
ผลการประเมินแผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาคณุภาพการศกึษาด้านบริการ

วิชาการ ปี 2561 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

1.ความเป็นมา 

สถานการณ์การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 งานบริการวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินงานโดยคณะอนุ

คณะกรรมการบริการวิชาการ ทั้งนี้คณะอนุคณะกรรมการบริการวิชาการได้ วิเคราะห์สถานการณ์การ

ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงในปีต่อไป โดยใช้แนวคิด SWOT analysis มีรายละเอียดของผลสรุป

การวิเคราะห์ ดังต่อไปน้ี 

 1) S: จุดแข็งคือ มีทีมดี มีความสามัคคี มีคนเก่ง 

 2) W: จุดอ่อน คือ การประชุมทีมยังน้อย โครงการยังดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามแผนงาน  

 3) O: คณะอนุกรรมการฯ ได้รับโอกาสให้ดำเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และโครงการ

พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จึงนับว่าเป็นโอกาสดี

มากในการขับเคลื่อนงานต่อไป 

 4) T: คณะอนุกรรมการฯ มีภาระงานด้านการสอนภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล และการวิจัยนอกพื้นที่ 

จึงมีเวลาไม่มากนักสำหรับจัดโครงการบริการวิชาการ 

 คณะทำงานได้กำหนดทิศทางการพัฒนาในปีถัดไป โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ให้มากขึ้น กำหนดระยะเวลา ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน เช่น จัดในช่วงปิด

เทอม ช่วงวันหยุด หรือจัดในช่วงเวลาตอนเย็น เป็นต้น รวมทั้งนำจุดแข็งและโอกาสมาพัฒนางานต่อ โดย

วางแผนงานให้คณะอนุกรรมการสามารถปฏิบัติภารกิจ ได้สำเร็จตามตามวิสัยทัศน์ของงานบริการวิชาการ มีไว้

ว่า “ให้บริการวิชาการ มุ่งเน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ และระดับสากล” 

ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ จึงได้วางแผนงานในปีต่อไป ดังนี้ 1) คณะอนุคณะกรรมการบริการวิชาการร่วมเป็น

ทีมงานการจัดประชุมระดับชาติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศของงานระดับชาติ 2) จัดทำโครงการพันธะกิจสัมพันธ์

ชุมชนที่มีรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการของการบูรณาการงานกับการวิจัย การเรียนการสอน และงาน

กิจการนักศึกษา 3) จัดประชุมทีมงานทุก 2 เดือน โดยกำหนดให้มีวาระการประชุมเรื่องสำคัญทุกครั้ง คือ เรื่อง 

วาระการติดตาม ทบทวน และวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อ เนื่ อง 4) นำผลการประชุมของ

คณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



2. วิสัยทัศน์ของแผนฯ 

ให้บริการวิชาการ มุ่งเน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ และ

ระดับสากล 

 

3. วัตถุประสงค์ของแผนฯ 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านบริการวิชาการของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้สามารถบริการให้ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ 

1) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

2) การพัฒนาวิชาชีพโดยพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพพยาบาลให้แก่พยาบาลวิชาชีพ 

อาจารย์พยาบาล ศิษย์เก่า 

3) การพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อให้รับรู้และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของสำนักวิชาฯ 

 

4. ตัวบง่ชี้ความสำเร็จระดับแผน 

1) มีแผนการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องของสถาบันศึกษาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ประจำสำนักวิชา 

2) มีโครงการบริการวิชาการที่ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม และมี

งบประมาณที่สนับสนุนอย่างเพียงพอตามแผนฯ อย่างน้อย 1 โครงการ 

3) มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าอย่างน้อย 1 โครงการ 

4) มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 โครงการ 

5) มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย อย่างน้อย 1 โครงการ 

6) คณาจารย์ของสำนักวิชาฯ อย่างน้อยร้อยละ 5 เข้าร่วมในโครงการบริการวิชาการระดับ

มหาวิทยาลัย 

7) มีการประเมินผลแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนา

แผนและกิจกรรม/โครงการ 

8) มีการปรับปรุงแผนบริการวิชาการประจำปีแก่สังคมตามผลประเมินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

