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คํานํา 

แผนปฏิบัติการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ

เปนแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป 2562  ของคณะฯ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ

แกชุมชน/สังคมของคณะฯ เปนไปตามกรอบนโยบายและแผนการดําเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัย   ซ่ึงประกอบดวยแผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆท่ี

วางแผนเพ่ือการดําเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบตอโครงการผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ตลอดจน

แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําป 2562 
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 ไดศึกษาขอมูลและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี จากการประชุมรายงานความคืบหนาและใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งท่ี 2 ในวันท่ี12 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมพิบูลมังสาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงพบวา
มีความตองการดาน การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โภชนาการสําหรับผูสูงอายุ การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ การใหความรูในการดูแลสุขภาพและปองกันโรคเรื้อรัง ปญหาคุณแมวัย
ใส ขาดประสบการดานการดูแลเด็ก เปนตน ซ่ึงคณะไดนําขอเสนอแนะมาทําแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําป ๒๕๖2 ข้ึนเพ่ือใหบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนครอบคลุมทุกชวงวัย ไดแก วัยเด็ก วันรุน วัยผูใหญและวัยสูงอายุ 
 จากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561  พบวา มีการดําเนินโครงการบริการแลวเสร็จ 5 โครงการ
จาก 8 โครงการคิดเปนรอยละ 62.5  โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ แตอยูระหวางสรุปรายงาน 2 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินการลาชาถึงเดือนกันยายน 1 โครงการ
ทําใหมีการรายงานผลตามตัวชี้วัดลาชา ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.42 ความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ีรับบริการ
วิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากบริการ มีคะแนนเฉลี่ย  4.42  เปนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมภายใตความรวมมือกับองคกรภายนอกท้ัง  8  โครงการ 
โครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย 2 โครงการ บริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ีนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการสอน 6 
โครงการ 7 รายวิชา และมีการพัฒนาสูโจทยวิจัย 1 เรื่องคือเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเรื้อรัง มีการดําเนินโครงการ
กับเครือขายความรวมมือดานสุขภาพ  1 เครือขาย คือ ศูนยอนามัยท่ี 10  ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ   ท้ังนี้ไดนําเขรายงานในรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร ครั้งท่ี 10/2561 วันจันทรท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนําไปใชในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการในปงบประมาณ 2562 ดังนี้  โครงการบริการวิชาการทุกโครงการ/กิจกรรม
ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฏาคม  โครงการท่ีดําเนินการตอเนื่อง 3 ปข้ึนไปควรมีการประเมินผลกระทบ/ความเขมแข็งของชุมชน  ควรมีการติดตามผลการ
นาไปใชประโยชน ตอยอดสูโจทยวิจัย  พัฒนาตอยอดเปนโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได  
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ซ่ึงคณะฯไดบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในแผนปฏิบัติการปงบประมาณ2562 ประกอบดวย โครงการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคมแบบใหเปลา มี 10 
โครงการ ซ่ึงใชแกปญหาผูรับบริการ วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยสูงอายุ และโครงการบริการเพ่ือหารายได เพ่ือพัฒนาอาชีพและวิชาชีพวัยทํางาน 11 โครงการ 

 
วัตถุประสงค   

1. กําหนดแนวทางใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน และนโยบายของสถาบัน 
2. สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายมีความรู และทักษะในการสงเสริม ปองกันโรค ดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว และชุมชน 

          3.  สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีสูการปฏิบัติ ผานกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน  
4. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพวัยทํางาน 

 5. จัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได 
 
เปาประสงค 

1. อาจารยนักศึกษามีความรูและทกัษะการจัดโครงการบริการวชิาการ 
2. ประชาชนมีความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพเพิ่มข้ึน 
3. สรางอาชพี และพฒันาวิชาชพี 
4. คณะฯมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

 
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 การเสริมสรางความ 

เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม และการ สรางผูประกอบการรายใหม 
มาตรการ  
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(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  
(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   
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(2) กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย สํารวจความตองการของหนวยงาน/ชุมชน 
กลยุทธท่ี 2 สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานการดูแลสุขภาพในทุกชวงวัย โดยเนนสังคมสูงวัย การ

