
บริการวิชาการ พัฒนานวตักรรม กิจการพิเศษ  12 02 56                       ~ ๑ ~ 
 

 

 

คูม่ือการบริหารงานบริการวิชาการ  

พัฒนานวัตกรรม และกิจการพิเศษ 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

 

 

 

 

 

 



บริการวิชาการ พัฒนานวตักรรม กิจการพิเศษ  12 02 56                       ~ ๒ ~ 
 

ค าน า 

 การด าเนินงานด้านบริการวิชาการ เป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญ ที่คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ต้อง

มีส่วนร่วมรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และบรรลุตัวชี้วัดของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านบริการ

วิชาการ ดังกล่าว จึงก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์หนึ่งในแผนกลยุทธ์ของคณะฯ คือ กลยุทธ์ที่๔ บริการวิชาการท่ี

เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนโดยส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาวะและบริการสุขภาพ

ให้แก่บุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน เน้นการ

ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างบูรณาการ  

 การด าเนินงานการบริการวิชาการ/ท านุฯ แก่ชุมชน นอกจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จะเกิดการ

เพ่ิมพูนทักษะการท างานและสร้างเครือข่ายในชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักและจิตส านึกต่อ

ท้องถิ่น ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่เพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชน และความสามัคคีของบุคลากรใน

หน่วยงาน 

 งานบริการวิชาการ หวังว่าคู่มือการบริหารงานด้านบริการวิชาการ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้

ปฏิบัติงานแก่ อาจารย์ บุคลากร ปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

                ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา 

                               รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  

         พฤศจิกายน  2555 
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คู่มือการบริหารงานบริการวิชาการ  

ส่วนที1่ ความน า  

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี มี ฐานะเป็นส่วนงานในก ากับของ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2553  โดยหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ .ศ.2553) ได้รับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552  และสภาพยาบาลให้ความเห็นชอบ                   

และเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2553 โดยรับนักศึกษารุ่น แรก จ านวน 59 คน   

 การด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากด้านการผลิตบัณฑิตที่ต้องมี การจัดการเรียนการ

สอนอย่างมีคุณภาพแล้ว อาจารย์ผู้สอน มีหน้าที่ต้องท าวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามพันธกิจที่ก าหนด  ซึ่งในด้านการวิจัยนั้น คณะฯให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการ 

บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน อาจารย์ที่ รับผิดชอบในการท าวิจัยจะสามารถใช้องค์

ความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอน และมีความทันสมัย นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาอาจารย์

ไปสู่ความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลนั้นยิ่งขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการวิจัย คณะจึงได้จัดท าคู่มือวิจัย

ขึ้น เพื่อเป็นการก า หนดระบบและกลไกด้านการวิจัยที่เข้าใจตรงกันในกลุ่มคณาจารย์ และบุคลากร  

นอกจากนั้น ยังเป็นแนวทางในการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานด้านวิจัยให้มีประสิทธิภาพ                       

และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและตัวบ่งชี้ด้านการ บริหารหลักสูตร

ที่ก าหนดไว้  และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 และแผนการปฏิบัติงาน

ประจ าปี คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555  โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์                  

เป็นผู้รับผิดชอบ 

ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์ 

 เป็นสถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกหมู่เหล่า และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพ่ือท้องถิ่น  

ปณิธาน 

 เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่ได้มาตรฐานชั้นน าเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ท าหน้าที่วิจัย เพื่อพัฒนาประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและ การสาธารณสุขใน

ท้องถิ่น  
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วิสัยทัศน์ 

 จะเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานวิจัย และบริการสุขภาพแบบองค์รวม 

เพ่ือรับใช้ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 

2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างบูรณาการ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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ส่วนที่ 2 การบริหารโครงการ : ระบบและกลไก 

การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ อยู่ภายใต้แผนพัฒนาของคณะฯและมหาวิทยาลัย และใช้

ระบบกลไกการบริหารงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก รวมทั้งการด าเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้การพัฒนาคุณภาพด้านบริการวิชาการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา   

ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ 

 เสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านฐานข้อมูล องค์ความรู้ และผู้รู้ในอีสานใต้ และอนุภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือ

บริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 

1. ส่งเสริมให้มีการศึกษาพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อน ามาจัดสร้างเป็นฐานข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้

ประโยชน ์

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนเพ่ือให้บริการวิชาการ 

4. ให้บริการวิชาการท่ีตรงใจกับผู้รับบริการและตอบสนองความต้องการกับท้องถิ่น  

5. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

6. เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการท่ีเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยส่งเสริม สนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพให้แก่บุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 

มาตรการ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการ

วิจัยและการเรียนการสอน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เพ่ือการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

3. ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม 

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น  
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ซึ่งมีตัวบ่งชี้ย่อย 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 

5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

5.3 ตัวบ่งชี้คุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 

              5.3.1  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ  

                      พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

5.3.2  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

 

คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชุดที1่(2กค.2555-1พย.2555) 

1.นางรวีวรรณ    เผ่ากัณหา  ประธานกรรมการ 

2.นางสาวณิชา    ว่องไว   รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวสุนันทา   ครองยุทธ   กรรมการ 

4.นางนิชนันท์  สุวรรณกูฎ  กรรมการ 

5.นางสาวสาวิตรี   สิงหาด   กรรมการ 

6.นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการ 

7.นางสาวขวัญประภัสร  จันทรบุลวัชร์  กรรมการ 

8.นางสาวชลลดา  มีทอง   กรรมการ 

9.นางสาววิศนีย์  บุญหมั่น    กรรมการและเลขานุการ 

10.นายจักรกริช  มรรครมย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชุดที2่ (1 พย. 2555-ปัจจุบัน) 

1.นางรวีวรรณ    เผ่ากัณหา  ประธานกรรมการ 

2.นางนิชนันท์  สุวรรณกูฎ  รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวสุนันทา   ครองยุทธ   กรรมการ 

4.นางสาวสาวิตรี   สิงหาด   กรรมการ 

5.นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการ 

6.นางสาวขวัญประภัสร  จันทรบุลวัชร์  กรรมการ 

7.นางสาวชลลดา  มีทอง   กรรมการ 

8.นางสาววิศนีย์  บุญหมั่น    กรรมการและเลขานุการ 

9.นายจักรกริช  มรรครมย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
๑. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ 
๒. ด าเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพของงานบริการ

วิชาการ  
๓. ก ากับ ดูแล ติดตาม งานด้านบริการวิชาการ พัฒนานวัตกรรมและกิจการพิเศษ ให้ด าเนินการ

