
บทสรุปผู้บริหาร 

 
หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านสภาพสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มีมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิ ตที่
ไม่พอเพียงและขาดสมดุล ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ การป้องกันปัจจัยเสี่ยง และการสร้างเสริม
สุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้
ก าหนดเป้าหมายความเป็นเลิศไว้คือ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยใช้นวัตกรรมสังคมใน
การให้ความรู้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัยเพ่ือให้สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีได้ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเห็นความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เพ่ือถ่ายทอด
และพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 
ภายใต้บริบทของชุมชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 และ
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
นอกจากนี้ในการด าเนินการได้มีการบูรณาการโครงการเข้าไปกับการเรียนการสอนในรายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาทักษะใน
ด้านการจัดโครงการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จอวนักศึกษาพยาบาล 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะในด้านการจัดโครงการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพให้กับ

ผู้รับบริการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในเขตต าบลนาเยีย ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 350 คน 
แผนการด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาเยีย และประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ และนักศึกษา 
 3. ติดต่อประสานงานในการลงพ้ืนที่ในชุมชนนาเยียร่วมกับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 



 4. จัดกิจกรรมส ารวจข้อมูลและประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ชุมชน ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ บ้านนาเยีย หมู่ 4 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี 
 5. จัดกิจกรรมมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลปู่ตา 
บ้านนาเยีย หมู่ 2 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
 6. สรุปผลการประเมินโครงการและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 119.14 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.8 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 88.2 
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นอกจากนี้พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในด้านการ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ (ร้อยละ 75.7) สามารถแก้ไขปัญหาส่วนตัวได้ (ร้อยละ 36.5) และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ร้อยละ 90.5) ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสามารถ
น าไปขยายผลในด้านการประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ (ร้อยละ 51.4) และสามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้หรือเผยแพร่ความรู้ได้ (คิดเป็นร้อยละ 47.3)  

ภาพกิจกรรม 

     

     
 

 

 

 



ค าน า 
 

ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจบริการวิชาการแก่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด
ด าเนินการ โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพของตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะในด้านการจัดโครงการเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพให้กับผู้รับบริการ และเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในด้านการสาธารณสุข สุขภาพโดยการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้าง
เสริมสุขภาพ ในหัวข้อ การประเมินพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของบุคคลทุกช่วงวัย
และหัวข้อ การวางแผนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

รายงานผลการด าเนินโครงการ “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0)” ฉบับนี้
จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ โดยเนื้อหารายงานประกอบด้วย บทสรุป
ผู้บริหาร รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
หัวหน้าโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินการโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจเพ่ือน าผลจากการจัดโครงการไปใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป 

 
 
       หัวหน้าโครงการ 
       กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

 
รายละเอียดโครงการ 
 
ชื่อโครงการ  โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0) 
ลักษณะโครงการ การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ความสอดคล้องกับมาตรการ/นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 มาตรการ : สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในด้านสังคมสูงวัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
 นโยบาย : การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย. 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร  หัวหน้าโครงการ 
 นางสาวสิริทรัพย์  สีหะวงศ ์  ผู้ร่วมโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านสภาพสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มีมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่
ไม่พอเพียงและขาดความสมดุล ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ การป้องกันปัจจัยเสี่ยง และการสร้าง
เสริมสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่Thailand 4.0 นั่นคือ การพัฒนา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยการพัฒนาดังกล่าวก าหนดกลุ่มเทคโนโลยีไว้ 5 กลุ่มใหญ่ๆ โดย
มีกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านั้น ทั้งนี้
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมายความเป็นเลิศไว้คือ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
โดยใช้นวัตกรรมสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัยเพ่ือให้สามารถดูแลตนเองให้มี
สุขภาพที่ดีได้ รวมไปถึงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชนก็จะเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้ับการแพทย์ไทยได้ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพให้กับ
ประชาชนเพ่ือให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ ภายใต้บริ บทของ
ชุมชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ง
สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า สร้างสติและ
ปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียงนอกจากนี้ในการด าเนินการได้มีการบูรณาการโครงการเข้า
ไปกับการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 



โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาทักษะในด้านการจัดโครงการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งจะเป็นกา ร
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการของ   

มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะในด้านการจัดโครงการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพให้กับ