9) โครงการบริการวิชาการบรรลุความสำเร็จตามตัวช้ีวัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

10) มีแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และใช้ประโยชน์ตามแผนที่กำหนดไว้ 



โดยบ่งช้ีความสำเร็จนี้ได้กำหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังน้ี 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเฉพาะการวิจัย
และการบิการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 

    ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
    ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มจากการเข้ารับบริการ 
    ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลดำเนินงานตามแผนโครงการด้านบริการวิชาการ ปี 2561 

คณะอนุกรรมการด้านบริการวชิาการ ได้ประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนงานโครงการด้านบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เรยีบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอผลการ
ประเมินแผนงานดังกล่าว จำนวน 15 โครงการ ประกอบด้วย 1) แผนพัฒนานักศึกษา มจีำนวน 8 โครงการ 2) แผนพัฒนาวชิาชีพ จำนวน 3 โครงการ และ 3) แผนพัฒนาชุมชนและ
สังคม จำนวน 4 โครงการ มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการตามแผนพัฒนานักศึกษา ปี 2561 
 

ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

1 โครงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคแก่เดก็
นักเรียน รายวิชา NUR-
462 การพยาบาลชุมชน  

ครบตาม
กิจกรรม
ทั้งหมด มี 2 
กิจกรรม คือ 1) 
การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนให้วัคซีน 
และ 2) การให้
วัคซีน 

จัดกิจกรรม
ตามช่วงเวลา 
ในวันที่ 10 
สิงหาคม 2560 
และวันที่ 16 
สิงหาคม 2560 

ใช้งบประมาณ 
5,000 บาท 
(ร้อยละ 100) 

4.25 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100)  
มี 2 
วัตถุประสงค์ 
คือ 1) นกัเรียน
ได้รับวัคซีน 
2) นกัศึกษา
พยาบาลมี
ประสบการณ์
การให้วัคซีน  

บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 100) มี 2 
ตัวชี้วัด 1) 
นักเรียนได้รับ
วัคซีนทุกคน 
(จำนวน 143) 
คนและ 2) 
นักศึกษา
พยาบาลมี
ทักษะการฉีด
วัคซีนทุกคน  

จำนวน Case 
สำหรับการฝึก
ปฏิบัติน้อย 

เพิ่มจำนวน
Case สำหรับ
การฝึกปฏิบัติ
ให้มากขึ้น  
( นักศึกษา 1 
คน ต่อนักเรียน 
3-5 คน) 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

( 83 คน) 
2 โครงการพัฒนา

นวัตกรรมสร้างเสริมสุข
ภาวะชุมชน รายวิชา 
NUR-464 ปฏิบตัิการ
พยาบาลชุมชน  

ครบตาม
กิจกรรม
ทั้งหมด มี 3 
กิจกรรม คือ 1) 
การเตรียมการ 
2) การ
ดำเนินการ 
และ 3) การ
ประเมินผล 

ตามช่วงเวลาที่
กำหนด คือ 
เดือนตุลาคม 

2560 ถึง เดือน 
มีนาคม 2561 

ร้อยละ 100 4.05 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100)  
มี 2 
วัตถุประสงค์ 
คือ 
 1) นกัศึกษา
พยาบาลมี
ความรู้ มีทกัษะ 
มีประสบการณ ์
การคิดค้นและ
พัฒนา
นวัตกรรมการ
สร้างเสริม
สุขภาพชุมชน 
2) นกัศึกษา
พยาบาล
สามารถ

บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 100) มี 2 
ตัวชี้วัด 1)
นักศึกษา
พยาบาลมี
ทักษะการ
คิดค้นและ
พัฒนา
นวัตกรรมการ
สร้างเสริม
สุขภาพชุมชน 
(จำนวน 83 
คน) 
2) นกัศึกษา
พยาบาล
สามารถ
ประยุกตใ์ช้

ช่วงเวลาในการ
จัดทำโครงการ
เป็นฤดูนำท่วม 
เป็นอุปสรรคใน
การทดลองใช้

นวัตกรรม 

จัดโครงการ
ในช่วงฤดูแล้ง 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

ประยุกตใ์ช้
นวัตกรรมการ
สร้างเสริม
สุขภาพชุมชน
เป็นเครื่องมือ
ในการ
ปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน 

