
 

 

 

แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการแกชุมชน/สังคมประจําปงบประมาณ 2564 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

 

  

ผานการรับรองท่ีประชุมจากคณะกรรมการประจําคณะ  
         ครั้งท่ี  12/2562 วันท่ี  2   ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 



คํานํา 

แผนปฏิบัติการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ
เปนแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 ของคณะฯ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการแกชุมชน/สังคมของคณะฯ เปนไปตามกรอบนโยบายและแผนการดําเนินงานของคณะฯและมหาวิทยาลัย   ซ่ึงประกอบดวยแผนการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตางๆท่ีวางแผนเพ่ือการดําเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบตอโครงการผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

ผูจัดทํา 
 

               คณะการบริการวิชาการ     
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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หลักการเหตุผล             1 
 วัตถุประสงค             2 

เปาประสงคของแผน            2 
ยุทธศาสตรการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม         3 
แผนการดําเนินงาน / แผนกิจกรรม          7 
แผนการนําไปใชประโยชน           9 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน          11 
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ระดับโครงการ / ระดับแผน         11 
การติดตามและประเมินผล           12 
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แผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําป 2564 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
หลักการเหตุผล 
 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือพัฒนาสังคม โดยกําหนดยุทธศาสตรคณะพยาบาล
ศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ  โดยมีเปาประสงคใหประชาชนกลุมเปาหมาย ไดรับ
บริการวิชาการท่ีสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของชุมชน และสังคม  ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ และ
ประชาชนวัยทํางานไดรับความรูและทักษะในการประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ๒๕๖4-๒๕๖7 เสาหลักท่ี 2 Shared Future with Community ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต 
จากฐาน BCG มีเปาประสงคเพ่ือให ประชาชน ชุมชนเปาหมาย มีความเขมแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน คณะฯ ไดตระหนักถึงความตองการของชุมชน โดยไดรวมกับ
มหาวิทยาลัยสํารวจความตองการของชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียจากบริการวิชาการ ในวันท่ี  9 มกราคม 2563   โรงแรม U-Place  ผลการสํารวจความตองการของ
ชุมชนพบวา ชุมชนคําขวาง โพธิ์ใหญซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  มีความตองการดานการสรางเสริมสุขภาวะท่ีดีในผูสูงอายุ นอกจากนี้คณะฯยังไดมี
การดําเนินโครงการฝกอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยผาตัดตอเนื่องมาแลว 3 รุน ซ่ึงสถานบริการสุขภาพยังมีความตองการพยาบาลสาการการพยาบาลผูปวย
ผาตัด ซ่ึงคณะฯไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําป ๒๕๖3 เพ่ือใหบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการของชุมชน  
 จากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2563  พบวา มีการดําเนินโครงการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ใหเปลา)แลวเสร็จ 1 โครงการจากท้ังหมด 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33  ยกเลิก 2 โครงการเนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019  ซ่ึงเปน
โครงการเก่ียวกับวัยรุน1 โครงการและโครงการท่ีจะดําเนินการดูแลผูสูงอายุ 1 โครงการ จากขอเสนอแนะจากท่ีประชุมกรรมการประจําครั้งท่ี 9/ 2563 วันท่ี 9 
กรกฎาคม  2563  ไดเสนอแนะให มีการจัดโครงการบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองความตองการดานการดูแลผูสูงอายุ และจากการการดําเนินงานบริการวิชาการเพ่ือหา
รายได ปงบประมาณ 2563 มีผลสําเร็จการดําเนินงาน เพียง 4 โครงการ จากท้ังหมด 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.14 ซ่ึงไมเปนไปตามแผน คือ โครงการประชุม
วิชาการประจําป โครงการฝกอบรมหลักสูตรพยาบาลประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุน 4-5  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวย
ผาตัดรุน 3 ไมไดดําเนินการ 3 โครงการ คือ โครงฝกอบรมหลักสูตรพยาบาลประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุน6 เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรเปน non degree ซ่ึงจะ
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ดําเนินการโดยวิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  สวนโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน(ENP) และโครงการอบรมการสาขาการ
พยาบาลเฉพาะกรณี กลุมโรคเรื้อรัง(NCM) เลื่อนเนื่องจากรอรับรองหลักสูตร และพัฒนาคุณสมบัติอาจารยผูสอนใหเปนไปตามเกณฑของบังคับของสภาการพยาบาล 

