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ผ่านการรับรองท่ีประชุมจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
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ค าน า 

แผนปฏิบัติการงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคมประจ าปีงบประมาณ 2560ของคณะฯ  ทั้งนี้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคมของคณะฯ เป็นไปตามกรอบนโยบายและแผนการด าเนินงานของคณะฯและมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยแผนการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่วางแผนเพ่ือการด าเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบต่อโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางการก ากับติดตามและประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

ผู้จัดท า 
 

            คณะการบริการวิชาการ     
                                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สารบัญ 
                หน้า 

ค าน า               ก 
สารบัญ               ข 

หลักการเหตุผล             1 
 วัตถุประสงค์             1  

ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม         2 
แผนการด าเนินงาน / แผนกิจกรรม          5 
กิจกรรม/โครงการ            7 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน                  14 
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย ระดับโครงการ / ระดับแผน                 14 
การติดตามและประเมินผล                   15 

 
ภาคผนวก 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพที่เก่ียวข้องงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม      
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แผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม ประจ าปี 2560 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หลักการเหตุผล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือพัฒนาสังคม และให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่๑๒ ปี๒๕๖๐-๒๕๖๔  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ว่าด้วยการพัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  และยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา
บทบาทในการให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง  
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
คณะฯได้ตระหนักถึงความต้องการของชุมชน จึงได้จัดให้มีการส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนให้บริการวิชาการ และท า แผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแก่ชุมชน/
สังคม ประจ าปี ๒๕๖๐ ขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนครอบคลุมทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ   

จากการประเมินผลการด าเนินการในปี2559 ที่ผ่านมาพบว่าโครงการบริการวิชาการบางโครงการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ 
เนื่องจากมีการบูรณาการกับการวิจัย ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 22/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 จึงมีข้อเสนอแนะให้ปรับท า
โครงการวิจัยแยกจากโครงการบริการวิชาการ และให้ขอทุนวิจัยจากภายนอก ท าวิจัยควบคู่ไปกับงานบริการวิชาการ หรือเมื่อท าการวิจัยแล้วเส ร็จให้น าผลการวิจัยที่มี
คุณภาพไปบูรณาการกับงานบริการวิชาการ เพ่ือให้งานบริการวิชาการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป   
วัตถุประสงค์   
          1. เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคมประจ าปีงบประมาณ 2560 

2. เพ่ือก ากับและติดตามการด าเนินโครงการจัดบริการวิชาการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2560  
3. เพ่ือจัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคมครอบคลุมตามช่วงวัย  

          4. เพ่ือก ากับและติดตามการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กับการจัดการเรียนการสอน  และการวิจัย 
 5. เพ่ือดูแลให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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ความสอดคล้องตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และสังคมบน

พ้ืนฐานของความพอเพียง 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชน ชุมชน และสังคมได้รับการบริการวิชาการท่ีช่วยเพิ่มศักยภาพ และ พัฒนาความเข้มแข็งในการด ารงวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยเน้น
สังคมสูงวัย การยกพระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 
มาตรการในการด าเนินการ 

1.  ส ำรวจควำมต้องกำรของหน่วยงำน/ชุมชน เพ่ือประกอบกำรก ำหนดทิศทำง และจัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำร  
2.  สร้ำงควำมเชื่อมโยงงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรพัฒนำภำรกิจต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
3. ประเมินประโยชน์และผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคมอย่ำงมีส่วนร่วม และน ำผลไปพัฒนำระบบและกลไกตำมกระบวนกำร PDCA 
4. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกำรให้บริกำรวิชำกำรท่ีเอ้ือต่อกำรแข่งขัน 
5. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วม   

          กลยุทธ์  3.2 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัยด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการ
สร้างผู้ประกอบการรายใหม่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 

มาตรการในการด าเนินการ 
ด้านสังคมสูงวัย 

1. จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านสังคมสูงวัยโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ  

2. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
3. การจัดการศึกษาเพ่ือผู้สูงวัย 

          กลยุทธ์  3.3 พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพัฒนาโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 

มาตรการในการด าเนินการ 
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- จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านการบริการสุขภาพโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

 
ความสอดคล้องตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพื้นฐานของ
ความพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทในการให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

เป้าประสงค์ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการท่ีช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความความเข้มแข็งในการด ารงวิถีชีวิตแบบพอเพียง  
โดยเน้น สังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา และได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ 
มาตรการ  

6. ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน เพื่อประกอบการก าหนดทิศทาง และจัดท าแผนการบริการวิชาการ  
7. สร้างความเชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับการพัฒนาภารกิจต่าง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
8. ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และน าผลไปพัฒนาระบบและกลไกตามกระบวนการ PDCA 
9. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการให้บริการวิชาการที่เอ้ือต่อการแข่งขันพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม   
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 

ด้านสังคมสูงวัย  
10. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัย และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสังคมสูงวัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ 

เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
11. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
12. การจัดการศึกษาเพ่ือผู้สูงวัย 
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ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
13.  จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

14. ให้บริการความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน และสังคม 
 
ความสอดคล้องกับสภาการพยาบาล 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 24 บริการวิชาการ 
   ค ำอธิบำย กำรบริกำรวิชำกำร หมำยถึง โครงกำรหรือกิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำรทำงกำรพยำบำลหรือ ที่เกี่ยวข้องของสถำบันกำรศึกษำ 

 เกณฑ์มาตรฐาน 
 1 มีแผนบริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพหรือที่เกี่ยวข้องของสถำบันกำรศึกษำ และมี งบประมำณท่ีสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ  
2 มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ (โครงกำรของสถำบัน ที่ปรำกฏในแผน)  
3 มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ  
4 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนำกิจกรรม/โครงกำร  
5 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเปำ้หมำยตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

แผนปฏิบตัิการงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

แผนการด าเนินงาน / แผนกิจกรรม 
  

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

มี.ค
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค.
60 

มิ.ย.
60 

ก.ค.
60 

ส.ค.
60 

ก.ย.
60 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมคณะกรรมการและขออนุมัติ
โครงการ 
2. วางแผนเตรียมการด าเนินการ 
3. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

           คณะกรรมการ
งานบริการ
วิชาการ 

ขั้นด าเนินการ (D) 
ด าเนินการกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

 
 

           คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

1. มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 2 (สร้าง
เสริมสุขภาพดีวิถีไทย) 

            อ.ภูษณิษา 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

            ผศ.ดร.สุรีย ์

3.โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการ
วิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลกูฮักลูกแพงปี 
4) 

            อ. ยมนา ชนะนิล 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน             อ.วิศนีย์ บุญหมั่น 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน             อ.เกษร สายธนู 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

มี.ค 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค.
60 

มิ.ย.
60 

ก.ค.
60 

ส.ค.
60 

ก.ย.
60 

5.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ             อ.สาวิตรี สิงหาด 

6. ใกล้ชิดใจวัยสูงอายุ             อ.เกษร สายธนู 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบสอบถาม 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 
และผู้รับผิดชอบ
แต่ละโครงการ 

3. ประเมินผลการด าเนินงานตามไตรมาส 
 

            คณะการงาน
บรกิารวิชาการ 
และผู้รับผิดชอบ
แต่ละโครงการ 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
บริการวิชาการ 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
วางแผนน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 
และผู้รับผิดชอบ
แต่ละโครงการ 
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กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ปงีบประมาณ 2560 
 

กิจกรรม 
ความสอดคล้อง 

ตัวบ่งชี ้
การ 

บูรณาการ 

แหล่งงบประมาณ 
หมวด

รายจ่าย 
งบ 

ประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

สกอ. 
สภาฯ ยุทธ 

ศาสตร ์
กลยุทธ ์ หลักสูตร คณะ รายได ้ แผ่นดิน 

ผลิต
เพิ่ม 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

1 มหกรรม
สร้างเสริม
สุขภาพ ปีที่ 2 
(สร้างเสริม
สุขภาพดวีิถี
ไทย) 

3 3.1 
3.2 

5.2 3.1 24 รายวิชาการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

  



  

ค่าตอบแทน 5,400         

1. จ านวนนกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ 232 คน 
2. ภายหลังเข้าร่วม
โครงการผู้เข้าร่วม
โครงการมีระดับความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของตนเอง มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ระดับ  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการในภาพรวมร้อย
ละ 90 
4. นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไป
ฝึกปฏิบัติจริง โดยมี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมา
กว่า 3.51 
5. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ต่อการร่วมกจิกรรมท าให้
มีความรู้ ความเขา้ใจใน
เนื้อหาวิชาที่เรียนมาก
ขึ้นมากวา่ 3.51 

อ.ภูษณิศา 

    

  



  

ค่าใช้สอย 52,120         

    

  



  

ค่าวัสดุ 42,480         

    




  

รวม 100,000 79,400 20,600     
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กิจกรรม 
ความสอดคล้อง 

