
คณะพยาบาลศาสตร์   วทิยาลยับัณฑติเอเซีย 
แผนปฏบิัตกิารงานบริการวชิาการแก่สังคม ฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2562 

(ภายใตร้ะบบประกนัคุณภาพ สกอ.ขอ้3.1 สภาการพยาบาล ขอ้17 สมศ.) 
ล ำดับท่ี 

ชื่อโครงกำร 
ชนิดโครงกำร 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ระยะ 
เวลำ 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สกอ สมศ 
สภำกำร
พยำบำล 

ยุทธศำสตร์
คณะพยำบำล

ศำสตร ์

ยุทธ 
ศำสตร์ 
วิทยำลยั 

ริ 
เร่ิม 

ต่อ 
เนื่อง 

ก้ำว 
หน้ำ 

1 โครงการพ่อต้นแบบ 
“ฮักลูก เลิกสูบยา” 
ตามรอยเท้าพ่อ ร.๙ 

 

  

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทัศนคติแก่อ
สม. ในการสร้างพลังอ านาจแก่ตนต่อ
ความตั้งใจในการเลิกยาสูบ 
     2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสร้าง
พลังอ านาจแห่งตนต่อความตั้งใจในการ
เลิกยาสูบให้ส าเร็จในชุมชนเขตเทศบาล
นครขอนแก่นอย่างยั่งยืน 
     3. เพื่อให้ อสม.สามารถจูงใจให้คน
ในชุมชนสามารถเลิกยาสูบให้ส าเร็จ 
     4. การเลิกยาสูบเพื่อสร้างพ่อ
ต้นแบบการเลิกยาสูบในชุมชนเขต
เทศบาลนครขอนแก่นอย่างยั่งยืน 

1.อสม.มีความรู้เกี่ยวกบัวธิีการเลิก
ยาสูบเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
2. อสม.มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการ
ท างานการควบคุมยาสูบในชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 
3.จ านวนพ่อต้นแบบเลิกยาสูบได้
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30  
4.มีรูปแบบการส่งเสริมการเลิก
ยาสูบแบบในชุมชนยั่งยืนอย่าง
น้อย 1 ชุมชน 
5.ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 
3.51 จากเต็ม 5 คะแนน 
 

ต.ค.
2562-
มี.ค. 
2563 
 

90,000 บ. 
(จาก
เทศบาล
นคร
ขอนแก่น) 

/ / / ย.5 ย.7 

2 โครงการพัฒนา
มาตรฐานตู้ยาโรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

 

  

     1. เพื่อให้ผู้บรหิาร ครู และ
เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบห้องพยาบาล
ได้รับความรู้ระบบการจัดการด้านยาใน
โรงเรียนอย่างเหมาะสม 
     2. เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาตู้
ยาโรงเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตู้ยา
โรงเรียน 
     3. เพื่อให้มีกระบวนการส่งเสริม
ความปลอดภัยจากการใช้ยาในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
     4. เพื่อให้โรงเรียนจัดการยาใน
โรงเรียนอย่างมีระบบ และมีคุณภาพ 

1.อสม.มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
เลิกยาสูบเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
2.อสม.มีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับ
การท างานการควบคุมยาสูบใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 
3.จ านวนพ่อต้นแบบเลิกยาสูบ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
4.มีรูปแบบการส่งเสริมการเลิก
ยาสูบแบบในชุมชนยั่งยืนอย่าง
น้อย 1 ชุมชน 
5.ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากเต็ม 5 คะแนน 
 

พ.ค.
2562-
ก.ย. 
2562 
 

84,000 บ. 
(จาก
เทศบาล
นครขอน 
แก่น) 

/ / / ย.5 ย.7 

3 โครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมการปฐม

 
  

   1. เพื่อให้ครูและนักเรียน
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการปฐม

-ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียน
ท่ีร่วมโครงการสามารถพัฒนา

เม.ย. – 
ก.ค. 63 

60,000 บ. 
(จาก 
สกอ.) 