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

แผนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2562  

1. โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา มี    10 โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ความสอดคลอง ตัวบงชี้  

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 
กล
ยุทธ 

สกอ.  
สภาฯ หลัก 

สูตร 
คณะ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการ
ดูแลและสราง
เสริมสุขภาวะที่
ดีสําหรับ
ผูสูงอายุใน
ชุมชน 

3 1 
2 
3 

5.2 3.1 24 วิจัย : การ
พัฒนา
รูปแบบ
การใหการ
ดูแล
สุขภาพ
ผูสูงอายุใน
ชุมชน 

 /  งบรายจาย
อื่น -
คาใชจาย
อุดหนุน 

71,200  22,500 48,700  1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอย
ละ 85 ของกลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ยรอยละ 953. ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 954. ระดับความรูท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 15. ผูสูงอายุท่ี
ไดรับการคัดเลือกไดรับการดูแล
จากผูเขารวมอบรม รอยละ100 

อ.ภูษณิศา 

2 โครงการแกไข
ปญหาสุขภาพของ
ชุมชนโดยใช
กระบวนการมี
สวนรวม 

3 1 
2 
3 

5.2 3.1 24 รายวิชาฝก
ปฏิบัติการ
พยาบาล
อนามัย
ชุมชน 

 /  งบรายจาย
อื่น -
คาใชจาย
อุดหนุน 

35,200 

 

2,000 20,000 10,000 3,200 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอย
ละ 85 ของกลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ยรอยละ 953. ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 954. ระดับความรูท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

อ.สิริทรัพย 
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กิจกรรม 

ความสอดคลอง ตัวบงชี้  
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 
กล
ยุทธ 

สกอ.  
สภาฯ หลัก 

สูตร 
คณะ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

3 โครงการศึกษา
สุขภาวะชุมชน
และใหบริการ
วิชาการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน 
(โครงการลูกฮัก
ลูกแพง) ปที่ 7 

3 1 
2 
3 

5.2 3.1 24 1. รายวิชา
ประเมนิ
ภาวะ
สุขภาพ2. 
รายวิชา
พยาบาล
พ้ืนฐาน,3. 
รายวิชา
การ
พยาบาล
ผูใหญ 1 

 /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

108,300 25,000 40,000 28,300 15,000 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอย
ละ 85 ของกลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ยรอยละ 953. ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 954. ระดับความรูท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

อ.ยมนา 

4 โครงการ
เสริมสรางสุข
ภาวะทาง
โภชนาการเด็ก
ปฐมวัย 

3 1 
2 
3 

5.2 3.1 24 รายวิชา
การ
พยาบาล
เด็กและ
วัยรุน 1 

 /  งบรายจายอื่น  
-คาใชจาย
อุดหนุน 

37,900  34,700 3,200  1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอย
ละ 85 ของกลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ยรอยละ 953. ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 954. ระดับความรูท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

อ.ภรณี 

5 โครงการ
สงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

3 1 
2 
3 

5.2 3.1 24   /  งบรายจายอื่น  
-คาใชจาย
อุดหนุน 

16,600   15,600 1,000 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอย
ละ 85 ของกลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ยรอยละ 953. ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 954. ระดับความรูท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจา 

อ.สุพัตรา 

6 โครงการ
เสริมสรางความ
แข็งแกรงทางใจ
ในชุมชน 

3 1 
2 
3 

5.2 3.1 24 1. รายวิชา
ฝกปฏิบัติ
สุขภาพจิต
และการ
พยาบาลจิต
เวช 2. วิจัย : 
การพัฒนา
รูปแบบการ
เสริมสราง

 /  งบรายจายอื่น  
-คาใชจาย
อุดหนุน 

108,200 30,000 75,000 3,200  1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอย
ละ 85 ของกลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ยรอยละ 953. ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 954. ระดับความรูท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

อ.เกษร 
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กิจกรรม 

ความสอดคลอง ตัวบงชี้  
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 
กล
ยุทธ 

