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หลักการและแนวความคิด         1 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบริการวิชาการ       1 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ     1 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์   2 
แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นฯ 3 
แผนบริการวิชาการ/ โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม    4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
แผนการน าไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน     6 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคม   
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
 
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. 2563 ขึ้น              
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในการจัดบริการวิชาการการก า กับติดตาม การประเมินความส าเร็จ                   
และการพัฒนาการบริการวิชาการของคณะต่อไป 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนบริการวิชาการ 

1. เพื่อให้การบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ และความต้องการของชุมชนและสังคม 
          2. เพื่อใหก้ารจัดการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

2. จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับบริการวิชาการ (อย่างน้อย 1 ชุมชน) 
3. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของสังคม 

(จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีสร้างรายได้) (อย่างน้อย 2 โครงการ) 
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
 

   Plan, P 
 

 
 
 
 
 

  Do, D 
 
  
 

 
 
Check, C 
 

 
Act, A 

 
 
 

 

-  คณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยร่วมกันกันก าหนดชุมชนและองค์กร
เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ ซึ่งพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่นเป้าหมายคือ  
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง และอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
-  ร่วมกันจัดท าแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและองค์การเป้าหมาย 

-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์การเป้าหมายฯ 
-  ด าเนินการโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและองค์การ
เป้าหมาย เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการน าไป 
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 

-  ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนด้านการบริการ 
วิชาการแก่สังคมและชุมชน  

-  ปรับปรุงการด าเนินงาน ตามแผนด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
-  เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน   
และการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (พ.ศ. 2563-2567) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพ่ือชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 
3.1 ส่งเสริมการน าองค์
ความรู้ไปท างานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกและ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
เพื่อแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

3.1 พัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนอง 
ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นและ
สังคมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  
(โครงการแบบให้เปล่า) 

3.1-1  จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา  
ชุมชนท้องถิ่นและ/หรือสังคม 
3.1-2 จ านวนชุมชนท้องถิ่น 
ท่ีได้รับบริการวิชาการ 

2 
 
 

1 

2 
 
 

1 

2 
 
 

1 

2 
 
 

1 

2 
 
 

1 

3.2 พัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
และแก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพ 
ของสังคม (โครงการสร้างรายได้) 

3.2-1  จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคมท่ีสร้างรายได้ 

2 2 2 2 2 
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แผนบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการบริการวิชาการเพ่ือชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 

เป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ส่งเสริมการน า 
องค์ความรู้ไปท างาน
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกและ 
การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหา และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
สังคมชุมชน 

3.1 พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนอง 
ความต้องการด้านสุขภาพ 
ของชุมชนท้องถิ่นและ 
สังคมและการมีส่วนร่วม 
ของนักศึกษา (โครงการ
แบบให้เปล่า) 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามแนวศาสตร์
พระราชา : ชุมชนเขาวงกต 
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

1. จ านวนผู้สูงอายุ 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ  
 

คน 30 40,000 คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม  

2. โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
Health and Science  
ครั้งท่ี 2  

2. จ านวนนักเรียน/ 
นักศึกษาท่ีผู้เข้าร่วม
โครงการ  
 

คน 300 10,000 คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

3. โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชนอื่น ๆ  
3.1 งานรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้นท่ีเรือนพยาบาล 
 
3.2 งานอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ
เบ้ืองต้น 
3.3 งานออกหน่วยปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

 
 
3.1 จ านวนผู้รับบริการ 
(อาจารย์/บุคลากร/
นักศึกษา) 
3.2 จ านวนครั้ง 
ของการให้บริการ 
3.3 จ านวนครั้งของ 
การให้บริการ 

 
 

คน 
 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
 

1,000 
 

 
3 
 

10 

60,000 
 

นางสิริพรรณ  
พสุหิรัณย์ 
และคณาจารย์  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
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เป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัดระดับโครงการ หน่วย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 3.2 พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาความต้องการ
ด้านสุขภาพของสังคม 
(โครงการสร้างรายได้) 
 

1.โครงการนิเทศติดตาม 
ตรวจประเมินศักยภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ 
ในระบบบริการสุขภาพ
แห่งชาติ หน่วยบริการเดิม
เอกชน ในพื้นท่ีเขต 6 
ระยอง 

1. จ านวนหน่วยบริการ
เดิมเอกชน  
ในพื้นท่ีเขต 6 ระยอง 

แห่ง 33 553,280 คณบดี 
อาจารย์ ดร. ปาหนัน  
กนกวงศ์นุวฒัน ์
 

2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ทางกายและสุขภาพจิต 
ทุกกลุ่มวัยในจังหวัดจันทบุรี  

2. จ านวนกลุ่ม 
เป้าหมาย (วัยรุ่น  
วัยผู้ใหญ่ ,วัยสูงอายุ) 

คน 4,500 330,000 อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์  
หงษ์กิตติยานนท์ 

3. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล  
(หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. 2563 

3.1 จ านวนผู้รับ 
การอบรม 
3.2 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับการอบรม 
 

คน 
 

ร้อยละ 
 
 
 

60 
 

100 
≥ 3.51 

(จากคะแนน
เต็ม 5.00) 

