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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2561                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการแกชุมชน/สังคมประจําปงบประมาณ 2561 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

 

  

ผานการรับรองท่ีประชุมจากคณะกรรมการประจําคณะ  
           ครั้งท่ี 21/2560 วันท่ี 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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คํานํา 

แผนปฏิบัติการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2561 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ
เปนแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคมประจําปงบประมาณ 2561 ของคณะฯ  ท้ังนี้สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ เพ่ือให
การดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคมของคณะฯ เปนไปตามกรอบนโยบายและแผนการดําเนินงานของคณะฯและมหาวิทยาลัย     
ซ่ึงประกอบดวยแผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆท่ีวางแผนเพ่ือการดําเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบตอโครงการผลท่ีคาด
วาจะไดรับจากการดําเนินงาน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 

ผูจัดทํา 
 

            คณะการบริการวิชาการ     
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สารบัญ 
                หนา 

คํานํา               ก 
สารบัญ               ข 

หลักการเหตุผล             1 
 วัตถุประสงค             1 

เปาประสงคของแผน            2 
ยุทธศาสตรการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม         2 
แผนการดําเนินงาน / แผนกิจกรรม          8 
โครงการ/กิจกรรม             
แผนการนําไปใชประโยชน           15 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน          20 
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย ระดับโครงการ / ระดับแผน         21 
การติดตามและประเมินผล           22 
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แผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําป 2561 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หลักการเหตุผล 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือพัฒนาสังคม และใหสอดคลองกับนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับท่ี๑๒ ป๒๕๖๐-๒๕๖๔  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ วาดวยการพัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม 
เพ่ือสรางเสริมความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  และยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนา
บทบาทในการใหบริการวิชาการดานการพยาบาลอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ทองถ่ิน และสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง  
เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ป๒๕๖๐-๒๕๖๔  ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยคณะฯ
ไดตระหนักถึงความตองการของชุมชน จึงไดจัดใหมีการสํารวจความตองการของชุมชนกอนใหบริการวิชาการ และทําแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม 
ประจําป ๒๕๖1 ข้ึนเพ่ือใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนครอบคลุมทุกชวงวัย ไดแก วัยเด็ก วัยผูใหญและวัยสูงอายุ 
           คณะฯไดเขารวมประชุมกับมหาวิทยาลัย รวมกับผูมสีวนไดสวนเสียในพืน้ที่ 4 ตําบลรอบมหาวิทยาลัย ไดแก ตาํบลศรีไค บัววัด โพธิ์ใหญ และคําขวาง  เพ่ือสํารวจความ
ตองการของชุมชน ในวันท่ี 31 เดือนสิงหาคม 2560 (NU_P_3.1-1.1) พบวา ในพ้ืนท่ี 4 ตําบลดังกลาว มีความตองการเพ่ือการแกไขปญหา คือ ปญหาโรคเรื้อรัง NCD 
ผูสูงอายุ วัยรุน และสุขภาพจิต 

จากการประเมินผลการดําเนินการในป 2560 ท่ีผานมาพบวาเนื่องจากมีโครงการบริการวิชาการที่จําเปนตองจัดในไตรมาสที่ 4 เพื่อที่จะบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาของปการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งเปดภาคการศึกษาในวันที่  7 สิงหาคม 2560 ทําใหการดําเนินการไปแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2560 ทําใหการสรุปผลการดําเนนิงาน 

และเบิกจายงบประมาณลาชา คณะกรรมการประจําคณะไดใหขอเสนอแนะ ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 16 /2560 วันท่ี 11 กันยายน 
2560 ดังนี้ ไมควรจัดโครงการที่มีบูรณาการในปลายไตรมาสที่ 4  หรือตนภาคการศึกษาที่ 1  และโครงการที่ดําเนินการตอเนื่อง 3-5 ป ควรมีการประเมินผลกระทบ ความเขมแข็ง
ของชุมชน ติดตามผลการนําไปใชประโยชน และควรมีการตอยอดสูโจทยวิจัย ควรมีการตอยอดเพื่อทํานวัตกรรมในการดูแลสุขภาพเพื่อบรรลุสู Thailand 4.0  โครงการบริการ
วิชาการทุกโครงการควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดอืนสิงหาคม  เพ่ือใหงานตามแผนบริการวิชาการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป   