/ / / ย.5 ย.7 



ล ำดับท่ี 
ชื่อโครงกำร 

ชนิดโครงกำร 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ระยะ 

เวลำ 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สกอ สมศ 
สภำกำร
พยำบำล 

ยุทธศำสตร์
คณะพยำบำล

ศำสตร ์

ยุทธ 
ศำสตร์ 
วิทยำลยั 

ริ 
เร่ิม 

ต่อ 
เนื่อง 

ก้ำว 
หน้ำ 

พยาบาลเบื้องต้นและ
การใช้ยาในโรงเรยีน 

The  development 
of instruction 
media and 
innovation for first 
aids  and drug use 
in school 

 

พยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาใน
โรงเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   2. เพื่อให้ครูและนักเรียน
สามารถใช้ส่ือ นวัตกรรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาใน
โรงเรียนประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องใน
หลักสูตร 
   3. เพื่อให้ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การใช้ยาในโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง  เหมาะสม 

สื่อ นวัตกรรมการปฐมพยาบาล
เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ย า ใ น
โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม 

-ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียน
ท่ีร่วมโครงการสามารถใช้สื่อ 
นวัตกรรมการปฐมพยาบาล
เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ย า ใ น
โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม 

4 โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน เขต
พื้นที ่จ. ขอนแก่น 
ได้แก่  

 

 

 

         

 4.1 การให้ความรู้
น้ ามันทอดซ้ า 

 

 

 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการใช้
น้ ามันทอดซ้ า  
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ 

    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
ความรู้หลังการอบรมเรื่องการใช้
น้ ามันทอดซ้ าในระดับ 3.51 ขึ้นไป 
    2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของการเขา้
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2562 
 
 

5,000 บ. 
(จาก

เทศบาล
นคร

ขอนแก่น) 
 

/ / / ย.5 ย.7 

 4.2 การให้ความรู้
ป้องกันภาวะไตเสื่อม 

 

 

 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ป้องกัน
ภาวะไตเสื่อม 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ 

   1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
ความรู้หลังการอบรมเรื่องความรู้
ป้องกันภาวะไตเสื่อมในระดับ 
3.51 ขึ้นไป 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของการเขา้
ร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 

ตลอดปี
การ 
ศึกษา 
2562 
 
 

5,000 บ. 
(จาก

เทศบาล
นคร

ขอนแก่น) 
 

/ / / ย.5 ย.7 



ล ำดับท่ี 
ชื่อโครงกำร 

ชนิดโครงกำร 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ระยะ 

เวลำ 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 
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สภำกำร
พยำบำล 

ยุทธศำสตร์
คณะพยำบำล

ศำสตร ์

ยุทธ 
ศำสตร์ 
วิทยำลยั 

ริ 
เร่ิม 

ต่อ 
เนื่อง 

ก้ำว 
หน้ำ 

 4.3 การให้ความรู้สูภ้ัย
มะเร็งเต้านม 

 

 

 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง  
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลด้วยโรคมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูก 
3.  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การคัด
กรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปาก
มดลูก โดยเน้นประสบการณจ์ริง 

   1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนน
ความรู้ในการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองอยา่งถูกต้องใน
ระดับ 3.51 ขึ้นไป 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อกจิกรรมการคัดกรอง
มะเร็งเต้านม และมะเร็งปาก
มดลูก ในระดับ 3.51 ขึ้นไป 
   3. นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมี
ความรู้ในการคัดกรองมะเร็งเต้า
นม และมะเร็งปากมดลูก ในระดับ 
3.51 ขึ้นไป 
 

19
ต.ค.62 
 

2,000 บ. 
(จาก

เทศบาล
นคร

ขอนแก่น) 
 

/ / / ย.5 ย.7 

 4.4  การให้ความรู้
ป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น/ตั้งครรภ์ไม่
พร้อม (OSCC)  

 

 

     1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการ
คุมก าเนิด และป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
      2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูก้ารให้
สุขศึกษาในเรื่องการคุมก าเนิด และ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

     1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจการจัดโครงการในระดับ 
3.51 ขึ้นไป 
     2. อาจารย์และนกัศึกษา
สามารถบริการวิชาการโดยการให้
สุขศึกษาในเรื่องการคุมก าเนิด และ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 

24 พ.ย.
62 

500 บ. 
ได้รับการ
สนับสนุน
เอกสาร
แผ่นพับ
ความรู้

จาก ศอ.7 

/ / / ย.5 ย.7 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

 
 

         

     5.1  งานประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติครั้งท่ี 
5(CASNIC) 

 

 

 

     1. เพื่อให้บริการสุขภาพและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

     1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงการที่จัดของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
     2. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
มีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพ
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

16 พ.ย. 
2562 

 

2,000 
บาท 
(จาก

วิทยาลัย) 

/ / / ย.5 ย.7 

      5.2   งานเครือข่าย
สถาบันการศึกษา
พยาบาลและ
สาธารณสุขจังหวดั

 