จากขอมูลดังกลาว งานบริการวิชาการ จึงไดพิจารณาปรับโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2564 ซ่ึงประกอบดวย โครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน/สังคมแบบ (ใหเปลา) มี 1  โครงการ คือ โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลคําขวาง โพธิ์ใหญ ซ่ึง
เปนพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และมีโครงการบริการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและอาชีพวัยทํางาน (หารายได) 3 โครงการ ไดแก โครงการประชุมวิชาการประจําป  
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยผาตัดรุน 4  และ โครงการอบรมการสาขาการพยาบาลเฉพาะกรณีกลุมโรคเรื้อรัง(NCM) เพ่ือ
ตอบสนองความตองการพยาบาลเฉพาะสาขาของสถานบริการสุขภาพ  
 
วัตถุประสงค   
    บริการวิชาการเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต (แบบใหเปลา) 

1. กําหนดแนวทางใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน และนโยบายของสถาบัน 
2. สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายมีความรู และทักษะในการสงเสริม ปองกันโรค ดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว และชุมชน 
3. สงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติ ผานกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน  

   บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและอาชีพ(หารายได) 
1. จัดบริการวิชาการเพ่ือสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพของพยาบาล  
2. จัดใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพดานสุขภาพของคนวัยทํางาน 
3. เพ่ือเปนการหารายไดจากการบริการวิชาการ 

 
เปาประสงค 

1. ประชาชนมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพเพิ่มข้ึน 
2. อาจารยนักศึกษามีความรูและทักษะการจัดโครงการบริการวชิาการ 
3. สรางอาชีพใหคนวัยทาํงาน 
4. พยาบาลวิชาชีพมสีมรรถนะที่สูงข้ึน ตอบสนองความตองการของหนวยงานบริการสุขภาพ 
5. คณะฯมีรายไดเพิ่มข้ึนจากบริการวิชาการ 
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ความสอดคลองกับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เสาหลักที่ 2 Shared Future with Community 
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดบัเศรษฐกิจของอีสานใต จากฐาน BCG  
เปาประสงคที่ (Goals)  
1. เปนหุนสวนหลักในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจแกกลุมจังหวัดอีสานใต 2  

2. ประชาชน ชุมชนเปาหมาย มีความเขมแข็ง และมีคุณภาพชวีิตอยางยั่งยนื  
กลยุทธ (Strategic Initiatives)  
1. ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรเพื่อสงเสริมและสนบัสนุนการทาํงานบริการเชิงรุกในพืน้ที่  

2. สรางกลุม หรือหนวยบริการวิชาการที่เขมแข็งและเปนมืออาชีพ เพื่อรองรับภาระงานบริการวิชาการ  

3. เปนหุนสวนทางยทุธศาสตรเพื่อการจัดหางบประมาณในการพัฒนาพื้นที่รวมกัน  

4. สรางชุดโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาขนาดใหญที่สามารถสงมอบผลกระทบตอพื้นที่เปาหมายได  

5. สรางหุนสวนการทํางานบริการวิชาการในพื้นที่เปาหมาย  

6. เชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภารกิจดานการเรียนการสอน วิจัยและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 
ความสอดคลองตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เสาหลักที่ 2 Shared Future with Community 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 
เปาประสงค(Goals):  

3.1 โดยมีเปาประสงคใหประชาชนกลุมเปาหมาย ไดรับบริการวิชาการท่ีสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของชุมชน และสังคม   
3.2 ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ  
3.3 ประชาชนวัยทํางานไดรับความรูและทักษะในการประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน 

กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
     3.1.1 สํารวจความตองการบริการวิชาการ 
     3.1.2  สงเสริมความรวมมือดานบริการวชิาการจากหนวยงานภายนอก 
     3.1.3  พัฒนาโครงการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม โดยกระบวนการมีสวนรวม 
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     3.1.4  บูรณาการโครงการบริการวิชาการกับภารกิจดานการสอนหรือวิจัย หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
      3.2.1 พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาชีพทีส่อดคลองกับความตองการของชุมชนและสงัคม 
      3.2.2 ใหบริการวิชาการเพือ่พัฒนาความรูและทักษะดานวชิาชพีแกพยาบาลวชิาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการของ 
                3.2.3  ใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและทกัษะของประชาชนวัยทาํงาน ในการประกอบอาชีพดานการดแูลสุขภาพบุคคลและชุมชน 
 
ความสอดคลองกับสภาการพยาบาล 
 มาตรฐานท่ี 7 ดานการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 18 บริการวิชาการ 
   คําอธิบาย การบริการวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมการใหบริการวิชาการทางการพยาบาลหรือ ท่ีเก่ียวของของสถาบันการศึกษา 

 เกณฑมาตรฐาน 
1) มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดบัแผนและโครงการบริการวิชาการ

แกสังคม และเสนอคณะกรรมการประจําเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
2) โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ เพ่ือให เกิดผลตอการพัฒนานิสิต/นักศึกษา ชุมชน หรือ

สังคม และตองมีโครงการอยางนอย 1 โครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
3) ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ ของแผนและโครงการการบริการวิชาการแกสงัคมในขอ 1 และนําเสนอ กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
4) นําผลการประเมินตามขอ 3) มาปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคม 
5) คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
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แผนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2564  

1. โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา มี    1  โครงการ/กิจกรรม  
 

กิจกรรม 
ความสอดคลอง 

 
การ 

บูรณาการ 
แหลงงบประมาณ หมวดราย 

จาย 
งบประมาณ ไตรมาส1 

ต.ค.-ธ.ค. 
ไตรมาส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ผูรับ 

ผิดชอบ ยุทธ
ศาสตร 

เปา 
ประสงค 

กล
ยุทธ 

TQF สภา
ฯ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

1. โครงการ
บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3 3.1 5.2 2 
3 
4 
5 
6 

9 
11 
18 

การเรียน
การสอน 

 /  งบรายจาย
อื่น -
คาใชจาย
อุดหนุน 

71,500  20,000 31,500 20,000 1. จํานวนผูเขารวม
โครงการรอยละ85 ของ 
กลุมเปาหมาย  
2. ความพึงพอใจของ 
ผูเขารวมโครงการมีคา
คะแนนเฉล่ีย 3.80  
3. ผูรวมโครงการนําความ
รูไปใชประโยชนรอยละ 
95  
4. ผูเขารวมโครงการมี
ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น
หลังจากรวมโครงการ 
มากกวา หรือเทากับ 1 
  

  คณะกรรม 
  การบริการ  
  วิชาการ 

                                                     รวมงบประมาณที่ไดรับการจดัสรร                        71,500                       บาท 
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2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและอาชีพ (หารายได) ปงบประมาณ 2564  มีท้ังหมด  3  โครงการ 
 

กิจกรรม 
ความสอดคลอง 

 
 

การ 
บูรณาการ 

แหลงงบประมาณ หมวดราย 
จาย 

งบประมาณ ไตรมาส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ผูรับ 

ผิดชอบ ยุทธ
ศาสตร 

เปา 
ประสงค 

กล
ยุทธ 

TQF  สภาฯ 
ราย 
ได 

แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

1.โครงการ
อบรมหลักสูตร
เฉพาะทาง 
สาขาการ
พยาบาลผูปวย
ผาตัด รุนที่ 4 

3 
8 

3.2 
8.1 

3.2.1 
8.1.1 
8.1.2 

   /   งบรายจาย
อื่น -
คาใชจาย
อุดหนุน 

2,524,000   1,000,000 1,524,000 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80  
3. ประโยชน/ความ
เชี่ยวชาญที่ไดรับจากการเขา
รวมอบรมฯ 

