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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม มีความอยากรู้ อยากทดลองสิ่งใหม่ๆ ซึ่งในปัจจุบันการ
สื่อสารที่มีความรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย มีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตก การยอมรับโดย            
ไม่ไตร่ตรอง ทําให้วัยรุ่นมีความคิดมีทัศนคติในเร่ืองเพศที่เปลี่ยนไป เห็นว่าการเสียตัวเป็นเรื่องไม่เสียหาย 
จึงนําไปสู่ปัญหาการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และการทําแท้งเพ่ิมขึ้น จากสถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญ
พันธ์ุ พ.ศ. 2557 พบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเป็นปัญหาสําคัญ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่         ไม่
ป้องกันมากขึ้น การใช้ถุงยางอนามัย และการคุมกําเนิดด้วยวิธีที่เช่ือถือได้ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดลด
ตํ่าลง ในผู้ป่วยที่ทําแท้งพบว่าเกือบครึ่งไม่ได้คุมกําเนิด จึงทําให้เกิดการต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อม และนําไปสู่การ
ทําแท้งในที่สุด 

 การคุมกําเนิดเป็นการป้องกันการต้ังครรภ์ได้ การคุมกําเนิดมีหลายวิธี เช่น ถุงยางอนามัย      
ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาคุมฉุกเฉิน เป็นต้น การรู้จักเลือกวิธีในการคุมกําเนิดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความ
สะดวกของแต่ละคน การรู้จักการคุมกําเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย เป็นวิธีการที่สะดวกประหยัด ได้ผลดีทั้ง
การป้องกันการต้ังครรภ์ และการปลอดภัยจากโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์แต่ขณะเดียวกัน การรู้จัก
วิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งจําเป็น เพราะถุงยางอนามัยที่หมดอายุ และวิธีการใช้ไม่ถูกต้อง 
อาจก่อปัญหาขึ้นได้  
 วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดและวิธีการประยุกต์การส่งเสริมสุขภาพในการให้คําแนะนําด้าน
อนามัยเจริญพันธ์ุ และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธ์ุ และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่น 

 3. เพ่ือส่งเสริมการให้คําแนะนําด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ในโรงเรียน 

 4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการต้ังครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ 

 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 515 คน  
 ดําเนินการโดยร่วมวางแผนกับอาจารย์ประจําห้องพยาบาลเพ่ือกําหนดวันและวางแผนกิจกรรม 
เน้ือหาที่ให้ความรู้จะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย / จิตใจ /สติปัญญา / อารมณ์ / สังคมของ
วัยรุ่น การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ 
ผลเสียของการท้องในวัยเรียน ประเภทของถุงยางอนามัย หลักในการใช้ถุงยางอนามัย  ข้อดีและข้อด้อย
ของถุงยางอนามัย วิธีการใส่ถุงยางอนามัย ชนิดของยาเม็ดคุมกําเนิด  ข้อห้ามใช้ของยาเม็ดคุมกําเนิด  
อาการข้างเคียงของการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด วิธีใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด แบบ 21 เม็ด แบบ 28 เม็ด และการใช้
ยาคุมฉุกเฉิน การรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง
ให้มีความสมบูรณ์ เกิดความพร้อมในทุกด้าน 
 นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการโดย การออกแบบสื่อแผ่นพับ และโปสเตอร์ เพ่ือให้
คําแนะนํา เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น  การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ฝันเปียก
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คืออะไร  อาการก่อนมีประจําเดือน การใช้ถุงยางอนามัยให้ได้ผลดี การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด ทักษะการ
ปฏิเสธ 
 ผลการดําเนินงาน พบว่า มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 515 คน  มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 95 และมีระดับความรู้เพ่ิมขึ้น เท่ากับ 1  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดําเนินโครงการฯ 
  1. นักเรียนมีตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ การดูแลตนเอง การ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
        2. มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยเจริญ
พันธ์ุและการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ 
  3. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด วิธีประยุกต์ การส่งเสริมสุขภาพในการให้
คําแนะนําด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
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คํานํา 
  
 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจํา   
ปีงบประมาณ 2561 ฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในการโครงการการให้ความรู้ด้าน
อนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็น
การจัดกิจกรรมในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ ให้รู้จักการ
ระวังรักษาตนเอง การรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์ที่ล่อแหลม หรือเป็นอันตราย หรือเสี่ยงต่อการเกิด
ความเสียหายทางเพศ รวมท้ังการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการ
ป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
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1. รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนนิงาน  
 
