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กิจกรรมชมรม 

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของประเทศชาติเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า
และมั่นคง ทั้งยังเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของตนเอง ผ่าน
กระบวนการสร้างความตระหนัก ถึงอนาคตของตนเองและประเทศชาติ รวมทั้งเด็กในพ้ืนที่ทุรกันดารได้มีโอกาส
ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพ่ือจะได้มีการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน ในการตรียมความพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดี อย่างมีคุณภาพของสังคมต่อไป ด้วยใจที่เป็นสาธารณะ  
 
บทบาทของนักศึกษา 

1. เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ และความถนัด โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อเสนอกิจกรรมตามความต้องการหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของวิทยาลัย 

2. รับการปฐมนิเทศจากงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เพื่อเข้ารับฟังข้อเสนอแนะ
ต่างๆเพ่ือที่จะให้นักศึกษาเข้าร่วมและด าเนินการจัดการตามกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

3. ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายต่างๆ ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
4. ประชุมวางแผน เพ่ือจัดท าแผนในการท ากิจกรรม เป็นปฏิทินงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
5. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน และปฏิทินงานที่ก าหนดไว้หลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาใน

รูปแบบของคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และเพ่ือให้สมาชิกทุกคนได้พัฒนาตนเอง 
เพ่ือสร้างศักยภาพตามความสนใจและความถนัด 

6. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
7. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมชมรม หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในทุกภาคเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 

 
บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมชมรม 

1. ปฐมนิเทศให้นักศึกษาเข้าใจเป้าหมายและวิธีด าเนินการจัดกิจกรรมชมรม 
2. เลือกตั้งคณะกรรมการโดยจัดให้นักศึกษาเลือกคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมชมรม 
3. จัดท าแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินงานโดยส่งเสริมให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกของชมรมได้ร่วมแสดงความ 
    คิดเห็นในการจัดท าแผน/โครงการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
4. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม 
5. นิเทศ  ให้ค าปรึกษา  ดูแล  ติดตามการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน/โครงการ/ปฏิทิน 
    งานด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 
6.ประเมินผลการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
7.สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุมตามปฏิทินงานในภาคเรียน 

 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชมรม 
1. เพ่ือปลูกฝั่งจิตส านึกให้กับนักศึกษาในการท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะ ด้วยใจที่อาสา 
2. เพ่ือสร้างศักยภาพในการเข้าสังคม อย่างมีส่วนร่วม 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะทางสาขาวิชาชีพ ในการน ามาใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 

     
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย  เกิดความรู้ ความช านาญ  ทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่าง 
    กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
2. ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว   

                  มองเห็นช่องทางในการสร้างงาน  อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง 
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนา 
    ตนเองและประกอบสัมมาชีพ 
4. ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด ารงชีวิต และเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม 
5. ผู้เรียนมีจิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
6. ผู้เรียนตระหนักและคุณค่าในการแสดงที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

ผลการเรียนรู้: เพื่อให้ผู้เรียน    
1. เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถเข้ากับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการฝึกทักษะทางสาขา

วิชาชีพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยใจที่อาสา 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพตามความถนัดของตนเองผ่านกระบวนการของกิจกรรมชมรม  
4. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบวิชาชีพ 
5. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนและสามารถใช้วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขกับประชาชนได้อย่าง

แท้จริง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    2.  ซื่อสัตย์สุจริต            3. มีวินัย                 
  4.ใฝ่เรียนรู้    5. อยู่อย่างพอเพียง              6. มุ่งม่ันในการท างาน         
 7. รักความเป็นไทย        8. มีจิตสาธารณะ 
 อ่ืน ๆ(ระบุ)....................................................................................................................  

