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คํานํา 
              เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป้นอีกภารกิจที่สําคัยของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว อีกทั้งเห็นถึงประโยขน์อันเกิดจากการ
ให้แก่บริการแก่สังคม ดังนั้น จึงมีดําเนินการจัดทโครงการในปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความสําคัญในการ
สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและเขตจังหวัดใกล้เคียง  
                เพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนเพ่ือให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ ภายใต้บริบทของชุมชน ซ่ึงสอดคล้องตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศในการขับเคล่ือนสู่ประเทศไทย ๔.๐ในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐาน
ความพอเพียงนอกจากน้ียังเป็นการนําความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาทฤษฎีนํามาสู่การปฏิบัติ
จริง 
                บัดนี้ โครงการได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ทํารายงานผล
การดเนินโครงการฉบับนี้ โดยคาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย 
 
  สุพัตรา  เกียรติเจริญศิริ 
      มีนาคม 2562 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 จากที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการจัดโครงการบริการวิชาการเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
พัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรวมทั้งค้นหาเด็กปฐมวัยที่มพัีฒนาการล่าช้า เพ่ือส่งต่อข้อมูล
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง และนักศกึษาได้ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริง โดยสถานที่
ที่จัดโครงการคือ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2562 
 ผลการดําเนินงานพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 188.8 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 82.8 ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.2 และระดับความรู้เก่ียวกับการประเมินพัฒนาการเด็กเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 0.6 ซึ่งจาก
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยมีเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการจํานวน 103 คน พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการตาม
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) มีพัฒนาการที่สมวัยไม่พบเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าซึ่งทางคณะผู้จัดโครงการได้แนะนําวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับวัย รวมทั้งการใช้
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ให้แก่ผู้ปกครอง เพ่ือให้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับ
ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรของตนเองต่อไป 
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รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงาน 
 

รายละเอียดโครงการ 
 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
   เด็กปฐมวัย 
ความสอดคล้องกับมาตรการ/นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 มาตรการ : ใหบ้ริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการ 
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 นโยบาย : การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย. 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสุพัตรา  เกียรติเจริญศิริ  หัวหน้าโครงการ 
 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู   ผู้ร่วมโครงการ 
 นางภรณี  แก้วลี   ผู้ร่วมโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัยเด็กเป็นช่วงชีวิตที่มีความสําคัญต่อพัฒนาการตลอดช่วงชีวิตเด็กไม่ได้มีการเติบโตแต่เพียง
ขนาดเพียงอย่างเดียวแต่มีการพัฒนาในทุกๆด้านขึ้นกับตัวเด็กและสิ่งต่างๆรอบๆตัวเด็กแต่ละคนมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับพลวัตรของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ
สิ่งแวดล้อมภาวะสุขภาพและแรงสนับสนุนจากสังคมซึ่งมีส่วนสําคัญในการสร้างคุณภาพชีวิต
พัฒนาการที่ดีจึงเป็นความรับผิดชอบหลักของสังคมครอบครัวจึงเป็นสิ่งแวดล้อมแรกที่สามารถ
ส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตและหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ด้วยการอบรมเลี้ยงดูโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในช่วงวัย๓ขวบแรกซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ในส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์  ด้านพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดย
การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม โดยพัฒนา
หลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสําคัญต่างๆ อาทิ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจํา 
ทักษะการควบคุมอารมณ์  ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่
กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และ
ความเป็นมืออาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,๒๕๖๐)  
 รายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เขตสุขภาพที่ 
๑๐ รอบที่ ๒พบว่าเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่๑๐ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเพียงร้อยละ๗๖.๔โดย
จังหวัดศรีสะเกษมีความครอบคลุมของการคัดกรองมากที่สุด (ร้อยละ๘๒.๘) รองลงมาคือจังหวัด
อุบลราชธานี (ร้อยละ๘๐.๓) จังหวัดมุกดาหาร (ร้อยละ๗๐.๓) จังหวัดยโสธร (ร้อยละ๖๓.๐)และ
จังหวัดอํานาจเจริญ (ร้อยละ๕๔.๗) ตามลําดับในส่วนของร้อยละของเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
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จากการคัดกรองคร้ังแรกซึ่งต้องพบไม่น้อยกว่าร้อยละ๒๐ในภาพรวมของเขตพบร้อยละ๑๗.๔๗โดย
จังหวัดอุบลราชธานีพบเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากที่สุดส่วนจังหวัดที่มีพัฒนาสมวัยตําที่สุดคือ
จังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ๙๓.๒) 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความสําคัญในการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและเขตจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพให้กับ
ประชาชนเพ่ือให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ ภายใต้บริบทของ
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย ๔.๐ในกลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียงนอกจากน้ียังเป็นการนําความรู้ที่ได้จากการ
เรียนในรายวิชาทฤษฎีนํามาสู่การปฏิบัติจริง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๒. เพ่ือค้นหาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า และส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 
๓. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
๔. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริง 

