
 
 

 
 

 
 

 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่  7/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 



 
 

 
 

สารบัญ 
     

  
 หน้า 
หลักการและแนวความคิด  1 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบริการวิชาการ 1 
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ  1 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 2 
แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือชุมชนท้องถิ่นฯ 3 
แผนบริการวิชาการ/ โครงการบริการวิชาการเพ่ือชุมชนท้องถิ่นและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 
แผนการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน และสังคม   
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 
หลักการและแนวความคิด 
 บริการวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษานำความถนัดหรือความ
เชี่ยวชาญที่สถาบันจัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม การจัดบริการวิชาการ  จัดได้
หลากหลายรูปแบบและอาจจัดให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย  โดยให้บริการแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน  หน่วยงานอิสระ/สาธารณะ ชุมชน  ท้องถิ ่น และสังคมวงกว้าง การให้บริการทางวิชาการ  
นอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม สถาบันการศึกษายังได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์ นำมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ สถาบันได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ  
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันด้วย 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตระหนักถึงความสำคัญของพันธกิจและบทบาท
ของคณะในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี (พ.ศ. 2563-2565) และยุทธศาสตร์ที่  3  การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม   
ของยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2563-2567) ซึ่งมุ่งส่งเสริมการนำองค์ความรู้ของอาจารย์ไปทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุ มชน 
ท้องถิ่นและสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดทำแผนบริการวิชาการบริการวิชาการ  
แก่สังคมและชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น                
เพื ่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการจัดบริการวิชาการการกำกับติดตาม การประเมินความสำเร็จและ               
การพัฒนาการบริการวิชาการของคณะต่อไป 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบริการวิชาการ 

1. เพ่ือให้การบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค ์ ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ และความต้องการของชุมชนและสังคม 
          2. เพ่ือให้การจัดการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้ชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรเป้าหมาย และสังคม ได้รับประโยชน์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ 
 1. จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือสังคม 
(อย่างน้อย 2 โครงการ) 

2. จำนวนชุมชนท้องถิ่นท่ีได้รับบริการวิชาการ (อย่างน้อย 2 ชุมชน) 
3. จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของสังคม 

(จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สร้างรายได้) (อย่างน้อย 2 โครงการ) 
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
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-  คณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยร่วมกันกันกำหนดชุมชนและองค์กรเป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการ ซ่ึงพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นเป้าหมายคือ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง และอำเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
-  ร่วมกันจัดทำแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การ
เป้าหมาย 

-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์การเป้าหมายฯ 
-  ดำเนินการโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและองค์การเป้าหมาย เพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการนำไป 
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

-  ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน  

-  ปรับปรุงการดำเนินงาน ตามแผนด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
-  เผยแพร่ผลการดำเนินงานดา้นการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และการ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

      

2 



 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (พ.ศ. 2563-2567) 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
3.1 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไป
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
และสังคม 

3.1 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นและสังคมและ
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา (โครงการแบบให้เปล่า) 

3.1-1  จำนวนโครงการบริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชน
ท้องถิ่นและ/หรือสังคม 
3.1-2 จำนวนชุมชนท้องถิ่น 
ที่ได้รับบริการวิชาการ 
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3.2 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของสังคม 
(โครงการสร้างรายได้) 

3.2-1  จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่สร้างรายได ้

2 2 
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แผนบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

 
เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ส่งเสริมการนำองค์
ความรู้ไปทำงาน
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกและ 
การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมชุมชน 

3.1 พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการด้านสุขภาพของ
ชุมชนท้องถิ่นและ 
สังคมและการมสี่วนร่วมของ
นักศึกษา (โครงการแบบให้
เปล่า) 

1.โครงการแปรรูปสมุนไพรใน
ชุมชนเพื่อเพ่ิมมูลค่า และการ
รักษาโรคด้วยแพทย์ทางเลือก 

1. จำนวนครัวเรือน                
ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 
2.จำนวนผลติภณัฑ์ชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนา 
3. จำนวนนักศึกษา                 
ที่มีส่วนร่วม 
4. จำนวนรายวิชาใน
หลักสตูรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน 
5. จำนวนพื้นที่เป้าหมาย 
ที่ได้รับการพัฒนา 
6. จำนวนหมู่บ้าน          
ที่มหาวิทยาลัยได้ให้บริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
7. จำนวนภาคีเครือข่าย      
ทีม่ีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยั 

ครัวเรือน 
 

ผลิตภณัฑ ์
 

คน 
 

รายวิชา 
 
 

พื้นที ่
 

หมู่บ้าน 
 
 

