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คํานํา 

แผนปฏิบัติการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ
เปนแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563ของคณะฯ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการแกชุมชน/สังคมของคณะฯ เปนไปตามกรอบนโยบายและแผนการดําเนินงานของคณะฯและมหาวิทยาลัย   ซ่ึงประกอบดวยแผนการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตางๆท่ีวางแผนเพ่ือการดําเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบตอโครงการผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

ผูจัดทํา 
 

            คณะการบริการวิชาการ     
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
          

สารบัญ 
 

                        หนา 
คํานํา               ก 
สารบัญ               ข 

หลักการเหตุผล             1 
 วัตถุประสงค             2 

เปาประสงคของแผน            2 
ยุทธศาสตรการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม         2 
แผนการดําเนินงาน / แผนกิจกรรม          9 
แผนการนําไปใชประโยชน           12 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน          16 
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ระดับโครงการ / ระดับแผน         17 
การติดตามและประเมินผล           17 
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แผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําป 2563 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หลักการเหตุผล 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือพัฒนาสังคม และใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับท่ี๑๒ ป๒๕๖๐-๒๕๖๔  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ วาดวยการพัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือสรางเสริมความ
เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  และยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาบทบาทในการใหบริการ
วิชาการดานการพยาบาลอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ทองถ่ิน และสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง  เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ป๒๕๖2-๒๕๖4  คณะฯ ไดตระหนักถึงความตองการของชุมชน โดยคณะไดรวมกับมหาวิทยาลัยสํารวจ
ความตองการของชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียจากบริการวิชาการ ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม U-Place ผลการสํารวจความตองการของชุมชนพบวา มีความตองการ
ดานการดูแลผูสูงอายุ การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน การใหความรูดานอนามัยเจริญพันธ และการตั้งครรภไมพึงประสงคในโรงเรียน และการดูแลผูปวยจิตเวชใน โดยเปาหมาย คือ
การใหความรูแก ญาติ อ.ส.ม. Care giver และการสงเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก การอบรมการชวยฟนคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องตนแก อสม.และประชาชน 
นอกจากนี้คณะฯยังไดมีการสํารวจความตองการดานการพัฒนาวิชาชีและอาชีพของคนวัยทํางาน ป 2559 มีการสํารวจความคิดเห็นตอการผลิตผูชวยพยาบาลท่ีพึงประสงค ซ่ึง
พบวาผูมีสวนเก่ียวของในการผลิตผูชวยพยาบาลเห็นดวยรอยละ98.6  นอกจากนี้คณะยังไดรับหนังสือ ท่ีส.ธ0246/828 ลงวันท่ี22สิงหาคม 2559 เรื่อง แจงความตองการ
พัฒนาบุคลาการพยาบาลเฉพาะทางในสาขาตางๆ จากสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 10 ซ่ึงขอใหคณะฯพิจารณาเปดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ  )   ซ่ึงคณะฯได
นําขอเสนอแนะดังกลาวมาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําป ๒๕๖3 เพ่ือใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของ
ชุมชน  
 จากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2562  พบวา มีการดําเนินโครงการบริการแลวเสร็จ 9 โครงการจาก 10 
โครงการคิดเปนรอยละ 90 โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  การดําเนินโครงการบริการวิชาการไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  1 โครงการ คือโครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดการโรคเรื้อรัง ดําเนินการได 1 กิจกรรม ไมไดดําเนินกิจกรรมท่ี 2  เนื่องจากสถานการณน้ําทวม ผูนําชุมชน อ.ส.ม. และประชาชนสวนใหญไปชวยผูประสบภัย ยกเลิก 1 
โครงการ  จากขอเสนอแนะจากท่ีประชุมกรรมการประจําครั้งท่ี 13/ 2562 วันท่ี 15 ตุลาคม 2562  ใหวางแผนการดําเนินกิจกรรม และกํากับติดตามการดําเนินงานใหแลว
เสร็จอยางชาท่ีสุดภายใน เดือน กรกฎาคม (ตนไตรมาส 4) พิจารณาวิธีวัดผลประเมินผลกระทบและประโยชนจากบริการวิชาการท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย  พิจารณาจัด
โครงการใหเหมาะสม กับความตองการของพ้ืนท่ี ลดจํานวนโครงการลง แตเนนประสิทธิภาพ  
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จากขอมูลดังกลาว งานบริการวิชาการ จึงไดไดบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย โครงการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม
แบบ(ใหเปลา) มี 3 โครงการ ไดแก 1)  โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   2.โครงการการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึง
ประสงค ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ครั้งที 3) เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลคําขวาง และศรีไค ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และ
โครงการบริการเพ่ือหารายได เพ่ือพัฒนาอาชีพและวิชาชีพวัยทํางาน 9 โครงการ เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานบริการสุขภาพ  
 