กลุ่มเป้าหมาย 
 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  

 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ๑๒๕ คน 
 
 
 
แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ . แต่งต้ังคณะกรรมการและจัด
ประชุม 

            

๒. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
๓. จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

            

๔. สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํา
รายงาน 

            

  
ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑– ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดําเนินโครงการ 
 ด้านสังคม: ๑.เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการได้รับการประเมินพัฒนาการตามคู่มือเฝ้าระวัง
   และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  ๒. เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อไปดูแลตาม
ระบบ 
 ด้านอ่ืนๆ :  - นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งเป็น
บทบาทหน่ึงพยาบาลวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 
๑. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕ 
๒. เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการและมีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการส่งต่อไปดูแลตามระบบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓ .  ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการในด้าน
ประโยชน์ของโครงการ 

ร้อยละ ๓.๕๑ 

 
 
 
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

แผนการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
วิชา - 
หลักสูตร - 
นักศึกษาช้ันปีที่ - 

 
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
การประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา 
 - นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริง 
การใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือสังคม 
 - เด็กปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนากาและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 
 - เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อตามระบบ 
การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลการดําเนินโครงการโดยนับจํานวนผู้ร่วมโครงการและใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ร่วมโครงการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด อาจรวมถึงแบบรวบรวมข้อมูลและประเมินผลที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําขึ้นเองเพ่ือประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
รายละเอียดงบประมาณ 
หมวดที่ ๑ หมวดค่าตอบแทน (รวม ๐.๐๐) 
 หัวข้อ ๑.๑ หมวดค่าตอบแทนวิทยากร (รวม ๐.๐๐) 

- วิทยากรภายนอก (รวม ๐.๐๐) 
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- วิทยากรภายใน (รวม ๐.๐๐) 
หัวข้อ ๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รวม ๐.๐๐) 
- วันเวลาราชการ (รวม ๐.๐๐) 
- วันหยุดราชการ (รวม ๐.๐๐) 
หัวข้อ ๑.๓ ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (รวม 0.00) 

หมวดที่ ๒ หมวดค่าใช้สอย (รวม ๙,๕๕๐ บาท) 
 หัวข้อ ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รวม ๔๐๐.๐๐) 

- จํานวน ๕๐ กิโลเมตร x ราคา/กิโลเมตร ๔ บาท x ๒ เที่ยว = ๔๐๐ บาท 
- ค่าที่พัก (รวม ๐.๐๐) 
- ค่าเบ้ียเลี้ยง (รวม ๐.๐๐) 
 
หัวข้อ ๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (รวม  ๓,๗๕๐บาท) 

 - จํานวน ๑ มื้อ xมื้อละ ๓๐ บาท x ๑๒๕    = ๓,๗๕๐ บาท 
หัวข้อ ๒.๓ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น (รวม ๑,๒๕๐ บาท) 
- จํานวน ๑ มื้อ x มื้อละ ๕๐ บาท x ๑๒๕    = ๑,๒๕๐ บาท 
หัวข้อ ๒.๔  ค่าจ้างเหมารถตู้ (รวม ๒,๕๐๐ บาท) 
- จํานวน ๑ คัน x จํานวน ๑ วัน x ๒,๕๐๐ /คัน/วัน 

 หัวข้อ ๒.๕  ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน (รวม ๐.๐๐) 
หัวข้อ ๒.๖  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  (รวม ๑,๖๕๐ บาท) 

 - ค่าวัสดุโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)   = ๑,๐๐๐   บาท 
 - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม    = ๖๕๐  บาท 
 หมวดที่ ๓ ค่าวัสดุ  (รวม ๗,๐๕๐ บาท) 
  หัวข้อ ๓.๑ วัสดุสํานักงาน (รวม ๗,๐๕๐ บาท)   
  - วัสดุโครงการ      = ๑,๐๐๐ บาท 
  หัวข้อ ๓.๒ วัสดุประชาสัมพันธ์     (รวม ๐.๐๐) 

