
 
 

 

 
สรุปรายงานการประเมนิผล 

 
 

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน  
(ลูกฮักลูกแพง) ปที่ 7 

กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลกูฮักสูครอบครัวอุปถมัภ) 
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ วัดศรีไค บานศรีไคออก หมูที ่4 ตําบลเมืองศรีไค  

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 



 
 

คํานํา 
 

สรุปรายงานการประเมินผลโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน และใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน  
(ลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7 กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักสูครอบครัวอุปถัมภ) จัดทําข้ึนเพ่ือ
รายงานผลดําเนินกิจกรรม ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ณ วัดศรีไค บานศรีไคนอก อ.วารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมในครั้งนี้คาดหวังใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกชุมชน เครือขาย และสังคมตาม
พันธกิจขององคกร และตอบสนองความตองการของชุมชนพัฒนาแหลงเรียนรูและเกิดเปนชุมชนตนแบบดาน
การดูแลสุขภาพโดยใชรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ และระบบการเยี่ยมบานบูรณาการโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม เขากับพันธกิจดานตางๆ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา อันจะทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกชุมชน  

ท้ังนี้ การดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจากหลายฝาย ใครขอขอบพระคุณคณาจารย
และบุคลากรทุกทานท่ีมีสวนรวมคิดและดําเนินการทําใหกิจกรรมในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
ดวยความขอบคุณ 

           คณะผูจัดทํา 
 

  



 
 

สารบัญ 

            
           หนา 
 
สรุปผลการประเมินผลโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการ 
โดยใชชุมชนเปนฐาน(ลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7  
กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักสูครอบครัวอุปถัมภ)   1 

การประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 3 
ผลสะทอนคิดจากการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   4 

ภาคผนวก          6 
- รายละเอียดโครงการเสนออนุมัติ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- เอกสารท่ีเก่ียวของ ( คํากลาวรายงาน, คํากลาวเปดงาน) 
- ภาพประกอบกิจกรรม
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สรุปผลการประเมินผล 
โครงการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (ลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7 
กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักสูครอบครัวอุปถัมภ) 

 
โครงการศึกษาสขุภาวะชุมชน และใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน(ลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7 

กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักสูครอบครัวอุปถัมภ) จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลดําเนิน
กิจกรรม ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ณ วัดศรีไค บานศรีไคนอก อ.วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
กิจกรรมในครั้งนี้คาดหวังใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกชุมชน เครือขาย และสังคมตามพันธกิจขององคกร 
และตอบสนองความตองการของชุมชนพัฒนาแหลงเรียนรูและเกิดเปนชุมชนตนแบบดานการดูแลสุขภาพโดย
ใชรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ และระบบการเยี่ยมบานบูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคม เขากับพันธ
กิจดานตางๆ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา อันจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน  
 จากการจัดกิจกรรมผูเขารวมรอยละ 90.3 คิดเห็นตอการจัดกิจกรรมในทุกดานอยูในระดับมาก       
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดไปประยุกตใชชีวิตประจําวันสูงท่ีสุด 
(4.38±.59) รองลงมาคือ ไดรับการประเมินภาวะสุขภาพและไดรับความรูในการสงเสริมสุขภาพตนเอง 
(4.30±.56, 4.26±.58) ตามลําดับ  

การประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาประเมินภาวะสุขภาพ พบวา 
กิจกรรมทําใหนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากชั้นเรียนไปฝกปฏิบัติจริงมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก
ท่ีสุด (4.57 ±.50) รองลงมาคือทําใหนักศึกษาไดรับทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (4.47 ± .63) และ
กิจกรรมมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระท่ีเรียน (4.23 ±.57) ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรู
กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 8.515 ,        
p < .001 ) ท้ังนี้ขอคิดเห็นจากการสะทอนคิดการเรียนรูการบูรณาการการเรียนการสอน ประโยชนและสิ่งท่ี
ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม พบวา รอยละ 93.33 สามารถนําความรูและประสบการท่ีไดรับไปปรับใชได 
รอยละ 80 การเขารวมกิจกรรมทําใหเรียนรูการทํางานเปนทีม รอยละ 73.33 สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 
และรอยละ 70 การเขารวมกิจกรรมทําใหเรียนรูการทํางานเปนข้ันตอน  