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. ประชาชนมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
2. อาจารยนักศึกษามีความรูและทักษะการจัดโครงการบริการวิชาการ 
3. สรางอาชีพใหคนวัยทํางาน 
4. พยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน ตอบสนองความตองการของหนวยงานบริการสุขภาพ 
5. คณะฯมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากบริการวิชาการ 

 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เสาหลักท่ี 2 Shared Future with Community 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต จากฐาน BCG  
เปาประสงคท่ี (Goals)  
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1. เปนหุนสวนหลักในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจแกกลุมจังหวัดอีสานใต 2  

2. ประชาชน ชุมชนเปาหมาย มีความเขมแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  
กลยุทธ (Strategic Initiatives)  
1. ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการทํางานบริการเชิงรุกในพ้ืนท่ี  

2. สรางกลุม หรือหนวยบริการวิชาการท่ีเขมแข็งและเปนมืออาชีพ เพ่ือรองรับภาระงานบริการวิชาการ  

3. เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรเพ่ือการจัดหางบประมาณในการพัฒนาพ้ืนท่ีรวมกัน  

4. สรางชุดโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาขนาดใหญท่ีสามารถสงมอบผลกระทบตอพ้ืนท่ีเปาหมายได  

5. สรางหุนสวนการทํางานบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

6. เชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภารกิจดานการเรียนการสอน วิจัยและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ความสอดคลองตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เสาหลักท่ี 2 Shared Future with Community 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
เปาประสงค(Goals): ประชาชน ชุมชน กลุมเปาหมาย มีสุขภาวะท่ีดี ท้ังทางรางกายและจิตใจ 
กลยุทธ (Strategic Initiatives) 
3.1.1  เชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับภารกิจดานการเรียนการสอน หรือการวิจัยหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
ความสอดคลองกับสภาการพยาบาล 
 มาตรฐานท่ี 7 ดานการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 18 บริการวิชาการ 
   คําอธิบาย การบริการวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมการใหบริการวิชาการทางการพยาบาลหรือ ท่ีเก่ียวของของสถาบันการศึกษา 

 เกณฑมาตรฐาน 
1) มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก

สังคม และเสนอคณะกรรมการประจําเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
2) โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ เพ่ือให เกิดผลตอการพัฒนานิสิต/นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม และ
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ตองมีโครงการอยางนอย 1 โครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
3) ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ ของแผนและโครงการการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
4) นําผลการประเมินตามขอ 3) มาปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคม 
5) คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
 

แผนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2563  

1. โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา มี   3 โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
 

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 

รายวิชา 
4สาขา 
 

 /  งบรายจาย
อื่น -
คาใชจาย
อุดหนุน 

70,000  40,000 30,000  1. จํานวนผูเขารวม
โครงการ รอยละ 85 ของ
กลุมเปาหมาย 
 2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการมี
คาเฉล่ียรอยละ 95 
3. ผูรวมโครงการนํา
ความรูไปใชประโยชนรอย
ละ 95 
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น
หลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ  

คณะกรรมก
ารบริการ
วิชาการ 

2.โครงการการให
ความรูดาน
อนามัยเจริญพันธุ
และการปองกัน
การต้ังครรภที่ไม

3 3.1 5.2 2 
3 
4 
5 
6 

9 
11 
18 

วิจัย: 
สถานการ
ณการ
ต้ังครรภ
ไมพึง

 /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

83,000 2,000 70,000 11,000  1. จํานวนผูเขารวม
โครงการ รอยละ 85 ของ
กลุมเปาหมาย  

อ.จารุวรรณ 
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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 สภา
ฯ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

พึงประสงค ใน
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  
(ปที่3) 

ประสงค
ในจังหวัด
อุบลราช 
ธาน ี

2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการมี
คาเฉล่ียรอยละ 95 
3. ผูรวมโครงการนํา
ความรูไปใชประโยชนรอย
ละ 95 
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น
หลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

3. โครงการ
สงเสริมสุขภาพ
ผูปวยเร้ือรังและ
กลุมเส่ียง (ภายใต
โครงการรากแกว
ของมหาวิทยาลัย) 