หัวข้อ ๓.๓ วัสดุคอมพิวเตอร์ (รวม ๐.๐๐) 
หัวข้อ ๓.๔ วัสดุเชื้อเพลิง  (๐.๐๐) 

 หัวข้อ ๓.๕ คา่วัสดุอ่ืนๆ(รวม ๕,๐๐๐ บาท) 
   
       รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๖,๖๐๐ บาท 
 
 

รวมงบประมาณ ๑๖,๖๐๐  บาท (หนึง่หม่ืนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : ถวัเฉล่ียตามจ่ายจริงทุกรายการ 

 
การประเมินโครงการ 
 การประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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- ส่งรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้กับ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ เล่ม ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

- ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
 
 
วิธีดําเนินงาน 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดําเนินการโดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังน้ี 
ขั้นวางแผน (Plan) 
 ๑. วางแผนรูปแบบการจัดโครงการร่วมกับอาจารย์สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒ เพ่ือ
จัดโครงการพ้ืนที่โดยกําหนดพ้ืนที่คือสวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจากการสํารวจ
พบว่ามีเด็กปฐมวัยที่มาเที่ยวสวนสัตว์เป็นจํานวนมากในช่วงวันเด็กปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเหมาะกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 ๒. จัดต้ังคณะกรรมการโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งประกอบไปด้วย คณาจารย์
และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ ๒ ช้ันปีที่ ๓ ช้ันปีที่ ๔(คําสั่งที่ ๒/
๒๕๖๒) 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพ่ือวางแผนการดําเนินโครงการ  
 ๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เพ่ือวางแผนการจัดโครงการ 
 ๕. สํารวจสถานที่ในการจัดโครงการ 
 ๖. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในโครงการ 
ขั้นการดําเนินกิจกรรม (Doing) 
 จัดกิจกรรม ๑ กิจกรรม ได้แก่ 
 ๑. จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจัดในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ  
สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
ขั้นการประเมินผล (Check) 
 ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด การสอบถามนักศ
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการเก่ียวกับความพึงพอใจรวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือนํามาใช้ใน
การวางแผนการปรับปรุงการจัดโครงการในคร้ังต่อไป 
ขั้นการวางแผนปรับปรุง (Action) 
 เน่ืองจากเป็นการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นปีแรก ซึ่งผู้จัดโครงการจะนํา
ผลจากการประเมินโครงการในครั้งน้ีนํามาใช้ในการปรับปรุงโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป 
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ผลการดําเนนิงาน 
 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
กิจกรรมที ่: สง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒เวลา ๐๘.๐๐– ๑๒.๐๐ น. 
สถานที่จัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
จํานวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น ๒๓๖ คน ประกอบด้วย 
  - อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์  จํานวน  ๑๖ คน 
  - เด็กปฐมวัย    จํานวน  ๑๐๘ คน 
  - ประชาชนทั่วไป   จํานวน  ๑๐๓ คน 
  - นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  จํานวน  ๙ คน 
กิจกรรมการดําเนินงานในโครงการประกอบด้วย 
วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม/หัวขอ้ วิทยากร 
๑๒ มกราคม 

๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมโครงการ - 

 ๐๘.๓๐ – ๐๙..๓๐ น. - ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย(DSPM) 

อาจารย์และ
นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร์ 

 ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐น. - จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร์ 

 ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

อาจารย์ 

 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน - 
 

การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 - 
 
 
 
การประเมินผลการดําเนินโครงการ 
1. ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น จํานวน ๒๓๖ คน จําแนกเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จํานวน ๙ คน อาจารย์
บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน ๑๖ คน เด็กปฐมวัย จํานวน ๑๐๘ คนประชาชนทั่วไป จํานวน 
๑๐๓ คน  
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แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 

ในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
จํานวน ๒๓๖ คน จําแนกเป็นเพศชาย จํานวน ๘๒ คน และเพศหญิง จํานวน ๑๕๔ คน 

 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการจําแนกตามเพศ 

ในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
จํานวน ๒๓๖ คน จําแนกตามาอายุ ได้ดังน้ี อายุ ๐ – ๖ ปี จํานวน ๑๐๓ คนอายุ ๗– ๑๒ ปี จํานวน 
๑๐๔ คนอายุ ๑๓–๑๘ ปี จํานวน ๔ คนอายุ ๑๙–๒๔ ปี จํานวน ๙ คนอายุ๒๔ปีขึ้นไป จํานวน๑๖ คน 
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แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการจําแนกตามชว่งอาย ุ