 
วัตถุประสงค   

1. เพ่ือกําหนดแนวทางใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน และนโยบายของสถาบัน 
2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายมีความรู และทักษะในการสงเสริม ปองกันโรค ดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว และชุมชน 

          3.  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติ ผานกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน  
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3.  เพ่ือกํากับและติดตามการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป2561  
          5.  เพ่ือกํากับและติดตามการใชประโยชน จากโครงการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม 
 6. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมการดูแลสุขภาพตอบสนองความตองการของชุมชน และสังคม 
ความสอดคลองตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
เปาประสงค 

1. อาจารยนักศึกษามีความรูและทกัษาการจัดโครงการบริการวชิาการ 
2. ประชาชนมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพเพิ่มข้ึน 
3. ไดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน 

 
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความ เขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพยีง 

เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน  
เปาประสงค ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการที่นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการ แกปญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  และสอดคลองกับ นโยบายของประเทศ    
กลยุทธที่ 2 สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานสังคมสูงวัย การ ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสราง

ความ เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม และการ สรางผูประกอบการรายใหม 
มาตรการ  
(1) จัดตั้งเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ในดานสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของ ชุมชนและ

สังคม และการสรางผูประกอบการราย ใหม โดยมีผูแทนจากหนวยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย  
(2) สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหลงเรียนรู/ศูนยเรียนรู เพื่อการถายทอดเทคโนโลยี หรือองคความรู 
กลยุทธที่ 3 ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อ เสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน และสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
 
มาตรการ  



6 

 

แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2561                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

(1) จัดอบรม/ใหบริการวิชาการดานสังคมสูงวัย การ ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความ เขมแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และ การสราง
ผูประกอบการรายใหม 

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงานตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ  
(1) จัดการศึกษาผานหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรระยะสั้น  

- หลักสูตรสําหรับคนวัยทํางาน  
- หลักสูตรสําหรับผูสูงวัย  
- หลักสูตรดิจิทัลสําหรับผูประกอบการ 
- อ่ืนๆ 

 
ความสอดคลองตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร : สงเสรมิ สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนบนพ้ืนฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เปาประสงค : ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการดูแลสุขภาพเชิงพ้ืนท่ี  ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ   

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเทศ 
มาตรการ  

(1) จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการ กํากับและติดตามการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการของคณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ชุมชน และสังคม   

(2) กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย สํารวจความตองการของหนวยงาน/ชุมชน 
กลยุทธท่ี 2 สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานการดูแลสุขภาพในทุกชวงวัย โดยเนนสังคมสูงวัย การ

เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
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มาตรการ 
(1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 
(2) จัดตั้งเครือขายความรวมมือ โดยมีชุมชน/ทองถ่ิน เขามามีสวนรวม ในการดําเนินการสงเสริมคุณภาพชีวิตในทุกชวงวัย โดยเนนดานสังคมสูงวัย เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน  
(3) สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหลงเรียนรู หรือองคความรูในการดูแลสุขภาพ 

กลยุทธท่ี 3 ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

มาตรการ 
(1) จัดโครงการบริการวิชาการ ใหครอบคลุมชุมชนเปาหมายดานการดูแลสุขภาพในทุกชวงวัย โดยเนนสังคมสูงวัย เพ่ือสรางความเขมแข็งและเพ่ิม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม 
(2) สงเสริมการนําองความรูจากการบริการวิชาการไปใชประโยชน 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการจัดหารายไดจากการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
มาตรการ 

(1) สรางความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ และเผยแพรใหสังคมภายนอกไดรับรู 
(2) ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือหาความตองการในการจัดทําโครงการบริการวิชาการ 
(3) จัดทําโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได 

 

