
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน (Action Conclusion)  
แผนบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 
มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 

 
 



คำนำ 
  

 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านบริการวิชาการ               
แก่สังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี ของคณะฯสู่การปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแผนปฏิบัติการ ด้านบริการวิชาการ                  
แก่สังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ การประชุมครั้งที่  2/2564 วันที่ 27 ตุลาคม  2564  
ในแผนฯ  ดังกล่าวประกอบด้วย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดระดับแผน โครงการ/กิจกรมและตัวชี้วัด เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม                 
จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนขึ้น เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน               
การกำกับดู การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
 

                                                             คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   

                    21 กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ (Action Conclusion)  
ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   

------------------------------- 
 
วัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

1. เพ่ือให้การบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์                           
และความต้องการของชุมชนและสังคม 

2. เพ่ือให้การจัดการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ชุมชน/ ท้องถิ่น/ องค์กรเป้าหมาย และสังคมได้รับประโยชน์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออการพัฒนานักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือสังคม (อย่างน้อย 2 โครงการ) 
2. จำนวนชุมชนท้องถิ่นท่ีได้รับบริการวิชาการ (อย่างน้อย 2 ชุมชน) 
3. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของสังคม (จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สร้างรายได้  

(อย่างน้อย 2 โครงการ) 
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ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามระบุในแผน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานะตัวชี้วัด 
รายละเอียดผล             
การดำเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตะไคร้หอมป้องกันยุงและธูป
หอมไลยุ่งชุมชนบ้านวังไม้แดง 
ตำบลสามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตะไคร้หอมป้องกัน
ยุงและธูปหอมไลยุ่ง
ชุมชนบ้านวังไม้แดง 
ตำบลสามพี่น้อง อ.
แก่งหางแมว 

ผู้สูงอายุตำบลสามพี่
น้อง อ.แก่งหาแมว 
จำนวน 120 คน 

1.1 จำนวนผลิตภัณฑ์            
ที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ  
1.2 จำนวนเครือข่าย
ความร่วมมือ  
1.3 จำนวนนักศึกษาร่วม
บริการวิชาการ 
1.4 จำนวนบูรณาการ
รายวิชาเรยีน 
1.5 จำนวนครั้ง                
การจัดกิจกรรมอบรม          
เชิงปฏิบัติการ  
1.6 จำนวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  

ผลิตภณัฑ ์
 
 

เครือข่าย 
 

คน 
 

รายวิชา 
 

ครั้ง 
 

 
คน 

2 
 
 
7 
 

15 
 
3 
 
4 

 
 

120 

สามารถผลิต
ผลิตภณัฑ์ตะไคร้หอม
ป้องกันยุงและธูปหอม
ไล่ยุงเพื่อส่งเสริม
รายได้และยกระดับ
คุณภาพชีวิตได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

บรรล ุ

ผลิตภณัฑ์ตะไคร้หอม
ป้องกันยุงและธูปหอมไล่ยุง
เพื่อส่งเสริมรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตได้     
ตามวัตถุประสงค ์

2. โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลแสลงเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลแสลง

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตตาม 

แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้สูงอายุตำบลแสลง 2.1  จำนวนครัวเรือน              
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้า
มาให้ความรู้และร่วม
พัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 
2.2 เพิ่มรายได้ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 
2.3 บูรณาการรายวิชา
เรียน 

ครัวเรือน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

รายวิชา 
 

50 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 

 
3 
 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น สามารถสร้าง
ผลิตภณัฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน สามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือนได ้

บรรล ุ

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น สามารถสร้างผลิตภณัฑ์
ไว้ใช้ในครัวเรือน สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
จำนวน 50 ครัวเรือน 

2 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานะตัวชี้วัด 
รายละเอียดผล             
การดำเนินงาน 

2.4 นักศึกษาร่วมบริการ
วิชาการ 
2.5 มีเครือข่าย              
ความร่วมมือ 
2.6 จำนวนชุมชนที่ได้รับ 
การส่งเสริมพัฒนา 
ยกระดับชุมชนและแกไ้ข
ปัญหาเชิงประเด็น  
2.7 มีการเชื่อมโยง
งานวิจัย/ผลงานวิจัย 