 
  ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 
โดยกําหนดระดับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  น้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถงึ  น้อยที่สุด 
 
 
 
ตารางที่ 1แสดงผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
1.ด้านกระบวนการ 4.28 0.66 มาก 
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เหมาะสมตามวัย 4.46 0.62 มาก 
2. ท่านสามารถนําความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

4.21 0.72 มาก 

3. หลังจัดกิจกรรมท่านได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 4.18 0.65 มาก 
ด้านการอํานวยความสะดวก 4.14 0.81 มาก 
1. สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.39 0.56 มาก 

0 - 6  ปี, 103
7 - 12 ปี, 104

13 - 18 ปี, 4
19 - 24 ปี, 9

25 ปีขึน้ไป, 16

 , 0

0 - 6  ปี 7 - 12 ปี 13 - 18 ปี 19 - 24 ปี 25 ปีขึน้ไป
0

20

40

60

80

100

120

อายุ

0 - 6  ปี

7 - 12 ปี

13 - 18 ปี

19 - 24 ปี

25 ปีขึน้ไป



 

9   

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.89 1.07 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.41 0.59 มาก 
1. ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 4.41 0.59 มาก 

รวมทุกด้าน 4.27 0.68 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

ในด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�= 4.41, S.D = 0.59) รองลงมา
คือ ด้านกระบวนการ (�= 4.28, S.D = 0.66) และด้านการอํานวยความสะดวก (� = 4.14, S.D = 
0.81) 

ในด้านคุณภาพการให้บริการ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในด้าน
ภาพรวมของการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (� = 4.41, S.D = 0.59)  

ในด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้
เหมาะสมตามวัย มีค่าเฉล่ียสูงสุด (� = 4.46, S.D = 0.62) รองลงมาคือ สามารถนําความรู้ที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ (� = 4.21, S.D = 0.72) และ. หลังจัดกิจกรรม
ท่านได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น (�= 4.18, S.D = 0.65) 

 
ในด้านการอํานวยความสะดวกเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าสถานที่ในการจัดโครงการมีความ

เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.39, S.D = 0.56) รองลงมา ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม ( X = 3.89, S.D = 1.07) ตามลําดับ 
 
 
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วย ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 188.8 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 82.8 
3. ผู้ร่วมโครงการที่นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 86.2 
4 .  ระดับความรู้ที่ เ พ่ิมขึ้นหลั งจากร่ วม
โครงการ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพ่ิมขึ้น 0.60 

 นอกจากน้ีในโครงการได้จัดให้มีการให้บริการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยมีเด็กปฐมวัยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการ
จํานวน 103 คน โดยมีรายละเอียดผลการตรวจ ดังน้ี 
  

พัฒนาการ ผ่าน ไม่ผ่าน จํานวน
(คน) 

ร้อยละ 
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ด้านการเคลื่อนไหว 
(Gross Motor :GM) 

103 - 103 100 

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา 

(Fine Motor : FM ) 

103 - 103 100 

ด้านการเข้าใจภาษา 
(Receptive Language : RL) 

103 - 103 100 

ด้านการใช้ภาษา 
(Expressive  Language : EL) 

103 - 103 100 

ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 
(Personal and Social : PS) 

103 - 103 100 

รวม 103 - 103 100 
  
 
 
 
 
รายงานการใช้จ่ายเงิน 
 โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 16,600 บาท ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการสรุปรายการใช้เงินตาม
หมวดงบประมาณที่เสนอขอ ดังน้ี 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณทีเ่สนอ(บาท) งบประมาณทีใ่ช้จริง(บาท) 
ค่าใช้สอย 9,550 9,550 
ค่าวัสดุ 7,050 7,050 

รวม 16,600 16,600 
 ทั้งน้ีงบประมาณที่ใช้จริงเป็นการประมาณการรายจ่ายจากหัวหน้าโครงการ  
 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการและวิธีแก้ไขที่ได้ดําเนินการไป 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  การติดต่อประสาน  
 วิธีแก้ไขที่ได้ดําเนินการไป 
  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดงานวันเด็กที่สวนสัตว์ 
อุบลราชธานี เพ่ือขอเข้าร่วมงานวันเด็กและนําเสนอรูปแบบการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ปฐมวัย 
 



ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมที่ 1 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมที่ 2 

 
 

 
ภาพกิจกรรมที่ 3 



ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 

 
 

ภาพกิจกรรมที่ 4 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมที่ 5 

 
 

 
 

ภาพกิจกรรมที่ 6 



ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 

 
ภาพกิจกรรมที่ 6 

 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมที่ 7 
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