ท้ังนี้มีขอเสนอขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรม ไดแก อยากใหจัดกิจกรรมทุกเดือน และมีการ
ดูแลไปลงพ้ืนท่ีทุกเดือน มองวาเปนกิจกรรมท่ีดีควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ดานสถานจัดงานควรมี
บริเวณกวางมากข้ึนเนื่องจากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมคอนขางมากทําใหพ้ืนท่ีคับแคบ และควรปรับปรุงดาน
เครื่องเสียงใหเสียงชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
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สรุปผลการประเมินผล   
โครงการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (ลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7  
กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักสูครอบครัวอุปถัมภ) 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 
ณ วัดศรีไค  บานศรีไคออก ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  

 
1.  การประเมินผลการจัดกิจกรรมสําหรับผูเขารวมโครงการ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 มีผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถาม 216 คน เพศหญิงจํานวน 195 คน (รอยละ 90.3) และเพศชาย
จํานวน 21 คน (รอยละ 9.7) ผูเขารวมโครงการมีอายุ 18–89 ป อายุเฉลี่ย 31.1 ป สวนใหญเปนนักศึกษา 
จํานวน 157 คน (รอยละ 72.7) รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร จํานวน 42 คน (รอยละ 19.4)  
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม 
  ขอมูลความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมของผูเขารวมโครงการพบวาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตอการจัด
กิจกรรมในทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดไป
ประยุกตใชชีวิตประจําวันสูงท่ีสุด (4.38±.59) รองลงมาคือ ไดรับการประเมินภาวะสุขภาพและไดรับความรูใน
การสงเสริมสุขภาพตนเอง (4.30±.56, 4.26±.58) ตามลําดับ และมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
(4.32±.54) โดยพึงพอใจรูปแบบกิจกรรมมากท่ีสุด (4.43±.59) รองลงมาคือ อาหารมีความเหมาะสม 
(4.40±.60) (ตารางท่ี1) 
 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม 
 
       คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับ 
1. ประโยชนท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรม 
 1.1 ไดรับการประเมินภาวะสุขภาพ  4.30  .56  มาก 
 1.2 ไดรับความรูในการสงเสริมสุขภาพตนเอง  4.26  .58  มาก 
 1.3 สามารถนําความรูและประสบการณ   4.38  .59  มาก 
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
2. ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 
 2.1 รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม  4.43  .59  มาก 

2.2 สถานท่ีในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.31  .61  มาก 
2.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.31  .69  มาก 
2.4 การอํานวยความสะดวกและการตอนรับ 4.31  .59  มาก 
     ของเจาหนาท่ีมีความเหมาะสม 
2.5 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม  4.40  .60  มาก  

 
          ความพึงพอใจโดยรวม                         4.32            .54              มาก 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- อยากใหจัดกิจกรรมทุกเดือน และมีการดูแลไปลงพ้ืนท่ีทุกเดือน 
- อยากใหมาจัดอีก 
- สถานท่ีจัดงานเล็กเกินไป (3) 
- ระยะเวลาดําเนินการควรแลวกอน 12.00 น. เครื่องเสียงไมคอยดังและฟงไมชัด  

เปนโครงการท่ีดีมาก 

 
2. ผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอผลสําเร็จของการบูรณาการ 
  
       คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับ 
1. ดานความรูและประสบการณท่ีไดรับ   4.10  0.48  มาก 
2. กิจกรรมมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระท่ีเรียน  4.23  0.57  มาก 
3. การเขารวมกิจกรรมทําใหมีความรูเขาใจ    
ในเนื้อหาวิชาเรียนมากข้ึน     4.17  0.59  มาก 
4. นําความรูท่ีไดจากชั้นเรียนไปฝกปฏิบัติจริง  4.57  0.50  มากท่ีสุด 
5. ไดรับทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม   4.47  0.63  มาก 
6. ระดับความรู กอน เขารวมกิจกรรม   3.23  0.63 
7. ระดับความรู หลัง เขารวมกิจกรรม   4.23  0.68 
 
 

จากตารางความคิดเห็นตอผลสําเร็จของการบูรณาการ พบวา กิจกรรมทําใหนักศึกษาสามารถนํา
ความรูท่ีไดจากชั้นเรียนไปฝกปฏิบัติจริงมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด (4.57 ±.50) รองลงมาคือทํา
ใหนักศึกษาไดรับทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (4.47 ± .63) และกิจกรรมมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
ท่ีเรียน (4.23 ±.57) ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 8.515 , p < .001 ) รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม 
  

 คาเฉลี่ย SD t p 

กอนการเขารวมกิจกรรม 
หลังการเขารวมกิจกรรม 

3.23 
4.23 

0.63 
0.68 

8.515 
 

< .001 

       
ท้ังนี้ผลสําเร็จจากการบูรณาการประเมินโดยการสะทอนคิดการเรียนรูการบูรณาการการเรียนการ