สกอ.  
สภาฯ หลัก 

สูตร 
คณะ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

ความเขมแข็ง
ทางใจวัย
สูงอายุใน
ชุมชน 

7 โครงการ
โรงเรียนสรางสุข
ผูสูงอายุ รุนที่ 5 

3 1 
2 
3 

5.2 3.1 24 รายวิชา
การ
พยาบาล
ผูสูงอายุ
(Gerontol
ogical 
Nursing) 
 

 /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

81,000  81,000   1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอย
ละ 85 ของกลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ยรอยละ 953. ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 954. ระดับความรูท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

อ.สาวิตร 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูดูแล
ผูสูงอายุในจังหวัด
อุบลราชธาน ีป 
2562 

3 1 
2 
3 

5.2 3.1 24   /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

500,000 167,500 200,000 117,500 15,000 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอย
ละ 85 ของกลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ยรอยละ 953. ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 954. ระดับความรูท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

อ.ณิชา 
อ.สุฬด ี

9 โครงการการให
ความรูดาน
อนามัยเจริญพันธุ
และการปองกัน
การต้ังครรภที่ไม
พึงประสงค ใน
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ป 2 

3 1 
2 
3 

5.2 3.1 24 รายวิชา 
การ
พยาบาล
มารดา 
ทารกและ
ผดุงครรภ 
1 

 /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

61,600 61,600    1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอย
ละ 85 ของกลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ยรอยละ 953. ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 954. ระดับความรูท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

อ.จารุวรรณ 
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2562                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
กิจกรรม 

ความสอดคลอง ตัวบงชี้  
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 
กล
ยุทธ 

สกอ.  
สภาฯ หลัก 

สูตร 
คณะ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

10 โครงการ
พัฒนารูปแบบการ
จัดการโรคเร้ือรัง 

3 1 
2 
3 

5.2 3.1 24 วิจัย : 
ประสิทธิภา
พรูปแบบ
การจัดการ
โรคเรื้อรัง
โดยชุมชนมี
สวนรวม 

 /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

100,000 10,000 40,000 40,000 10,000 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอย
ละ 85 ของกลุมเปาหมาย 2. ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ยรอยละ 953. ผูรวม
โครงการนําความรูไปใชประโยชน
รอยละ 954. ระดับความรูท่ี
เพิ่มข้ึนหลังจากรวมโครงการ 
มากกวาหรือเทากับ 1 

อ.สุนันทา 
ครองยุทธ 

                                                     รวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร               1,120,000                                   บาท 

 
2.โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได ปงบประมาณ 2562  มี 11 โครงการ 

 
กิจกรรม 

ความสอดคลอง ตัวบงชี้  
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 
กล
ยุทธ 

สกอ.  
สภาฯ หลัก 

สูตร 
คณะ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

1.โครงการ
อบรมหลักสูตร
เฉพาะทาง 
สาขาการ
พยาบาลผูปวย
ผาตัด ประจําป 
2561 รุนที่ 1 

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24  /   งบรายจาย
อื่น -
คาใชจาย
อุดหนุน 

684,000 342,000 342,000  

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

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

2. โครงการอบรม
หลักสูตรเฉพาะ
ทาง สาขาการ

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24  /   งบรายจาย
อื่น - 2,160,000  720,000 720,000  720,000 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2562                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
กิจกรรม 

ความสอดคลอง ตัวบงชี้  
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 
กล
ยุทธ 

สกอ.  
สภาฯ หลัก 

สูตร 
คณะ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

พยาบาลผูปวย
ผาตัด ประจําป 
2562 รุนที่ 2 

คาใชจาย
อุดหนุน 

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

3 โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล รุน
ที่ 4 

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24  /   งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

 3,840,640 960,160 960,160 960,160 960,160  

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

อ.เกษร 
นางประกาย

พลอย 

4.โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล รุน
ที่ 5 

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24  /   งบรายจายอื่น  
-คาใชจาย
อุดหนุน 

 3,840,640   1,920,320  1,920,320 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

อ.เกษร 
นางประกาย

พลอย 
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2562                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
กิจกรรม 