นวัตกรรมการ
สร้างเสริม
สุขภาพชุมชน
เป็นเครื่องมือ
ในการ
ปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน 
(จำนวน 12 
ชุมชน 12 
ชิ้นงาน) 

3 โครงการสร้างเสริมและ
ปกป้องสขุภาพชุมชน 
รายวิชา NUR-261 การ
สร้างเสริมและปกป้อง
สุขภาพ  

ครบตาม
กิจกรรม
ทั้งหมด มี 2 
กิจกรรม คือ 1) 
ปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมเสี่ยง
ของตนเอง 2) 
จัดโครงการ
สร้างเสริม

จัดกิจกรรม
ตามช่วงเวลา 

ในวันที่ 3 
กรกฎาคม ถึง

วันที่ 21 
กันยายน 2560 

ใช้งบประมาณ 
5,000 บาท 
(ร้อยละ 100) 

4.32 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100)  
มี 2 
วัตถุประสงค์ 
คือ 1) 
นักศึกษามี
ความรู้และ
ทักษะการสร้าง

บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 100) มี 2 
ตัวชี้วัด 1) 
นักศึกษามี
ประสบการณ์
จำนวน 80 คน  
2) จำนวน
ผู้เข้าร่วม 1.1) 

จัดกิจกรรม
ในช่วงการสอบ 
ส่งผลกระทบ
ต่อการอ่าน
หนังสือของ
นักศึกษา 

จัดกิจกรรม 
หลังการสอบ 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

สุขภาพกลุ่มคน เสริมและ
ปกป้องสขุภาพ 
2) นกัศึกษามี
ประสบการณ์
การจดักิจกรรม
การสร้างเสริม
และปกป้อง
สุขภาพ 

นักศึกษา 80 
คน 1.2) คน
อื่นๆ 250 คน   

4 โครงการพัฒนาภาวะ
ผู้นำเนื่องในวันพยาบาล
สากล รายวิชา NUR-
415 ภาวะผู้นำและการ
จัดการทางการพยาบาล  

ครบตาม
กิจกรรมคือ 
ส่งเสริม
นักศึกษาให้
เรียนรู้ความ
เป็นเอกลกัษณ์
ของพยาบาล  

จัดกิจกรรม
ตามช่วงเวลา 
ในวันที่ 11 
พฤษภาคม 
2561 

ใช้งบประมาณ 
5,000 บาท 
(ร้อยละ 100) 

4.43 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100) 
คือ 1) 
นักศึกษาได้
เรียนรู้ความ
เป็นมาของ
วิชาชีพ
พยาบาล และ 
2) นักศึกษาได้
จัดกิจกรรม

บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 100)  
1) นกัศึกษานำ
ความรู้ไปใช้ได้ 
ร้อยละ 4.38 
2) นักศึกษามี
ทักษะการ
ทำงานเป็นทีม 
ร้อยละ 7.74 

นักศึกษามี
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
มาก ไม่ค่อยมี

เวลาว่าง 

จัดกิจกรรม
นอกเวลาเรียน 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

รำลึกถงึผู้ก่อ
เกิดวิชาชีพ
พยาบาล 

5 โครงการจิตอาสา 
รายวิชา NUR-313 จริย
ศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพด้านสุขภาพ  

ครบตาม
กิจกรรม
ทั้งหมด มี 5 
กิจกรรม คือ 1) 
พัฒนาวัดคลอง
ดิน 2) พัฒนา
ชุมชนหัว
ตะพาน 3) 
พัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กบ้านบางตง 
4) พัฒนาศูนย์
เด็กเลก็บ้าน
บางสระบัว 5) 
พัฒนา
โรงพยาบาลท่า
ศาลา 

จัดกิจกรรม
ตามช่วงเวลา 

ในวันที่ 1 
พฤศจิกายน ถึง

วันที่ 25 
ธันวาคม 2560 

ใช้งบประมาณ 
5,000 บาท 
(ร้อยละ 100) 

