่หลากหลายวัฒนธรรม และการติดต่อสื่อสารที่เป็น
สากล 4) การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 5) การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยบูรณา
การร่วมกับการเรียนการสอน และ 6) การให้นักศึกษาไดเรียนรูจากสภาพจริงและกระบวนการสะท้อนคิด ซึ่ง
การด าเนินการจัดกิจกรรมมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องผ่านการสังเกตพฤติกรรม  

เมื่อระยะเวลาผ่านไป 6 เดือน นักศึกษามีการสะท้อนคิดเก่ียวกับการมีจิตบริการในทางที่ดีข้ึน ได้แก่  
1. การเกิดความเห็นอกเห็นใจและปรารถนาให้ผู้รับบริการพ้นทุกข์  
2. เข้าใจบริบทของผู้รับบริการที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม  
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3. ผู้รับบริการมีความไว้วางใจ 
4. มีสติและความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน  
5. มีความสุขในการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  
6. มีคะแนนประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในภาพรวมที่สูงข้ึน  
7. เกิดผลลัพธ์เป็น โครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 2 โครงการหลัก คือ 1) 

โครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน (การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ส าหรับ
ประชาชนทุกช่วงวัย) และ 2) โครงการค่ายอาสา (พัฒนาจิต)   

8. เกิดข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Hungkuang University มีโครงการฝึกประสบการณ์
บัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติ ณ กลุ่มประเทศอาเซียนบวก (ประเทศไต้หวัน) เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาทั้งด้านทักษะภาษา ทักษะการพยาบาล และการเรียนรู้ Transcultural 
nursing care  

  
5. ที่มาและความส าคัญของโครงการ 

จากวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลที่ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มี
มาตรฐานวิชาชีพเป็นเลิศด้วยคุณภาพในระดับสากล” การพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีจิตบริการเป็นสิ่งส าคัญ
ต่อการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติในสายวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากสังคมคาดหวังใหวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่
ต้องใหการดูแลแบบองครวมอยางเทาเทียม ทางคณะได้จัดกิจกรรม “นักกิจกรรมสะท้อนคิด” ในช่วงต้นปี
การศึกษาที่ 1/2560 พบว่า นักศึกษาผู้น ากิจกรรมส่วนใหญ่รู้สึกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ผ่านมามัก 
เป็นกิจกรรมบังคับ ไม่มีตัวตนที่ชัดเจน ยังไม่รู้สึกว่าเกิดแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยตนเอง 
ขาดความมั่นใจ และรู้สึกว่าตนเองยังไม่เคยมีการเตรียมพร้อมทักษะอ่ืนๆที่ส าคัญนอกเหนือทักษะทางวิชาชีพ
ส าหรับการออกไปช่วยเหลือผู้อื่นเท่าท่ีควร  

จึงมีการจัดท าโครงการการจัดกิจกรรมพิเศษเสริมจิตบริการสู่บัณฑิตนักปฏิบัติสากลขึ้น โดยเน้นการ
ปรับกระบวนการจัดกิจกรรม และสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางและกระบวนการพัฒนาจิต
บริการที่พัฒนาให้เกิดในนักศึกษาพยาบาล Generation Z ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การผลิตบัณฑิต
พยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพได้ต่อไป 
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6. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาจิตบริการส าหรับนักศึกษาพยาบาล  
 2. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการวางแผนการปฏิบัติงานงานด้านกิจการนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
สังคม 
 
7.แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินตาม PDCA)  
 1. การวางแผน 

Plan 1 -  จัดกิจกรรม “นักกิจกรรมสะท้อนคิด” เพ่ือทบทวนสถานการณ์ สะท้อนความคิดเห็น และ
ร่วมอภิปรายปัญหาการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมจิตบริการและจิตสาธารณะ  

Do 1  -  ประชุมทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพ่ือ วางแผน
สร้างการมีส่วนร่วม และหาแนวทางการเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับบัณฑิตนักปฏิบัติสาขาพยาบาล โดย
ประยุกต์จากแนวทางของ Sladek and Grabinger (2014) สามารถสรุปได้ 4 กลุ่มกิจกรรม ดังนี้ 
1. สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ - ปรับปรุง และ update fan page สโมสรนักศึกษา และคณะพยาบาล

ศาสตร์ 
2. สร้างการท างานเป็นทีม - เปิดโอกาสให้ทีมนักกิจกรรมเรียนรู้กันและกัน ตั้งเป้าหมาย และวาง

ระบบบทบาทหน้าที่ในทีมให้ชัดเจน 
3. ท าข้อตกลงและมอบโครงสร้าง - รับฟังความคิดเห็นในการสร้างสรรค์กิจกรรม เรียนรู้การสร้าง

เป้าหมายร่วมกันเพ่ือพัฒนาจิตบริการ และร่วมวางระบบหน้าที่ในการ
ท างานแต่ละงานให้ชัดเจน  

4. เสริมทักษะด้านการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 

ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์  ปรึกษา และรับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณบดี ได้ข้อสรุปทักษะพ้ืนฐานที่ควรมีส าหรับบัณฑิต
นักปฏิบัติสาขาพยาบาล จาก ม.ราชภัฏนครปฐม คือ ความรู้ด้าน
วิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลผู้รับบริการที่หลากหลาย
วัฒนธรรม และการติดตอสื่อสารที่เป็นสากล ได้แก่ การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
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Check 1 –  ก่อนสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม- เดือนธันวาคม 2560) ทางคณะกรรมการได้
ติดตามประเมินผล ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. วางแผนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ระดมทุนเพ่ือบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว”  
เพ่ือทดสอบทักษะการบริหารจัดการเบื้องต้นและสังเกตพฤติกรรม ประเมิน พบว่า นักศึกษารู้สึกมีความสุข
และภูมิใจ และตระหนักถึงความส าคัญของจิตอาสาและความร่วมมือ แต่ยังไม่ชัดเจนในระบบของการวางแผน
ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา 

2. ติดตามทักษะของบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของคณะ ได้แก่ การดูแลผู้รับบริการที่หลากหลายวัฒนธรรม และการติดตอสื่อสารที่เป็นสากล 
ได้แก่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความ
กระตือรือร้นมากพอ และการเรียนรู้ยังไม่หลากหลาย 

Act 1     -  คณะกรรมการกิจการนักศึกษาประชุมเพ่ือสรุปปัญหา และรายงานต่อคณบดีและ
คณะกรรมการประจ าคณะประชุมร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ   

2. การด าเนินการ 
Plan 2  

1. วางแผนการปฏิบัติงานงานด้านกิจการนักศึกษา โดยบูรณาการ 6 ขั้นตอนของการสร้างจิต
บริการเป็นพื้นฐาน และสร้างสรรค์โครงการให้สอดคล้องกับแผน ไดแก  

ขั้นตอนที่ กิจกรรม 
1) การปลูกฝ งนักศึกษาให ตระหนักถึง
ความส าคัญ 

- บูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาล มีกิจกรรมสะท้อนคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตบริการ จากการฝึกปฏิบัติ 

2) การสรางจิตส านึกสาธารณะผ่านกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม 

1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการของคณะ ให้บริการ
นอกสถานที่และในชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่  
    1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ: หลักสูตร
“การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพในเด็กส าหรับพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย”
โครงการอบรม “การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยม” และโครงการอบรม “การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพส าหรับ
ประชาชนทั่วไป 

3)  มีกิ จกรรมการ เตรี ยมความพร อม
ทางด้านร างกาย จิตใจ และความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
4) การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง  
5) การเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ กิจกรรม 
     1.2 โครงการค่ายอาสา (พัฒนาจิต) ณ โรงเรียนบ้าน
หนองเจริญ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
2) ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Hungkuang 
University เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งด้าน
ทั กษะภาษา  ทั กษะการพยาบาล  และการ เ รี ย น รู้  
Transcultural nursing care  
    2.1 โครงการฝึกประสบการณ์บัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติ 
ณ กลุ่มประเทศอาเซียนบวก (ประเทศไต้หวัน)  
   2.2 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกิจกรรมการฝึก
ประสบการณ์บัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติ  ณ กลุ่มประเทศ
อาเซียนบวก (ประเทศไต้หวัน) 
3) กิจกรรมจิตอาสาหน่วยปฐมพยาบาล ในการจัดโครงการ
ต่างๆทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

6)  ก า ร เ รี ย น รู จ า ก ส ภ า พ จ ริ ง แ ล ะ
กระบวนการสะทอนคิด 

จัดกระบวนการสะท้อนคิดทกุกิจกรรม 

Do 2        - ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ในไตรมาส 2 
 

3. การตรวจสอบและประเมินผล 
Check 2   - ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องผ่านการสังเกตพฤติกรรม และความเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ
ของนักศึกษาผ่านการสะท้อนคิด โดยพบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป 6 เดือน นักศึกษามีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับ
การมีจิตบริการในทางที่ดีข้ึน และมีทัศนคติที่ดีข้ึนในการท ากิจกรรม 

- การด าเนินการเตรียมพร้อมความรู้ต้องการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีส าหรับผลิต 
application ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่นักศึกษาสามารถน าไปต่อยอดกิจกรรมทางวิชาชีพ
ในอนาคตได้ 
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4. การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ 

Act 2     - ประชุมร่วมกับทีมบริหารคณะเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุง วางแผนงานการเตรียมความพร้อม
ทักษะที่ยังไม่ครอบคลุม 

- วางแผนจัดท าโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือแผนงานการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต เน้นในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์การพัฒนาทางด้านการเสริมทักษะการปฏิบัติเพื่อให้บัณฑิตมี
คุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม  English camp in nursing program กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านกีฬา 
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือผู้สูงอายุ และกิจกรรมการพัฒนา Application ด้านสุขภาพและการพยาบาล 

 
8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

1. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการท างาน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงความคิดในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างสรรค์กิจกรรม 

2. นักศึกษามีทักษะที่สามารถน าไปต่อยอดกิจกรรมทางวิชาชีพในอนาคตได้ 
3. คณาอาจารย์เกิดการเรียนรู้กระบวนการสร้างจิตบริการซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญส าหรับวิชาชีพ

พยาบาล 
4. แผนการปฏิบัติงานงานด้านกิจการนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสังคม 
5. ผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกิดการเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการในองค์กร 

 
 9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1) การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างสรรค์
กิจกรรมด้วยตนเอง และคณาจารย์เปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้ให้ค าตอบ” มาเป็น “ผู้สร้างกระบวนการ
หาค าตอบ” ท าให้นักศึกษากล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า และเกิดการเรียนรู้จริงจากการท างานและ
สามารถน าไปใช้ได้จริงในอนาคต  

2) ค าแนะน า แนวทาง การวางแผน และวิธีการติดตามงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพจาก
คณบดี 
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10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
  เนื่องจากตารางเรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ไม่มีเวลาว่างเว้นเท่าที่ควร ซึ่งอาจกระทบต่อ
แผนการจัดกิจกรรมในบางช่วงได้ ดังนั้นควรมีการวางแผนกิจกรรมบูรณาการร่วมกับรายวิชาให้ชัดเจน เพ่ือลด
ภาระนักศึกษา และเกิดการเรียนรู้ร่วมภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
11. แนวทางในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)  

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ หรือสถาบันเครือข่ายอ่ืนๆ ในการแลกเปลี่ยน
ทัศนคติและแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมจิตบริการและจิตสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 