ผู้รับบริการ 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง 
 4. เพื่อพัฒนานวัตกรรมในด้านการ สาธารณสุข สุขภาพโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมาย 
 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประชาชนอ าเภอนาเยีย อาสมัครสาธารณสุข ผู้น าชุมชนนาเยีย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 350 คน 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2560 2561 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่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. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุม             
2. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
3. จัดกิจกรรมส ารวจข้อมูลและประเมินปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ชุมชน 

            

4. จัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีท่ี 3             
5. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน             

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2561 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการ 
 ด้านสังคม : - ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป 

ถ่ายทอดด้านการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้  
- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้อย่าง 

เหมาะสม 
 ด้านอ่ืนๆ :  - นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดโครงการด้านการสร้างเสริม 

สุขภาพของบุคคลได้  
 - นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการจัดโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพซึ่ง 

เป็นบทบาทที่ส าคัญของพยาบาลวิชาชีพ 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 
3. ผู้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 
4. ระดับความรู้ที่เพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 
5. ความคุ้มค่าของงบประมาณต่อผู้ร่วมโครงการ   

 
ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

แผนการบูรณาการกับการเรยีนการสอน 
วิชา การสร้างเสริมสุขภาพ 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

 
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
การประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา 
 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพการพยาบาล 
การใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือสังคม 
 ชุมชนได้รับการตรวจบริการสุขภาพเบื้องต้นและได้รับบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลการด าเนินโครงการโดยนับจ านวนผู้ร่วมโครงการและใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจรวมถึงแบบรวบรวมข้อมูลและประเมินผลที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าขึ้นเองเพ่ือประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
รายละเอียดงบประมาณ 
หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทน 
 - 
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย 
 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 - อาหารว่าง (30 บาท x 1 มื้อ x 70 คน)    = 2,100  บาท 
 - อาหารว่าง (30 บาท x 2 มื้อ x 350 คน)    = 21,000 บาท 
 - อาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 350 คน)   = 17,500 บาท 
 2.2 ค่าใช้สอย 
 - ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มสรุปโครงการ     = 700  บาท 
 - ค่าเช่าชุดการแสดง      = 10,000 บาท 
 - ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวท ี     = 4,000  บาท 



 - จ้างเหมาท าป้ายไวนิลให้ความรู้ (900 บาท x 10 อัน)  = 9,000  บาท 
 - จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์     = 1,000  บาท 
 - จ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    = 5,000  บาท 
หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ 
 - วัสดุจัดโครงการ      = 15,200 บาท 
 - วัสดุส านักงาน       = 4,000  บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์      = 3,000  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสาร       = 2,500  บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว      = 5,000  บาท 
  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ทุกหมวดรายจ่าย 
 
การประเมินโครงการ 
 1. แบบลงทะเบียน 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 
 3. แบบบันทึกผลการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างจาก
ยาก าจัดศัตรพืช 
 
วิธีด าเนินงาน 
 โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพด าเนินการโดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
 1. วางแผนรูปแบบการจัดโครงการร่วมกับพ้ืนที่โดยก าหนดพ้ืนที่คืออ าเภอนาเยียซึ่งเป็นพ้ืนที่
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล และผู้น าชุมชนมีความต้องการในด้านการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพและการตรวจสุขภาพจากคณะพยาบาลศาสตร์ โดยร่วมประชุมวางแผนกับผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเยีย และผู้น าชุมชน 
 2. จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0)  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเยีย (ค าสั่งที่ 13/2561) 
 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการ  
 4. ประสานงานกับผู้น าชุมชน ได้แก่ นายอ าเภอนาเยีย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนาเยีย 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเยีย เพ่ือวางแผนการ
จัดโครงการและการลงพ้ืนที่ในชุมชน 
 5. ส ารวจสถานที่ในการจัดโครงการ 
 6. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในโครงการให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 



ขั้นการด าเนินกิจกรรม (Doing) 
 จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
 1. การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย โดยจัดในวันที่ 18 
เมษายน 2561 ณ ศาลาประชาคม บ้านนาเยีย หมู่ 4 
 2. มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จัดในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลปู่ตา บ้านนาเยีย หมู่ 2 
ขั้นการประเมินผล (Check) 
 ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด และการ
ประเมินผลการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการสอบถามนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจรวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการจัด
โครงการในครั้งต่อไป 
ขั้นการวางแผนปรับปรุง (Action) 
 น าผลการประเมินโครงการในการจัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 2 มาใช้ในการ
วางแผนการจัดโครงการโดยมีปรับปรุงในส่วนของการจัดกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายช่วง
วัย รูปแบบการจัดโครงการที่เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรม และผลจากการประเมินโครงการใน
ครั้งนี้จะน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน 