ความสอดคลองกับสภาการพยาบาล 
 ตัวบงช้ีท่ี 24 บริการวิชาการ 
   คําอธิบาย การบริการวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมการใหบริการวิชาการทางการพยาบาลหรือ ท่ีเก่ียวของของสถาบันการศึกษา 

 เกณฑมาตรฐาน 
 1 มีแผนบริการวิชาการท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพหรือท่ีเก่ียวของของสถาบันการศึกษา และมี งบประมาณท่ีสนับสนุนอยางเพียงพอ  
 2 มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกับการเรียนการสอนอยางเปนระบบ (โครงการของสถาบัน ท่ีปรากฏในแผน)  
 3 มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกับงานวิจัยอยางเปนระบบ  
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 4 มีการประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรม/โครงการ  
 5 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 

 
แผนการดําเนินงาน / แผนกิจกรรมบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2561 

  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

ข้ันวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมคณะกรรมการและขออนมัุติ
โครงการ 
2. วางแผนเตรียมการดําเนินการ 
3. ประสานงานผูท่ีเก่ียวของ 

 
 

           คณะกรรมการ
งานบริการ
วิชาการ 

ข้ันดําเนินการ (D) 
ดําเนินการกิจกรรมโครงการ ดังนี ้

 
 

           คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

1. มหกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปท่ี 3 
(สุขภาพด ี4.0) 

            อ.ภูษณิษา 

2. โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและ
ใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (ลูก
ฮักลูกแพงป 6) 

            อ. ยมนา ชนะนิล 

3. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน 
ปท่ี 5 

            อ.เดือนเพ็ญ บุญ
มาช ู
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4. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตครอบครัวใน
ชุมชน ปท่ี 2 

            อ.เกษร สายธนู 

5. โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ             อ.สาวิตรี สิงหาด 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

6. โครงการแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม 

            อ.ภูษณิศา มีนา
เขตร 

7. โครงการการใหความรูดานอนามัยเจริญ
พันธุ และการปองกันการตั้งครรภไมพึง
ประสงค ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

            อ. จารุวรรณ 
ชุปวา 

8. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัด 

            อ.ดร.สมจิตตลุ
ประสงค 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผูสูงอายุ
ในเขตวารินชําราบ จังหัดอุบลราชธาน ี

            อ.ณิชา วองไว 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 
1. ผูเขารวมโครงการทําแบบสอบถาม 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 
และผูรับผิดชอบ
แตละโครงการ 
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โครงการ/ กิจกรรม ปงบประมาณ 2561 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความสอดคลอง 
ตัวบงชี้ 

การ 
บูรณาการ 

แหลงงบประมาณ 
หมวด

รายจาย 
งบ 

ประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

สกอ. 
สภาฯ ยุทธ 

ศาสตร 
กลยุทธ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพ่ิม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

1 มหกรรม
สรางเสริม
สุขภาพ ปที่ 2 
(สุขภาพดี4.0) 

3 1 
2 

5.2 3.1 24 รายวิชาการ
สรางเสริม
สุขภาพ 

  

 

  

คาตอบแทน 5,400         

1. จํานวนผูเขารวมรอย
ละ85 
 2. ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอการจัด

อ.ภูษณิศา 

3. ประเมินผลการดําเนินงานตามไตรมาส 
 

            คณะการงาน
บรกิารวิชาการ 
และผูรับผิดชอบ
แตละโครงการ 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนบริการวิชาการ 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
วางแผนนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 
และผูรับผิดชอบ
แตละโครงการ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

ความสอดคลอง 
ตัวบงชี้ 

การ 
บูรณาการ 

แหลงงบประมาณ 
หมวด

รายจาย 
งบ 

ประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

สกอ. 
สภาฯ ยุทธ 

ศาสตร 
กลยุทธ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพ่ิม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

  
  
  

  
  
  

  

/ 

  

คาใชสอย 60,520         

โครงการในภาพรวมรอย
ละ 95 
3.ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใชประโยชนรอย
ละ95 
2. ระดับความรูเพิ่มขึ้น
หลังเขารวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 
ระดับ  
   