เครือข่าย 
 

40 
 
4 
 

15 
 
1 
 
 
2 
 
2 
 
 
4 

55,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
 

2. การสร้างเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุตำบลเขาวงกตด้วย
ศาสตร์การแพทยผ์สมผสาน 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วม 
2. จำนวนรายวิชาใน
หลักสตูรที่มีการบูรณา 
การจัดการเรยีนการสอน 

คน 
 

รายวิชา 
 
 

พื้นที ่

15 
 
2 
 
 
2 

55,000 อาจารย์วาสนา สุขไพศาล 
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เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. จำนวนพื้นที่เป้าหมาย 
ที่ได้รับการพัฒนา 
4. จำนวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลยัได้ให้บริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
5. จำนวนภาคีเครือข่าย       
ทีม่ีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยั 

 
หมู่บ้าน 

 
 

เครือข่าย 
 

 
2 
 
 
4 

3. พัฒนาผลิตภณัฑ์ นวัตกรรม
การจัดการความเครียดด้วย
สมุนไพรภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ชุมชนคลอง
นารายณ์ ปีท่ี 1 

1. จำนวนครัวเรือนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2.จำนวนผลติภณัฑ์ชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนา 
3. จำนวนนักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วม 
4. จำนวนรายวิชาใน
หลักสตูรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน 
5. จำนวนภาคีเครือข่าย     
ทีม่ีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยั 

ครัวเรือน 
 

ผลิตภณัฑ ์
 

คน 
 

รายวิชา 
 
 

เครือข่าย 
 

10 
 
2 
 

80 
 
2 
 
 
6 

30,000 อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์  
หงษ์กิตติยานนท์  

4. ยุค New Normal                  
กับการดูแลสุขภาวะในเด็ก
ปฐมวัย 

1. จำนวนผู้เข้าร่วม 
2. จำนวนรายวิชาใน
หลักสตูรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน 
3. จำนวนภาคีเครือข่าย 

คน 
รายวิชา 

 
 

เครือข่าย 

100 
1 
 
 
4 

30,000 อาจารยณ์ฐพร                
บุญประเสริฐ 
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เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยั 

 

5. โครงการขยะเพิ่มรายได้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
บ้านอีมุย  
ต.หนองช่ิม อ.แหลมสิงห์            
จ.จันทบุร ี

1. จำนวนครัวเรือนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2.จำนวนผลติภณัฑ์ชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนา 
3. จำนวนนักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วม 
4. จำนวนรายวิชาใน
หลักสตูรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน 
5. จำนวนพื้นที่เป้าหมาย 
ที่ได้รับการพัฒนา 
6. จำนวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลยัได้ให้บริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
7. จำนวนภาคีเครือข่าย       
ทีม่ีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยั 

ครัวเรือน 
 

ผลิตภณัฑ ์
 

คน 
 

รายวิชา 
 
 

พื้นที ่
 
 

หมู่บ้าน 
 
 
 

เครือข่าย 
 

10 
 
1 
 

30 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 
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   55,000  อาจารย์ ดร.ณัฐฐพัชร์  
จันทร์ฉาย 

6. Health literacy 
community: ชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนา            
สุขภาวะที่ดีของประชาชน              
ทุกช่วงวัย 

1. จำนวนครัวเรือนท่ีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2.นวัตกรรมเกี่ยวกับ
สมุนไพรเพื่อดูแลรักษา
สุขภาพของผู้สูงอาย ุ

ครัวเรือน 
 

ช้ิน 
 
 

คน 

10 
 
1 
 
 

30 

   30,000  อาจารย์ภคัวรินทร์  
ภัทรศิรสิมบรูณ์  
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เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วม 
4. จำนวนรายวิชาใน
หลักสตูรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน 
5. จำนวนพื้นที่เป้าหมาย 
ที่ได้รับการพัฒนา 
6. จำนวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลยัได้ให้บริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
7. จำนวนภาคีเครือข่าย       
ทีม่ีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยั 

 
รายวิชา 

 
พื้นที ่

 
หมู่บ้าน 

 
 

เครือข่าย 
 

 
2 
 
1 
 
1 
 
 
5 

7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาผลิตภณัฑม์ูลค่าเพิ่ม
จากขยะเปลือกมังคุดเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี การผลิต
และการออกแบบผลติภณัฑ์
ชุมชนต้นแบบ ตำบลพลบัพลา 
จังหวัดจันทบุรี   

1. จำนวนครัวเรือน             
ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 
2.นวัตกรรมเกี่ยวกับ
สมุนไพรเพื่อดูแลรักษา
สุขภาพของผู้สูงอาย ุ
3. จำนวนนักศึกษา            
ที่มีส่วนร่วม 
4. จำนวนรายวิชาใน
หลักสตูรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน 
5. จำนวนศูนย์การเรียนรู้
ยกระดับผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 

ครัวเรือน 
 

ช้ิน 
 
 

คน 
 

รายวิชา 
 
 