ตามแผนที่ก าหนด 
๔. ประสานงานการด าเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๕. สรุปงานและผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
๖. จัดท าข้อมูลประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 
๗. งานอ่ืนๆทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

แผนการด าเนินงาน 

1.งานบริการวิชาการ 

 1.1 ประสานงานการจัดท าโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 

 1.2 จัดท าแผนบูรณาการหลักงานบริการวิชาการกับงานสอนและงานวิจัย 
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 1.3ประชุมวางแผนการด าเนินงานประจ าปี 

 1.4 แต่งตั้งกรรมการด าเนินโครงการย่อย 

 1.5 ร่วมประชุมกับฝ่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 1.6  ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก 

 1.7 ประชุมกรรมการเดือนละ ๑ ครั้ง  

 1.8  รายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส 

 1.9 ประชุมสังเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 

 

2. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 1.1 ประสานงานการจัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 

 1.2 จัดท าแผนบูรณาการหลักงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสอนและงานวิจัย 

 1.3ประชุมวางแผนการด าเนินงานประจ าปี 

 1.4 แต่งตั้งกรรมการด าเนินโครงการย่อย 

 1.5 ร่วมประชุมกับฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

 1.6  ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงฯของหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก 

 1.7 ประชุมกรรมการเดือนละ ๑ ครั้ง  

 1.8  รายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส 

 1.9 ประชุม สรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 
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ระบบกลไกการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

 

ทบทวนระบบและกลไกการด าเนินงาน  

 

 

ส ารวจความต้องการของชุมชน  

        

 

 

จัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม    

 

 

      

         ด าเนินการตามแผน  

 

 

 

 ติดตามประเมินผล     

 

- โครงการลูกฮักลูกแพง ตามกลุ่มเป้าหมาย  คือ การ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง นักเรียน เด็กก่อนวัย

เรียน สตรี และผู้ดูแล 

- โครงการส่งเสริมสขุภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านหนองใหญ่ จ.ศรีสะเกษ 

 

คู่มือการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินการปี 2555 

จ านวน 2โครงการ 

- โครงการลูกฮักลูกแพง ตามกลุ่มเป้าหมาย  คือ การส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง นักเรียน เด็กก่อนวัยเรียน สตร ี

และผู้ดูแล 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านหนองใหญ ่จ.ศรีสะเกษ 

 

 

- จ านวนงานบริการวิชาการ/ท านุฯที่น าไปใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 

- จ านวนโครงการหรือกิจกรรมวิชาการทั้งหมด 

- ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 80% 
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          ประเมินผลส าเร็จ        

 

น าผลประเมินไปพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรม 

การให้บริการทางวิชาการ/จัดกิจกรรมท านุฯ 

 

ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรในคณะและสาธารณชน 

 มีการเผยแพร่ในสถาบัน และได้รับการยกย่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลที่เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม 
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โครงสร้างหน้าที่ ของคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 

โครงสร้างฝ่ายบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

                                                                      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ก าหนดนโยบาย การบริการวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ก าหนดนโยบาย 

การบริการวิชาการของคณะ 

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

- ก าหนดแผนงานการบริการวิชาการ 

- ด าเนินการให้บริการวิชาการ 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 

- น าผลประเมินไปพัฒนา 

- บุคลากรทุกคน  

- กลุ่มวิชา/หน่วยงานในคณะพยาบาลศาสตร์ 

- ประชาชนและผู้รับบริการทุกคน 

ให้ข้อมูล

ย้อนกลับ 
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สรุปแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดโครงการบริการวิชาการ    

        จากการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ ๒๔๕๕ (โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน

และให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โครงการลูกฮักลูกแพง)   อาจารย์ บุคลากรที่ร่วมโครงการได้

สรุป ประเมินผลโครงการ และเสนอแนวปฏิบัติในการจัดท าโครงการบริการวิชาการดังนี้ 

  ๑. มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและแจ้งให้อาจารย์ บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง  

๒. มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 

๓. มีการเตรียมพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า 

๔. มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  

๕. การประชาสัมพันธ์ควรเน้นการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๖. การเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติควรด าเนินการล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน 

๗. การขออนุมัติโครงการต้องให้ผ่านงานการเงินเพ่ือตรวจสอบเกี่ยวงบประมาณ  โดยให้เจ้าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการโครงการ 

๘. ก าหนดรายวิชาที่ต้องมีการบูรณาการ 

๙. ควรมีคู่มือรายการพัสดุและราคากลางเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการท างบประมาณ 

๑๐. เมื่อโครงการได้รับอนุมัติให้ประสานพื้นที่ โดยกรรมการโครงการ 

๑๑.สรุปและประเมินผลโครงการ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วภายใน 30 วันพร้อมด าเนินการเบิกจ่าย 

และ clear ให้แล้วเสร็จ 

๑๒. ส่งรายงานเอกสารสรุปโครงการ  จ านวน 5 เล่ม เพ่ือเก็บหลักฐานไว้ที่คณะและส่งให้

มหาวิทยาลัย 

๑๓. วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีเหลือใช้ ให้จัดเก็บที่ห้องเก็บของ(หลังห้องพักอาจารย์)เพ่ือให้ยืมหรือใช้ใน

โครงการอื่นๆต่อไป 

๑๔. การยมืเงิน 1โครงการต่อ 1 ชุด 
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ภาคผนวก 

1.โครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2555 มีดังนี้ 

          1.โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) 

ปีงบประมาณ 2556 มี 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

 1.1 กิจกรรมเตรียมชุมชนและมอบลูกฮักลูกแพง 

 1.2 กิจกรรมอบรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 

 1.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

 1.4 กิจกรรมศึกษาสุขภาวะชุมชนและจัดท าฐานข้อมูล 

          2.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต าบลรุง อ.กันทร

ลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ (ปีการศึกษา 2555)  

 
2. การวางแผนบูรณาการ     รายละเอียดการวางแผนบูรณาการ ในโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและ
ให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีงบประมาณ 2556 ที่ปรับในที่ประชุม
กรรมการโครงการลูกฮักลูกแพง งบ 56 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 พย. 2555  ก าหนดให้มีการบูรณาการ 6 
รายวิชา ตามชื่อโครงการย่อยและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
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ช่ือโครงการ 

ปีงบประมาณ 2556  

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ 
วันเวลา 

การบูรณาการในรายวิชา หัวหน้าโครงการ 

1.โครงการเตรียม
ชุมชนและเครือข่าย
ครอบครัวอุปถัมภ์ 
(มอบลูกฮักลูกแพง) 