 

  

คาวัสดุ 34,080 
        

        

         
 

รวม 100,000 79,400 20,600     

2 โครงการ
พัฒนาสุข
ภาวะชุมชน
และใหบริการ
วิชาการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน
(ลูกฮักลูกแพง 
ปที่6 ) 

 
 
3 
  
  

3.1 

 
 
5.2 
  

 
 
3.1 
  

 
 
24 
  

 
 
รายวิชาการ
ประเมนิภาวะ
สุขภาพ  

 / 
  

  
  

คาตอบแทน 12,000 

  
  

  
  

  
  

  
  

1. ผูเขารวมโครงการรอย
ละ85 ของกลุมเปาหมาย 
2. ความพึงพอใจ 
ของผูเขารวมโครงการ 
รอยละ 95 
3. ผูเขารวมโครงการที่นํา
ความรูไปใชประโยชน 
รอยละ 95 
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น
หลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

อ.ยมนา 

  

3.2 คาใชสอย 98,650 

    

  

  

 

  

  คาวัสดุ 39,350         
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โครงการ/
กิจกรรม 

ความสอดคลอง 
ตัวบงชี้ 

การ 
บูรณาการ 

แหลงงบประมาณ 
หมวด

รายจาย 
งบ 

ประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

สกอ. 
สภาฯ ยุทธ 

ศาสตร 
กลยุทธ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพ่ิม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

 

    

 

  

   รวม 150,000 40,000 40,000 40,000 30,000 

5.ผลสําเร็จของการบูรณา
การกับการเรียนการสอน
มีคะแนนเฉล่ียมากกวา
หรือเทากับ3.51 
 

3 โครงการ
สงเสริม
สุขภาพเด็ก
กอนวยัเรียนป 
ที่ 5 
 
 
 
 
 

3 
1 
2 
3 

5.2 3.1 24 
รายวิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน 1 

 /  คาใชสอย 60,400     

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ รอยละ85 
2. ความพึงพอใจของผู
รวมโครงการ รอยละ 95 

อ.เดือน
เพ็ญ 
 
 

 

  

 

 

  /  คาวัสดุ 24,600     

3. ผูรวมโครงการที่นํา
ความรูไปใชประโยชน 
รอยละ 90 
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น
หลังจากเขารวมโครงการ
มากกวาหรือเทากับ1 

 

 

 

  

 

 

    รวม 85,000  82,000 3,000  

5.ผลสําเร็จของการบูรณา
การกับการเรียนการสอน
มีคะแนนเฉล่ียมากกวา
หรือเทากับ3.51 

 

4. โครงการ
สงเสริม
สุขภาพจิตใน
ครอบครัว 
ชุมชน ปที่2 

3 
1 
2 
3 

5.2 3.1 24 
รายวิชา 
1801 327 
ฝกปฏิบัติ
สุขภาพจิตและ
การพยาบาล
จิตเวช 

              
1. จํานวนผูเขารวม
โครงการ จํานวน 200 
คน 
2. ความพึงพอใจของผู
รวมโครงการ รอยละ 80 
3. ผูรวมโครงการที่นํา
ความรูไปใชประโยชน 

อ.เกษร 

      /  คาใชสอย 46,400     

             คาวัสดุ 18,600         
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2561                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความสอดคลอง 
ตัวบงชี้ 

การ 
บูรณาการ 

แหลงงบประมาณ 
หมวด

รายจาย 
งบ 

ประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

สกอ. 
สภาฯ ยุทธ 

ศาสตร 
กลยุทธ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพ่ิม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

  

    

  

  
              

รอยละ 80 
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น
หลังจากเขารวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ1 
5.ผลสําเร็จของการบูรณา
การกับการเรียนการสอน
มีคะแนนเฉล่ียมากกวา
หรือเทากับ3.51 
  

    

 

  