 คน 
 

เครือข่าย 
 

ชุมชน 
 
 
 

เรื่อง 

15 
 
3  
 
2  

 
 
 

1  

3. โครงการยกระดับคณุภาพ
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านโรงเรียนผูสู้งอายุ
ตำบลท่าช้าง 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลท่า
ช้าง 

ผู้สูงอายุตำบลท่า
ช้าง 

3.1  จำนวนครัวเรือนท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเข้า
มาให้ความรู้และร่วม
พัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 
3.2 เพิ่มรายได้ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 
3.3 บูรณาการรายวิชา
เรียน 
3.4 นักศึกษาร่วมบริการ
วิชาการ 
3.5 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
3.6 จำนวนชุมชนที่ได้รับ 
การส่งเสริมพัฒนา 
ยกระดับชุมชนและแกไ้ข
ปัญหาเชิงประเด็น  

ครัวเรือน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

วิชา 
 

คน 
 

เครือข่าย 
 

ชุมชน 
 

 
 
 

50  
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 

 
2 
 

ไม่น้อยกว่า 
15  
3 
 

 อย่างน้อย 2  
 
 
 

 

ผู้สูงอายุตำบลท่าช้าง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

บรรล ุ

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น สามารถสร้างผลิตภณัฑ์
ไว้ใช้ในครัวเรือน สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
จำนวน 50 ครัวเรือน 

3 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานะตัวชี้วัด 
รายละเอียดผล             
การดำเนินงาน 

3.7 มีการเชื่อมโยง
งานวิจัย/ผลงานวิจัย 

เรื่อง ไม่น้อยกว่า 1  
 

4. โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลเขาวงกต    
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลเขา
วงกต    
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้สูงอายุตำบล 
เขาวงกต 

4.1  จำนวนครัวเรือน 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เข้ามาให้ความรู้และร่วม
พัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 
4.2 เพิ่มรายได้ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 
4.3 บูรณาการรายวิชา
เรียน 
4.4 นักศึกษาร่วมบริการ
วิชาการ 
4.5 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
4.6 จำนวนชุมชนที่ได้รับ 
การส่งเสริมพัฒนา
ยกระดับชุมชนและแกไ้ข
ปัญหา 
เชิงประเด็น  
4.7 มีการเชื่อมโยง
งานวิจัย/ผลงานวิจัย 

 

ครัวเรือน 
 

ร้อยละ 
 

 
รายวิชา 

คน 
 
เครือข่าย 

 
ชุมชน 

 
 

เรื่อง 

50 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 

 
ไม่น้อยกว่า 2 
ไม่น้อยกว่า 
15  
ไม่น้อยกว่า 3 

 
อย่างน้อย 2  
 
 
ไม่น้อยกว่า 1  

 
 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น สามารถสร้าง
ผลิตภณัฑ์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน สามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือนได ้

บรรล ุ

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น สามารถสร้างผลิตภณัฑ์
ไว้ใช้ในครัวเรือน สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้
จำนวน 50 ครัวเรือน 

5. โครงการ ม.รำไพร่วมใจ : 
รวมพลังชุมชนท้าวิด-19 พลังอึด 
พลังฮึด พลังสู้” 

เพื่อดูแลจากการให้
ข้อมูลความรู้และ
วิธีการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อ
โควิค-19 

ครอบครัวของกลุ่ม
เสี่ยงสูงจำนวน 100 

ครัวเรือน 

5.1  จำนวนครัวเรือนของ
กลุ่มเสี่ยงสูงท่ีได้รับการ
ดูแลจากการให้ข้อมูล
ความรู้และวิธีการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโค

ครัวเรือน 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

ครอบครัวของกลุ่ม
เสี่ยงสูงจำนวน 100 
ครัวเรือนได้รับการ
ดูแลที่ถูกต้องและ
ได้รับคามรูเ้กี่ยวกับ

บรรลุ 
ครอบครัวของกลุ่มเสี่ยงสูง
จำนวน 100 ครัวเรือนไดร้ับ
การดูแลที่ถูกต้องและได้รับ
คามรู้เกีย่วกับการป้องกัน