โครงการการให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  
ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
กิจกรรม   การฝึกอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ   
ลักษณะกิจกรรม  เป็นกิจกรรมใหม ่
 
ความสอดคลอ้งกับมาตรการ / นโยบายของมหาวิทยาลัย / คณะพยาบาลศาสตร ์
 ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเสริม 
สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน
ด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน
และสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการวิชาการตามแผนการบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสรา้งความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 
 ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและ
อาเซียนบนพ้ืนฐาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน
ด้านสุขภาพทุกช่วงวัย โดยเน้นสังคมสูงวัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและ
สังคม  
  กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการวิชาการตามแผนการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
 ความสอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพการศึกษา   
  ระดับคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 ความสอดคลอ้งกับสภาการพยาบาล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 21 การบริการวิชาการ ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมที่นําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา 
   ผศ.ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร 

 
หลักการและเหตุผล 
  เด็กและเยาวชนถือเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  แต่ในสภาพสังคมไทย

ปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก
และเยาวชนไทย  พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบันน้ีออกนอกกรอบด้ังเดิมมากขึ้นทุกที เพราะเห็น
ว่าไม่ใช่เรื่องน่าละอาย ประกอบกับความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ ทําให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การสําส่อนทางเพศ การเบ่ียงเบนทางเพศ เป็นต้น 
และเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และ
ปัญหาการทําแท้ง  

  พยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ให้ความรู้ด้าน
เพศศึกษา โดยบูรณาการให้เหมาะสมกับเพศและวัยให้ความรู้ในการระวังรักษาตนเอง การรู้จักหลีกเลี่ยง
ต่อสถานการณ์ที่ล่อแหลม หรือเป็นอันตราย หรือเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายทางเพศ รวมท้ังการ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

  
 วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดและวิธีการประยุกต์การส่งเสริมสุขภาพในการให้คําแนะนําด้าน
อนามัยเจริญพันธ์ุ และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธ์ุ และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่น 

 3. เพ่ือส่งเสริมการให้คําแนะนําด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ในโรงเรียน 

 4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการต้ังครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 และอาจารย์

โรงเรียนเบญจะมะมหาราช นักศึกษา และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 600 คน ประกอบด้วย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3               จํานวน   500 คน 
 2. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์                     จํานวน      80 คน 
 3. อาจารย์โรงเรียนเบญจะมะมหาราช               จํานวน      10 คน 
 4. อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์                      จํานวน       10 คน 

 
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลการดําเนนิงาน 
  เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ  จํานวนร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 
  เชิงคุณภาพ   1. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการเฉล่ียร้อยละ 95 
      2. ผู้ร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 95 
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      3. ระดับความรู้เพ่ิมขึ้นหลังจากร่วมโครงการ มากกว่า หรอืเท่ากับ 1 
  
 วิธีการดําเนนิงาน 

1. ขั้นเตรียมการ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ทําเรื่องขออนุมัติเงินทดรองจ่าย ประสาน  
งานผู้เก่ียวข้อง (1) อาจารย์ประจําห้องพยาบาล โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือ
สํารวจสภาพปัญหา และความต้องการ (2) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
1802 211 การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery 
I) จํานวน 85 คน เพ่ือวางแผนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการให้บริการวิชาการ ในหัวข้อ อนามัยเจริญ
พันธ์ุและการคุมกําเนิด 

2. ขั้นดําเนนิการ  เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ วางแผนกิจกรรมการให้ความรู้ โดยการ 
บรรยาย สาธิต การใช้สื่อแผ่นพับ  

3. ขั้นสรุปและรายงาน ประเมินผล ถอดบทเรยีน สังเคราะห์องค์ความรู้ 
4. ขั้นนาํข้อเสนอมาปรับปรุง จัดทําข้อสรุปผลการประเมินโครงการ และรายงานผลการ 

ดําเนินการต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
 การวางแผนการดําเนินงาน ได้วางแผนที่จะบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชา 1802 211 
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery I) และ 
ได้วางแผนที่จะดําเนินกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน แต่ 
ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากรายวิชาดังกล่าวจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560  - เมษายน 2561) ซึ่งเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมบ่อยครั้ง 
จึงได้มีการปรับให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการโดย ให้ออกแบบสื่อแผ่นพับ และโปสเตอร์ 
เพ่ือให้คําแนะนํา เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น  การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ฝัน
เปียกคืออะไร  อาการก่อนมีประจําเดือน การใช้ถุงยางอนามัยให้ได้ผลดี การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด ทักษะ
การปฏิเสธ  ผลจากการมีการเปลี่ยนแปลงด้านเวลา จึงได้ปรับกิจกรรม และจํานวนของกลุ่มเป้าหมายลง  
 มีการดําเนินงาน ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังน้ี 
 

วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม ผู้ดําเนนิการ 
 3 มีนาคม 2561 09.00 – 17.00 น. เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 

(นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีท่ี 2) 
อ.จารุวรรณ  ชุปวา 

13 กรกฎาคม 2561 
20 สิงหาคม 2561 
21 กันยายน 2561 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน  
09.30 – 10.00 น. ละลายพฤติกรรม อ.จารุวรรณ  ชุปวา 
10.00 – 11.00 น. รู้จักการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น อ.จารุวรรณ  ชุปวา 
11.00 – 12.00 น. ดูแลตัวเองยังไงดี ? อ.จารุวรรณ  ชุปวา 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. ผลเสียของการท้องในวัยเรียน อ.จารุวรรณ  ชุปวา 
14.00 – 15.00 น. มารู้จักถุงยางอนามัยกัน อ.จารุวรรณ  ชุปวา 
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วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม ผู้ดําเนนิการ 
 3 มีนาคม 2561 09.00 – 17.00 น. เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 

(นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีท่ี 2) 
อ.จารุวรรณ  ชุปวา 

15.00 – 16.00 น. แล้วยาเม็ดคุมกําเนิดใช้ยังไงเหรอ? อ.จารุวรรณ  ชุปวา 
 16.00 – 17.30 น. ช่วยกันคิดหน่อย พวกเราจะทํา

ยังไงดี ถึงจะปลอดภัยทั้งร่างกาย
และจิตใจ 

อ.จารุวรรณ  ชุปวา 

 
   หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 – 11.00 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ    
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 441 คน 
    นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชันปีที่ 2 จํานวน 85 คน 
   อาจารย์โรงเรียนเบญจะมะมหาราช  จํานวน 1 คน 
   อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  จํานวน 1 คน 
 
 เนื้อหาสาระของการฝึกอบรม  ประกอบด้วย  

1. รู้จักการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น : การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย / จิตใจ /สติปัญญา / 
อารมณ์ / สังคมของวัยรุ่น 

2. ดูแลตัวเองยังไงดี ? : การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ 

3. ผลเสียของการท้องในวัยเรียน 
4. มารู้จักถุงยางอนามัยกัน : ประเภทของถุงยางอนามัย หลักในการใช้ถุงยางอนามัย  ข้อดี

และข้อด้อยของถุงยางอนามัย   วิธีการใสถ่งุยางอนามัย  
5. แล้วยาเม็ดคุมกําเนิดใช้ยังไงเหรอ? : ชนิดของยาเม็ดคุมกําเนิด  ข้อห้ามใช้ของยาเม็ด

คุมกําเนิด  อาการข้างเคียงของการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด วิธีใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด แบบ 21 
เม็ด แบบ 28 เม็ด และการใช้ยาคุมฉุกเฉิน 

6. ช่วยกันคิดหน่อย พวกเราจะทํายังไงดี ถึงจะปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ : การรู้จักและ
เข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองให้มี
ความสมบูรณ์ เกิดความพร้อมในทุกด้าน 

 
 การบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน 
  บูรณาการกับรายวิชา 1802 211 การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (Maternal 
Newborn Nursing and Midwifery I) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 



10 
 

 
 ผลการประเมิน 

1. การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุง 
กระบวนการให้บริการและหลักสูตรการฝึกอบรม ( N = 526 คน) 
 ตอนท่ี  1    สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
 เพศชาย ร้อยละ 38.64 (204 คน)  
 เพศหญิง  ร้อยละ 61.36 (322 คน) 
2. อายุ  

ร้อยละ 83.52 (441 คน)  มีอายุตํ่ากว่า  15  ปี  
ร้อยละ 16.10 (85 คน) มีอายุระหว่าง 16-25 ปี 

3. ระดับการศึกษา  
ร้อยละ 83.52 (441 คน)  กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 16.10 (85 คน)  กําลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี 

4. อาชีพ  ร้อยละ 100 เป็นนักเรียน/ นักศึกษา 
 

 ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการวิชาการ   

ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการใหบ้ริการ (X ) (S.D) แปลผล 
1. ท่านสามารถติดต่อเข้ารับการอบรม / สอบถามข้อมูลการ