อ.ดร.สมจิตต 
อ.ดร.สมปอง 
น.ส.มัสฑนา 

2.โครงการอบรม
หลักสูตรเฉพาะ
ทางสาขาการ
พยาบาล ผูจัดการ
รายกรณี กลุมโรค
เร้ือรัง (NCM) 

3 
8 

3.2 
8.1 

3.2.1 
8.1.1 
8.1.2 

   /   งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

1,568,000    1,568,000 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80  
3. ประโยชน/ความ
เชี่ยวชาญที่ไดรับจากการเขา
รวมอบรมฯ 
 

อ.สุฬดี 
กิตติวรเวชอ.

ดร.ภูษณิศา 
น.ส มัสฑนา  
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กิจกรรม 

ความสอดคลอง 
 

 
การ 

บูรณาการ 

แหลงงบประมาณ หมวดราย 
จาย 

งบประมาณ ไตรมาส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมาส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ผูรับ 

ผิดชอบ ยุทธ
ศาสตร 

เปา 
ประสงค 

กล
ยุทธ 

TQF  สภาฯ 
ราย 
ได 

แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

3. โครงการ
ประชุมวิชาการ 
เพ่ือหารายได 
คณะพยาบาล
ศาสตร เรื่อง 
"ฟนฟู
สมรรถนะ 
พยาบาลเวช
ปฏิบัติ" 

3 
8 

3.2 
8.1 

3.2.1 
8.1.1 
8.1.2 

   /   งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

240,000   100,000 140,000 
 
 
 

 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

อ.นิชนันท
และคณะ 

                                                     รวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร    4,332,000  บาท 

 
 

แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2564 
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมคณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 
2. วางแผนเตรียมการดําเนินการ 
3. ประสานงานผูที่เก่ียวของ 

            คณะกรรมการงาน
บริการวิชาการ 

ขั้นดําเนินการ (D)   ดําเนินการกิจกรรมโครงการ ดังนี ้             คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1.โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา มี  1 โครงการ/
กิจกรรม ไดแก 
      1. โครงการบริการวิชาการเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

2.โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได มี 3 โครงการ 
ไดแก 
       2.1 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัด รุนที่ 4 

            อ.ดร.สมจิตต  
ลุประสงค 
อ.ดร.สมปอง  
พะมุลิลา  

      2.2 โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางผูจัดการ
รายกรณี กลุมโรคเร้ือรัง (NCM) 

            อ.สุฬดี กิติตวรเวช 
อ.ดร.ภูษณิศา มีนา
เขตร 

    2.3 โครงการประชุมวิชาการ เพ่ือหารายได คณะพยาบาล
ศาสตร เรื่อง "ฟนฟูสมรรถนะ พยาบาลเวชปฏิบัติ" 

            อ.นิชนันท  
สุวรรณกูฏ และคณะ 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถาม 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

            คณะการงานบริการ
วิชาการ และ
ผูรับผิดชอบแตละ
โครงการ 

3. ประเมินผลการดาํเนินงานตามไตรมาส 
 

            คณะการงานบริการ
วิชาการ และ
ผูรับผิดชอบโครงการ 

4. สรุปผลการดาํเนินงานตามตวัชี้วัดของแผนบริการ
วิชาการ 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ วางแผนนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแกไข 

            คณะการงานบริการ
วิชาการ และ
ผูรับผิดชอบแตละ
โครงการ 

  
แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2564 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

1. โครงการบริการวิชาการเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต มี  1  โครงการ คือ 

1. โครงการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

1. เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายโุดยชุมชนมีสวน
รวม 
2. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวาง
สถาบนัการศึกษากับหนวยงานบริการในชุมชนและ
ประชาชนในชุมชน 
 

- นําความรูทีไ่ดจาก
บริการวิชาการมา
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาล 
- จัดทํากรณีศึกษา
การพยาบาลในชุมชน 

   - แกไขปญหาสุขภาพ
ผูสูงอายุในชุมชนคํา
ขวาง โพธิ์ใหญ  
  

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
และทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และคณะ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

 

2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (หารายได) มีท้ังหมด 3 โครงการ ดังน้ี 

2.1 โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยผาตัด 
ประจาํป 2564 รุนท่ี 4 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ 
ความสามารถในการพยาบาลผูปวยผาตัด 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   แกไขปญหาความขาด
แคลนพยาบาลผูดูแล
ผูปวยในหองผาตัด 
 

อ.ดร.สมจิตต 
อ.ดร.สมปอง 
น.ส.มัสฑนา 
 
 

2.2 โครงการอบรม
การพยาบาลเฉพาะ
ทางผูจัดการรายกรณี 
กลุมโรคเรื้อรัง (NCM) 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ 
ความสามารถเก่ียวกับการพยาบาลเฉพาะทาง
ผูจัดการรายกรณี กลุมโรคเรื้อรัง (NCM) 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   -เพื่อพัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพ 
-แกไขความขาดแคลน
พยาบาลผูจัดการราย
กรณี กลุมโรคเรื้อรัง 
(NCM) 

อ.สุฬดี  
กิติตวรเวช 
อ.ดร.ภูษณิศา 
มีนาเขตร 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

2.3 โครงการอบรมฟนฟู
เวชปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องตน 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ 
ความสามารถเก่ียวกับเวชปฏิบตัิการรักษาโรค 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   - พัฒนาศักยภาพผู 
ประกอบวิชาชีพ 

อ.นิชนันท 
สุวรรณกูฏและ
คณะ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
1. ประชาชนกลุมเปาหมาย มีสุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. กลุมเปาหมายสามารถนําความรูจากบริการวิชาการไปถายทอดในชุมชนได 
3.  นักศึกษามีทักษะในการดูแลสุขภาพชุมชน   
4. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปพัฒนาการพยาบาล และประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพ 
5. คณะฯมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการ 

 
ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด หนวย คาเปาหมาย 
ระดับผลลัพธ 
1.บริการวิชาการเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต (ใหเปลา)   

1) การดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคของแผน รอยละ 80 

2) กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ รอยละ 80 

   4)  กลุมเปาหมายนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 80 
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ตัวช้ีวัด หนวย คาเปาหมาย 
   5)  กลุมเปาหมายไดรับการแกไขปญหาสุขภาพ รอยละ 80 

2.บริการวิชาการเพ่ือสงเสริม พัฒนาวิชาชีพ และอาชีพ    

1) ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รอยละ 80 

2) การดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคของแผน รอยละ 80 

3) รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากบริการวิชาการ รอยละ 10 

 

 

 

การกํากับติดตามและประเมินผล 

 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามไตรมาส ทุก 3 เดือน ตอคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัย  

 
การดําเนินงานหลังเสร็จส้ินโครงการ 

1.  สงรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณตามรูปแบบท่ีคณะฯ/มหาวิทยาลัยกําหนด ใหกับคณะจํานวน 2 เลม ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีดําเนินโครงการ
แลวเสร็จ 

2. สงรายงานทางการเงินใหกับคณะฯ ภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
3. นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากกรรมการประจําไปปรับปรุงในการจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณถัดไป 
4. มีการเผยแพรกิจกรรม/การดําเนินงานผานชองทางการประชาสัมพันธของคณะ ไดแก website www.ubu.ac.th, www.nurseubu.ac.th และ facebook

ประชาสัมพันธคณะพยาบาลศาสตร 

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