สอน พบวา จากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษามองวาเปนประโยชน รอยละ 93.33 สามารถนําความรูและ
ประสบการท่ีไดรับไปปรับใชได รอยละ 80 การเขารวมกิจกรรมทําใหเรียนรูการทํางานเปนทีม รอยละ 73.33 
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได และรอยละ 70 การเขารวมกิจกรรมทําใหเรียนรูการทํางานเปนข้ันตอน  
 



4 
 

ประเด็นขอคิดเห็นสะทอนคิดจากการเขารวมกิจกรรม 
1. ส่ิงท่ีนักศึกษาไดเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนหัวขอนี้คืออะไร 

1) ไดนําความรูภาคทฤษฎี และทักษะทางการพยาบาลในการตรวจรางกายมาใชกับ
สถานการณจริง โดยใหการตรวจรางกายใหกับพอฮักแมฮัก  

2) ไดเรียนรู การนําความรูไปปฏิบัติจริงในการตรวจสุขภาพของคนในชุมชนหาความ
ผิดปกติของสุขภาพ แลวหาแนวทางแกไข 

3) เรียนรูการประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ แบบแผนสุขภาพของกอรดอน มาใช
ในการเก็บขอมูล เพ่ือใหการดูแลสุขภาพ ประเมินสุขภาพรางกาย ของพอฮักแมฮักไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม 

4) ไดเรียนรูทักษะการสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ 
5) ไดเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชน และการทํางานเปนทีม  
6) เรียนรูข้ันตอนกระบวนการทํางานตางๆ 
7) ไดรับความรูเรื่องโรคเรื้อรัง  

2. ความรูสึก/ความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการเรียนการสอนหัวขอนี้อยางไร 
1) เปนกิจกรรมโครงการท่ีดีท่ีกอใหเกิดท้ังความรู และทักษะในการปฏิบัติงานไดเปน

อยางดี 
รวมท้ังการมีสวนรวมทํางานเปนทีม 

2) ไดประเมินตรวจผูปวยจริงๆเปนครั้งแรก  
3) รูสึกดี สนุกในการลงตรวจสุขภาพฮัก สรางสัมพันธภาพท่ีดี 
4) รูสึกดีไดนําความรูท่ีไดเรียนมาใชจริง ไดลงมือปฏิบัติจริงๆ 
5) รูสึกวาเปนกิจกรรมท่ีสามารถบูรณาการความรูจากหองเรียนมาใชใสถานการณจริงได

เปนอยางดี 
6) เปนประโยชนตอการนําไปปฏิบัติในวิชาชีพมาก และยังเสริมสรางความรูใหตนเอง 

และนําไปใชกับพอแมฮัก หรือคนในครอบครัวของตนได 
7) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ีดี เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําความรูท่ีไดเรียน

ในหองและฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการไปฝกปฏิบัติจริงกับผูรับบริการพอฮักแมฮักในชุมชน 
8) มีความรูสึกวา หัวขอนี้ทําใหตัวดิฉันไดความรูและประสบการหลายๆอยาง ในการ

ตรวจรางกาย 
9) มีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการทํากิจกรรมครั้งนี้ และมี

ความสุขท่ีไดเห็นแมฮักมีรอยยิ้ม 
10) รูสึกดีมาก เพราะเหมือนไดฝกจริงกอนจะข้ึนฝกเพ่ือเตรียมตัวและไมเกร็งเวลาข้ึนฝก

และไดนําความรูท่ีเรียนมาใชจริง 
11) รูสึกภาคภูมิใจท่ีเราสามารถดูแลชีวิตคนๆหนึ่งไดถึงแมวาจะเพียงแคจุดเริ่มตน นับวา

เปนกิจกรรมท่ีดีท่ีจะทําใหเราไดเรียนรูจากประสบการณมากท่ีสุด 
12) เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี ท่ีสามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆได 
13) มีความรูสึกตอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้  ถือเปนกิจกรรมท่ีดีมากคะ ทําใหเรา

ไดฝกปฏิบัติจริงจากการเรียนในหองทําใหเราไดรับประสบการณมากข้ึน กลาพูดกลาทํามากข้ึน 
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14) รูสึกประทับใจและภูมิใจกับการท่ีไดตรวจกอนข้ึนปฏิบัติบนวอรดทําใหไดรับ
ประสบการณท่ีไมใช เพียงแกประสบการณในหองเรียน 

3. จากการเรียนรูในหัวขอนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร 
1) สามารถใชความรูท่ีไดรับมาไปใชประโยชนอยางแทจริง 
2) สามารถนําความรูจากวิชาประเมินภาวะสุขภาพไปประเมินสุขภาพเบื้องตนไดเพ่ือ