 

 

     1. เพื่อให้บริการสุขภาพและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

     1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงการที่จัดของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
     2. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
มีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพ

14-15
ธ.ค. 
2562 

 

2,000 
บาท 
(จาก

วิทยาลัย) 

/ / / ย.5 ย.7 



ล ำดับท่ี 
ชื่อโครงกำร 

ชนิดโครงกำร 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ระยะ 

เวลำ 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สกอ สมศ 
สภำกำร
พยำบำล 

ยุทธศำสตร์
คณะพยำบำล

ศำสตร ์

ยุทธ 
ศำสตร์ 
วิทยำลยั 

ริ 
เร่ิม 

ต่อ 
เนื่อง 

ก้ำว 
หน้ำ 

ขอนแก่นประจ าปี
การศึกษา 2562 
 

และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

      5.3 งานกีฬาสี
สานสมัพันธ์ภายใน
สถาบันประจ าปี
การศึกษา 2562 
 

 

 

 

     1. เพื่อให้บริการสุขภาพและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

    1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงการที่จัดของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
    2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีมีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพ
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

12-14
ก.พ. 
2563 

 

2,000 
บาท 
(จาก

วิทยาลัย) 

/ / / ย.5 ย.7 

     5.4  รับปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา  
2562 

   

1. เพื่อให้บริการสุขภาพและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ 

     1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงการที่จัดของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
     2. นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ
มีมีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพ
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

10 ม.ค. 
2563 

 

2,000 
บาท 
(จาก

วิทยาลัย) 

/ / / ย.5 ย.7 

      5.5 งานวันปัจฉิม
นิเทศ ประจ าปี
การศึกษา  2562 

 

 

 

     1. เพื่อให้บริการสุขภาพและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

    1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงการที่จัดของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
    2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพ
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เม.ย. 
2563 

 

2,000 
บาท 
(จาก

วิทยาลัย) 

/ / / ย.5 ย.7 

6 โครงการอบรม
พยาบาลพี่เลี้ยง 
ประจ าปี 2562 
โรงพยาบาล 
พริ้นซ์ปากน้ าโพ  
จ.นครสวรรค ์

 

 

 

   1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการเป็นพยาบาลพี่
เลี้ยง 
   2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

    1.คะแนนความรู้หลังการอบรม
เร่ืองการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงอยู่ใน
ระดับสูง  (6.68-10) 
    2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ธ.ค 62 – 
ก.ค.63 
 

25,000 
บาท 
(จาก

วิทยาลัย 
ร่วมกับ 

รพ.
ปากน้ าโพ) 

/ / / ย.5 ย.7 



ล ำดับท่ี 
ชื่อโครงกำร 

ชนิดโครงกำร 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ระยะ 

เวลำ 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สกอ สมศ 
สภำกำร
พยำบำล 

ยุทธศำสตร์
คณะพยำบำล

ศำสตร ์

ยุทธ 
ศำสตร์ 
วิทยำลยั 

ริ 
เร่ิม 

ต่อ 
เนื่อง 

ก้ำว 
หน้ำ 

7 บริการวิชาการแก่ศิษย์เกา่ 
และผู้สนใจเรื่อง 
“กฏหมายและจริยธรรม
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล” 

 

 

  

    1.  เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจของพยาบาลวิชาชีพในเรื่อง
กฏหมายและจริยธรรมส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
เข้าใจประเด็นกฎหมายและจริยธรรม
ที่เกี่ยวขอ้ง ท าให้สามารถปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานจริงของพยาบาลใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อยา่งถูกต้อง 
เหมาะสม  
    3.  เพื่อให้บริการวิชาการแก่
ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลยับัณฑิตเอเซีย  

    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจการจัดโครงการในระดับ 
3.51 ขึ้นไป 
 

มิ.ย. 63 จากค่าลง 
ทะเบียน  
70,000 บ. 