 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 : การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย 
จัดกิจกรรมในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.  
สถานที่จัด : ศาลาประชาคม บ้านนาเยีย หมู่ 4 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 90 คน  ประกอบด้วย 
  - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  4 คน 
  - นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2  จ านวน  62 คน 
  - ประชาชนบ้านนาเยีย   จ านวน  24 คน 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
 เป็นการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย แบ่ง
ออกเป็น 5 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็กก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ สตรีวัยเจริญพันธ์ 
โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จะด าเนินการสอบถาม ตรวจร่างกายเบื้องต้น และประเมินพัฒนาการ
เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ และสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละ
กลุ่มวัย ความต้องการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพแต่ละกลุ่มวัย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาวางแผนการ
จัดกิจกรรมและออกแบบไวนิลให้ความรู้ในการจัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่อไป ทั้งนี้
ข้อมูลในแต่ละกลุ่มวัย มีดังนี้ 
 1. กลุ่มวัยก่อนเรียน พบปัญหาสุขภาพคือการเกิดโรคฟันผุ 
 2. กลุ่มวัยเรียน เรื่องการส่งเสริมสุขบัญญัติ การล้างมือ 
 3. กลุ่มวัยรุ่น พบปัญหาเกี่ยวกับการติดเกมส์ 
 4. กลุ่มวัยผู้ใหญ่ มีปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ โรคเรื้อรัง โดยสาเหตุจากการขาดการออกก าลัง
กาย 
 5. กลุ่มวัยสูงอายุ มีปัญหาการออกก าลังกายที่เหมาะสม การหกล้มในผู้สูงอายุ ต้องการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการออกก าลังกายอย่างถูกวิธีและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ 
 6. กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ ต้องการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก 
 
กิจกรรมที่ 2 : มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
จัดกิจกรรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. 
สถานที่จัด : ศาลปู่ตา บ้านนาเยีย หมู่ 2 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 394 คน ประกอบด้วย 
  - อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  16 คน 
  - บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน  6 คน 
  - ประชาชนอ าเภอนาเยีย   จ านวน  261 คน 
  - ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.  จ านวน  18 คน 
  - นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  93 คน 



กิจกรรมการด าเนินงานในโครงการประกอบด้วย 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร 

08.30 – 09.30 น. - ลงทะเบียนและตรวจสุขภาพเบือ้งต้น  
- ตรวจคัดกรองสารเคมีตกคา้งจากยาก าจัดศตัรูพืช 

- นักศึกษาช้ันปี 2  
- นักศึกษาช้ันปี 3 

09.30 – 09.45 น. - คณบดีกล่าวรายงานและประธานกล่าวเปิด - ฝ่ายพิธีการฯ  
09.45 – 10.00 น. - รับประทานอาหารว่าง - ฝ่ายอาหาร 
10.00 – 10.30 น. - กิจกรรมการแสดงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

ชุดที่ 1 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
ชุดที่ 2 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
ชุดที่ 3 บาซาโลป 
ชุดที่ 4 ร าเซิ้งบั้งไฟ 
ชุดที่ 5 อ้อมกอดนาเยีย 

 

10.30 – 11.00 น. - การให้ความรู้เกีย่วกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคไข้เลือดออกและ
การร่วมเล่นเกมสต์อบค าถามชิงรางวัลจากเอกสารแผ่นพับ 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

10.30 – 12.00 น. 
 

- กิจกรรมในซุ้มต่างๆ ประกอบด้วย 
1. การสอนการท าตุ๊กตาการบูร 
2. การสาธิตการท าชารางจืด 
3. นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 
4. การใช้เทคโนโลยีในยคุดิจิทัลเพือ่สุขภาพโดยส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
5. นิทรรศการการให้ความรู้ในการสรา้งเสริมสุขภาพวัยเด็กก่อนเรียน 
6. นิทรรศการการให้ความรู้ในการสรา้งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
7. นิทรรศการการให้ความรู้ในการสรา้งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 
8. นิทรรศการการให้ความรู้ในการสรา้งเสริมสุขภาพวัยผู้ใหญ่ 
9. นิทรรศการการให้ความรู้ในการสรา้งเสริมสุขภาพวัยผูสู้งอายุและ

นวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
10. นิทรรศการการให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีวัยเจรญิพันธุ์ 
11. นิทรรศการการให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคมะเรง็

ท่อน้ าดี 

 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
- ส านักคอมพิวเตอรฯ์ 
 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
- รพ.สต.นาเยีย 

12.00 – 13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน - ฝ่ายอาหาร 
13.30 – 14.00 น. - กิจกรรมในซุ้มต่างๆ  (ต่อ) - ฝ่ายกิจกรรม 
14.00 – 15.00 น. - สรุปผลการจดักิจกรรมร่วมกันและปิดโครงการ - ฝ่ายพิธีการ 

 
การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0) ได้มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชา การสร้างเสริมสุขภาพ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อ การประเมินพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของบุคคลทุกช่วงวัยและหัวข้อ การวางแผนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  
 



การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 
1. ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ในการจัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 
2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 394 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 
93 คน อาจารย์บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 16 คน บุคลากรมหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน
ประชาชน จ านวน 261 คน และผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 18 คน 
   

 
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
แบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ  โดยมี

รายละเอียดของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามเพศ 

นกัศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์

24%

อาจารย์และบคุลากร
4%

บคุลากรมหาวิทยาลยั
1%ประชาชน

66%

ผู้น าชมุชน เจ้าหน้าท่ี
5%

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ชาย
8%

หญิง
92%

เพศ



 

 
แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามช่วงอายุ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 จากแผนภูมิแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถามของผู้ เข้าร่วมโครงการที่เป็น
ประชาชนภายนอกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 93.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46 – 
55 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.4 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.5 

ต่ ากว่า 15 ปี
6%

16 - 25 ปี
2%

26 - 35 ปี
10%

36 - 45 ปี
11%

46 - 55 ปี
24%

มากกว่า 55 ปี
47%

อายุ

ต ่ากว่า 15 ปี

16 - 25 ปี

26 - 35 ปี

36 - 45 ปี

46 - 55 ปี

มากกว่า 55 ปี

ประถมศึกษา
61%

มัธยมต้น/ปวช
15%

มัธยมปลาย/ปวส
17%

ปริญญาตรี
6%

ปริญญาโท
1%

ระดับการศึกษา



 ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ โดยก าหนด
ระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
  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 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.17 0.61 มาก 
1. ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการ/สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมโครงการได้
หลายช่องทาง 

4.02 0.92 มาก 

2. ข้ันตอนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 3.89 1.07 มาก 
3. การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 4.28 0.67 มาก 
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ น่าเชื่อถือ 4.46 0.62 มาก 
5. การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ 4.22 0.83 มาก 
ด้านการอ านวยความสะดวก 4.25 0.51 มาก 
1. สถานท่ีในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.41 0.59 มาก 

2. อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ 4.27 0.63 มาก 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.26 0.59 มาก 

4. จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสม 4.18 0.65 มาก 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.13 0.72 มาก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.30 0.52 มาก 
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตรงกับความต้องการหรือความสนใจ 4.21 0.72 มาก 
2. ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4.39 0.56 มาก 

3. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.17 0.66 มาก 
4. ท่านสามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ของตนเองได้ 

4.41 0.59 มาก 

รวมทุกด้าน 4.24 0.48 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

ในด้านคุณภาพการให้บริการ ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.60, S.D = 0.52) รองลงมา
คือ ด้านการอ านวยความสะดวก ( X = 4.25, S.D = 0.51) และด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ ( X  = 4.17, S.D = 0.61)  



ในด้านคุณภาพการให้บริการ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 
4.41, S.D = 0.59) รองลงมา ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ( X  = 4.39, S.D = 0.56) และ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพตรงกับความต้องการหรือความสนใจ ( X = 4.21, S.D = 0.72) 

ในด้านการอ านวยความสะดวก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สถานที่ในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.41, S.D = 0.59) รองลงมา อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ ( X

= 4.27, S.D = 0.63) และ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ( X = 4.26, S.D = 0.59) 
ตามล าดับ 

ในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ สุภาพ น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.46, S.D = 0.62) รองลงมาคือ . การ
ให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ( X = 4.28, S.D = 0.67) และการประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
โครงการ ( X = 4.22, S.D = 0.83) 
 