4.50 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100)  
มี 3 
วัตถุประสงค์ 
คือ 1) 
นักศึกษา กลุ่ม
เด็ก นกัเรียน 
อาสาสมัคร 
ตลอดจน
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 2) 
ผลงานที่ปฏิบัติ
ได้ตาม
เป้าหมาย และ 

บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด คือ 1) 
นักศึกษา กลุ่ม
เด็ก นกัเรียน 
อาสาสมัคร 
ตลอดจน
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม ร้อย
ละ 90 2) 
ผลงานที่ปฏิบัติ
ได้ตาม
เป้าหมาย รอ้ย
ละ 74.24 และ 
3) นกัศึกษา
เห็นว่าโครงการ

เกิดน้ำท่วม  1) เลื่อนวัน 
เวลา จัด
กิจกรรมให้น้ำ
ลด (ยังอยู่ใน
ช่วงเวลาที่
กำหนด) 
2) เพิ่มเวลาใน
การนำเสนอ
กลุ่ม เป็นกลุ่ม
ละ 25 นาที  



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

3) นักศึกษา
เห็นว่าโครงการ
นี้เสริมสร้างจิต
สาธารณ 
เสริมสร้างอย่าง
สร้างสรรค์  

นี้เสริมสร้างจิต
สาธารณ 
เสริมสร้างอย่าง
สร้างสรรค์ ใน
ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.65 

6 โครงการพัฒนาภาวะ
ผู้นำของนกัศึกษา
พยาบาลเพื่อเปน็
วิทยากรร่วมกับชุมชนใน
กิจกรรมการพัฒนา
เยาวชนนักกิจกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายวิชา NUR-415 
ภาวะผู้นำและการจัดการ
ทางการพยาบาล  

-จัดกิจกรรม
ร่วมกับ
โครงการชุมชน
น่าอยู่ภาคใต้
ตอนบน 
-นักศึกษา
พยาบาล ชั้นปี
ที่ 3 จำนวน 
10 คน มี
บทบาทเป็น
วิทยากรประจำ
กลุ่มย่อย 
-คณาจารย์ 6 

ในวันที่ 28 – 
29 เมษายน 
2561 ณ ห้อง
ประชุม 203 
อาคารศูนย์
กีฬาและ
สุขภาพ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ มี
นักศึกษา
พยาบาล ชั้นปี
ที่ 3 เข้าร่วม 
จำนวน 10 คน 

ใช้งบภายนอก
ในโครงการ
ชุมชนน่าอยู่
ภาคใต้ตอนบน 

4.65 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100)  
คือ นักศึกษา
พยาบาลเป็น
วิทยากร
ร่วมกับชุมชน
ในกิจกรรมการ
พัฒนาได ้

บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด คือ 
นักศึกษา
พยาบาลเป็น
วิทยากร
ร่วมกับชุมชน
ในกิจกรรมการ
พัฒนาได้ ร้อย
ละ 100 

- เพิ่มโครงการ   
”เตรียมความ
พร้อมให้
นักศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเป็น
ผู้นำกลุ่มจัด
กิจกรรม
ร่วมกับชุมชน” 
ในปีถัดไป 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

คน เป็นโค้ช ให้
นักศึกษา 
-ผู้นำชุมชน 
127 คน 

คณาจารย์ 
จำนวน 6 คน 

7 โครงการ smile & 
smart clinic 

เป็นการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมคลินิก
จิตบำบัด 155 
คน  

ดำเนินงานตาม
ช่วงเวลา 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ระดับมาก 
(ใช้แบบ
ประเมิน 3 
ระดับ ได้แก่ 
น้อย ปานกลาง 
มาก) 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
คือ ให้บริการ
แก่ผู้รับบรกิาร
ตามเป้าหมายที่
กำหนด 

ผลการบรกิาร 
1. ปิดเคสได้  
ร้อยละ 61.5 
2. นัดต่อเนื่อง 
ร้อยละ 33.9 
3. ส่งต่อ  
ร้อยละ 4.6 