ตรวจสอบความผิดปกติชองรางกาย สามารถท่ีจะประเมินภาวะสุขภาพใหกับครอบครัว ใหกับคนท่ี
เราตองการจะดูแลไดอยางถูกตอง  สามารถตรวจสุขภาพแมฮักไดอยางถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

3) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการตรวจรางกายผูปวยในโรงพยาบาลหากข้ึนฝก
ปฏิบัติท่ีโรงพยาบาล และสามารถนําไปใชตรวจประเมินผูปกครองท่ีบานวาอยูในภาวะปกติหรือไม 
หรือหากมีความผิดปกติจะไดรีบแกไขใหทันทวงที 

4) ใหคําแนะนําใหความรูกับแมฮัก เก่ียวกับการปรับตัวตอโรค 
5) นําไปใชการข้ึนฝกและใชในการตรวจรางกายใหผูปวยในโรงพยาบาล 
6) ใชประโยชนในการตรวจรางกายตรวจประเมินภาวะสุขภาพของผูรบับริการ 
7) ไดฝกฝนความชํานาญ ความคลองแคลวในการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ 
8) ใชในการประเมินความสามารถของตนเอง และปรับปรุงขอบกพรองของตนเอง 
9) สามารถนําไปใชในการข้ึนวอรดในโรงพยาบาล หรือแมกระท่ังลงไปในชุมชน ไปเยี่ยม

บาน สามารถท่ีจะปฏิบัติไดจริงและไดทําอยางคลองแคลว มีความม่ันใจ และสามารถท่ีจะประเมิน
ภาวะสุขภาพและใหคําแนะนําไดอยางเหมาะสมถูกตอง 

10) สามารถเก็บประสบการณและความรูท่ีไดไปใชไดในอนาคต 
11) นําไปตรวจรางกายกับผูปวย ฝกการพูด การบริหารเวลาในการตรวจรางกาย การเตรียม

ตัวเตรียมพรอมในการใหบริการกับผูปวย 
12) นําไปตรวจรางกายตัวเองและรางกายครอบครัวของคนท่ีตนเองรัก และดูแลใหความรู 

การดูแลสุขภาพท่ีถูกตอง 
 

4. ปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีอะไรบาง 
1) อากาศรอน สถานท่ีคับแคบ  
2) ตรวจรางกาย ไมคอยทัน เพราะเวลานอย ยังไมคลอง 
3) ระยะเวลานอยมาก ผูตรวจยังไมมีความชํานาญมากพอในการตรวจประเมินภาวะ

สุขภาพ 
5. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

1) กิจกรรมนี้ เปนกิจกรรมท่ีดีมาก แตอยากใหเพ่ิมระยะเวลาในการตรวจมากข้ึน และดูแล
ความเรียบรอย ครบถวนของอุปกรณ  

2) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนมาก ท้ังตอนักศึกษาท่ีไดฝกประสบการณการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการพัฒนาตนเอง ยังมีประโยชนตอคนในชุมชน เพราะบางครั้งแมฮักพอฮักไมได
มีโอกาสตรวจรางกายระบบตางๆอยางละเอียด การตรวจรางกายอยางละเอียดก็ทําใหไดเห็นบาง
ปญหาสุขภาพท่ีพอฮักแมฮักไมเคยรูมากอน จึงสามารถหาทางแกไขและรักษาไดกอนจะกลายเปน
ปญหาสุขภาพ อยากใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ตอๆไป 
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ภาคผนวก 
 

- รายละเอียดโครงการเสนออนุมัติ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- เอกสารท่ีเก่ียวของ ( คํากลาวรายงาน, คํากลาวเปดงาน) 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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คํากลาวรายงาน 
 

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7 

“กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน” 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันท่ี 4 ธันวาคม 2561  

ณ วัดบานศรีไค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
กราบเรียนทานประธานในพิธี 
 ………………………………………………….. 
     ขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงท่ีไดใหเกียรติ เปนประธานพิธีเปด โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน
และใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7 “กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัว
ในชุมชน” ในวันนี้ ดิฉันใครขอกลาวความเปนมาของโครงการดังนี้  

พันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ การใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือ
สงเสริมใหสังคมหรือชุมชนเข็มแข็ง การดําเนินโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตรไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแต ป 2555 จนถึงปปจจุบัน 