ความสอดคลอง ตัวบงชี้  
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 
กล
ยุทธ 

สกอ.  
สภาฯ หลัก 

สูตร 
คณะ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

5.โครงการอบรม
หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทาง สูติศาสตร 

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24  /   งบรายจายอื่น  
-คาใชจาย
อุดหนุน 

 2,400,000    2,400,000 1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

อ.ณิชา 

6.โครงการอบรม
หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทาง เวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน 
(Emergency 
Nurse 
Practitioner) 

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24   /  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 

7.โครงการอบรม
ฟนฟู เวช
ปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องตน 

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24   /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

1,080,000   1,080,000  1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 

อ.สุวภัทร 
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2562                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
กิจกรรม 

ความสอดคลอง ตัวบงชี้  
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 
กล
ยุทธ 

สกอ.  
สภาฯ หลัก 

สูตร 
คณะ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

8.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ใชเคร่ืองมือ
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
DSPM 

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24   /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

160,000   160,000  1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

อ.ภรณ ี

9.โครงการอบรม
ครูแนะแนวดาน
การดูแลสุขภาพ
เด็กในโรงเรียน 

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24   /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

840,000   840,000  1. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมฯมากกวา 
3.51 หรือมากกวารอยละ 
80  
2. คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกจิกรรมตอ
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

อ.ดร.เพชร
ตะวัน 

10.โครงการ
อบรมผูดูแล
ผูสูงอายุ (care 
giver) 

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24   / 3 
5 

งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

840,000 

  
 
 
 
 

840,000 

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

อ.สุฬด ี
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2562                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
กิจกรรม 

ความสอดคลอง ตัวบงชี้  
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 
กล
ยุทธ 

สกอ.  
สภาฯ หลัก 

สูตร 
คณะ ราย 

ได 
แผน
ดิน 

ผลิต
เพ่ิม 

ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 3. 
ประโยชน/ความเชี่ยวชาญที่
ไดรับจากการเขารวมอบรมฯ 

11.โครงการ
อบรมการพัฒนา
คุณภาพการดูแล
ผูปวยเร้ือรัง 

3 
5 

4.4  3.1 
5.1 

24   /  งบรายจายอื่น 
 -คาใชจาย
อุดหนุน 

480,000 

  
 
 
 

840,000 

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

อ.ไพลิน 

                                                     รวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร                     18,565,280                         บาท 
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ตารางแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

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

 
 

           คณะกรรมการ
งานบริการ
วิชาการ 

ข้ันดําเนินการ (D) 
ดําเนินการกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
1.โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา มี    
10 โครงการ/กิจกรรม ไดแก 

 
 

           คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการดูแลและสรางเสริมสุขภาวะท่ีดี
สําหรับผูสูงอายุในชุมชน 

            อ.ดร.ภูษณิษา 

1.2 สงเสริมสุขภาพของชุมชนโดย
กระบวนการมีสวนรวม 

            อ.สิริทรัพย 
 

1.3 โครงการศึกษาสุขภาวะชมุชนและ
ใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน  
(ลูกฮักลูกแพง)ปท่ี 7 

            อ. ยมนา ชนะนิล 

1.4 โครงการสรางเสริมสุขภาวะทางโภชนาการ
เด็กปฐมวัย 

            อ.ภรณี แกวลี 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

1.5 สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย             อ.สุพัตรา 

1.6เสริมสรางความแข็งแกรงทางใจวัยสูงอาย ุ             อ.เกษร สายธนู 

1.7 โครงการโรงเรียนผูสูงอาย ุรุนท่ี5             อ.สาวิตรี สิงหาด 

1.8โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผูสูงอายุใน
เขตสุขภาพที่ 10 

            อ.ณิชา วองไว 

1.9โครงการการใหความรูดานอนามัยเจริญ
พันธุ และการปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค 
ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

            อ. จารุวรรณ 
ชุปวา 

1.10 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการโรค
เรื้อรัง 

            อ.สุนันทา 

2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได 
2.1 การพยาบาลเฉพาะทางสูติศาสตร 

