
 
 

 
 

 
 

 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
 
 

 
 
 

  

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่  1/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 



 
 

 
 

สารบญั 

     
  

       หน้า 
  
หลักการและแนวความคิด  1 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบริการวิชาการ 1 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ  1 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ 2 
แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นฯ 3 
แผนบริการวิชาการ/ โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 
แผนการน าไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคม 
 
ภาคผนวก 
ค าส่ังคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
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10 



 
 

 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 
หลักการและแนวความคิด 
 บริการวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาน าความถนัดหรือ                           
ความเช่ียวชาญท่ีสถาบันจัดบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม การจัดบริการวิชาการ                  
จัดได้หลากหลายรูปแบบและอาจจัดให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย  โดยให้บริการแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน  หน่วยงานอิสระ/สาธารณะ ชุมชน  ท้องถิ่น และสังคมวงกว้าง การให้บริการทางวิชาการ  
นอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม สถาบันการศึกษายังได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์ น ามาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ สถาบันได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ  
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันด้วย 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีตระหนักถึงความส าคัญของพันธกิจและบทบาท
ของคณะในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี (พ.ศ. 2563-2565) และยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม    
ของยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2563-2567) ซึ่งมุ่งส่งเสริมการน าองค์ความรู้ของอาจารย์ไปท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดท าแผนบริการวิชาการบริการวิชาการ                 
แก่สังคมและชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานในการจัดบริการวิชาการการก ากับติดตาม การประเมินความส าเร็จและการพัฒนา                  
การบริการวิชาการของคณะต่อไป 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบริการวิชาการ 

1. เพื่อให้การบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ และความต้องการของชุมชนและสังคม 
          2. เพื่อใหก้ารจัดการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรเป้าหมาย และสังคม ได้รับประโยชน์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ 
 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือสังคม 
(อย่างน้อย 2 โครงการ) 

2. จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับบริการวิชาการ (อย่างน้อย 2 ชุมชน) 
3. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของสังคม 

(จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีสร้างรายได้) (อย่างน้อย 2 โครงการ) 
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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Check, C 
 

 
 
 

Act, A 
 
 

 
 

-  คณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยร่วมกันกันก าหนดชุมชนและองค์กรเป้าหมายในการ
ให้บริการวชิาการ ซึ่งพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเป้าหมายคือ ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเมือง และอ าเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
-  ร่วมกันจัดท าแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การ
เป้าหมาย 

-  สร้างเครือขา่ยความรว่มมือกับชุมชนและองค์การเปา้หมายฯ 
-  ด าเนินการโครงการพัฒนาและสรา้งความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชนและองค์การเปา้หมาย เพ่ือให้
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีการน าไป 
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

-  ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สงัคมและ
ชุมชน  

-  ปรับปรุงการด าเนินงาน ตามแผนด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
-  เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (พ.ศ. 2563-2567) 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
3.1 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ไป
ท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
เพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถ่ินและ
สังคม 

3.1 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนท้องถ่ินและสังคม
และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (โครงการแบบให้เปล่า) 

3.1-1  จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชน
ท้องถ่ินและ/หรือสังคม 
 

3.1-2 จ านวนชุมชนท้องถ่ิน 
ที่ได้รับบริการวิชาการ 

2 
 
 
1 

2 
(4) 
 
2 
(2) 

2 
 
 
2 

2 
 
 
2 

2 
 
 
2 

3.2 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของสังคม 
(โครงการสร้างรายได้) 

3.2-1  จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคมที่สร้างรายได้ 

2 2 
(2) 

2 2 2 
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แผนบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน ท้องถ่ิน และสังคม 

 
เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ส่งเสริมการน าองค์
ความรู้ไปท างานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกและ 
การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถ่ินและสังคมชุมชน 

3.1 พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการด้านสุขภาพ 
ของชุมชนท้องถ่ินและ 
สังคมและการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา (โครงการแบบ 
ให้เปล่า) 

1. โครงการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริหารของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เพ่ือการจัดการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในชุมชน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

คน 50 งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 
40,000 บาท 

อาจารย์ศักด์ินรินทร์ 
หลิมเจริญ  

2. โครงการพัฒนาแนวทาง 
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 
รายกรณี  

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 50 งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 
40,000 บาท 

อาจารย์ศักด์ินรินทร์ 
หลิมเจริญ  

3. โครงการห้องเรียน 
แห่งการเรียนรู้โรคสะเก็ดเงิน 
ยุค New Normal 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 50 งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 
40,000 บาท 

อาจารย์ณัฐฐพัทธ์ 
จันทร์ฉาย 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามแนวศาสตร์
พระราชา: ชุมชนผู้สงูอายุ 
เขาวงกต อ.แก่งหางแมว  
จ.จันทบุรี 

1. จ านวนผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการอย่างต่อเน่ือง  
2.ร้อยละของผู้สูงอายุ 
ที่เข้าร่วมโครงการมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

คน 
 

ร้อยละ 

50 
 

100 

งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 
40,000 บาท 

อาจารย์.ดร.ปาหนัน  
กนกวงศ์นุวัฒน์ 

5. โครงการ“การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุเพ่ือความผาสุก 
ในการด ารงชีวิต ผ่านโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อบต.ท่าช้าง”   

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 80 งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 
30,000 บาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศินาภรณ์  
โลหิตไทย 
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เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคมและชุมชนอื่น ๆ  
6.1 งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ที่เรือนพยาบาล 
 
6.2 งานอบรมช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบื้องต้น 
6.3 งานออกหน่วยปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

 
 
6.1 จ านวนผู้รับบริการ 
(อาจารย์/บุคลากร/
นักศึกษา) 
6.2 จ านวนครั้ง 
ของการให้บริการ 
6.3 จ านวนครั้งของ 
การให้บริการ 

 
 

คน 
 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
 

1,000 
 

 
3 
 

10 

3,000 บาท 
 

นางสิริพรรณ  
พสุหิรัณย์  
และอาจารย์  
คณะพยาบาลศาสตร ์

 3.2 พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองและ 
แก้ไขปัญหาความต้องการ 
ด้านสุขภาพของสังคม 
(โครงการสร้างรายได้) 
 

1.โครงการนิเทศติดตาม  
ตรวจประเมินศักยภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการใน
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ 
หน่วยบริการเดิมเอกชน  
ในพ้ืนที่เขต 6 ระยอง 

1. จ านวนหน่วยบริการ
เดิมเอกชน  
ในพ้ืนที่เขต 6 ระยอง 

แห่ง 33 งบประมาณจาก 
สปสช. 

550,000 บาท 

คณบดี 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564 

1. จ านวนผู้รับ 
การอบรม 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม 
 

คน 
 

ร้อยละ 
 
 
 

60 
 

100 
≥ 3.51 

(จากคะแนนเต็ม 
5.00) 

3,000,000 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน          
แบบให้เปล่า จ านวน  6  โครงการ 

153,000 บาท - 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน         
แบบสร้างรายได้ จ านวน  2  โครงการ 

3,550,000 บาท - 

รวมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน จ านวน  8  โครงการ 3,703,000 บาท - 
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แผนการน าไปใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  เพื่อใหเ้กิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

โครงการ กลุ่มเป้าหมายรับบริการ ค่าเป้าหมาย 
การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักศึกษา ชุมชน/สังคม 

1. โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชงิบริหาร
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เพ่ือการจัด 
การโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

50 คน นักศึกษาสามารถน าความรู้ในรายวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มี 
ความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรงัและระยะ
สุดท้ายของชีวิต มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในชุมชนได้ 

1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
มีทักษะการคิดเชิงบริหารเพ่ือการจัดการ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน 
2.ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคไม ่
ติดต่อเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

อาจารย์ศักด์ินรินทร์  
หลิมเจริญ 

2. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
รายกรณี  
 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูง 