11,400   19,000   14,000    44,400 ครอบครัว
อุปถัมภ ์

วัดบ้านดอน
กลาง 
อบต.ธาต ุ
24 พย.2555 

การน าเนื้อหาของการบริการส่งเสริม
สุขภาพบุคคลและครอบครัว สอดแทรก
ในสาระวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษา2555 

ดร.รวีวรรณและ
คณะ 

2.โครงการฐานข้อมูล
และเก็บรวบรวมข้อมูล
ในชุมชน และประชุม
ประชาคม 

41,600 23,000 17,200    81,800 ครอบครัว
อุปถัมภ ์

รพสต.บัววัด/ 
อบต.ธาต ุ
18 มค 2556 

นักศึกษาฝึกปฏิบัติในพื้นที่เพื่อร่วม
ให้บริการวิชาการตามแผนงานที่ก าหนด 

อ.นิชนันท์และ
คณะ 

3.โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน    

14,300 21,000   16,000    51,300 ผู้สูงอาย ุ
รวมผู้ดูแล 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองศรี
ไค 
9,16,23,30สิงหาคม
และ 
6กันยายน 2556 

การน าเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพการแพทย์ทางเลือก มาพัฒนา
เป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
รายวิชาฝึกการพยาบาลผู้สูงอาย ุ

อ.สาวิตรีและ
คณะฯ 

4.การดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้
พิการ 

14,300 16,000   15,000    45,300 ผู้ป่วยเร้ือรัง
และผู้พิการ
(รวมผู้ดูแล) 

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองศรี
ไค 
8,15,22,29สิงหาคม
และ 
5กันยายน 2556 

การน าเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง มาพัฒนาเป็น
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง 
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ1่ 

รศ.อ าพลและ
คณะฯ 

5.การส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียน 

14,300   16,000   13,000    43,300 นักเรียน 
ในโรงเรียน
บ้านดอนกลาง 

โรงเรียนบ้าน
ดอนกลาง 
อบต.ธาต ุ
29มีค.56 

นักศึกษาฝึกปฏิบัติในพืน้ที่เพื่อจัด
กิจกรรมการดูแลสุขภาพครอบครัวและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กในวัยเรียน 
รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน1 

อ.ภูษณิษาและ
คณะ 

6.การส่งเสริมสุขภาพ
สตรี 

14,300   21,000   14,000    49,300 กลุ่มสตรี  
 

เทศบาลเมืองศรี
ไค 
16 สค.56 

 
 

การน าเนื้อหาเกีย่วกับการสร้างเสริม
สุขภาพ มารดาและทารก มาพัฒนาเป็น
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพสตร ีรายวิชา
การพยาบาลมารดาและ ทารก1 

อ.ชลลดาและ
คณะ 

7.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กก่อน วัย
เรียน  

8,880   9,000   12,520    30,400 เด็กก่อนวัย
เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
8,15,22,29สิงหาคม
และ 
5กันยายน 2556 

การน าเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคเด็กก่อนวัย
เรียน มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการดูแล
สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน รายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก1 

อ.วิศนีย์และ
คณะฯ 

8.โครงการสังเคราะห์
องค์ความรู้และสรุป
บทเรียนการศึกษาสุข
ภาวะชุมชน 

3,600   37,800   10,650    52,050 อาจารย์ 
นักศึกษา            
ผู้แทนชุมชน
และ
กลุ่มเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
13-14กย.56 

มอบหมายงานให้นักศึกษาท าโครงการ
จากปัญหาของของประชาชนในพื้นที ่
รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล 

ดร.รวีรรณและ
คณะ 

รวม 122,680       162,800       112,370       397,850     



บริการวิชาการ พัฒนานวตักรรม กิจการพิเศษ  12 02 56                       ~ ๑๖ ~ 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการ ด้านการวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุบ ารุงปีงบประมาณ 2556 

กิจกรรม ต.ค. 
55 

พ.ย. 
55 

ธ.ค. 
55 

ม.ค. 
56 

ก.พ. 
56 

มี.ค. 
56 

เม.ย. 
56 

พ.ค. 
56 

มิย 
56. 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย 
56 

ผู้รับผิดชอบ 

งานบริการวิชาการ 
    1 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนที่
ใช้การบริการวิชาการเป็นฐาน(ลูกฮัก
ลูกแพงงบแผ่นดิน 335,200 บาท     
 ปีงบ2555) 

             
ดร.รวีวรรณ
และคณะ 

ติดตามประเมินผลและปิดโครงการ              
  1.1 โครงการวิจัย ถอดบทเรียน             ดร.รวีวรรณ

และคณะ 
  1.2 สรุปและรายงาน              
2. โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนที่ใช้
การบริการวิชาการเป็นฐาน(ลูกฮักลูก
แพง)ปีที่2 (งบแผ่นดิน 397,850 
บาท ปีงบ 2556) 

            ดร.รวีวรรณ
และคณะ 

  2.1   โครงการศึกษาสุขภาวะ
ชุมชน(ฐานข้อมูล) 

   ประชาคม         อ.นิชนันท์
และคณะ 

  2.2   ประชุมเครือข่ายพ่อแม่
อุปถัมภ์(มอบลูกฮักลูกแพงรุ่น3) 

            อ.นิชนันท์
และคณะ 

 2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
เย่ียมพ่อแม่อุปถัมภ(์อย่างน้อย 2 
ครั้ง) 

            อาจารย์ที่
ปรึกษาและ
นักศึกษา 

กิจกรรม ต.ค. 
55 

พ.ย. 
55 

ธ.ค. 
55 

ม.ค. 
56 

ก.พ. 
56 

มี.ค. 
56 

เม.ย. 
56 

พ.ค. 
56 

มิย 
56. 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย 
56 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.4  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วัยเรียน 

            อ.นิชนันท์ 
และคณะ 

  2.5  โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

            อ.สาวิตรี
และคณะ 

  2.6 โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังและผู้พิการ 

      2      
 

   รศ.อ าพล
และคณะ 

  2.7 มอบลูกฮักลูกแพงรุ่น4(วัน
ปฐมนิเทศ) 

            อ.นิชนันท์
และคณะ 

   2.8 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี           วัน
แม ่

 อ.ชลลดา
และคณะ 

   2.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เยาวชน 

            อ.วิศนีย์และ
คณะ 

   2.10 โครงการสังเคราะห์องค์
ความรู้ สรุปและประเมินผล 

            ดร.รวีวรรณ
และคณะ 

3. โครงการพัฒนาวิชาการด้าน
สุขภาพ                      (เก็บ

            ดร.รวีวรรณ
และคณะ 
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ค่าลงทะเบียน) 
   3.1 ประชุมวิชาการ การวัดและ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานTQF 

   7-8 
TQF 
 

        ดร.รวีวรรณ
และคณะ 

กิจกรรม ต.ค. 
55 

พ.ย. 
55 

ธ.ค. 
55 

ม.ค. 
56 

ก.พ. 
56 

มี.ค. 
56 

เม.ย. 
56 

พ.ค. 
56 

มิย 
56. 