4 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานะตัวชี้วัด 
รายละเอียดผล             
การดำเนินงาน 

วิค-19 จากคณาจารย์ 
และนักศึกษา              
คณะพยาบาลศาสตร์  
5.2 จำนวนครัวเรือนของ
กลุ่มเสี่ยงสูงท่ีกักตัวอยู่
ได้รับการลงเยี่ยมบา้นและ
ได้รับการให้ข้อมลูข่าวสาร 
ที่ถูกต้อง  
5.3  จำนวนรายวิชา                
ที่ บูรณาการกับการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 
5.4 จำนวนเครือข่าย 
ในการดูแลกลุ่มเสี่ยงสูง 
ที่ได้รับการกักตัวอยู่ท่ีบ้าน
และครอบครัว  
5.5 มีการเชื่อมโยง
งานวิจัย/ผลงานวิจัย 

 
 
 

ครัวเรือน 
 
 
 
 
รายวิชา 
 
 
เครือข่าย 
 
 
 

เรื่อง 

 
 
 

100 
 
 
 
 
4 

 
 

4 
 
 
 
1 
 

การป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-
19  

การแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 

6. โครงการ Smile Strong 
Smart and Health for the 
caregiver เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ (รูปแบบปกติและ
ออนไลน์) 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

ผู้สงูอายุตำบล
พลับพลาจำนวน 

6.1 จำนวนครัวเรือน 
ที่เข้าร่วมโครงการเข้ามา 
ให้ความรู้และร่วมพัฒนา
แก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้
ครัวเรือน 
6.2 ร้อยละรายได้ที่
เพิ่มขึ้น ของครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 
6.3 จำนวนรายวิชา 
ที่บูรณาการรายวิชาเรียน 

 รัวเรือน  
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

รายวิชา 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
20 

 
 
 
 

15 
 
 
 
2  

 
 

ผู้สูงอายุตำบล
พลับพลามีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังเข้า
ร่วมโครงการ 

บรรล ุ

ผู้สูงอายุตำบลพลับพลา            
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังเข้า

ร่วมโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานะตัวชี้วัด 
รายละเอียดผล             
การดำเนินงาน 

6.4  จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
6.5 มีเครือข่าย             
ความร่วมมือ 
6.6 จำนวนชุมชนที่ได้รับ 
การส่งเสริมพัฒนา
ยกระดับชุมชนและแกไ้ข
ปัญหาเชิงประเด็น  
6.7 มีการเชื่อมโยง
งานวิจัย/ผลงานวิจัย 

คน 
 
เครือข่าย 

 
ชุมชน 

 
 

 
ช้ินงาน 

20 
 

ไม่น้อยกว่า 3   
 

2 ชุมชน 
(พลับพลา) 

 
1 
 

7. โครงการยกระดับคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุเกาะขวาง เพื่อ
ความสุขท่ียั่งยืน 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเกาะขวาง  

ผู้สูงอายุเกาะขวาง 7.1  จำนวนครัวเรือน 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้า
มาให้ความรู้และร่วม
พัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 
7.2 จำนวนช่องทาง
การตลาดหรือมีกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย 
7.3 บูรณาการรายวิชา
เรียน 
7.4 นักศึกษาร่วมบริการ
วิชาการ 
7.5 มีเครือข่าย              
ความร่วมมือ 
7.6 จำนวนชุมชนที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา 
ยกระดับชุมชนและแกไ้ข
ปัญหาเชิงประเด็น  

ครัวเรือน 
 
 
 
 
 

ช่องทาง 
 
 

วิชา 
 

คน 
 
เครือข่าย 

 
ชุมชน 

 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 

ไม่น้อยกว่า 
15 
3 
 
2 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุตำบล 
เกาะขวางมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังเข้า

ร่วมโครงการ 

บรรล ุ

ผู้สูงอายุตำบลเกาะขวาง          
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังเข้า

ร่วมโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานะตัวชี้วัด 
รายละเอียดผล             
การดำเนินงาน 