ห้องน้อย ต้อง
คอยคิวนาน 

พัฒนาระบบ
การนัดใหท้ิ้ง
ระยะห่างการ

นัดให้เหมาะสม
กับการบำบัด
รายบุคคล  

8 โครงการส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพทาง
เพศในวัยรุ่นเพื่อป้องกัน
การตัง้ครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

จัดครบตาม
กิจกรรม 2 
กิจกรรม คอื 1) 
ส่งเสริมการ
ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ และ 
2) ป้องกัน
โรคติดต่อทาง

จัดกิจกรรม 
วันที่ 26 
มิถุนายน และ 
28 มถิุนายน 
2561 

ใช้งบประมาณ
4,827 บาท 

(ร้อยละ 
96.54) 

4.55 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
คือ นักศึกษามี
ความรู้และ
ประสบการณ์
การจดักิจกรรม 
ส่งเสริมการ
ป้องกันการ

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 
นักศึกษา 8 คน 
อาจารย์ 4 คน 
นักเรียน ม.2 
81 คน 
บุคลากรของ
เทศบาล 1 คน 

จำนวนนักเรียน
ต่อกลุ่มมาก

เกินไป 

พัฒนา
นักศึกษาแกน
นำเป็นพี่เลี้ยง
ประจำกลุ่มให้

มีความ
เหมาะสมกับ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

เพศสัมพันธ ์ ตั้งครรภ์ และ 
ป้องกัน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์

กิจกรรม 

 
ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการตามแผนพัฒนาวิชาชพี ปี 2562 

 
ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

9 โครงการการวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลทางคลินิก 
(clinical reasoning) 
สำหรับพยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลศิษย์เก่า และ
อาจารยพ์ยาบาล  

จัดครบตาม 
กิจกรรม คือ 
จัดอบรม 
clinical 
reasoning  

จัดกิจกรรม 
วันที่ 22-24 
มีนาคม 2561 

ใช้งบประมาณ
จากการ
ลงทะเบียนผู้
เข้ารับการ
อบรม  

4.51 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
คือผู้อบรมมี
ความเข้าใจ 
และนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ได้  
 

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 
1) ผู้อบรม
เข้าใจแนวคิด 
ร้อยละ 4.17 
2) ผู้อบรม
เข้าใจ 
concept 
mapping ร้อย

ไม่มี จัดกรณีศึกษา
ให้ครอบคลุม 
area มากขึ้น 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

ละ 4.02 
3) นำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
ร้อยละ 4.22  

10 โครงการการพฒันา
สมรรถนะการคดิอย่างมี
เหตุผลเชิงคลินกิสำหรับ
นักศึกษาและพยาบาลพี่
เลี้ยงสำหรับนักศึกษา
แกนนำและพยาบาลพี่
เลี้ยงประจำแหล่งฝึก  

จัดครบตาม 
กิจกรรม คือ 
ขยายผลให้
กระบวนการ
คิดอย่างมี
เหตุผลเชิง
คลินิกทางการ
พยาบาลของ
นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร์สู่สังคม
พยาบาล
วิชาชีพ 
 
 

จัดกิจกรรม 
เตรียม
นักศึกษาและ
อาจารย์ 22-29 
ตุลาคม พ.ศ. 
2560 
จัดกิจกรรม
ขยายผลที่
แหล่งฝึก รพ.
พัทลุง 
วันที่ 13-14 
มกราคม 2561 

ใช้งบประมาณ
จากโครงการ 
social 
engagement 
จำนวน 
20,000บาท 
(ร้อยละ 100)  

4.80 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
คือนักศึกษา 
อาจารย์มีความ
เข้าใจ และ
นำไปขยายผลสู่
พยาบาล
วิชาชีพในแหล่ง
ฝึกได้  
 

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 
1) ผู้อบรม
เข้าใจแนวคิด 
ร้อยละ 4.17 
2) ผู้อบรม
เข้าใจ 
concept 
mapping ร้อย
ละ 4.02 
3) นำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
ร้อยละ 4.22  