ก.ค. 
56 

ส.ค. 
56 

ก.ย 
56 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.2 ประชุมวิชาการ เรื่อง การ
บันทึกเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล 

        6-7    ดร.รวีวรรณ
และคณะ 

  3.3 อบรมพยาบาลการสอน
ภาคปฏิบัติ(ครูคลินิก ด้านสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช) 

     อบรม
การ
สอน
ปฏิบัติ 

      ดร.รวีวรรณ
และคณะ 

  3.4 อบรมวิชาการส าหรับผู้ดูแล
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 
(หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือนสัปดาห์
ละ 2 วัน รวม 10 สัปดาห์) 

            ดร.รวีวรรณ
และคณะ 

4. โครงการบริการวิชาการร่วมกับ
ชุมชน (อบต.ธาตุ) 

       
 

      

 4.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

       
 

     ดร.รวีวรรณ
และคณะ 

 4.2 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
 

            อ.เกษรและ
คณะ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนหนองใหญ่ ปี
งบ2555 
     5.1 ปฏบัิติการในพื้นที่   

   
 

          

     5.2 สรุปและรายงาน             ดร.รวีวรรณ
และคณะ 
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ภาคผนวก 1 

แบบฟอร์มต่างๆ  ใช้แบบฟอร์มมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1.แบบฟอร์มเสนอโครงการ 

 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ประจ าปีงบประมาณ   2555 

คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ....................................................  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ชื่อโครงการ     ...................................................................................................................................................  

ลักษณะของโครงการ  :   (ระบุเพียงข้อเดียว) 

 การฝึกอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 การประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงวิชาการ 

 การจัดนิทรรศการ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 การบริการทางการแพทย์  
 อื่น ๆ ....................................................................................................................................... 

ความสอดคล้องกับมาตรการ  / นโยบายของมหาวิทยาลัย  (ระบุเพียงข้อเดียว) 

 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา 
โครงการตามพระราชด าริ (รร. ตชด.)  
โรงเรียนเครือข่าย มอบ. 

 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา / ส่งเสริมอาชีพ 
 การบริการวิชาการดา้นสุขภาวะ 
 การบริการวิชาการด้านอ่ืน ๆ .............................................................................................................................. 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและประสบการณ ์ ต าแหน่ง / ความรับผิดชอบ

ในโครงการ 
นายบริการ  วิชาการ คุณวุฒิ 

ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญ  การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์

หัวหน้าโครงการ 
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นายบริการ  วิชาการ คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญ  การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์

ผู้ร่วมโครงการ / เหรัญญิก 

 

หลักการและเหตุผล   

 กล่าวถึงความเป็นมา ปัญหา ความจ าเป็น  ความส าคัญ ที่ท าให้ต้องมีการจัดโครงการบริการวิชาการนี้ขึ้น  รวมถึงผล

ที่จะเกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ 

วัตถุประสงค์   

 กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการด าเนินโครงการฯ โดยมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลตลอดจนสอดคล้อง

กับช่ือโครงการฯ   ท้ังนี้ ให้ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพียง 2 ข้อเท่านั้น 

กลุ่มเป้าหมาย 

 คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ 

 ให้ระบุคุณสมบัติ ภูมิล าเนาของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

อุบล ฯ หรือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บ้านหนองขอน จังหวัดศรีสะเกษ 

 จ านวนผู้ร่วมโครงการ 

ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมในโครงการทั้งหมด  เช่น  30  คน  

การด าเนินโครงการ  (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 

1.    กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

2.    แผนการด าเนินงาน (ตามตาราง) 

กิจกรรม 

2554 2555 

รวมเงิน 

(บาท) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงาน              

1.              
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2.              

3.              

แผนเงิน (บอกจ านวนเงินที่

มีแผนจะใช้ในแต่ละไตร

มาส) 

     

 

ระยะเวลาด าเนินงาน  

 ให้ระบุห้วงเวลา / หรือวันท่ีที่จะด าเนินการ จ านวนวันที่ด าเนินการ เช่น  สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมีนาคม  จ านวน 3 

วัน  หรือ วันท่ี 23 - 25 มีนาคม 2555  

ร่างก าหนดการ 

 ระบุวัน เดือน ปี หรือจ านวนวันที่จะด าเนินการ พร้อมก าหนดการคร่าว ๆ ทั้งนี้ ให้มีรายละเอียดว่าช่ัวโมงบรรยาย  

ช่ัวโมงปฏิบัติการ  จ านวนวิทยากรในแต่ละ ดังนี ้

วันเดือนป ี

เวลา กิจกรรม / หัวข้อ ชื่อวิทยากร 

   

   

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ : กล่าวถึงผลลัพธ์หรือประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการ หลังจากท่ีผ่าน

โครงการนี้แล้ว 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ กล่าวถึงเกณฑ์ที่คาดว่าจะใช้ในการประเมินความส าเร็จในการด าเนินโครงการ ซึ่งอาจจะ

ก าหนดตามมิติ ดังนี ้

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จ านวนผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
 ร้อยละของผู้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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เชิงต้นทุน ความคุ้มค่าของงบประมาณต่อผู้ร่วมโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการสามารถเพิ่มรายได้ / ลดรายจ่าย 

 

ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
 การบูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุเพียง 1 รายวิชา ท่ีจะมีการด าเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 – 30 
กันยายน 2555) 

แผนการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

ลักษณะการบูรณาการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

วิชา ................................................... 
หลักสูตร ........................................... 
นักศึกษาชั้นปีที่ ................................ 

การน าเนื้อหาของการบริการวิชาการ
เข้าสอดแทรกในสาระวิชาที่ท าการสอน   

ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น / สามารถสอบผ่านในรายวิชา 

 การน านักศึกษาออกพื้นที่เพ่ือร่วม
ให้บริการวิชาการตามแผนงานท่ี
ก าหนด 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาการ 

 การมอบหมายงานให้นักศึกษาท า
โครงการจากปัญหาของการให้บริการ
วิชาการ 

จ านวนโครงการวิจัยของนักศึกษาท่ีได้
จากการบริการวิชาการ 

 การบูรณาการกับการวิจัย  (ระบุเพียง 1 โครงการ) 

แผนการบูรณาการกับการวิจัย ลักษณะการบูรณาการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

โครงการวิจัย เรื่อง 
................................................... 
ด าเนินการวิจัยเมื่อปี ........................... 
แหล่งงบประมาณ ................................ 