7.7 มีการเชื่อมโยง
งานวิจัย/ผลงานวิจัย 

เรื่อง 1  

8.  โครงการยกระดับคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตำบล            
หนองช่ิม 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตำบล 
หนองช่ิม 

ผู้สูงอายุตำบล 
หนองช่ิม 

8.1  จำนวนครัวเรือน                
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เข้ามาให้ความรู้และร่วม
พัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 
8.2 จำนวนช่องทาง
การตลาดหรือมีกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย 
8.3 บูรณาการรายวิชา
เรียน 
8.4 นักศึกษาร่วมบริการ
วิชาการ 
8.5 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
8.6 จำนวนชุมชนที่ได้รับ 
การส่งเสริมพัฒนา 
ยกระดับชุมชนและแกไ้ข
ปัญหาเชิงประเด็น  
8.7 มีการเชื่อมโยง
งานวิจัย/ผลงานวิจัย 

ครัวเรือน 
 
 
 
 
 

ช่องทาง 
 
 

รายวิชา 
 

คน 
 
เครือข่าย 

 
ชุมชน 

 
 
 

เรื่อง 

15 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 

15  
 

3 
 
2  
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

ผู้สูงอายุตำบล 
หนองช่ิมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังเข้า

ร่วมโครงการ 

บรรล ุ

ผู้สูงอายุตำบลหนองช่ิม            
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังเข้า

ร่วมโครงการ 

9. โครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคมและชุมชนอ่ืน ๆ  
     9.1 งานรักษาพยาบาล
เบื้องต้นที่เรือนพยาบาล 
     9.2 งานอบรมช่วยฟ้ืนคืน
ชีพเบื้องต้น 

เพื่อออกหน่วยและ
ให้บริการด้าน
สุขภาพแก่นักศึกษา 
คณาจารย์ และ
บุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏั
รำไพพรรณ ี

นักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากร
มหาวิทยาลยั             
ราชภัฏรำไพพรรณ ี

9.1 จำนวนผู้รับบริการ 
(อาจารย์/บคุลากร/
นักศึกษา) 
9.2 จำนวนครั้ง 
ของการให้บริการ 
9.3 จำนวนครั้งของ 
การให้บริการ 

คน 
 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

1,000 
 

 
3 

 
10 

นักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏั
รำไพพรรณไีดร้ับ
บริการดา้นสุขภาพ
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

บรรล ุ นักศึกษา คณาจารย์              
และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณไีดร้ับ
บริการดา้นสุขภาพอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานะตัวชี้วัด 
รายละเอียดผล             
การดำเนินงาน 

     9.3 งานออกหน่วยปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564 

เพื่อฝึกอบรม
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล แกผู่้
ที่สนใจ 

ผู้ที่จบช้ันมธัยม
ศึกษาช้ันปีท่ี 6 อายุ 
18- 35 ป ี

1. จำนวนผู้รับ 
การอบรม 
2. ผู้สำเร็จการศึกษา 
3.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม 
 

คน 
 

ร้อยละ 
 
 
 

50 
 

100 
≥ 3.51 

(จากคะแนน
เต็ม 5.00) 

- ไม่บรรล ุ

- 

 บรรล ุ 9 90 
ไม่บรรลุ 1 10 

โครงการรวม 10 100 
 
สรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนการดำเนินงานดา้นบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน (Check) 
 จากผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในตารางโครงการทั้งหมด 10 โครงการสามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการทั้งหมด 9 โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละ 90) มีเพียง 1 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน คือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564 
 
ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป (For Further Action) 

1.  เพ่ิมรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบให้น่าสนใจ 
2.  เพ่ิมการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย 
3.  กรณี  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ควรนำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม

รูปแบบออนไลน์เมื่อกำหนดแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จคณะกรรมการจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และประกาศให้คณาจารย์บุคลากรอ่ืน ๆ                    
ให้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม การกำหนดแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยในการติดตามและช่วยให้การดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์  และเป็นไปตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่ตั้งไว้อีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ (For Further Action) 

1. ประสานงานกับกองบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้จัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
2. ควรมีบูรณาการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ เพ่ือให้ตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
3. ในปีงบประมาณ 2566 ควรนำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ 
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