8,040,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 

  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน         แบบใหเ้ปล่า  3  โครงการ 110,000  
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน         แบบสร้างรายได้  3  โครงการ 8,923,280  
  รวมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน    6  โครงการ 9,033,280  
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แผนการน าไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

โครงการ กลุ่มเป้าหมายรับบริการ 
ค่า

เป้าหมาย 
การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักศึกษา ชุมชน/สังคม 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ตามแนวศาสตร์พระราชา : ชุมชน
เขาวงกต อ.แก่งหางแมว  
จ.จันทบุรี 
 

ผู้สูงอายุในชุมชน 30 คน 1. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ 
การประเมินสุขภาพ/จัดกิจกรรม 
ให้ความรู้กับผู้สูงอายุ 
2. นักศึกษามีประสบการณ์ 
การท างานร่วมกับชุมชน 

ผู้สูงอายุ/ประชาชนผู้สนใจ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
การสร้างเสริมสุขภาพ 
ตามแนวศาสตร์พระราชา  
ท่ีชมรมผู้สูงอายุเขาวงกตได้  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับ
ความรู้ ทดลองท าเองได้และ
น าไปใช้สร้างรายได้ให้กับตนเอง 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการ แก่สังคม 

2. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ Health and Science  
ครั้งท่ี 2 

จ านวนนักเรียน นกัศึกษา 
ครู และผู้สนใจในเขต
จังหวัดจันทบุรี  ตราด  
และระยอง  
 

300 คน 1. นักศึกษามทัีกษะการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 
2. นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาด้านจิต
อาสาของตนเอง 
 

นักเรียน นักศึกษา ครูและผู้สนใจ
ท่ีมาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ Health and Science 
ได้รับความรู้และได้ฝึก
ประสบการณ์ ด้านการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง 

คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 
แก่สังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และชุมชนอื่น ๆ  
3.1 งานรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
ท่ีเรือนพยาบาล 
3.2 การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ  
 

 
 
3.1 อาจารย์/นักศึกษา/
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3.2 ประชาชนท่ัวไป 

 
 
1,000 คน 

 
 

 

 
 
3.1 นักศึกษาได้น าความรู้ 
มาฝึกประสบการณ์การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น/การช่วยฟื้นคืนชีพเบ้ืองต้น 
 

 
 
3.1 อาจารย์/นักศึกษา/บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยได้รับบริการ
ดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
เมื่อมีปัญหาสุขภาพ 

นางสิริพรรณ  
พสุหิรัณย์ 
และคณาจารย์  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
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โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

รับบริการ 
ค่าเป้าหมาย 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา ชุมชน/สังคม 
3.3 การออกหน่วยปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นภายในและนอก
มหาวิทยาลัย 

  3.2 นักศึกษามีทักษะการบริการ
พยาบาลเบื้องต้นในกิจกรรม 
งานต่าง ๆ ในสังคมนอกเหนือ 
จากในโรงพยาบาล 
3.3 นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนา 
ด้านจิตอาสาของตนเอง 

3.2 ประชาชน  ได้รับความรู้ 
และฝึกประสบการณ์ 
การช่วยฟื้นคืนชีพเบ้ืองต้น 
3.3 ประชาชนได้รับการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นท่ีเหมาะสม รวดเร็ว 

 

4. โครงการนิเทศติดตาม  
ตรวจประเมินศักยภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ 
ในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ 
หน่วยบริการเดิมเอกชน  
ในพื้นท่ีเขต 6 ระยอง 

หน่วยบริการในระบบ
บริการสุขภาพแห่งชาติ 
หน่วยบริการเดิมเอกชน 
ในพื้นท่ีเขต 6 ระยอง 

จ านวน 
33 แห่ง 

- 4.1 สถานบริการเอกชนเดิม  
ท่ีขึ้นทะเบียนกับส านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับ 
การตรวจประเมินตามมาตรฐาน 
ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ  
4.2 ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 6 ระยองและ 
คณะพยาบาลศาสตร์  
มีความร่วมมือกันในการด าเนินงาน
การตรวจประเมินหน่วยบริการ 

คณบดี 
อาจารย์ ดร.ปาหนัน  
กนกวงศ์นุวฒัน ์
 

5. โครงการการส่งเสริมสุขภาพ
ทางกายและสุขภาพจิตทุกกลุ่ม
วัยในจังหวัดจันทบุรี  
 

ประชาชน วัยรุ่น  
วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ 
ในจังหวัดจันทบุรี 
 

จ านวน 
4,500 คน 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม
โครงการได้พัฒนาทักษะ 
การส่งเสริมสุขภาพจิต 
แก่ประชาชน 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย ในจังหวัดจันทบุรี 
ได้รับการตรวจประเมินสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีได้มาตรฐานและได้รับ 
การดูแลเบ้ืองตน 

อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์  
หงษ์กิตติยานนท์ 
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โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

รับบริการ 
ค่าเป้าหมาย 

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา ชุมชน/สังคม 
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
(หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. 2563 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวน  
60 คน  

- 6.1 ผู้สนใจได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
สามารถน าไปประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
6.2 ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลน
บุคลากรช่วยทางการพยาบาล 
ของสถานบริการสุขภาพได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 

 
 
 

8 