การน าองค์ความรู้จากการวิจัย
ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ   

ร้อยละของผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น / สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

 น าปัญหาที่ได้จากการบริการวิชาการ
มาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย 

ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง .....................
คาดว่าจะยื่นเสนอของบประมาณจาก
............................................................... 
ในปีงบประมาณ ................................... 

 

การติดตามประเมินผล  

 ให้ระบุถึงแนวทางการติดตามเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

งบประมาณ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

งบประมาณที่เสนอขอ   (โดยบอกรายละเอียดอัตราต่อหน่วย) 

1.1 หมวดค่าตอบแทน  รวม   .............................................. บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน  
(อัตรา ช่ัวโมงละ  600 บาท วันละ 6 ช่ัวโมง ต่อวัน) รวม  3,600  บาท 
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1.2 ค่าใช้สอย   รวม  ...............................................................บาท 

-   บอกรายละเอียดว่ามีค่าใช้สอยอะไรบ้าง  ในอัตราเท่าใด 

1.3 ค่าวัสดุ   รวม ...................................................................บาท 

-   บอกรายละเอียดว่ามีค่าวัสดุอะไรบ้าง  ในอัตราเท่าใด 

 

รวมงบประมาณ ...............................................บาท 

 

   ลงช่ือ ..................................................   ผู้เสนอโครงการ 

          (                               )  

ลงช่ือ ..................................................    ผู้เห็นชอบ  (คณบดี ผอ. หรือรองคณบด)ี 

               (                               ) 

   ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 

    (รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข) 

    อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ภาคผนวก 2 

2.ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานตามไตรมาส 

 

 

 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

 

 

 

 

 

1.   ชื่อโครงการ   โครงการ ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) 

2.   หัวหน้าโครงการ..นางรวีวรรณ  เผ่ากัณหา  คณะ / หน่วยงาน.คณะพยาบาลศาสตร ์  

3.   การด าเนินโครงการ 

3.1 โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม 

 (  )  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจาก......................................................................................................... 

และจะด าเนินการ  (กรอกข้อมูลในตารางที่ก าหนด)  

คร้ังท่ี  วัน  เดือน  ปี สถานที ่
   
   

                                            

 (  )  ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินโครงการ   (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการด าเนินงาน)  

                    จากเดิมตั้งแต่วันท่ี..............ถึงวันท่ี...............เดอืน..........................................พ.ศ............. 

                    เปลี่ยนเป็นตั้งแต่วันท่ี.................ถึงวันท่ี...................เดือน..............................พ.ศ........ 

      เนื่องจาก................................................................................................................................ 

o ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 

รายงานผลไตรมาสที่   ไตรมาส 1 (ตุลาคม  – ธันวาคม 2555) 
   /  ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม  2556) 
     ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 
     ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2556) 

ปบ. 3-1 
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o ยังไม่ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

 (/  )  อยู่ระหว่างด าเนินการ  โดยได้ปฏิบัติงานต่าง ๆ แล้ว ดังนี้   

จัดโครงการย่อยที่ 2 โครงการ อบรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ซึ่งด าเนินการเมื่อวันท่ี 2กุมภาพันธ์  

2556 ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัววัด  ต าบลธาตุ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี  กิจกรรม ประกอบด้วย 

การบรรยาย การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย การเยี่ยมบา้น ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอสม. แกนน าชุมชน 

ประสานการเยี่ยมบ้านเป็นอย่างดี  มีนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมโครงการ 35 คน  อาจารย์พยาบาล และบุคลากร 

15 คน และผู้ป่วยเรื้อรัง 80 คน  อสม แกนน า บุคลากรทีมสุขภาพ 21 คน  

 

คร้ังท่ี  วัน  เดือน  ปี สถานที ่ จ านวนผู้เข้าร่วม 
 

โครงการย่อยที่ 2 
2 กพ. 2556 รพสต.บัววัด ต าบลธาต.ุอ.วารินช าราบ จ.อุบลฯ 151 

    
 

งานตามแผนงานฯ ที่จะท าต่อไป  ในปีการศึกษา  2555 มีดังนี้ 
1. ลงพื้นที่ ศึกษาครอบครัวและเก็บรวบรวมข้อมูล ครอบครัว ร่วมกับชุมชน องค์การบริหารสาวนต าบลธาตุ และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัววัด   
2. จัดโครงการย่อย โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หมู่4-5 บ้านบัววัด 
3. จัดโครงการย่อย ท่ี3 เรื่องโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วันท่ี 25-27 มีนาคม 2556 
4. จัดโครงการย่อย ท่ี3 โครงการฐานข้อมูล เดอืน พฤษภาคม 2556  
 

3.2 โครงการที่จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ 

(  )  ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี........ เดือน .............. พ.ศ. ........ มีผู้ร่วมโครงการจ านวน ............... คน  
o ส่งรายงานผลการด าเนินงานจ านวน 1 ฉบับมาที่โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ          เมื่อ

วันท่ี ............. เดือน ...................... พ.ศ. ...................  
o ส่งใช้ใบส าคัญ /รายงานทางการเงินจ านวน ..................... บาท ไปที่กองคลังส านักงานอธิการบดี    

เมื่อวันท่ี ............. เดือน ...................... พ.ศ. ................... 
o /ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการด าเนินงาน       จะส่งได้ภายในวันท่ี 30  เดือน กันยายน พ.ศ.2556 
o /ยังไม่ได้ส่งใช้ใบส าคัญ/รายงานทางการเงิน จะส่งได้ภายในวันท่ี 30  เดือน กันยายน พ.ศ.2556 

 

(  )  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
o /ตรงตามแผนปฏิบัติการ 

o ไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการ 

เนื่องจาก

...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
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5. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
  (  ) ด้านสถานท่ีจัดโครงการ ไม่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ชั้น 2 ท าให้ผู้ป่วยข้ึนลงล าบาก 
  (  ) ด้านงบประมาณ  ไม่ม ี
   ( ) ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านต้องการให้นักศึกษาและทีมอาจารย์ บุคลากรสุขภาพไปเยี่ยมบ่อยขึ้น  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                                ลงช่ือ ..........................................หัวหน้าโครงการ 
                                                                                       (ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา) 
         

   ลงช่ือ ............................................... ผู้บังคับบัญชา                                        
                 ( ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา)  
                                             รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

  

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

งานส่งเสริมการวิจัยฯ      งานบริการวิชาการ      แบบฟอร์ม เอกสารการด าเนินงาน: แบบรายงานความก้าวหน้า (งบเงิน

อุดหนุนท่ัวไป)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubu.ac.th/~sme/data/progressreportAC_2.doc
http://www.ubu.ac.th/~sme/data/progressreportAC_2.doc
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ภาคผนวก 3. แบบฟอร์มการรายงาน ผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ 
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ค าสั่ง  คณะพยาบาลศาสตร ์

ที่          /๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการศึกษาสุขภาวะและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(โครงการลูกฮักลูกแพง)  

......................................................................... 