   รวม 65,000  27,300   23,000 14,700 

5 โครงการ
โรงเรียนสราง
สุขผูสูงอาย ุ

3 
1 
2 
3 

5.2 3.1 24 
รายวิชาการ
พยาบาล
ผูสูงอาย ุ

 /  คาตอบแทน 12,000     
1. จํานวนผูเขารวม
โครงการ 80 คน 
2. ความพึงพอใจของ 

 
 
 

 
 3.2    

 
 /  

 
คาใชสอย 77,300 

 
65,700 
 
 
155,000 

    
ผูเขารวมโครงการ รอยละ 
80 
3. ผูเขารวโครงการที่นํา 

อ.สาวิตรี 

 
 

  

 

 
    

คาวัสดุ 
    

ความรูไปใชประโยชน 
รอยละ 80 
4. ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น 

 

 
 

  

 

 
    รวม  125,000 5,000  

หลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

 

6. โครงการ
แกไขปญหา
สุขภาพของ
ชุมชนโดยใช
กระบวนการมี
สวนรวม 

3 

 
 

1 
2 
3 

5.2 3.1 24 

1.วิชา
ปฏิบัติการ
ครอบครัวและ
ชุมชน2 
2.
โครงการวิจัย 
เร่ือง ปจจัย

 /  

คาใชสอย 
 
คาวัสดุ 
 

26,400 
 
47,100 
 

    

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการรอยละ85 
2.ควาพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการรอยละ 
95 

อ.ภูษณิศา 
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2561                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความสอดคลอง 
ตัวบงชี้ 

การ 
บูรณาการ 

แหลงงบประมาณ 
หมวด

รายจาย 
งบ 

ประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

สกอ. 
สภาฯ ยุทธ 

ศาสตร 
กลยุทธ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพ่ิม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

เชิงสาเหตุพหุ
ระดับที่มีผล
ตอพฤติกรรม
การดูแล
สุขภาพของ
ผูปวยเร้ือรัง 

3.ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใชประโยชนรอย
ละ 95 
4.ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น
หลังเขารวมโครงการ
มากกวาหรือเทากับ 1
ระดับ 
5.ผลสําเร็จของการบูรณา
การกับการเรียนการสอน
มีคะแนนเฉล่ียมากกวา
หรือเทากับ3.51 

     
 

         

               
               

     
 

   รวม 73,500 20,000 30,000 20,000 3,500 

7.โครงการให
ความรูดาน
อนามัยเจริญ
พันธุและการ
ปองครรภไม
พึงประสงค ใน
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

3 

 
 

1 
2 
3 

5.2 3.1 24 

 

 /  

 
คาตอบแทน 
 
 
คาใชสอย 
 
 
คาวัสดุ 
 
 
รวม 
 

7,200 
 
 
56,700 
 
 
13,100 
 
 
77,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
77,000 

  

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการรอยละ85 
2.ควาพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการรอยละ 
95 
3.ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใชประโยชนรอย
ละ 95 
4.ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น
หลังเขารวมโครงการ
มากกวาหรือเทากับ 1
ระดับ 
 

อ.จารุวรรณ 
ชุปวา 
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2561                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

ความสอดคลอง 
ตัวบงชี้ 

การ 
บูรณาการ 

แหลงงบประมาณ 
หมวด

รายจาย 
งบ 

ประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

สกอ. 
สภาฯ ยุทธ 

ศาสตร 
กลยุทธ หลักสูตร คณะ รายได แผนดิน ผลิตเพ่ิม ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

8.พัฒนา
ศักยภาพ
ผูดูแลผูสูงอายุ
ในเขตอําเภอ
วารินชําราบ 
จังหวัด
อุบลราชธาน ี 3 

 
 

1 
2 
3 

5.2 3.1 24 

 

 /  

 
คาตอบแทน 

 
 
คาใชสอย 
 
คาวัสดุ 
 
รวม 
 

69,000 
 
 
27,800 
 
3,200 
 
100,000 

  

 
 
 
 
 
 
 
95,000 

 
 
 
 
 
 
 
5,000 

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการรอยละ 85ของ
กลุมเปาหมาย 
2.ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการรอยละ 
95 
3.ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูไปใชประโยชนรอย
ละ 95 
4.ระดับความรูที่เพิ่มขึ้น
หลังเขารวมโครงการ
มากกวาหรือเทากับ 1
ระดับ 