3 3.1 5.2 2 
3 
4 
5 
6 

9 
11 
18 

การ
พยาบาล
ผูใหญ 1 

 /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

91,600  50,000 41,640  1. จํานวนผูเขารวม
โครงการ รอยละ 85 ของ
กลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวม
โครงการมีคาเฉล่ียรอยละ 
953. ผูรวมโครงการนํา
ความรูไปใชประโยชนรอย
ละ 954. ระดับความรูที่
เพิ่มขึ้นหลังจากรวม
โครงการ มากกวาหรือ
เทากับ 1 

อ.สุนันทา 
ครองยุทธ 

                                                     รวมงบประมาณที่ไดรับการจดัสรร                           244,640                    บาท 
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2. โครงการบริการวชิาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและอาชีพ (หารายได) ปงบประมาณ 2563  มทีั้งหมด  7  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. โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล 
(Practical 
Nurse) หลักสูตร 
1 ป รุนที่ 4 
 

8 8.1 8.1.2    /   งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

96,000 96,000   

 

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

อ.เกษร 
นางประกาย

พลอย 

2.โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล 
(Practical 
Nurse) หลักสูตร 
1 ป รุนที่ 5 

8 8.1 8.1.2    /   งบรายจายอื่น  
-คาใชจาย
อุดหนุน 

1,360,000 340,000 340,000 340,000 340,000 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

อ.เกษร 
นางประกาย

พลอย 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการหา
รายได เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 1 
ทศวรรษ คณะ

8 8.1 8.1.2    /   งบรายจายอื่น  
-คาใชจาย
อุดหนุน 

1,150,000  1,150,000   1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  

อ.ดร.
สมปอง  
พะมุลิลา 
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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 

พยาบาลศาสตร 
ม.อุบลฯ 
 

2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

4. โครงการ
อบรมหลักสูตร
การพยาบาล
เฉพาะทาง 
สาขาการ
พยาบาลผูปวย
ผาตัด รุนที่ 3 
 

8 8.1 8.1.2    /   งบรายจาย
อื่น -
คาใชจาย
อุดหนุน 

1,260,000  600,000 660,000  1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80  
3. ประโยชน/ความ
เชี่ยวชาญที่ไดรับจากการเขา
รวมอบรมฯ 

อ.ดร.สมจิตต 
อ.ดร.สมปอง 
น.ส.สุภา
ภรณ 

5. โครงการอบรม
หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทางเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน 
(Emergency 
Nurse 

Practitioner)รุน 1 

 

8 8.1 8.1.2    /   งบรายจายอื่น  
-คาใชจาย
อุดหนุน 

2,600,000   1,300,000 1,300,000 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

อ.นิชนันท 
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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 

6.โครงการอบรม
การพยาบาล
เฉพาะทางสาขา
การพยาบาล
ผูจัดการรายกรณี 
กลุมโรคเร้ือรัง 
(NCM) 
 

8 8.1 8.1.2    /   งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

1,568,000   784,000 784,000 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80  
3. ประโยชน/ความ
เชี่ยวชาญที่ไดรับจากการเขา
รวมอบรมฯ 
 

 

7. โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล 
(Practical 
Nurse) หลักสูตร 
1 ป รุนที่ 6  
(หลักสูตร
ปรับปรุง 
2563) 
 

8 8.1 8.1.2    /   งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

2,524,000    2,524,000 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

อ.นิชนันท 

                                                     รวมงบประมาณที่ไดรับการจดัสรร           10,558,000         บาท 
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แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

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

            คณะกรรมการงาน
บริการวิชาการ 

ขั้นดําเนินการ (D) 
ดําเนินการกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
1.โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา มี  3 โครงการ/
กิจกรรม ไดแก 
      1.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

            รองคณบดีฝายวิจยั 
บริการวิชาการและ
ทํานบุํารุง  
ศิลปวัฒนธรรม
และคณะ 

1.2 การใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและการ
ปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ในนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษา (คร้ังที่ 3) 

            อ.จารุวรรณ ชุปวา 

     1.3 โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคเร้ือรัง  
และกลุมเสี่ยง (ภายใตโครงการรากแกวของมหาวิทยาลัย) 

            อ.สุนันทา ครองยุทธ 
 

2.โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได มี 7 โครงการ 
ไดแก 
     2.1 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล (Practical Nurse) หลักสูตร 1ป รุนที่ 4 

            อ.เกษร สายธน ู
น.ส.ประกายพลอย 
สมบูรณ 

     2.2 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล (Practical Nurse) หลักสูตร 1ป รุนที่ 5 