 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการศึกษาสุขภาวะและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(โครงการลูกฮักลูกแพง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวนโยบาย 

ของคณะพยาบาลศาสตร์   

 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

พ.ศ. ๒๕๓๓  จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการในการด าเนินการ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

  ๑. นางสุรีย์  ธรรมิกบวร  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวจารุวรณ  ชุปวา   กรรมการ 

  ๓.นางน าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์  กรรมการ 

  ๔. นางสาวจินตนา  ลี้ละไกรวรรณ  กรรมการ 

 โดยมีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา เกี่ยวการด าเนินงานโครงการ และดูแลก ากับติดตามการด าเนินงาน 

๒. คณะกรรมการบริหารโครงการ 

  ๑. นางรวีวรรณ  เผ่ากัณหา  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางอ าพน  ศรีรักษา   กรรมการ 

๓  นางสาววิศนีย์  บุญหมั่น   กรรมการ  

๔. นางสาวสาวิตรี   สิงหาด   กรรมการ 

๕. นางสาวชลลดา  มีทอง   กรรมการ 

 ๖. นางสาวนิชนันท์ สุวรรณกูฎ  กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. นางวนิดา    ชนะกานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  ๑๑. นายจักรกริช  มรรครมย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยมีหน้าท่ี     

๑. ร่วมก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงานของโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมทั้งการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา 
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๒. เสนอแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมของโครงการ 

๓. ก ากับดูแลและรับผิดชอบในการบริหารโครงการ วางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนและมอบลูกฮักลูกแพง 

๑. นางรวีวรรณ  เผ่ากัณหา  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิชนันท์  สุวรรณกูฎ  กรรมการ 

๓. นางสาวภูษณิษา  มีนาเขตร   กรรมการ  

๔. นางอุรชา   สีเหลือง   กรรมการ 

๕. นางสาวเกสร  สายธนู   กรรมการ 

๖. นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางวนิดา    ชนะกานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๘. นายจักรกริช  มรรครมย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          โดยมีหน้าท่ี     

๑. ก าหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการส ารวจพ้ืนท่ี ประสานเครือข่ายการท างาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และเตรียมชุมชนในการจัดกิจกรรมและจัดกิจกรรม มอบลูกฮักลูกแพง 

๒. เสนอแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 

๓. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

๔. ประสานงานกับหน่วยงานด าเนนิโครงการตามที่ก าหนด 

๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

๔. คณะกรรมการโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและจัดท าฐานข้อมูล 

  ๑. นางนิชนันท์  สุวรรณกูฎ  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการ 

๓. นางสาวภูษณิษา  มีนาเขตร   กรรมการ  

๔. นางอุรชา   สีเหลือง   กรรมการ 

  ๕. นายจักรกริช  มรรครมย์   กรรมการและเลขานุการ 

๖.นางวนิดา  ชนะกานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

 โดยมีหน้าท่ี     

๑.ก าหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องมือ ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลสุขภาวะชุมชน 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลและจัดกิจกรรมประชุมประชาคมในชุมชน 

๒. เสนอแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 

๓. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

๔. ประสานงานกับหน่วยงานด าเนินโครงการตามที่ก าหนด 
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๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

๕. คณะกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผู้พิการ 

  ๑. นางอ าพน  ศรีรักษา   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ  กรรมการ 

  ๓. นางขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์ กรรมการ 

  ๔. นายสมปอง  พะมุลิลา  กรรมการ 

๕. นางสาวสาวิตรี  สิงหาด  กรรมการ 

๖ นางยมนา  ชนะนิล  กรรมการและเลขานุการ 

  ๗. นางวนิดา  ชนะกานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ี    

๑. ก าหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ 

๒. เสนอแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 

๓. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

๔. ประสานงานกับหน่วยงานด าเนินโครงการตามที่ก าหนด 

๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

๖. คณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีพบบ่อยในเด็กวัยเรียน 

  ๑. นางนิชนันท์  สุวรรณกูฎ  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการ 

๓. นางสาวภูษณิษา  มีนาเขตร   กรรมการ  

๔. นางอุรชา   สีเหลือง   กรรมการและเลขานุการ 

  ๕. นางวนิดา  ชนะกานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยมีหน้าท่ี 

๑. ร่วมวางแผนและก าหนดกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่พบ

บ่อยในเด็กวัยเรียน 

๒. เสนอแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 

๓. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

๔. ประสานงานกับหน่วยงานด าเนินโครงการตามที่ก าหนด 

๕. สรุปและประเมินผลโครงการ    

๗. คณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

  ๑. นางสาวสาวิตรี  สิงหาด  ประธานกรรมการ 

๒. ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา กรรมการ   
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  ๓. นางสุฬดี  กิตติวรเวช กรรมการ 

  ๔  นางขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร กรรมการ 

  ๕. นางวนิดา   ชนะกานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ี    

๑. ร่วมวางแผนและก าหนดกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ

๒. เสนอแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 

๓. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

๔. ประสานงานกับหน่วยงานด าเนินโครงการตามที่ก าหนด 

๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

๘. คณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชน  

  ๑. นางสาววิศนีย์  บุญหมั่น  ประธานกรรมการ 

๒. นางบุศรา  กาญจนบัตร กรรมการ   

  ๓. นางสาวปาริชาติ  บัวหลวง  กรรมการ 

๔.นางสาวเกษร  สายธนู  กรรมการ 

๕.นางวนิดา   ชนะกานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ี    

๑. ร่วมวางแผนและก าหนดกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพเยาวชน  

๒. เสนอแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 

๓. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

๔. ประสานงานกับหน่วยงานด าเนินโครงการตามที่ก าหนด 

๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

๙. คณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี 

  ๑. นางสาวชลลดา  มีทอง  ประธานกรรมการ 

๒. นางบุศรา  กาญจนบัตร กรรมการ   

  ๓. นางสาวจารุวรรณ ชุปวา  กรรมการ 

  ๔  นางสาวสงวน  ธานี  กรรมการ 

  ๕.  นางสาวสุฬดี  กิตติวรเวช กรรมการ 

  ๖. นางวนิดา   ชนะกานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ี    

๑. ร่วมวางแผนและก าหนดกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสรมิสุขภาพสตร ี

๒. เสนอแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 

๓. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
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๔. ประสานงานกับหน่วยงานด าเนินโครงการตามที่ก าหนด 

๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

๑๐. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ๑. นางรวีวรรณ  เผ่ากัณหา  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวสงวน   ธานี   กรรมการ 

  ๓. นางสาวภูษณิษา  มีนาเขตร   กรรมการ 

  ๔.นางสาวนิชนันท์  สุวรรณกูฎ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๕. นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก าพลพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ี    

๑. ร่วมวางแผนและก าหนดกิจกรรมและออกแบบ ด าเนินการและวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 

๒. เสนอแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 

๓. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

๔. ประสานงานกับหน่วยงานด าเนินโครงการตามที่ก าหนด 

๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

๑๑. คณะกรรมการกรรมการการเงิน 

  ๑. นางวะนิดา   บุญพราหมณ์  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางวนิดา  ชนะกานนท์  กรรมการ 

  ๓.  นางสาวรัชดาภรณ์       เจือบุญ   กรรมการ 

  ๔. นางสาวกิตติวรา  ไชยโอชะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยมีหน้าท่ี  ควบคุม ดูแล จัดท าเรื่องและเอกสารการเบิกจ่าย  

ทั้งนี้   ตั้งแต ่วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

  สั่ง  ณ  วันท่ี ๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

      (นางสุรีย์    ธรรมิกบวร) 

                          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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แผนบูรณาการหลัก ปีการศึกษา2556 

 

การบูรณาการงานบริการวิชาการ วิจัย และ ท านุศิลปะและวัฒนธรรมกับการ  

เรียนการสอน 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

กรกฎาคม 2556 
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ความน า 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี มี ฐานะเป็นส่วนงานในก ากับของ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2553  โดยหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ .ศ.2553) ได้รับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552  และสภาพยาบาลให้ความเห็นชอบ  และเปิดรับ

นักศึกษา ในปีการศึกษา 2553 โดยรับนักศึกษารุ่น แรก จ านวน 59 คน ในปีการศึกษา 2556 เป็นการรับ

นักศึกษารุ่นที่4 จ านวน 38 คน 

 การด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ น อกจากด้านการผลิตบัณฑิตที่ต้องมี การจัดการเรียนการ

สอนอย่างมีคุณภาพแล้ว อาจารย์ผู้สอน มีหน้าที่ต้องท าวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามพันธกิจที่ก าหนด  โดยเน้นการ บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน 

อาจารย์ที่รับผิดชอบในการท าวิจัยจะสามารถใช้องค์ความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอน ดังนั้น

เพ่ือให้การจัดบริการวิชาการ การวิจัย การสอน และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีความสอดคล้องกัน

เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ จาก

สถานการณ์จริง  และอาจารย์ผู้สอน และบุคลากรได้ปฏิบัติพันธกิจครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะอาจารย์ได้

น าองค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการสู่การสอน การท าวิจัย และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น

ระบบ  คณะฯจึงได้จัดท าแผนบูรณาการหลัก ปีการศึกษา 2556  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับอาจารย์บุคลากร 

ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และตัวบ่งชี้ด้านการบริหารหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ พ .ศ.2555-2559 และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี คณะ

พยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556   

วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือก าหนดโครงการ/งานบริการวิชาการ/งานวิจัย/งานท านุฯที่มีการบูรณาการปีการศึกษา2556 

 2.เพ่ือก าหนดรายวิชาบูรณาการในปีการศึกษา 2556  
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โครงการที่น ามาบูรณาการ 

 1.โครงการบริการวิชาการ 

                โครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการบูรณาการมี จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

       1.1 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูก

ฮักลูกแพง) ปีที3่ 

       1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ครอบครัวและ

ชุมชนมีส่วนร่วม (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ต าบลรุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ) ปี

ที2่ 

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

                 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่น ามาบูรณาการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้    

   2.1 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ปีที่2   

     2.2 โครงการ บ ารุงจิต ใกล้ชิดใจ ปีที่2 

 2.3 โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 

 2.4 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติและการมอบหมวก 

 2.5 โครงการประเพณีเดือนเจ็ด:บุญซ าฮะ 

3.โครงการวิจัย  

          โครงการวิจัยที่น ามาบูรณาการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

  3.1  โครงการ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อความความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

ของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (อาจารย์เกษร สายธนู  ,หัวหน้าโครงการ  ,งบประมาณปี 2555) 

  3.2  โครงการ ผลของการบ าบัดทางสังคมจิตใจต่อสภาวะซึมเศร้าในผู้สูงหญิงที่สามีดื่มสุรา 

(ดร.สมจิตต์  ลุประสงค,์  หัวหน้าโครงการ,งบประมาณ 2556) 

                     3.3 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของนักเรียนโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต าบลรุง อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

  3.4 การศึกษาภาวะสุขภาพ ความต้องการการดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

พ่อฮักแม่ฮัก    
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการบูรณาการ 

1. มีรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ ที่เปิดสอนในปี การศึกษา 2556 (37 รายวิชา) มีการบูรณาการ

โครงการบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากับจ านวน 8 รายวิชา  

2. มีโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการ ร้อยละ 100 (จ านวน 2 โครงการ) 

3. มีโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการการสอนในรายวิชา ร้อยละ 100 (จ านวน 2 โครงการ) 

4.  มีโครงการท านุบ ารุงที่มีการบูรณาการการสอนในรายวิชา อย่างน้อย 2 รายวิชา (จ านวน 2 

โครงการ) 

5. มีโครงการท านุบ ารุงที่มีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 100 (จ านวน 4 โครงการ) 
 

แผนการบูรณาการ  

           1. ก าหนดรายวิชาที่จะต้องมีการบูรณาการโดยข้อตกลงของคณาจารย์ที่มีการวางแผนการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกัน ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนปีการศึกษา 2556 วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ไดร้่วมพิจารณา

รายวิชาดังนี้  

1.1 รายวิชาที่ต้องบูรณาการ ร้อยละ 20 ของรายวิชาชีพที่เปิดสอน (37รายวิชา) ในปี

การศึกษา 2556 คิดเป็นอย่างน้อย 7.4 คิดเป็น 8 รายวิชา 

1.1.1 การส่งเสริมสุขภาพ โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลตนเอง และ

เขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพครอบครัวอุปถัมภ์ 

1.1.2 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมมอบ

ครอบครัวอุปถัมภ์ ทดลองใช้เครื่องมือศึกษาข้อมูลชุมชน 

1.1.3 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน  

1.1.4 การพยาบาลผู้สูงอายุ โดยให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและวางแผนจัดกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาไทย 