อ.ณิชา 

 
รวมงบประมาณทั้งโครงการ 

780,500  

 
แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ ป 2561 
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2561                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สงัคม 

จัดการเรียนการสอน/พัฒนา
นักศึกษา 

การทําวิจัย สรางเครือขายแหลงงาน ใหบริการวิชาการ/แกปญหาสังคม 

1.มหกรรมสรางเสรมิสุขภาพ ปที่ 
3 (สุขภาพดี 4.0) 

1. เพื่อสงเสริมศักยภาพในดานการสราง
เสริมสุขภาพแกประชาชนในเขตพื้นที่
ใหบริการของมหาวิทยาลัย          
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูจาก
การจัดโครงการบริการวิชาการในดานการ
จัดโครงการเพื่อสรางเสริมสุขภาพใหกบั
ผูรับบริการ         
3. เพื่อใหผูรวมโครงการไดเกิดความรู 
ความเขาใจในดานการสรางเสริมสุขภาพ
ของตนเอง        
4. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการ
เรียนรูดานการสรางเสริมสุขภาพระหวาง
ชุมชนกับนักศึกษาพยาบาล 

  
เปนการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาการ
สงเสริมสุขภาพ  
เปนการพัฒนาสมรรถนะในดาน
การสรางเสริมสุขภาพและการ
จัดโครงการเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ และการบูรณาการ
ใหบริการวิชาการนอกพื้นที่โดย
นํานักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน 

    สรางความสัมพันธในเครือขาย 
ความรวมมือในการสรางเสริม
สุขภาพ 

  

 มีการใหบริการใหคําแนะนาํแก
ประชาชนการสรางเสริมสุขภาพไปใช
ดูแลตนเองไดอยางเหมาะสมและ
ประยุกตใชภูมปิญญาทองถิ่นมา
พัฒนาเกิดนวัตกรรมเพื่อสรางเสริม
สุขภาพ   

อ.ภูษณิศา  มีนาเขตร 

2.โครงการพัฒนาสุขภาวะชมุชน
และใหบริการวิชาการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮัก
ลูกแพง) ปที่ 6 

1.ใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกชุมชน 
เครือขาย และสังคมตามพันธกิจของ
องคกร และตอบสนองความตองการของ
ชุมชน   
 2.พัฒนาแหลงเรียนรูและเกิดเปนชุมชน
ตนแบบดานการดูแลสุขภาพ โดยใช
รูปแบบครอบครัวอุปถัมภและระบบการ
เยี่ยมบาน   
3.บูรณาการโครงการบริการวิชาการแก
สังคม เขากับพันธกิจดานตาง ๆ ไดแก 
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

  
 บูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ
สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร 
ชั้นป : 2 
และรายวิชาการพยาบาลผูใหญ 1 
สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร 
ชั้นป : 3 
 

  
  

  
 

 ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ 
ในการดูแล สงเสริม ปองกัน สุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว และชุมชน
ไดรับการพัฒนาดานสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง 

อ.ยมนา  ชนะนิล 
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2561                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สงัคม 

จัดการเรียนการสอน/พัฒนา
นักศึกษา 

การทําวิจัย สรางเครือขายแหลงงาน ใหบริการวิชาการ/แกปญหาสังคม 

นักศึกษา การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการวิจยั 

3.โครงการสงเสริมสขุภาพเด็ก
กอนวัยเรียน ปที่ 5 

1.ใหบริการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวยั
เรียน โดยบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน 1     
 2.ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสงเสริม
สุขภาพเด็กกอนวยัเรียนในสถานการณจริง 

  บูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชา การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน 1 

  
  

 สรางเครือขายในการสงเสริม
สุขภาพเด็กกอนวยัเรียนระหวาง
คณะพยาบาลศาสตรและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

  