นักศึกษามี
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
มาก ไม่ค่อยมี

เวลาว่าง 

จัดกิจกรรม
นอกเวลาเรียน 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

11 โครงการการอบรมฟื้นฟู
วิชาการสำหรับพยาบาล 
เวชปฏิบัติทั่วไป  

จัดครบตาม 
กิจกรรม คือ 
อบรมฟื้นฟู
วิชาการสำหรับ
พยาบาล 
เวชปฏิบัติ
ทั่วไป 

จัดกิจกรรม  
28 สิงหาคม – 
1 กันยายน 
2561 

ใช้งบประมาณ
จากการ
ลงทะเบียนผู้
เข้ารับการ
อบรม จำนวน 
295,500 บาท 

4.30 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
คือผู้อบรมมี
ความเข้าใจ 
และนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ได้  
 

บรรลุตาม
ตัวชี้วัด คือ 
ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความคิดเห็น
เรื่องเนื้อหา
เหมาะสมและ
นำไป
ประยุกตใ์ช้ได้ 
ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.32)  

ระยะเวลาการ
ประชาสัมพันธ์
น้อย 

-เพิ่มระยะเวลา
การ
ประชาสัมพันธ์
นานขึ้นอย่าง
น้อย 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการตามแผนพัฒนาชุมชนและสังคม 2561 
 

ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

12 โครงการบรกิารวิชาการ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม 
(Social Engagement)  

ครบตาม
กิจกรรม
ทั้งหมด มี 4 
กิจกรรม คือ 1) 
ประชุมวิชาการ 
2) สนับสนุน
กิจกรรมการ
สร้างชุมชน
เข้มแข็ง 3) 
ถอดบทเรียน 
4) สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

จัดกิจกรรม
ตามช่วงเวลา 
ในเดือนตุลาคม 
2560 – 
สิงหาคม 2561 

ใช้งบประมาณ 
200,000 บาท 
(ร้อยละ 100) 

4.25 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100)  
มี 2 
วัตถุประสงค์ 
คือ 1) อาจารย์
และนักศึกษามี
ความรู้ ทกัษะ 
และ
ประสบการณ์
ดำเนินงานพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อ
สังคม 2) สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนใน
ภาคีเครือข่าย 
 

บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 100) มี 4
ตัวชี้วัด 1) 
ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม 
จำนวน 19 
ชุมชน 2) 
ชุมชนนำ
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
จำนวน 10 
ชุมชน 

มีระยะเวลาจัด
กิจกรรมกับ
ชุมชนน้อย (ได้
เฉพาะช่วงปิด
เทอม) 

วางแผนงาน
ใหม่ โดย
กำหนดห้วง
เวลาจัด
กิจกรรมในช่วง
ปิดเทอม 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

13 โครงการพันธกิจสัมพันธ์
ชุมชนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุท่าศาลาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ครบตาม
กิจกรรม
ทั้งหมด มี 3 
กิจกรรม คือ 1) 
การจดัการ
ข้อมูลผู้สูงอายุ 
2) การพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ 3) 
เรียนรู้การ
กำกับตดิตาม
นโยบายและ
ทิศทางการ
ดูแลเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

จัดกิจกรรม
ตามช่วงเวลา 
ในเดือน
ธันวาคม 2560 
– 20 กันยายน 
2561 

ใช้งบประมาณ  
272,500 บาท 
(ร้อยละ 100) 

4.32 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100)  
วัตถุประสงค์ 
คือ 1) เพื่อ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัย
และชุมชน 2)  
เพื่อให้เกิดแนว
ทางการดูแล
ผู้สูงอายุโดย
ชุมชน บูรณา
การพันธกิจ
สัมพันธ์ชุมชน 
ของภาคี
เครือข่าย    

บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 100) 
ตัวชี้วัด 1)  
ภาคีเครือข่าย 
เข้าร่วม
กิจกรรม
โครงการ ร้อย
ละ 80 2) ภาคี
เครือข่ายนำ
ข้อมูลไปใช้ได้ 
ร้อยละ 60 3) 
ภาคีเครือข่าย
นำข้อตกลงไป
กำกับตดิตาม
นโยบายและ
ทิศทางการ
ดูแลผู้สูงอายุ 
ได้ ร้อยละ 60  