ศูนย์ 
 

เครือข่าย 

2,000 
 
1 
 
 

125 
 
2 
 
 
1 
 
5 

30,000 อาจารยณ์ัฐรดา แฮคำ 
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เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. จำนวนภาคีเครือข่าย          
ทีม่ีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลยั 
7.จำนวนผลติภณัฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนา 

 
 
 

ผลิตภณัฑ ์

 
 
 
6 

8. โครงการส่งเสรมิให้
ประชาชนใช้กัญชาเพ่ือสุขภาพ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

5.1 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
5.2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คน 
 

ค่าเฉลี่ย 

50 
 

        >3.00 

30,000 อาจารย์เกศสุดา                  
ขาวสร้อย  

9. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชนอ่ืน ๆ  
9.1 งานรักษาพยาบาล
เบื้องต้นที่เรือนพยาบาล 
 
9.2 งานอบรมช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบื้องต้น 
 
9.3 งานออกหน่วยปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
 

6.1 จำนวนผู้รับบริการ 
(อาจารย์/บคุลากร/
นักศึกษา) 
6.2 จำนวนครั้ง 
ของการให้บริการ 
 
6.3 จำนวนครั้งของ 
การให้บริการ 

คน 
 

 
ครั้ง 

 
 

ครั้ง 

1,000 
 

 
3 
 
 

10 

- 
 

นางสิริพรรณ  
พสุหิรณัย ์
และคณาจารย์  
คณะพยาบาลศาสตร ์

 3.2 พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองและแกไ้ข
ปัญหาความต้องการด้าน
สุขภาพของสังคม (โครงการ
สร้างรายได้) 
 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564 

1. จำนวนผู้รับ 
การอบรม 
2. ผู้สำเร็จการศึกษา 
3.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม 
 

คน 
 

ร้อยละ 
 
 
 

60 
 

100 
≥ 3.51 

(จากคะแนนเตม็ 
5.00) 

3,000,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
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เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  2.โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้ต้องขังจังหวัดจันทบุรีในยุค
วิถีใหม่ 

1.จำนวนผู้ต้องขัง 
2.จำนวนผู้คุมและ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจำ 
 
 

คน 
คน 

1,800 
74 

4,580,640 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชมุชน          
แบบให้เปล่าจำนวน 9 โครงการ 

345,000 - 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชมุชน         
แบบสร้างรายได้จำนวน  2  โครงการ 

7,580,640 - 

  รวมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนจำนวน    11  โครงการ 7,925,640  
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แผนการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

โครงการ กลุ่มเป้าหมายรับบริการ ค่าเป้าหมาย 
การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักศึกษา ชุมชน/สังคม 

1.โครงการแปรรูปสมุนไพรในชุมชนเพื่อ
เพิ่มมูลค่า และการรักษาโรคด้วยแพทย์
ทางเลือก 

1.ประชาชนในตำบลเขาวงกต 
 
2. นักศึกษา 

40 ครัวเรือน 
 
15 คน 

1. นักศึกษาสามารถนำความรูเ้รื่อง
สมุนไพรและหลักการรักษาโรคด้วย
แพทย์ทางเลือกไปให้บริการแก่
ประชาชน 

1. ประชาชนตำบลเขาวงกตมี
ความรู้ในการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง ลด
ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายในการ
ใช้ยาที่เกินความจำเป็น 

2. ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
 

2. การสร้างเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุตำบล
เขาวงกตด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน 

1.ผู้สูงอายุในตำบลเขาวงกต 
2. นักศึกษา 

50 คน 
15 คน 

1. นักศึกษาสามารถนำความรู้ใน
รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายไุป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1. ประชาชนตำบลเขาวงกตมีความรู้
ในการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง                  
ลดภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายใน
การใช้ยาที่เกินความจำเป็น 

อาจารย์วาสนา           
สุขไพศาล 

3. พัฒนาผลิตภณัฑ์ นวัตกรรมการจัดการ
ความเครยีดด้วยสมุนไพรภูมิปญัญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชน             
คลองนารายณ์ ปีท่ี 1 

1.ประชาชนในชุมชน           
คลองนารายณ ์
2. นักศึกษา 

10 ครอบครัว 
 
80 คน 

1. นักศึกษาสามารถนำความรู้ใน
รายวิชานวตักรรมมาออกแบบนวตักรรม
เพื่อลดความเครยีดของประชาชนใน
ชุมชนคลองนารายณไ์ด้อยา่งเหมาะสม 

1. ประชาชนมีความรูเ้กี่ยวกับการ
จัดการความเครียดโดยการใช้สมุนไพร
ในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
1. ระดับความเครยีดของประชาชนใน
ชุมชนคลองนารายณล์ดลงหลังจาก 
เข้าร่วมโครงการ 

อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์  
หงษ์กิตติยานนท์  

4. ยุค New Normal กับการดูแลสุข
ภาวะในเด็กปฐมวัย 

1. ครอบครัวและเด็กวัย           
ปฐมภูม ิ
2. นักศึกษา 

100 
ครอบครัว 
15 คน 

1. นักศึกษาสามารถนำความรู้                
ในการดูแลเด็กปฐมวัยในยคุ                
New Normal  

1.ครอบครัวเด็กปฐมวัยมคีวามรู้ในการ
ดูแลภาวะสุขภาพอย่างเหมาะสม 

อาจารยณ์ฐพร           
บุญประเสริฐ 

5. โครงการขยะเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนบ้านอีมุย  
ต.หนองช่ิม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบรุี 

1.ประชาชนในตำบลหนองช่ิม 
2. นักศึกษา 

10 ครอบครัว 
 
30 คน 

1. นักศึกษาสามารถนำความรูเ้กี่ยวกับ
รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายไุปพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายไุด้อย่างเหมาะสม 

1. ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น  
2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น 

อาจารย์ ดร.ณัฐฐพัชร์  
จันทร์ฉาย 
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โครงการ กลุ่มเป้าหมายรับบริการ ค่าเป้าหมาย 
การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักศึกษา ชุมชน/สังคม 

6. Health literacy community: ชุมชน
รอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ดี
ของประชาชนทุกช่วงวัย 
 

1.ประชาชนในตำบล 
เกาะขวาง 
2. นักศึกษา 

10 ครอบครัว 
 
30 คน 

1. นักศึกษาสามารถนำความรูเ้กี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพไปพัฒนาคณุภาพของ
ประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชนเกาะขวาง
ได้อย่างเหมาะสม 

1. ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

อาจารย์ภคัวรินทร์ 
ภัทรศิรสิมบรูณ์  

7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์มลูค่าเพิ่มจากขยะเปลือกมังคุด
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี การผลิตและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ             
ตำบลพลับพลา จังหวัดจันทบุรี   

1. ประชาชนในตำบล
พลับพลา 
2. นักศึกษา 

2,000 คน 
 
125 คน 

1. นักศึกษาสามารถนำความรูเ้กี่ยวการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิม่มูลคา่ขยะ
เปลือกมังคุดไปถ่ายทอดแก่ประชาชน      
ได้ถูกต้อง 

1. ประชาชนในชุมชนมีรายไดเ้ฉลีย่
เพิ่มขึ้น  
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 

อาจารยณ์ัฐรดา แฮคำ 

8. โครงการส่งเสรมิให้ประชาชนใช้กัญชา
เพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

1. ประชาชนในตำบลท่าช้าง 
2. นักศึกษา 

50 คน 
 

1. นักศึกษาสามารถนำความรูเ้รื่อง        
การใช้กัญชาอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 

1. ประชาชนมีความรู้และสามารถใช้
กัญชาในการดูแลสุขภาพได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

อาจารย์เกศสุดา             
ขาวสร้อย  

9. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมและ
ชุมชนอื่น ๆ  
9.1 งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
ที่เรือนพยาบาล 
9.2 การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ  
9.3 การออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์/นักศึกษา/บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
- ประชาชนท่ัวไป 

1,000 คน 
 
 

 

1.นักศึกษาได้นำความรู ้
มาฝึกประสบการณ์การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น/การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องตน้ 
2. นักศึกษามีทักษะการบริการพยาบาล
เบื้องต้นในกิจกรรมงานต่าง ๆ ในสังคม
นอกเหนือจากในโรงพยาบาล 
3. นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนา                  
ด้านจิตอาสาของตนเอง 

1. อาจารย์/นักศึกษา/บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัไดร้ับบริการดูแลปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
เมื่อมีปัญหาสุขภาพ 
2. ประชาชน ได้รับความรู ้
และฝึกประสบการณ ์
การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 
3. ประชาชนได้รับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นที่เหมาะสม รวดเร็ว 

นางสิริพรรณ  
พสุหิรณัย ์
และคณาจารย์  
คณะพยาบาลศาสตร ์

10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564 

ประชาชนตามคณุสมบัติ       
ที่กำหนด 

50 คน - 1. มีบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีองค์
ความรู้อย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในยุคปัจจุบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
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โครงการ กลุ่มเป้าหมายรับบริการ ค่าเป้าหมาย 
การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักศึกษา ชุมชน/สังคม 

11.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูต้้องขัง
จังหวัดจันทบุรีในยุควิถีใหม ่

ผู้ต้องขังในจังวัดจันทบุร ี 1,800 คน 1.นักศึกษามสี่วนร่วมในการนำความรู้ 
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผูต้้องขัง             
ในยุควิถีใหม่ 

1. ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
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