อบรมได้หลายช่องทาง วิธีการ 
4.50 0.56 มากที่สุด 

2. ขั้นตอนการเข้ารับการอบรมไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น 4.53 0.53 มากที่สุด 
3. การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 4.61 0.56 มากที่สุด 
4.   เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สภุาพ น่าเช่ือถือ 4.70 0.61 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก    
5. สถานทีใ่นการอบรมมีความเหมาะสม  4.83 0.56 มากที่สุด 
6. อาหารและเคร่ืองด่ืมเพียงพอ 4.87 0.61 มากที่สุด 
7. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.63 0.63 มากที่สุด 
8. จํานวนอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสม 4.67 0.53 มากที่สุด 
9. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บรกิารวิชาการเหมาะสม 4.59 0.61 มากที่สุด 
ด้านคณุภาพการให้บริการ    
10. หัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการ / ความสนใจ 4.67 0.56 มากที่สุด 
11. วิทยากรมคีวามรู้ ความสามารถและถ่ายทอดประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ 

4.61 0.61 มากที่สุด 

12. ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ก่อนการอบรม 2.33 0.57 น้อย 
13.  ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์หลังการอบรม 4.57 0.59 มากที่สุด 
14.  ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.61 0.61 มากที่สุด 
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ท่านได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน   

- เพ่ิมพูนความรู้ / ประสบการณ์  (จํานวน 215 คน)   
ท่านคาดว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 

- นําไปใช้ประโยชน์ได้  (จํานวน 200 คน)  
 

2. ผลการประเมินผลสาํเร็จของการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ  
 เพศชาย ร้อยละ 5.88 (5 คน)  
 เพศหญิง  ร้อยละ 94.12 ( 80 คน) 

2. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  ช้ันปีที่ 2 
 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็ต่อผลสาํเร็จของการบูรณาการในด้านความรู้ ประสบการณแ์ละท่ี
ได้รับจากโครงการ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ (X ) (S.D) แปลผล 
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่เรียน  4.87 0.57 มากที่สุด

การร่วมกิจกรรม ทาให้มีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาที่เรียน
มากขึ้น 

4.71 0.53 มากที่สุด

นําความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนไปฝึกปฏิบัติจริง 4.83 0.57 มากที่สุด
ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 4.61 0.61 มากที่สุด

 
 ด้านประโยชนท์ี่ได้รับ  
  - สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบัไปปรับใช้ ( 67 คน) 
  - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ( 61 คน) 
  - การร่วมกิจกรรมทําให้เรียนรู้การทํางานเป็นทีม (73  คน) 
  - การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การทํางานเป็นขั้นเป็นตอน (76 คน) 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดโครงการ / กิจกรรม 

- อยากไปให้คําแนะนํากับน้องๆ ในสถานการณ์จริง ( 15 คน) 
- ควรจัดการเรียนการสอนใหต้รงกับช่วงเวลาที่โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมได้ นักศึกษาจะ
ได้ไปฝึกการใหค้ําแนะนําจริง ( 17 คน) 
 
 
 

 
 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ 
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ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แผน ผล 

เชิงปริมาณ   
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 88 

เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ระดับความรู้เพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 95 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 

 
ร้อยละ 95 
เท่ากับ 1 

 
 
 สรุปการใช้จ่ายเงิน  

หมวดรายจ่าย วงเงินที่ได้รับการจัดสรร (บาท) วงเงินที่ใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ
ค่าตอบแทน 0.- 0.-  
ค่าใช้สอย 61,300.- 15,700.-  
ค่าวัสดุ 15,700.- 61,300.-  

รวม 77,000.- 77,000.-  
  
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 การวางแผนการดําเนินงาน ได้วางแผนที่จะบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชา 1802 211 
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery I) และ 
ได้วางแผนที่จะดําเนินกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน แต่ 
ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากรายวิชาดังกล่าวจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560  - เมษายน 2561) ซึ่งเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมบ่อยคร้ัง 
จึงได้มีการปรับให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการโดย ให้ออกแบบสื่อแผ่นพับ และโปสเตอร์ 
เพ่ือให้คําแนะนํา เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น  การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล  
ฝันเปียกคืออะไร  อาการก่อนมีประจําเดือน การใช้ถุงยางอนามัยให้ได้ผลดี การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด ทักษะ
การปฏิเสธ  ผลจากการมีการเปลี่ยนแปลงด้านเวลา จึงได้ปรับกิจกรรม และจํานวนของกลุ่มเป้าหมายลง 
 
 แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
 ขยายพ้ืนที่การดําเนินการ ในโรงเรียนนารีนุกูล และสร้างแกนนําในพ้ืนที่เดิม 