ไม่มี การพัฒนาองค์
ความรู้ต่อเนือ่ง 
  
(ในโครงการนี้
ได้รูปแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุ
ระดับตำบล ใน
ระยะต่อไปได้
พัฒนาต่อใน
รูปแบบของ
การดูแล
ผู้สูงอายุระดับ
อำเภอ) 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

14 โครงการชุมชนน่าอยู่
ภาคใต้ตอนบน  

ครบตาม
กิจกรรม
ทั้งหมด มี 5 
กิจกรรม คือ 1) 
การค้นหาพื้นที่
เป้าหมาย 2) 
การพัฒนา
ศักยภาพ 3) 
การตดิตาม
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 4) 
การพัฒนา
ระบบข้อมูล
เพื่อการติดตาม
เชิงผลลัพธ์ 5) 
การบริหาร
จัดการ
โครงการ 
 

จัดกิจกรรม
ตามช่วงเวลา 
ในเดือน 
ตุลาคม 2559 
ถึงเดือน 
พฤษภาคม 
2561 

ใช้งบประมาณ 
9600,250 
บาท 
(ร้อยละ 100) 

4.50 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100)  
วัตถุประสงค์ 
คือ หน่วย
จัดการมี
ศักยภาพ
ติดตาม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
ชุมชนให้
ดำเนินงานตาม
เป้าหมายที่
กำหนดไว้ทุก
ชุมชน 
 

บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 100) มี 5
ตัวชี้วัด 1) เกิด
หน่วยจัดการ
พื้นที่ 1 หน่วย 
2) เกิดทีม
วิชาการ 42 
คน 3) เกิดแกน
นำชุมชน 430 
คน 4) เกิด
พื้นที่เรียนรู้ 70 
พื้นที่ 5) เกิด
ข้อเสนอ
โครงการพัฒนา
ชุมชนต่อเนื่อง 
62 โครงการ 

1) ทีม
สนับสนุน
วิชาการมี
ทักษะการ
เขียนงาน
วิชาการนอ้ย 
2) ชุมชนมี
ทักษะการ
จัดทำแผน
ชุมชนน้อย 

จัดหลักสูตร
อบรม 2 
หลักสูตร 1) 
การโคช และ 
2) ผู้นำชุมชน
อัจฉริยะ 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

15 โครงการองคก์รกลาง
ร่วมสร้างเมืองคอนสู่
ชุมชนสุขภาวะ  

ครบตาม
กิจกรรม
ทั้งหมด มี 4 
กิจกรรม คือ 1) 
ระยะก่อหวอด 
2) ระยะ
วิเคราะห์เมือง 
3) ระยะสร้าง
เมืองคอนสู่
ชุมชนสุขภาวะ 
4) ระยะ
ประเมิน
สรุปผล 

จัดกิจกรรมช้า
กว่ากำหนด 2 
เดือน 

รออกี 1 เดือน 4.50 บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ 100)  
มี 3 
วัตถุประสงค์ 
คือ 1) 
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ 
“สภาผู้นำเมือง
คอน” 2)
องค์กรกลาง
เป็นหน่วย
จัดการ
สนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะ
เชิงพื้นที่ 3) 
ศึกษาวิจัยให้
เห็น
กระบวนการ

บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด (ร้อย
ละ 100) มี 4
ตัวชี้วัด 1) เกิด
สภาผู้นำเมือง
คอน จำนวน 
20 คน 2) เกิด
แผนพัฒนา
เมืองคอนที่
สอดคล้องกับ
บริบท 3) เกดิ
ทีมพี่เลี้ยง
จำนวน 20 คน 
4) เกิดองค์
ความรู้จากการ
ศึกษาวิจัย 

เกิดน้ำท่วมใน
พื้นที ่

ขยายเวลา
ดำเนินงานไป 
2 เดือน 



ลำ 
ดับ 

กิจกรรม/ โครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความ

พึงพอใจ 

ผลความสำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางการ
พัฒนาต่อ ตามกิจกรรม ตามช่วงเวลา ตาม

งบประมาณ 
บรรลุตาม

วัตถุประสงค ์
บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

และ
ประเมินผลเชิง
พัฒนา 
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