50 คน นักศึกษาสามารถน าความรู้ในรายวิชา 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรงัและระยะสุดท้าย
ของชีวิต มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

อาจารย์ศักด์ินรินทร์  
หลิมเจริญ 

3. โครงการห้องเรียนแห่งการเรียนรู ้
โรคสะเก็ดเงินยุค New Normal 

ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 50 คน นักศึกษาสามารถน าความรู้ในรายวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรงัและระยะสุดท้าย
ของชีวิต มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินได้ 

ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อาจารย์ณัฐฐพัทธ์  
จันทร์ฉาย 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ตามแนวศาสตร์พระราชา: ชุมชนผู้สงูอายุ 
เขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว  
จังหวัดจันทบุรี 

ผู้สูงอายุ 50 คน นักศึกษาสามารถน าความรู้ในรายวิชา
ผู้สูงอายุ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ 
 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อาจารย์.ดร.ปาหนัน  
กนกวงศ์นุวัฒน์ 
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โครงการ กลุ่มเป้าหมายรับบริการ ค่าเป้าหมาย 
การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักศึกษา ชุมชน/สังคม 

5. โครงการ“การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุเพ่ือความผาสุกในการด ารงชีวิต 
ผ่านโรงเรียนผู้สงูอายุ อบต.ท่าช้าง”   

ผู้สูงอายุ 80 คน นักศึกษาสามารถน าความรู้ในรายวิชา
ผู้สูงอายุ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ 

 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศินาภรณ์  
โลหิตไทย 

6. โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมและ
ชุมชนอื่น ๆ  
6.1 งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
ที่เรือนพยาบาล 
6.2 การอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
6.3 การออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์/นักศึกษา/บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
- ประชาชนทั่วไป 

1,000 คน 
 
 

 

1.นักศึกษาได้น าความรู้ 
มาฝึกประสบการณ์การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น/การช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น 
2. นักศึกษามีทักษะการบริการพยาบาล
เบื้องต้นในกิจกรรมงานต่าง ๆ ในสังคม
นอกเหนือจากในโรงพยาบาล 
3. นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาด้านจิตอาสา
ของตนเอง 

1. อาจารย์/นักศึกษา/บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับบริการดูแลปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
เมื่อมีปัญหาสุขภาพ 
2. ประชาชน ได้รับความรู้ 
และฝึกประสบการณ ์
การช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น 
3. ประชาชนได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ที่เหมาะสม รวดเร็ว 

นางสิริพรรณ  
พสุหิรัณย์ 
และคณาจารย์  
คณะพยาบาล
ศาสตร ์
 

7.โครงการนิเทศติดตาม ตรวจประเมิน
ศักยภาพและมาตรฐานหน่วยบริการใน
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หน่วย
บริการเดิมเอกชน ในพ้ืนที่เขต 6 ระยอง 

หน่วยบริการในระบบบริการ
สุขภาพแห่งชาติ หน่วยบริการ
เดิมเอกชน ในพ้ืนที่เขต 6 
ระยอง 

33 แห่ง - 1. สถานบริการเอกชนเดิม  
ที่ข้ึนทะเบียนกับส านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการตรวจ
ประเมินตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
แห่งชาติ  
2. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 6 ระยองและคณะพยาบาลศาสตร์  
มีความร่วมมือกันในการด าเนินงานการ
ตรวจประเมินหน่วยบริการ 

คณบดี 
และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศศินา
ภรณ์  
โลหิตไทย 

8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564 

ผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

60 คน  - 1. ผู้สนใจได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถ
น าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ศศินาภรณ์  
โลหิตไทย 
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โครงการ กลุ่มเป้าหมายรับบริการ ค่าเป้าหมาย 
การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักศึกษา ชุมชน/สังคม 

2. ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรช่วย
ทางการพยาบาล 
ของสถานบริการสุขภาพได้ 
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ภาคผนวก 
 

ค าส่ังคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
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