 ใหบริการตรวจรางกาย ประเมินการ
เจริญเติบโต และสงเสริมสุขภาพเด็ก
กอนวยัเรียน 

อ.เดือนเพ็ญ บุญมาช ู

4.โครงการสงเสริมสขุภาพจิตใน
ชุมชน ป 2 

1.เพื่อใหบริการดานความรูในการดูแล 
สงเสริม และปองกันการเกิดปญหา
สุขภาพจิตแกประชาชนในตําบลธาตุ       
2.เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูการ
รับผิดชอบและทํางานเปนทีมโดยบูรณา
การกับการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการแกชุมชนและงานวิจยั 

นักศึกษาไดประสบการณ การ
เรียนรูในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

  พัฒนางานวิจยัที่
สอดคลองเกี่ยวกับความ  
ตองการของประชาชนใน
การดูแลสุขภาพ 

เกิดการพัฒนาเครือขาย เพื่อการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพประชาชนในชุมชน 

ใหบริการดานความรูในการดูแล 
ปองกัน ดานสุขภาพจิตแกประชาชน
ในตําบลธาตุ 

อ.เกษร  สายธน ู

5. โครงการโรงเรยีนผูสูงอาย ุ 1.เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ การ
พึ่งพาตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต
ของผูสูงอาย ุ
2.เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายอุยางเปน
องครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณของผูสูงอาย ุ

  
 บูรณาการกบัการเรียนการสอน 
รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล
ผูสูงอาย ุ

  
  

 สรางเครือขายการเรียนรูระหวาง
สถาบัน องคกรทองถิ่น และ
หนวยงานที่เกีย่วของ 
(4 หนวยงาน) 

  

ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาศักยภาพให
มีความรูดานวิชาการ ความรูที่
ทันสมัย และสงเสริมพึ่งพาการดูแล
ตนเองในผูสูงอายุ 

  
อ.สาวิตรี  สิงหาด 
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2561                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สงัคม 

จัดการเรียนการสอน/พัฒนา
นักศึกษา 

การทําวิจัย สรางเครือขายแหลงงาน ใหบริการวิชาการ/แกปญหาสังคม 

3.เพื่อเสริมสรางคุณคาทางภูมิปญญา
ของผูสูงอายุ และสามารถเปนผูถายทอด
ภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถิ่นให ดํารง
สืบไป 
4.เพื่อเปนการสรางเครือขายการเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เปน
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ การสราง
องคความรูใหมในการพัฒนานวัตกรรม
การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การทํานุศิลปะและวัฒนธรรม
และการวิจยัอยางครบวงจร ของทุกคณะ
ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
5.เพื่อเปนการสรางเครือขาย การบูรณา
การงานดานผูสูงอาย ุระหวาง คณะ/
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคกรที่เกี่ยวของ ภาคสวนอื่น
ในทองถิ่น และสวนกลาง ตลอดจนภาคี
เครือขายและทีมสุขภาพในพื้นที ่
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
รวมพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอาย ุระบบ
การดูแลผูสูงอายุที่เขมแข็งและยั่งยืนเปน
รูปธรรม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สงัคม 

จัดการเรียนการสอน/พัฒนา
นักศึกษา 

การทําวิจัย สรางเครือขายแหลงงาน ใหบริการวิชาการ/แกปญหาสังคม 

6.โครงการแกไขปญหาสุขภาพ
ชุมชนโดนใชกระบวนการมีสวน
รวม 

1. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมใน
กระบวนการแกไขปญหาสุขภาพของ
ชุมชนรวมกับนักศึกษา 
2. เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับบริการ
ทางการพยาบาลในการแกไขปญหา
สุขภาพ 
3. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการ
พยาบาลชุมชนโดยใชกระบวนการ
พยาบาลชุมชน 

- ฝกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2 และรายวิชาฝก
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

-นักศึกษาพยาบาลไดฝกทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใน
ดานการทํางานเปนทีม การคิด
วิเคราะห และการส่ือสาร 

โครงการวิจัยเร่ือง ปจจัยเชิง
สาเหตุพหุระดับที่มีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผูปวยโรคเร้ือรัง 