ผลการดําเนินโครงการดังกลาวกอใหเกิดผลดีท้ังตอชุมชนและสถาบันการศึกษา ท้ังนี้ชุมชนไดรับการ
บริการดานสุขภาพ มีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาสุขภาพของตนเอง กิจกรรมการมอบลูกฮักลูกแพงใหกับ
ครอบครัวอุปถัมภ ชวยพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาในหลายๆดานท้ังการนําองคความรูในหองเรียนไปใชใน
การดูแลครอบครัวอุปถัมภตามงานท่ีไดรับมอบหมายในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ การสรางสัมพันธภาพ ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนความสํานึกรักตอทองถ่ิน และคนในชุมชนรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งในการท่ีจะชวยสราง
และผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใชสังคมตามความคาดหวังชุมชน และกอใหเกิดเครือขายทางสังคม การจัดกิจกรรม
โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1. ใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกชุมชน เครือขาย และสังคมตามพันธกิจขององคกร และตอบสนอง
ความตองการของชุมชน 

2. พัฒนาแหลงเรียนรูและเกิดเปนชุมชนตนแบบดานการดูแลสุขภาพ โดยใชรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ 
และระบบการเยี่ยมบาน 

3. บูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคม เขากับพันธกิจดานตางๆ ไดแก การจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนานักศึกษา การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย  
ผูเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบดวย ผูนําชุมชน )อสม.กรรมการหมูบาน(  ประชาชนในพ้ืนท่ี นักศึกษา
พยาบาล  อาจารยและบุคคลากร  

การดําเนินงานครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจาก ทีมบุคลากร โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเมืองศรีไค รวมท้ังคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โอกาสนี้ดิฉัน
ใครขอเรียนเชิญ ............................... ประธานในพิธีกลาวเปดงาน โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการ
วิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7 “กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน” 

 
ขอกราบเรียนเชิญคะ  



19 
 

คํากลาวเปดงาน 
 

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7 
“กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน” 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันท่ี 4 ธันวาคม 2561  

ณ วัดบานศรีไค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เรียน   ทานรองคณบดีฝาย................   
ทานผูอํานวยการโรงพยาบาล  
คณาจารย  
ทานผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน 
ผูเขารวมกิจกรรมโครงการ 

  
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอตอนรับทุกทานเขารวมโครงการดวยความยินดี
เปนอยางยิ่ง ดวยตระหนักในพันธกิจการใหบริการวิชาการ คณะฯจึงไดจัดโครงการ “กิจกรรมเครือขายดูแล
ครอบครัวในชุมชน” ข้ึน ซ่ึงเปนกิจกรรมยอยในโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใช
ชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7  
 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) 
เปนโครงการท่ีคณะพยาบาลศาสตรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป โดยไดรับงบประมาณจากทางคณะฯและ
การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงทําใหสามารถดําเนินงานในดานการบริการวิชาการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 โครงการนี้มุงเนน เพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องสรางความเข็มแข็ง ยั่งยืน พัฒนาบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคใหสํานึกรักในทองถ่ิน มุงเนนท่ีจะพัฒนาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูดานสุขภาพ โดยจัดใหรายวิชาใน
หลักสูตรมีกิจกรรมการบูรณาการโดยชุมชนเปนฐาน ประกอบดวยกิจกรรมการมอบครอบครัวอุปถัมภให
นักศึกษาดูแล เยี่ยมบานครอบครัวอุปถัมภ และกิจกรรมสานสัมพันธครอบครัวอุปถัมภ กิจกรรมใหบริการ
วิชาการดานสุขภาพเผยแพรความรูทางดานวิชาการ อันจะทําใหเกิดเครือขายชุมชน และสังคมใกลเคียงเกิด
การเรียนรูรวมกันในดานวิชาการ และยังกอใหเกิดการพัฒนาในหลายๆดานท้ังชุมชนและผูรวมโครงการ 
อาจารย นักศึกษาไดมีการเรียนรูจากสถานการณจริง จากการบูรณาการการเรียนการสอน นอกจากนี้จะทําให
สามารถพัฒนาโจทยวิจัยท่ีสรางองคความรูท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนตอไป  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานท้ังในสวนของคณะพยาบาลศาสตร และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเมืองศรีไค ผูนําชุมชน วัดบานศรีไค ท่ีไดใหความอนุเคราะหสถานท่ีจัดกิจกรรม การประสานงาน
ในพ้ืนท่ี และทุกทานท่ีเก่ียวของ ท่ีมีสวนทําใหการดําเนินงานโครงการ 
 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปดงานโครงการโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการ
วิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปท่ี 7 “กิจกรรมเครือขายดูแลครอบครัวในชุมชน” 
ขอใหการดําเนินงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคทุกประการ  
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ภาพกิจกรรมโครงการ 
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