/ / / ย.5 ย.7 

8 โครงการบริการวิชาการ
ร่วมกับ Japan Heart 
International 
Foundation 

“ โครงการอาสาสมัคร
บริการสุขภาพข้าม
วัฒนธรรม ” 

 

 

 

1. อาสาสมัครบริการสุขภาพ
ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา Japan 
Heart ในชุมชนที่ห่างไกลในประเทศ
กัมพูชา 

2. แลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ด้านสุขภาพ ภาษา
สื่อสาร และวัฒนธรรมต่างๆ ระหว่าง
เครือข่ายจิตอาสาระหว่างประเทศ 
 

    1. คะแนนความพึงพอใจใน
ก า รบริ ก า รสุ ขภาพ  โ ดยก าร
สอบถามความคิดเห็นผู้รับบริการ   
    2. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้
ให้บริการสหสาขาวิชาชีพจาก
ประเทศญี่ปุ่น กัมพูชา พม่า และ
ไทย จาการสะท้อนข้อคิดเห็นใน
การประชุม ก่อน – หลัง การ
ปฏิบัติงาน 
 

พ.ค.63 50,000 
บาท 

/ / / ย.5 ย.7 

9 กิจกรรมบริการวิชาการ 
ฝึกภาคสนามร่วมใน
รายวิชาปฏิบัตกิาร
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 

  

 1. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์คณะพยาบาล
ศาสตร์ จิตสาธารณะ ภาวะผู้น า นอบ
น้อมถ่อมตน อดทนกับนักศึกษา 
 2. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการ
ท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  
3.  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริงใน
ชุมชนทางสุขภาพ 

1. นักศึกษามีคะแนนประเมินอัต
ลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ จิต
สาธารณะ ภาวะผู้น า นอบน้อมถ่อม
ตน อดทนกับนักศึกษาเฉลี่ย 
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
2. นักศึกษาสะทอ้นถึงทักษะการ
ท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพมากกว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม
โครงการเรียนรู้ตามสภาพจริงใน
ชุมชนทางสุขภาพ 

ธ.ค 62 – 
มี.ค.63 

 

120,000 
บาท 
(จาก

วิทยาลัย 
ร่วมกับ
มหา 

วิทยาลัย
ขอนแก่น) 

/ / / ย.5 ย.7 



ล ำดับท่ี 
ชื่อโครงกำร 

ชนิดโครงกำร 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ระยะ 

เวลำ 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สกอ สมศ 
สภำกำร
พยำบำล 

ยุทธศำสตร์
คณะพยำบำล

ศำสตร ์

ยุทธ 
ศำสตร์ 
วิทยำลยั 

ริ 
เร่ิม 

ต่อ 
เนื่อง 

ก้ำว 
หน้ำ 

10 กิจกรรมบริการวิชาการ 
ในรายวิชาปฏิบัตกิาร
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 

   

1. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์คณะพยาบาล
ศาสตร์ จิตสาธารณะ ภาวะผู้น า นอบ
น้อมถ่อมตน อดทนกับนักศึกษา 
 2. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการ
ท างานเป็นทีม  
3.  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู้
กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริงใน
ชุมชนทางสุขภาพ 

. นักศึกษามีคะแนนประเมินอัต
ลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ จิต
สาธารณะ ภาวะผู้น า นอบนอ้ม
ถ่อมตน อดทนกบันักศึกษาเฉลี่ย 
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
2. นักศึกษาสะทอ้นถึงทักษะการ
ท างานเป็นทีมมากกว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม
โครงการเรียนรู้ตามสภาพจริงใน
ชุมชนทางสุขภาพ 

ธ.ค 62 – 
มี.ค.63 
 

5,000 
บาท 
(จาก

วิทยาลัย) 

/ / / ย.5 ย.7 

 

ในปีกำรศึกษำ 2562 รวมโครงกำรทั้งสิ้น 10 โครงกำร  
 

 
  



ยุทธศำสตร์ วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย 
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ วิทยาลัยจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับนานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ชุมชนเป็นฐำนกำรเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงบัณฑิตให้มีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ : พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพพร้อมใช้ โดยจัดการเรียนการสอนที่ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ผลิตพยำบำลชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน 
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตกลับถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงผลงำนวิจัยเชิงนวัตกรรมสหสำขำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัย และนวัตกรรม กับเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำหลักสูตรดูแลผู้สูงอำยุด้วยหัวใจบริกำรและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
เป้าประสงค์ : สร้างหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงเครือข่ำย U.volunteer Spirit Networking ในและต่ำงประเทศและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมสนับสนุน อาจารย์และนักศึกษา เพื่อสร้างเครอืข่าย Volunteer Spiritual และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม           

ยุทธศำสตร์ที่ 7 แนวปฏิบัติที่ดีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
เป้าประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบการปฏิบตัิที่ดีงามประกันคณุภาพการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างงานทุกฝ่าย 

 
 
 

 