1.1.5 การพยาบาลผู้ใหญ่1 โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง 

1.1.6 การพยาบาลพ้ืนฐาน โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมฝึกสอนสุขศึกษา การดูแล

ตนเองในนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต าบลรุง อ าเภอกันทรลักษณ์                     

จังหวัดศรีสะเกษ 
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1.1.7 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ   โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุในชุมชน 

1.1.8 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้เด็กและวัยรุ่น 1 โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  1.2 ก าหนดเป้าหมายการบูรณาการการสอน เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา โดยการพัฒนา

นักศึกษาให้มีศักยภาพการท างานในชุมชน การท างานเป็นทีมและการมีจิตอาสา มีจิตส านึกต่อท้องถิ่น 

2. ก าหนดให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการ คือโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน และให้บริการ

วิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) กับการวิจัย ดังนี้ 

 2.1 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการการดูแลเกี่ยวกับการบริหารยาของผู้ป่วย

เรื้อรังในชุมชนต าบลธาตุ 

 2.2 การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวอุปถัมภ์ (พ่อฮักแม่ฮัก) 

3. ก าหนดให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการ คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนที่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม กับการวิจัย ดังนี้ 

3.1 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของนักเรียนโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต าบลรุง  อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 4.  ก าหนดงานวิจัยที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน การน าผลการวิจัยไปใช้ในชุมชน ดังนี้ 

4.1 การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อความความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเองของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดยบูรณาการกับรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวช 2 และ น าผลการวิจัยไปใช้ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตส าหรับกลุ่มเสี่ยงในต าบลท่าไห 

4.2 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการการดูแลเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วย

เรื้อรังในชุมชนต าบลธาตุ โดยบูรณาการกับการสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และน าข้อมูลผลการวิจัย

ไปใช้ในการส่งเสริมความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกวิธี และลดปริมาณการใช้ยา   

4.3 การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวอุปถัมภ์ (พ่อฮักแม่ฮัก) โดยบูรณาการ

กับการสอนในรายวิชาแนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีทางการพยาบาล และน าข้อมูลผลการวิจัยไปใช้ในการ

วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครอบครัวอุปถัมภ์ (พ่อฮักแม่ฮัก) 

 5. ก าหนดให้มีการบูรณาการโครงการท านุศิลปและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ 

  5.1 การบูรณาการโครงการท านุศิลปและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการ 

บ ารุงจิต ใกล้ชิดใจ ปีที่2 ก าหนดให้มีการบูรณาการกับรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช1  
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  5.2 การบูรณาการโครงการท านุศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ได้แก่ โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ปีที่2 ก าหนดให้บูรณาการกับ

รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และการวิจัย เรื่อง ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน

ขั้นประถมศึกษาปีที่4-6   

6.การมอบหมายผู้รับผิดชอบและด าเนินการตามแผนการบูรณาการ  

 7. การสรุป ติดตามผลการด าเนินงานและผลการบูรณาการ 

 8. การรายงานผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง   แสดงการบูรณาการการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการสอน และการวิจัย 
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โครงการบริการวิชาการ 
และผู้รับผิดชอบ 

การบูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

การบูรณาการกับการวิจัย การบูรณาการกับการท านุศิลป
และวัฒนธรรม 

1.โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและ
ให้บริการวิชาการที่ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน(ลูก
ฮักลูกแพง) 

 1.การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและ
ความต้องการการดูแลเกี่ยวกับการ
ใช้ยาของผู้ป่วยเร้ือรังในชมุชน
ต าบลธาต ุ
2.การศึกษากระบวนการพัฒนา
เครือข่ายครอบครัวอุปถัมภ์                
(พ่อฮักแม่ฮัก) 

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในชุมชนโดยประยุกต์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.กิจกรรมจิตอาสาดูแลพ่อแม่
อุปถัมภ ์เดือนละ1ครั้ง 
3.จิตอาสาเครือข่ายการให้
ค าปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์ 

อ.นิชนันท์  สุวรรณกูฎและคณะ 1.รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพโดย
ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
การดูแลตนเอง และเขียน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ครอบครัวอุปถัมภ ์(ภาค
การศึกษา 2/2556)  

  

อ.สุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์ และคณะ 2 การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน1  โดยให้นักศึกษาจดั
กิจกรรมมอบครอบครัวอุปถัมภ์ 
ทดลองใช้เครื่องมือศึกษาข้อมูล
ชุมชน (ภาคการศึกษา 2/2556) 

  

อ.ภูษณิษา  มีนาเขตรและคณะ 3 ฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน1 โดยการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วัยเรียนในโรงเรียน 
(ภาคการศึกษา 2/2556) 

  

อ.ยมนา  ชนะนิลและคณะ 4 การพยาบาลผู้สูงอาย ุโดยให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและ
วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญา
ไทย (ภาคการศึกษา 2/2556) 

  

อ.สุนันทา ครองยุทธและคณะ 5 การพยาบาลผู้ใหญ1่ โดยให้
นักศึกษาจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยเร้ือรัง 
(ภาคการศึกษา 2/2556) 

  

อ.สาวิตรี  สิงหาดและคณะ 6.ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ   
โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
(ภาคการศึกษา 1/2556) 
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โครงการท านุฯ 
และผู้รับผิดชอบ 
 

การบูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

อ.วิศนีย์  บุญหมั่นและคณะ 7.ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้เด็ก
และวัยรุ่น 1 โดยให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อน
วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ภาคการศึกษา 1/2556) 

  

2.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนอง
ใหญ่ที่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
อ.สุฬดี กิตติวรเวชและคณะ 

1.รายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
ฝึกสอนสุขศึกษา การดูแลตนเอง
ในนักเรียนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ ่
ต าบลรุง อ าเภอกันทรลักษณ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
(ภาคการศึกษา 1/2556) 
 

การวิจัยเร่ือง ความรู้และพฤติกรรม
ดูแลตนเองของนักเรียนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนอง
ใหญ่ 

 

1.โครงการ บ ารุงจิต ใกล้ชิดใจ ปีที2่ 
อ.เกษร สายธนูและคณะ 

รายวิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช1  
(ภาคการศึกษา 2/2556) 
 

  

2.โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ปีที2่ 
ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหาและคณะ 

รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอาย ุ
(ภาคการศึกษา 2/2556) 

การวิจัย เร่ือง ความรู้ เจตคติและ
การปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุของ
นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที4่-6   
 

การให้ความรู้และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณแก่
ผู้สูงอายุ 