 
สมรรถนะส าคัญของนักศึกษา 

1. ความสามารถในการสื่อสาร                2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา             4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 
เกณฑ์/วิธีการประเมินผลกิจกรรมชมรม 



1. นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถึงจะผ่านการประเมิน 
2. ประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับผลการประเมิน     ผ : ผ่าน 
3. ถ้านักศึกษามีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบร้อยละ 80  หรือ ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์  ถือว่า ไม่ผ่านการประเมิน  ได้รับผลการเรียน   มผ : ไม่ผ่าน และมีการซ่อม
กิจกรรมชมรม 

 
เนื้อหาสาระของกิจกรรมโดยสังเขป 

เนื้อหาสาระและกิจกรรมชมรมหมอน้อยอาสาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ปีการศึกษา2561 ประกอบไปด้วย
การเตรียมตัวเตรียมความพร้อม การลงพ้ืนที่ชุมชน เพื่อไปจัดกิจกรรม การลงพ้ืนที่ชุมชนเป็นสิ่งที่เหนื่อย 
ล าบาก  แต่สิ่งที่ได้กลับมา คือ ความสนุก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ทั้งจากพ่ีและเพ่ือนและ  ความสุขของผู้ที่
ร่วมท ากิจกรรม รอยยิ้มขณะท ากิจกรรมต่างๆได้กลายเป็นยาชูก าลังให้พวกเราเหล่านักอาสาหมอน้อยอาสา
ประสบการณ์ที่แตกต่าง สิ่งที่ไม่เคยท า ก็ได้ลองและได้ลงมือท า  จากห้องเรียนสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เป็นสนามจ าลอง
ชีวิตในมหาวิทยาลัยสู่ห้องเรียนโลกกว้างที่เราเปิดประตูประสบการณ์ออกไป เพียงก้าวแรกท่ีได้เห็น ได้ลงมือท า 
ท าให้เราได้เรียนรู้ ได้อะไรกลับมามากมาย เป็นบทเรียนบทใหม่ที่ไม่ได้จากห้องเรียนเล็กๆ แต่สามารถหาได้จาก
ห้องเรียนชีวิตของตัวเราเอง 

รายชื่อสมาชิกชมรมหมอน้อยอาสา 

ประกอบด้วย 
อาจารย์ที่ปรึกษา 1.อาจารย์ประภาพร ค าแสนราช 2.อาจารย์ปรางทอง นนทการ 
อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่าน  
นักศึกษา 
ประธานกิจกรรมชมรม 

1.นางสาวณัฐธิดา วิทยามุ่งม่ัน   คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  ชั้นปีที่ 4  

รองประธาน                                      

2.นางสาวธิดารัตน์ ศิริ            คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน           ชั้นปีที่ 3 

เลขานุการ 

นางสาว ณัฐชยา ดอยสกุลไพร  คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  ชั้นปีที่ 2 

เหรัญญิก 

3.นางสาววรรณี พลากิจจรัสแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน            ชั้นปีที่ 2   

 
 
 
 
 



 
  

สมาชิก 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะ ชั้นปี หมาย
เหตุ 

1 นางสาว ณัฐธิดา วิทยามุ่งม่ัน 61114200004 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 4  
2 นางสาว วิภาวรรณ ถึงทุ่ง 61125100007 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 1  
3 นางสาว ฤทัยรัตน์ บูรณะพันธ์ 60114200002 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 2  
4 นางสาว เจษฎาพร สุพสอน 60114200014 สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 2  
5 นางสาว นารีรัตน์ คงด้วง 60114300006 สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 2  
6 นางสาว กุลสตรี ไชยพิมพ์ 60114300004 สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 2  
7 นางสาว ชลิตา โกอินต๊ะ  สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 2  
8 นางสาว เวธนี โชคบ ารุง  สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 2  
9 นางสาว กนกพิชญ์ ฤกษเสน 60114300014 สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 2  
10 นาย วรวุฒิ ฟูกูม่า 60114300013 สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 2  
11 นางสาวธิดารัตน์ ศิริ               3  
12 ณัฐชยา ดอยสกุลไพร     4  
13 นางสาววรรณี พลากิจจรัสแสง   2  
14 นาง ปนัดดา สุขดี    2  
15 นางสาว ณัฏฐณิชา บุตรพลอย   2  
16 นาย อุทัย คงเกียรติคีรี   3  
17 นาย สุดี ไพรพุฒิพงษ์   3  
18 นาย สุดี ไพรพุฒิพงษ์   3  
19 นางสาว ณีราภา เพชรประจิม   3  
20 นาย อนุพงษ์ มะโนวงศ์   3  
21 นางสาว โชติมา ภาวนากมล   3  
22 นางสาว กนิษฐา ยกย่องประชาไพร   3  
    3  