 ชุมชนไดรับการแกไขปญหา
สุขภาพในชุมชนโดยการมสีวน
รวมของนักศึกษา เจาหนาท่ีรพ.
สต. ผูนําชุมชนและประชาชน
ในชุมชน 

อ.ภูษณิศา มีนาเขตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.พัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ
ในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

1. มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดี
ในการดูแลผูสูงอาย ุ
2. มีทักษะในการดูแลผูสูงอาย ุสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
3. เพื่อสงเสริมใหผูเขารับการอบรม
สามารถประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   แกปญหาการขาดแคลนผูดูแล
ผูสูงอายุในเขตอําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อ.ณิชา วองไว 

8. การใหความรูดานอนามัย
เจริญพันธุ และการปองกันการ
ต้ังครรภที่ไมพึงประสงค ใน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

1. เพื่อใหเขาใจแนวคิดและวธิีการ
ประยุกตการสงเสริมสุขภาพในการให
คําแนะนําดานอนามยัเจริญพันธุ และ
การปองกันการต้ังครรภที่ไมพึงประสงค 

   นักเรียนโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาไดรับความรูดาน
อนามัยเจรญิพันธุ และการ
ปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึง
ประสงค  

อ.จารุวรรณ ชุปวา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สงัคม 

จัดการเรียนการสอน/พัฒนา
นักศึกษา 

การทําวิจัย สรางเครือขายแหลงงาน ใหบริการวิชาการ/แกปญหาสังคม 

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกีย่วกับ
อนามัยเจริญพันธุ และการปองกันการ
ต้ังครรภที่ไมพึงประสงคในกลุมวัยรุน 
3. เพื่อสงเสริมการใหคําแนะนําดาน
อนามัยเจริญพันธุและการปองกันการ
ต้ังครรภที่ไมพึงประสงค ในโรงเรียน 
4. เพื่อสรางการมีสวนรวมของโรงเรียน
ดานอนามัยเจริญพันธุและการปองกัน
การต้ังครรภที่ไมพึงประสงคไดอยางมี
คุณภาพ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 

1. กลุมเปาหมาย มีความรู และทักษะในการสงเสริม ปองกันโรค และ ดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว และชุมชนได 
2. กลุมเปาหมายสามารถนําความรูจากบริการวิชาการไปถายทอดในชุมชนได 
3. นักศึกษาไดพัฒนาทักษะการใชความรูดานการดูแลสุขภาพ  และการสงเสริมสุขภาพ  ผานกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน และครอบครัวอุปถัมภ 
5.  มีนวัตกรรมการดูแล และสงเสริมสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย ระดับโครงการ / ระดับแผน (ยึดวัตถุประสงคของแผน ตัวช้ีวัดดานการดําเนนิงาน) 

 
ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย 
ระดับผลลัพธ 
เชิงปริมาณ จํานวนโครงการบริการวชิาการอยางมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพและ 

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

จํานวนโครงการ 5 

จํานวนโครงการบริการวชิาการอยางมีสวนรวมภายใตความรวมมือกับองคกร

ภายนอก 

จํานวนโครงการ 5 

รอยละของโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมที่นาํความรู และ

ประสบการณมาใชพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 

รอยละ 60 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย จํานวนโครงการ 2 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวชิาการและ
วิชาชีพตอประโยชนจากบริการ 

รอยละ 90 

เชิงเวลา การดําเนินโครงการบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

เชิงงบประมาณ การใชงบประมาณดาํเนินโครงการตามเปนไปตามงบประมาณทีไ่ดรับการ
จัดสรร 

รอยละ 80 
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การกํากับติดตามและประเมินผล 

 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานทุก 3 เดือน โดยคณะฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด  

การดําเนินงานหลังเสร็จส้ินโครงการ 
1.  สงรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหกับคณะจํานวน 2 เลม ภายใน 30 วนันับจากวันท่ีดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
2. สงรายงานทางการเงินใหกับคณะ ภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
3. นําผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในปงบประมาณถัดไป 

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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