            สาขาการพยาบาล
มารดาและทารก 

2.1 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัด 
ประจาํป2561 รุน 1 

            อ.ดร.สมจิตต 
ลุประสงค 

2.2 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยผาตัด 
ประจําป 2562 รุน 2 

            อ.ดร.สมจิตต 
ลุประสงค 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.61 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

2.3 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล รุนท่ี 4 

            อ.เกษร  สายธน ู
 

2.4 โครงการอบรมหลักสตูรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล รุนท่ี 5 

            อ.เกษร  สายธน ู
 

2.5 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสูติศาสตร 

            อ.ณิชา วองไว 

2.6 หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน (emergency nurse) 

            อ.นิชนันท สุวรรณ
กูฏ 

2.7 โครงการอบรมฟนฟูเวชปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องตน 

            อ.สุวภัทร นักรูกํา
พลภัทร 

2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช
เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก DSPM 

            อ.ภรณี แกวลี 

2.9 อบรมครูแนะแนวดานการดูแลสุขภาพ
เด็กในโรงเรียน 

            อ.ดร.เพชรตะวัน 
ธนะรุง 

2.10 โครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ  
(care giver) 
 

            อ.สุฬดี กิตติวรเวช 

2.11 โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผูปวยเรื้อรัง 
 

            อ.ไพลิน พิณทอง 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.61 

สาขาการพยาบาล
มารดาและทารก 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 
1. ผูเขารวมโครงการทําแบบสอบถาม 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 
และผูรับผิดชอบแต
ละโครงการ 

3. ประเมินผลการดําเนินงานตามไตรมาส 
 

            คณะการงาน
บรกิารวิชาการ 
และผูรับผิดชอบ
โครงการ 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนบริการวิชาการ 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
วางแผนนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข 

            คณะการงาน
บริการวิชาการ 
และผูรับผิดชอบ
แตละโครงการ 
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แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2562 
 

 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

1.โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา มีแผนการนําไปใชประโยชน เพื่อ บูรณาการกับการเรียนการสอน การพฒันานักศึกษา การวิจัย สรางนวัตกรรมและงานสรางสรรค และการแกไขปญหา
สุขภาพชุมชน ซึ่งแบงตามโครงการ/กิจกรรม มีทั้งหมด 11 โครงการ ดังนี ้

1.1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการ
ดูแลและสรางเสริมสุข
ภาวะท่ีดีสําหรับ
ผูสูงอายุในชุมชน 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพผูสงูอาย ุ
2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถใหการดูแลผูสูงอายุได 
3.เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ของชุมชน 

 พัฒนาเปนโจทย
วิจัย เก่ียวกับการ
พัฒนารูปแบบการ
ใหการดูแล
สุขภาพผูสงูอาย ุ

 ผูสูงอายุในชุมชน
ไดรับการดูแลดาน
สุขภาพจากผูดูแลใน
ชุมชนอยางเหมาะสม 
และผูดูแลผูสูงอายุ
ไดรับการพัฒนา
ความรูดานการดูแล
ผูสูงอายุตาํบลธาตุ
และศรีไค 

อ.ดร.ภูษณิศา 
มีนาเขตร 

1.2 โครงการแกไข
ปญหาสุขภาพชุมชน
โดยใชกระบวนการมี
สวนรวม 

1. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหา
สุขภาพของชุมชนรวมกับนักศึกษา 
2. เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับบริการทางการพยาบาลใน
การแกไขปญหาสุขภาพ 

- บูรณาการกับรายวิชา
รายวิชาฝกปฏิบตัิการ
พยาบาลอนามัยชุมชน 

   ชุมชนไดรับการแกไข
ปญหาสุขภาพใน
ชุมชนโดยการมีสวน
รวมของนักศึกษา 

อ.สิริทรัพย 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

3. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการพยาบาลชุมชนโดยใช
กระบวนการพยาบาลชุมชน 

-นักศึกษาพยาบาลได
ฝกทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ในดาน
การทํางานเปนทีม การ
คิดวิเคราะห และการ
สื่อสาร 