 
 
 
 
 



 
ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะ ชั้น
ปี 

หมาย
เหตุ 

26 นาย ประมณฑ์ แซ่ซ้ง 5910412001 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 3  
27 นาย เจนธรรม เล่าไทวนันท์ 5910412004 สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 3  
28 นาย ยุทธนา แซ่ท้าว 5910411003 สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 3  
29 นางสาว สุวนันท์ พาไพรสิน 5910260007 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 3  
30 นางสาว สุมาลี บ้านนาพิไล 5910260016 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 3  
31 นางสาว จันทร์สุดา พนาจาร 5910260020 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 3  
32   ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 3  
33 นาย ชิติพัทร์ สมนา  ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 3  
34 นางสาว กุลรัตน์ มะโนฟุ่น 5910380004 นิติศาสตร์ 3  
35 นางสาว เพ็ญประกาย คร้ามสมัย 5910412016 นิติศาสตร์ 3  
36 นางสาว ลักขณา เขื่อนสอน 5910380007 นิติศาสตร์ 3  
37 นาย สุรศักดิ์ ประเจิดคีรี 5910380005 นิติศาสตร์ 3  
38 นาย บัญทัติ คุณเสนา 5910380003 นิติศาสตร์ 3  
39 นางสาว นิติพร เทียงเอม 5810260093 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 4  
40 นางสาว ณัฐกานต์ หมอกสุข 5810260094 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 4  
41 นางสาว เกชรนนท์ แสนใจ 5810260092 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 4  
42 นางสาว รัตนาภรณ์ วงค า 5810260091 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 4  
43 นางสาว ธัญญารัตน์ พรมยศ 5810260095 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 4  
44 นางสาว วิพาภรณ์ ขันพันธ์ 5810260142 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 4  
45 นางสาว สิริพาพรรณ แก้วทุมลา 5810260096 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 4  
46 นางสาว นุสรี หลังยาหน่าย 5810260140 ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการสอน 

ก าหนดการจัดกิจกรรม 
 

สัปดาห์    ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ผู้ด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 
1 7 ธ.ค. 63 พบประพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา   
2 14 ธ.ค. 63 ประชุมวางแผนงานชมรม/เตรียมงานกีฬาสี   
3 21 ธ.ค. 63 เตรียมงานกีฬาสี   
4 28 ธ.ค. 63 งานกีฬาสีสถาบัน   
5 4 ม.ค. 63 สอบกลางภาค   
6 11 ม.ค. 63 สอบกลางภาค   
7 18 ม.ค. 63 พบประคุยกับอาจันและสมาชิกชมรม   
8 25 ม.ค. 63 ออกส ารวจพื้นเพ่ือจัดกิจกรรม   
9 1 ก.พ. 63 ประชุมเลือกพ้ืนที่จัดกิจกรรม    
10 8 ก.พ. 63 ลงพื้นที่ท ากิจกรรม   
11 15 ก.พ. 63 สรุปกิจกรรม   
12 22 ก.พ. 63 ลงพื้นที่ท ากิจกรรม   
13 1  มี.ค. 63 สรุปกิจกรรม   
14 8  มี.ค. 63 น าเสนอผลงาน   
15 15  มี.ค. 63 สอบปลายภาค   
16 22  มี.ค. 63 สอบปลายภาค   
17 29  มี.ค. 63 ปิดคอร์ส   

 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………….................ประธานกิจกรรมชมรม 
                                  (นางสาวณัฐธิดา วิทยามุ่งม่ัน   ) 
 

ลงชื่อ………………………………………........อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชมรม 
                                 (อาจารย์ประภาพร ค าแสนราช) 

 
 
 



 
แบบบันทึกเวลาเรียน 
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ลงชื่อ……………………………….................ประธานกิจกรรมชมรม 

                                  (นางสาวณัฐธิดา วิทยามุ่งม่ัน) 
ลงชื่อ………………………………………........อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชมรม 

                              (อาจารย์ประภาพร ค าแสนราช) 
 
 



 
 

ภาคนวก 
เอกสารหลักฐาน/รูปภาพ/อ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรม (ถ้ามี) 

       
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 