ตัวบ่งชี ้
การ 

บูรณาการ 

แหล่งงบประมาณ 
หมวด

รายจ่าย 
งบ 

ประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

สกอ. 
สภาฯ ยุทธ 

ศาสตร ์
กลยุทธ ์ หลักสูตร คณะ รายได ้ แผ่นดิน 

ผลิต
เพิ่ม 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

2 โครงการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

3 3.1 5.2 3.1 24 
รายวิชา
สารสนเทศ
ทางการ
พยาบาล 

  


  
ค่าตอบแทน 18,160         

1. จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 80 คน 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 
3. ผู้ร่วมโครงการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อย
ละ 80 
4. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น
หลังจากร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 
5. นักศึกษามีส่วนรว่มใน
กิจกรรมร้อยละ 100 

ผศ.ดร.
สุรีย์ 

  3.2       
  



  
ค่าใช้สอย 58,200         

  

  

      

  



  

ค่าวัสดุ 23,640         

  

  

       

  

รวม 100,000   74,960   25,040 

3 โครงการ
พัฒนาสุข
ภาวะชุมชน
และให้บริการ
วิชาการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(ลูกฮักลูกแพง 
ปีที่ 5) 

3 3.1 5.2 3.1 24 

รายวิชาการ
ประเมนิภาวะ
สุขภาพ      ค่าตอบแทน 23,700         

1. จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 660 คน 
2. ความพึงพอใจ 
 

อ.ยมนา 

               ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วโครงการที่น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 
4. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น
หลังจากร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 

 

  3.2            ค่าใช้สอย 108,000         

  

    

  

  
     ค่าวัสดุ 18,300         

 

    

 

  
   รวม 150,000 40,000 70,000 20,000 20,000 
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กิจกรรม 
ความสอดคล้อง 

ตัวบ่งชี ้
การ 

บูรณาการ 

แหล่งงบประมาณ 
หมวด

รายจ่าย 
งบ 

ประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

สกอ. 
สภาฯ ยุทธ 

ศาสตร ์
กลยุทธ ์ หลักสูตร คณะ รายได ้ แผ่นดิน 

ผลิต
เพิ่ม 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

4 โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพเด็ก
ก่อนวยัเรียน 
ปีที่ 4 

3 3.1 5.2 3.1 24 
รายวิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 1 

                
1. จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ จ านวน 200 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
3. ผู้ร่วมโครงการที่น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 90 
4. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น
หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ1 

อ.วิศนีย ์

  3.2           ค่าใช้สอย 30,492         

  

    

  

  
    ค่าวัสดุ 14,508         

  

    

  

  
   รวม 45,000   41,000 4,000   

5 โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพจิตใน
ชุมชน 

3 3.1 5.2 3.1 24 
รายวิชา 1801 
327 ฝึกปฏิบัติ
สุขภาพจิต
และการ
พยาบาลจิต
เวช 

    ค่าตอบแทน 9,000         
1. จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ จ านวน 200 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
3. ผู้ร่วมโครงการที่น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 
4. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น
หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ1 

อ.เกษร 

  3.2           ค่าใช้สอย 46,200         

  

    

  

  
    ค่าวัสดุ 4,800         

 

    

 

  
   รวม 60,000     40,000 20,000 

รวมงบประมาณทั้งโครงการ 455,000 
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กิจกรรม 
ความสอดคล้อง 

ตัวบ่งชี ้

การบูรณาการ 
แหล่งงบประมาณ 

หมวด
รายจ่าย 

งบประมาณ 
ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
สกอ. 

สภาฯ ยุทธ 
ศาสตร ์

กลยุทธ ์
หลัก 
สูตร 

คณ
ะ 

รายได ้ แผ่นดิน 
ผลิต
เพิ่ม 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

6 โครงการ
โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

3 3.1 5.2 3.1 24 
รายวิชาการ
ปฏิบัติการ
พยาบาล
ผู้สูงอายุ  

     ค่าตอบแทน 24,000         
1. จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 80 คน 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
80 
3. ผู้เข้าร่วโครงการที่น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 
4. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น
หลังจากร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 

อ.สาวิตร ี

 
3.2 

   
     ค่าใช้สอย 182,400         

  

    

  

  
     ค่าวัสดุ 93,600         

  

    

  

  
 


รวม 300,000 293,200     6,800 

7 โครงการ
ใกล้ชิดใจวัย 
สูงอาย ุ

3 
3.1 

 
3.2 

5.2 3.1 24 

รายวิชาการ
พยาบาล
สุขภาพจิต 
และจิตเวช 

   
ค่าตอบแทน 17,200     

1. จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 80 คน 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
80 
3. ผู้เข้าร่วม 
โครงการที่น า 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 80 
4. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น
หลังจากร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 