เจาหนาที่รพ.สต. ผูนํา
ชุมชนและประชาชน
ในชุมชน 

1.3 โครงการพัฒนาสุข
ภาวะชุมชนและ
ใหบริการวิชาการโดย
ใชชุมชนเปนฐาน 
(โครงการลูกฮักลูกแพง) 
ปที่ 6 

1.ใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกชุมชน เครือขาย และ
สังคมตามพนัธกิจขององคกร และตอบสนองความตองการ
ของชุมชน   
2.พัฒนาแหลงเรียนรูและเกิดเปนชุมชนตนแบบดานการดูแล
สุขภาพ โดยใชรูปแบบครอบครัวอุปถัมภและระบบการเยี่ยม
บาน   
3.บูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคม เขากับพันธกิจ
ดานตาง ๆ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การพฒันา
นักศึกษา การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 

บูรณาการการเรียน
การสอนรายวิชาการ
ประเมินภาวะสุขภาพ  

และการพยาบาล 
ผูใหญ 1 
 

      ป ร ะ ช า ช น ไ ด รั บ
ความรูความเขาใจ ใน
ก า ร ดู แ ล  ส ง เ ส ริ ม 
ปองกัน สุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
และชุมชนไดรับการ
พัฒนาด านสุขภาพ
อยางตอเนื่อง 
(ตําบลศรีไค) 

อ.ยมนา  
 ชนะนิล 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

1.4 โครงการสราง
เสริมสุขภาวะทาง
โภชนาการเด็กปฐมวัย 

 บูรณาการกับการเรียน
การสอนรายวิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุน 1 

   อ.ภรณี แกวลี 

1.5 สงเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย    เด็กประถมวัยไดรับ
การสงเสริม
พัฒนาการอยาง
เหมาะสม 

อ.สุพัตรา 

1.6 เสริมสรางความ
แข็งแกรงทางใจวัย
สูงอายุ 

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการเสริมสรางความแข็งแกรงทางใจ
วัยสูงอาย ุ

-บูรณาการกับรายวิชา
ปฏิบัติการสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช 

-พัฒนารูปแบบ
การเสริมสราง
ความแข็งแกรง
ทางใจวัยสงูอายุใน
ชุมชน 

 เสริมสรางความ
แข็งแกรงทางใจวัย
สูงอายใุนชุมชน 

อ.เกษร   
สายธน ู

1.7 โครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุ รุนที่ 5 

1.เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพึ่งพาตนเองและการ
เรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอาย ุ
2.เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสงูอายุอยางเปนองครวม ทัง้ดาน
รางกาย จิตใจ สงัคมและจิตวญิญาณของผูสูงอาย ุ

  บูรณาการกับการเรียน
การสอน รายวิชาการ
พยาบาลผูสูงอาย ุ

 มีนวัตกรรมและ
งานสรางสรรคใน
การดูแลสุขภาพ 

  สราง
เครือขายการ
เรียนรูระหวาง
สถาบนั 

ผูสูงอายไุดรับการ
พัฒนาศักยภาพใหมี
ความรูดานวชิาการ 
ความรูที่ทันสมัย และ

 อ.สาวิตรี  
 สิงหาด 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

3.เพื่อเสริมสรางคุณคาทางภูมปิญญาของผูสูงอายุ และ
สามารถเปนผูถายทอดภูมปิญญา วัฒนธรรมทองถ่ินให ดํารง
สืบไป 
4.เพื่อเปนการสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสงูอายุ เปนแหลงฝกประสบการณวชิาชีพ การสราง
องคความรูใหมในการพัฒนานวตักรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การทาํนุศิลปะและวฒันธรรมและการวิจัยอยางครบ
วงจร ของทุกคณะทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
5.เพื่อเปนการสรางเครือขาย การบูรณาการงานดาน
ผูสูงอายุ ระหวาง คณะ/สถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรที่
เก่ียวของ ภาคสวนอ่ืนในทองถ่ิน และสวนกลาง ตลอดจน
ภาคีเครือขายและทีมสุขภาพในพื้นที่ กระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน ในการรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ระบบการ
ดูแลผูสูงอายุที่เขมแข็งและยั่งยนืเปนรูปธรรม 