2. ผลการประเมินระดับความรู้ของผู้รับบริการ 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความรู้ทักษะในการสร้างเสริม

สุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ (N = 74) 
 

ระดับความรู้ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ X  S.D t Sig.(2-tailed) 
ระดับความรู้ทักษะก่อนเข้าร่วมโครงการ 3.75 0.61 -6.93 .000 
ระดับความรู้ทักษะหลังเข้าร่วมโครงการ 4.37 0.75 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ
หลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 0.62) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
.05 
 
3. ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการ

วิชาการ ( N = 74) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  จ านวน (คน)  ร้อยละ 
1. เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 56 75.7 
2. มีแนวทางสร้างอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่ 24 32.4 
3. ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย 12 16.2 
4. แก้ไขปัญหาส่วนตัวหรือปัญญาท้องถิ่น 27 36.5 



จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในด้านการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ แก้ไขปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 
36.5 และมีแนวทางสร้างอาชีพหรืออาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 32.4 
 
4. ผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลส าเร็จของการบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอนในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
1. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน 4.21 0.61 มาก 
2. การร่วมกิจกรรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น 4.23 0.64 มาก 
3. น าความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนไปฝึกปฏิบัติจริง 4.35 0.63 มาก 
4. ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม 4.41 0.59 มาก 
5. การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆ  4.28 0.64 มาก 

รวมทุกด้าน 4.30 0.53 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวมผลส าเร็จของการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
นักศึกษา. ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่สูงสุด ( X = 4.41, S.D = 0.59) รองลงมาน า
ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปฝึกปฏิบัติจริง ( X = 4.35, S.D = 0.63) และการน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ( X = 4.28, S.D = 0.64) 
 
ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในด้านการรับประโยชน์ที่ได้รับ ( N = 60) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  จ านวน (คน)  ร้อยละ 
1. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ 57 95.0 
2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 46 76.7 
3. การร่วมกิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานเป็นทีม 53 88.3 
4. การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างานเป็นขั้นตอน 46 76.7 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์ในด้านสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปปรับใช้ คิดเป็นร้อยละ 95.0 รองลงมา การร่วมกิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานเป็นทีม คิด
เป็นร้อยละ 88.3 และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การ
ท างานเป็นขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 76.7 
 
 
 



การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 119.14 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 84.8 
3. ผู้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 88.2 
4. ระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ้นหลังจากร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพิ่มขึ้น 0.62 

 นอกจากนี้ในโครงการได้จัดให้มีการให้บริการการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในร่างกายจาก
การใช้ยาก าจัดศัตรูพืช โดยมีผู้เข้ารับการตรวจจ านวน 198 คน โดยมีรายละเอียดผลการตรวจ ดังนี้ 
  

ผลการตรวจเลือด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปกติ 13 6.56 

ปลอดภัย 53 26.77 
มีความเสี่ยง 97 48.99 
ไม่ปลอดภัย 35 17.68 

รวม 198 100.00 
 จากผลการตรวจดังกล่าว หัวหน้าโครงการได้น าส่งข้อมูลให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนาเยียเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการให้บริการเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการมี
สารเคมีตกค้างในร่างกาย 
 
รายงานการใช้จ่ายเงิน 
 โครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 100,000 บาท ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
สรุปรายการใช้เงินตามหมวดงบประมาณที่เสนอขอ ดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่เสนอ (บาท) งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) 
ค่าใช้สอย 70,300 64,700 
ค่าวัสดุ 29,700 34,917 

รวม 100,000 99,617 
 ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้จริงเป็นการประมาณการรายจ่ายจากหัวหน้าโครงการ  
 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการและวิธีแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไป 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึง 
 วิธีแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไป 



  ประสานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน และช่วยในการประชาสัมพันธ์และประกาศในเสียงตามสายของชุมชน 

2. ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  มีกิจกรรมทับซ้อนหลายโครงการ หลายวิชาท าให้นักศึกษาเกิดความเหนื่อยล้า 
 วิธีแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไป 
  ประสานงานกับอาจารย์ผู้ร่วมสอนเพ่ือปรับลดใบงานหรือการมอบหมายใบงานที่มี

การบูรณาการกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และวางแผนร่วมกับรายวิชาอ่ืนและหัวหน้าโครงการ
อ่ืนเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงกิจกรรมของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 



กิจกรรมการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

ตามช่วงวัย 

  

  
 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีท่ี 3 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