อ.เกษร 

      
   ค่าใช้สอย 58,400     

               
         ค่าวัสดุ 4,400     

     

 

   รวม 80,000  78,000  2,000 

 
รวมงบประมาณทั้งโครงการ 

 
380,000  
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แผนปฏิบตัิการงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

การบริการวชิาการเกิดประโยชน์ (อธิบายประโยชน์)  
 

ผู้รับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สงัคม 

จัดการเรยีนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

การท าวิจัย สร้างเครือข่ายแหลง่งาน ให้บริการวชิาการ/แก้ปัญหาสังคม 

1.มหกรรมสร้างเสริมสขุภาพ ปีที่ 
2 (สร้างเสรมิสุขภาพดวีิถีไทย) 

1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลยั          
2.เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากการจัดโครงการบริการ
วิชาการในด้านการจัดโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
ผู้รับบริการ         
3.เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพของตนเอง        
4.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพระหว่างชุมชนกับนกัศึกษาพยาบาล 

 เป็นการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการในรายวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการ
พัฒนาสมรรถนะในด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและการจัด
โครงการเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ และการบูรณาการ
ให้บริการวิชาการนอกพื้นที่
โดยน านักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน 

   สร้างความสัมพันธ์ในเครือข่าย
ความร่วมมือในการ สร้างเสริม
สุขภาพ 

  

 มีการให้บริการให้ค าแนะน าแก่
ประชาชนการสร้างเสริมสุขภาพไป
ใช้ดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
และประยกุต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาพัฒนาเกิดนวัตกรรมเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ   

อ.ภูษณิศา  มีนาเขตร 

2.โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อพัฒนาแอพลิเคชั่นส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่สุขภาพดี 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและบุคลากรทางสุขภาพในการ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ

เป็นการบูรณาการวิชา
สารสนเทศทางการพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
นักศึกษาชั้นป ี: 2 

    
  

ให้บริการร่วมกบั รพ.สต.โพธิ์ใหญ่/
รพ.สต.ดงห่องแห ในการพัฒนา
และทดลองใช้ระบบเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้แอ
พลิเคชัน 

ผศ.ดร.สุรีย์  ธรรมิก
บวร 

  

3.โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน
และให้บริการวิชาการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮัก
ลูกแพง) ปีที ่5 

1.ให้บริการวิชาการด้านสขุภาพแก่ชุมชน เครือข่าย และสังคม
ตามพันธกจิขององค์กร และตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน   
 2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพ โดยใช้รูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์และระบบการเยีย่ม
บ้าน   

บูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชา การประเมินภาวะ
สุขภาพ 
หลักสูตร พยาบาลศาสตร
บัณฑิต  
นักศึกษาชั้นป ี: 2 

 พัฒนางานวจิัยที่
สอดคล้องเกี่ยวกับ
ความต้องการของ
ประชาชนในการดูแล
สุขภาพ 

  

 เกิดชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ 
สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับชุมชน
และสถาบันการศึกษา สานรักสาน
สัมพันธ์ให้ครอบครัว อันจะท าให้
เกิดเครือข่ายชุมชน และสังคม 

  

 ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจ ในการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน 
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 
และชุมชนได้รับการพัฒนาด้าน
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

อ.ยมนา  ชนะนิล 
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แผนปฏิบตัิการงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

การบริการวชิาการเกิดประโยชน์ (อธิบายประโยชน์)  
 

ผู้รับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สงัคม 

จัดการเรยีนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

การท าวิจัย สร้างเครือข่ายแหลง่งาน ให้บริการวชิาการ/แก้ปัญหาสังคม 

3.บูรณาการโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม เข้ากับพันธกิจ
ด้านต่าง ๆ ได้แก ่การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
นักศึกษา การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 

4.โครงการส่งเสริมสขุภาพเด็ก
ก่อนวัยเรียน ปืที ่4 

1.ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กกอ่นวยัเรียน โดยบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 1         
 2.ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
ในสถานการณ์จริง 

  
 บูรณาการการเรียนการสอน
ในรายวิชา การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 1 

  
  

 สร้างเครือข่ายในการส่งเสริม
สุขภาพเด็กก่อนวยัเรียนระหว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  