            อ.เกษร สายธน ู
น.ส.ประกายพลอย 
สมบูรณ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

    2.3 โครงการหารายไดเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 
ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

            อ.ดร.สมปอง  
พะมุลิลา 

     2.4 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัด รุนที่ 3  

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

     2.5 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practitioner) 

            อ.นิชนันท  
สุวรรณกูฏ 
อ.สุวภัทร  
นักรูกําพลพัฒน 

      2.6 โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางผูจัดการ
รายกรณี กลุมโรคเร้ือรัง (NCM) 

            อ.สุฬดี กิติวรเวช 
อ.ดร.ภูษณิศา  
มีนาเขตร 

      2.7 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล (Practical Nurse) หลักสูตร 1ป รุนที่ 6 
(หลักสูตรปรับปรุง 2563) 

            อ.เกษร สายธน ู
น.ส.ประกายพลอย 
สมบูรณ 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถาม 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

            คณะการงานบริการ
วิชาการ และ
ผูรับผิดชอบแตละ
โครงการ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

3. ประเมินผลการดาํเนินงานตามไตรมาส 
 

            คณะการงานบริการ
วิชาการ และ
ผูรับผิดชอบโครงการ 

4. สรุปผลการดาํเนินงานตามตวัชี้วัดของแผนบริการ
วิชาการ 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ วางแผนนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแกไข 

            คณะการงานบริการ
วิชาการ และ
ผูรับผิดชอบแตละ
โครงการ 
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แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2563 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

1. โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา มีแผนการนาํไปใชประโยชน เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย สรางนวัตกรรมและงานสรางสรรค และการแกไข
ปญหาสุขภาพชุมชน ซึ่งแบงตามโครงการ/กิจกรรม มีทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

1. เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายโุดยชุมชนมีสวนรวม 
2. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา
กับหนวยงานบริการในชุมชนและประชาชนในชุมชน 
 

- นําความรูทีไ่ดจาก
บริการวิชาการมา
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาล 
- จัดทํากรณีศึกษาการ
พยาบาลในชุมชน 

   - แกไขปญหาสุขภาพ
ชุมชนคําขวาง   
  

รองคณบดีฝาย
วิจัย บริการ
วิชาการ และ
ทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และคณะ 

2. การใหความรูดาน
อนามัยเจริญพันธุ และ
การปองกันการตั้งครรภที่
ไมพึงประสงค ในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา  
(คร้ังที่ 3) 

1. เพื่อใหเขาใจแนวคิดและวิธีการประยุกตการสงเสริม
สุขภาพในการใหคําแนะนําดานอนามัยเจริญพันธุ และ
การปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ 
และการปองกันการตัง้ครรภที่ไมพึงประสงคในกลุมวัยรุน 
3. เพื่อสงเสริมการใหคําแนะนําดานอนามัยเจริญพันธุ
และการปองกันการตัง้ครรภที่ไมพึงประสงค ในโรงเรียน 

-บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
การพยาบาลมาดา ทารก
และผดุงครรภ 1 

   - นักเรียนในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา มี 
ความรู ในการปองกัน
การตั้งครรภที่ไมพึง
ประสงค 

อ.จารุวรรณ 
ชุปวา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

4. เพื่อสรางการมีสวนรวมของโรงเรียนดานอนามัยเจริญ
พันธุและการปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคไดอยาง
มีคุณภาพ 

3. โครงการสงเสริม
สุขภาพผูปวยเร้ือรังและ
กลุมเสี่ยง (ภายใต
โครงการรากแกวของ
มหาวิทยาลยั) 

1. เพื่อสงเสริมสุขภาพผูปวยเร้ือรังโดยชุมชนมีสวนรวม 
2. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา
กับหนวยงานบริการในชุมชนและประชาชนในชุมชน 
3. เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพผูปวย
เร้ือรังในชุมชน  
 

บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
การพยาบาลผูใหญ 1 
 - ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในรายวชิา
การพยาบาลผูใหญ 1 
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ผูปวยเร้ือรังและกลุม
เสี่ยงในปการศึกษาถัดไป 

 -พัฒนารูปแบบการ  
 เยี่ยมบานผูปวย 
 เร้ือรัง 
 

 - แกไขปญหาสุขภาพ
ชุมชนศรีไคออก  
หมู 4 
- นํารูปแบบการ
บริการวิชาการโดย
ชุมชนมสีวนรวมไป
ปรับใชในการทาํงาน
บริการวิชาการใน
พื้นที่อ่ืน 
 