องคกรทองถ่ิน 
และหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

 

สงเสริมพึ่งพาการดูแล
ตนเอง 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

 1.8 พัฒนาศักยภาพ
ผูดูแลผูสงูอายุใน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

1. มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีในการดูแลผูสูงอาย ุ
2. มีทักษะในการดูแลผูสูงอายุ สามารถนาํไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานได 
3. เพื่อสงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพ
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

   ไดเครือขาย
การ ทํางาน
รวมกันดาน
การดูแล
ผูสูงอายุใน
จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 อ. ณิชา วองไว 

1.9 การใหความรูดาน
อนามัยเจริญพันธุ และ
การปองกันการ
ตั้งครรภที่ไมพึง
ประสงค ในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

1. เพื่อใหเขาใจแนวคิดและวิธีการประยุกตการสงเสริม
สุขภาพในการใหคําแนะนําดานอนามัยเจริญพันธุ และการ
ปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ 
และการปองกันการตัง้ครรภที่ไมพึงประสงคในกลุมวัยรุน 
3. เพื่อสงเสริมการใหคําแนะนําดานอนามัยเจริญพันธุและ
การปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ในโรงเรียน 
4. เพื่อสรางการมีสวนรวมของโรงเรียนดานอนามัยเจริญ
พันธุและการปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคไดอยางมี
คุณภาพ 

-บูรณาการกับรายวิชา
การพยาบาลมาดา ทารก
และผดุงครรภ 1 

   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 

1.10 การพัฒนา
รูปแบบการจัดการ
โรคเรื้อรัง 

เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยเร้ือรังในชุมชนศรีไคออก ต.
เมื่อศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธาน ี

บูรณาการกับงานพฒันา
นักศึกษา 

  แกไขปญหาสุขภาพ
ชุมชน 

อ.สุนันทา 
ครองยุทธ 

2.โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได เพ่ือ แกไขปญหาความขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง พฒันาองคความรูใหทันสมัย และหารายได  มีท้ังหมด 9 โครงการ ดังนี ้

2.1 โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยผาตัด 
ประจาํป 2561  
รุนท่ี 1 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถใน
การพยาบาลผูปวยผาตัด 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   แกไขปญหาความขาด
แคลนพยาบาลหอง
ผาตัด 

อ.ดร.สมจิตต 
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แผนปฏิบตัิการงานดานการบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม ประจําปงบประมาณ 2562                                                                                               คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

2.2 โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผูปวยผาตัด 
ประจําป 2562  
รุนท่ี 2 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถใน
การพยาบาลผูปวยผาตัด 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   แกไขปญหาความขาด
แคลนพยาบาลหอง
ผาตัด 

อ.ดร.สมจิตต 
 
 
 
 
 

2.3 โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล รุนท่ี4 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถใน
การชวยเหลือดูแลเบื้องตน 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

  สรางอาชพี แกไขปญหาความขาด
แคลนผูชวยพยาบาล 

อ.เกษร 
สายธน ู

2.4 โครงการอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล รุนท่ี5 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถใน
การชวยเหลือดูแลเบื้องตน 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

  สรางอาชพี แกไขปญหาความขาด
แคลนผูชวยพยาบาล 

อ.เกษร 
สายธน ู
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

2.5 โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสูติศาสตร 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถใน
การพยาบาลทางสตูิศาสตร 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   แกไขปญหาความขาด
แคลนพยาบาลเฉพาะ
ทางสูติศาสตร 

อ.ณิชา วองไว 
 
 

2.6 โครงการอบรม
หลักสูตรพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน (emergency 
nurse Practitioner) 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถใน
การพยาบาลทางทางเวชปฏิบตัิฉุกเฉิน (emergency 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   แกไขปญหาความขาด
แคลนพยาบาลเฉพาะ
ทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
(emergency nurse) 