 ให้บริการตรวจร่างกาย ประเมิน
การเจริญเติบโต และส่งเสริม
สุขภาพเด็กก่อนวยัเรียน 

อ.วิศนีย์  บุญหมั่น 

5. โครงการส่งเสรมิสุขภาพจิตใน
ชุมชน 

1.เพื่อให้บริการด้านความรู้ในการดูแล ส่งเสริม และป้องกัน
การเกิดปัญหาสุขภาพจิตแก่ประชาชนในต าบลธาต ุ      
2.เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การรับผิดชอบและท างาน
เป็นทีมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและงานวิจยั 

ได้พัฒนาการเรียนการสอนใน
ชุมชนและพัฒนางานวจิัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนโดยแท้จริง 
นักศึกษาได้ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 

 พัฒนางานวจิัยที่
สอดคล้องเกี่ยวกับ
ความต้องการของ
ประชาชนในการดูแล
สุขภาพ 

เกิดการพัฒนาเครือข่าย เพื่อการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพประชาชนในชุมชน 

ให้บริการด้านความรู้ในการดูแล 
ป้องกัน ด้านสุขภาพจิตแก่
ประชาชนในต าบลธาต ุ

อ.เกษร  สายธน ู

6. โครงการโรงเรียนผู้สูงอาย ุ 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพึ่งพาตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ 
3.เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และ
สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปญัญา วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ ด ารง

  
 บูรณาการกบัการเรียนการ
สอน รายวิชาฝึกปฏิบัตกิาร
พยาบาลผู้สูงอาย ุ

  
  

 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง
สถาบัน องค์กรท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 

ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศึกยภาพ
ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ความรู้ที่
ทันสมัย และส่งเสริมพึ่งพาการ
ดูแลตนเอง 

อ.สาวิตรี  สงิหาด 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

การบริการวชิาการเกิดประโยชน์ (อธิบายประโยชน์)  
 

ผู้รับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สงัคม 

จัดการเรยีนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

การท าวิจัย สร้างเครือข่ายแหลง่งาน ให้บริการวชิาการ/แก้ปัญหาสังคม 

สืบไป 
4.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การท านุศิลปะและวัฒนธรรมและการวจิัยอย่างครบ
วงจร ของทุกคณะทั้งในมหาวิทยาลยัและนอกมหาวิทยาลัย 
5.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย การบูรณาการงานด้านผู้สูงอาย ุ
ระหว่าง คณะ/สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 
ภาคส่วนอื่นในท้องถิ่น และส่วนกลาง ตลอดจนภาคีเครือข่าย
และทีมสุขภาพในพื้นที่ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่
เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.โครงการใกล้ชิดใจวยัผู้สูงอาย ุ 1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ
แก่ผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง 
3.เพื่อประคับประคองจิตใจแก่ผู้สูงอายทุี่มีปัญหาสุขภาพจิต 
4.เพื่อให้ครอบครัวมีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพจิต
ผู้สูงอาย ุ

 ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ
ตนเองในการให้ บริการ
วิชาการแก่สังคม สามารถ
น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน 

  

  
  

 หน่วยงานสาธารณสุขทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

  

 ให้บริการการตรวจคัดกรองภาวะ
สุขภาพ ให้ความรู้ด้านสขุภาพจิต
และจิตเวชในผู้สูงอาย ุ

อ.เกษร  สายธน ู
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และทักษะในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว และชุมชน 
2. ประชาชนประชาชนผู้รับบริการสามารถน าความรู้จากบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ 
3. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ  และการส่งเสริมสุขภาพ  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และครอบครัวอุปถัมภ์ 
4.  มีนวัตกรรมการดูแล และส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย ระดับโครงการ / ระดับแผน (ยึดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดด้านการด าเนนิงาน) 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 
ระดับผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ จ านวนผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
 มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน/วิจัย รายวิชา/เรื่อง 6/1 

มีนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ส่งเสริม/ดูแลสุขภาพสุขภาพ ชิ้นงาน ไม่น้อยกว่า 2 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย 80 /3.51 
 ระดับความรู้เฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนหลังจากรับบริการ ร้อยละ 80 
 ระดับความพึงพอใจในการน าไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา การด าเนินโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงต้นทุน  การใช้จ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการเป็นไปตาม

งบประมาณท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80 
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การก ากับติดตามและประเมินผล 

 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุก 3 เดือน โดยคณะฯ และมหาวิทยาลัยก าหนด  

การด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1.  ส่งรายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะจ านวน 2 เล่ม ภายใน 30 วันนับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
2. ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
3. น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณถัดไป 
4. มีการเผยแพร่กิจกรรม/การด าเนินงานผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของคณะ ได้แก ่website www.ubu.ac.th, www.nurseubu.ac.th และ facebook

ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

http://www.ubu.ac.th/