 
 
 

อ.สุนันทา 
ครองยุทธ  
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.โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได เพ่ือ แกไขปญหาความขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง พัฒนาองคความรูใหทันสมัย และหารายได  มีท้ังหมด 9 โครงการ 
ดังนี ้

2.1 โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล รุนท่ี4 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถ
ในการชวยเหลือดูแลเบื้องตน 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

  สรางอาชพี แกไขปญหาความ
ขาดแคลนผูชวย
พยาบาล 

อ.เกษร 
สายธน ู

2.2 โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล รุนท่ี5 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถ
ในการชวยเหลือดูแลเบื้องตน 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

  สรางอาชพี แกไขปญหาความขาด
แคลนผูชวยพยาบาล 

อ.เกษร 
สายธน ู
 
 

 2.3 โครงการหารายได
เนื่องในโอกาสครบรอบ 
1 ทศวรรษ คณะ
พยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

1. ใหความรูเก่ียวกับแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพสําหรับ
พยาบาลในยุคเทคโนโลยีดจิิทลั 
2. เพื่อใหความรูเก่ียวกับวิทยาการความกาวหนาในการ
พัฒนาวิชาชีพสําหรับพยาบาลยคุใหมในยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

   พัฒนาศักยภาพผู
ประกอบวิชาชีพ 

อ.ดร.สมปอง
พะมุลิลา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

2.4 โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยผาตัด 
ประจําป 2563  
รุนท่ี 3 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถ
ในการพยาบาลผูปวยผาตดั 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   แกไขปญหาความขาด
แคลนพยาบาลหอง
ผาตัด 

อ.ดร.สมจิตต 
 
 
 
 
 
 
 

2.5หลักสูตรพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน (emergency 
nurse) 

1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถ
ในการพยาบาลทางทางเวชปฏบิัติฉุกเฉิน 
(emergency 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   แกไขปญหาความขาด
แคลนพยาบาลเฉพาะ
ทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
(emergency nurse) 

อ.นิชนันท 

2.6 โครงการอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง
ผูจัดการรายกรณี กลุม
โรคเร้ือรัง (NCM) 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถ
เก่ียวกับการพยาบาลเฉพาะทางผูจัดการรายกรณี กลุม
โรคเร้ือรัง (NCM)  
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   พัฒนาศักยภาพผู
ประกอบวิชาชีพ 

อ.สุฬดี กิตติวร
เวชและคณะ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

 2.7 โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล (Practical 
Nurse) หลักสูตร 1ป 
รุนที่ 6 (หลักสูตร
ปรับปรุง 2563) 

.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถใน
การชวยเหลือดูแลเบื้องตน 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

  สรางอาชพี แกไขปญหาความขาด
แคลนผูชวยพยาบาล 

อ.เกษร สายธน ู

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 

1. ประชาชนกลุมเปาหมาย มีสุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. กลุมเปาหมายสามารถนําความรูจากบริการวิชาการไปถายทอดในชุมชนได 
3. นักศึกษามีทักษะในการดูแลสุขภาพชุมชน   
4. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปพัฒนาการพยาบาล และประกอบอาชีพดานการดูแลสุขภาพ 
5. คณะฯมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการ 
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ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย ระดับโครงการ / ระดับแผน  

 
ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย 
ระดับผลลัพธ 
1.บริการวิชาการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต (ใหเปลา)   

1) การดําเนินโครงการบรรลุตามวตัถุประสงคของแผน รอยละ 80 

2) กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ รอยละ 80 

3) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนนเฉลี่ย 4.0 

   4)  กลุมเปาหมายนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 80 

   5)  กลุมเปาหมายไดรับการแกไขปญหาสุขภาพ รอยละ 80 

2.บริการวิชาการเพื่อสงเสริม พฒันาวิชาชีพ และอาชพี    

1) ความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผน รอยละ 80 

2) การดําเนินโครงการบรรลุตามวตัถุประสงคของแผน รอยละ 80 

3) รายไดที่เพิ่มข้ึนจากบริการวิชาการ รอยละ 5 

  

การกํากับติดตามและประเมินผล 

 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามไตรมาส ทุก 3 เดือน ตอคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัย  
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การดําเนินงานหลังเสร็จส้ินโครงการ 
1.  สงรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณตามรูปแบบท่ีคณะฯ/มหาวิทยาลัยกําหนด ใหกับคณะจํานวน 2 เลม ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
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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