อ.นิชนันท 

2.7 โครงการอบรม
ฟนฟูเวชปฏิบัติการ
รักษาโรคเบื้องตน 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถ
เก่ียวกับเวชปฏิบัติการรักษาโรค 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   พัฒนาศักยภาพผู
ประกอบวิชาชีพ 

อ.สุวภัทร นักรู
กําพลพัฒน 

2.8 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการใช
เครื่องมือประเมิน

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถ
เก่ียวกับการใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก DSPM 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการประเมินพัฒนาการ และการ
ดูแลอยางมีประสิทธิภาพ 

   เพิ่มสมรรถนะ
พยาบาลในการดูแล
ผูรับบริการเด็ก 

สาขาวชิาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
วัตถุประสงค 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน (อธิบายประโยชน)  
 

ผูรับผิดชอบ สถาบัน/คณะ ชุมชน/สังคม 

จัดการเรียนการสอน/
พัฒนานักศึกษา 

เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/งาน

สรางสรรค 

สรางเครือขาย/
แหลงงาน 

ใหบริการวิชาการ/
แกปญหาสังคม 

พัฒนาการเด็ก 
DSPM 

2.9 โครงการอบรม
ครูแนะแนวดานการ
ดูแลสุขภาพเด็กใน
โรงเรียน 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถดาน
การดูแลสุขภาพเด็กในโรงเรียน 
2. เพื่อใหเด็กไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   พัฒนาสมรรถนะของ
ครูแนะแนวดานการ
ดูแลสุขภาพเด็กใน
โรงเรียน 

สาขาวชิาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน 

2.10 โครงการอบรม
ผูดูแลผูสูงอายุ (care 
giver) 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถใน
ผูดูแลผูสูงอายุ  
2. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

  สรางอาชพี แกไขปญหาความขาด
แคลนผูดูแลผูสูงอายุ
ในครอบครัวและ
ชุมชน 

อ.ณิชา 
วองไว 

2.11 โครงการอบรม
การพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูปวยเรื้อรัง 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยเร้ือรัง 
2. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ 

   สงเสริมความรู
ความสามารถของ
พยาบาลในการ
พัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผูปวยเรื้อรัง 

อ.ไพลิน พิณ
ทอง 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
1. กลุมเปาหมาย มีความรู และทักษะในการสงเสริม ปองกันโรค และ ดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว และชุมชนได 
2. กลุมเปาหมายสามารถนําความรูจากบริการวิชาการไปถายทอดในชุมชนได 
3. นักศึกษามีทักษะในใชความรูดานการดูแลสุขภาพ  และการสงเสริมสุขภาพชุมชน   
4. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชพี/วิชาชีพดานการดูแลสุขภาพ 
5. คณะฯมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการ 

 
ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย ระดับโครงการ / ระดับแผน (ยึดวัตถุประสงคของแผน ตัวช้ีวัดดานการดําเนนิงาน) 

 

ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย 
ระดับผลลัพธ 

เชิงปริมาณ โครงการบริการวิชาการอยางมสีวนรวมที่มปีระสิทธิภาพและ สอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

จํานวนโครงการ 8 

โครงการบริการวิชาการอยางมสีวนรวมภายใตความรวมมือกับองคกร

ภายนอก 

จํานวนโครงการ 4 

กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย จํานวนโครงการ 3 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพ่ือตอบสนองการ

ดูแลประชาชนทุกชวงวัย 

จํานวนโครงการ 7 

รอยละของโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมที่นาํความรู และ
ประสบการณมาใชพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

รอยละ 85 

มีรายไดจากบริการวิชาการเพิ่มข้ึน รอยละ มากกวา 5 

ผูรับบริการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 95 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวชิาการและ
วิชาชีพตอประโยชนจากบริการวิชาการ 

รอยละ 90 
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ตัวชี้วัด หนวย คาเปาหมาย 
เชิงเวลา การดําเนินโครงการบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80 

เชิงงบประมาณ การใชงบประมาณดาํเนินโครงการตามเปนไปตามงบประมาณทีไ่ดรับการ
จัดสรร 

รอยละ 80 

 

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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