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ค าน า 
 

 งานบริการวิชาการเป็นพันธกิจที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ เด็กเป็นวัยที่มี
ความส าคัญต่อครอบครัวและประเทศชาติ สิ่งส าคัญในการเสริมสร้างให้เด็กมีคุณภาพคือ การให้ความรัก 
ความเข้าใจ และการเลี้ยงดูที่เหมาะสม การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนจึงมีความจ าเป็นเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็ก ทางคณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนขึ้น โดยบูรณาการในรายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1 ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด สังกัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ตามปัญหาและความต้องการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กในสถานการณ์จริง ในการด าเนินโครงการ
ประกอบด้วย การประเมินการเจริญเติบโต ประเมินภาวะโภชนาการ การตรวจสุขภาพเด็ก และกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพที่ดีต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ปีท่ี 5 

 
หลักการและเหตุผล 

เด็กเป็นวัยที่มีความส าคัญต่อครอบครัวและประเทศชาติ สิ่งส าคัญในการเสริมสร้างให้เด็กมี
คุณภาพ คือ การให้ความรัก ความเข้าใจ และการเลี้ยงดูที่เหมาะสม เด็กก่อนวัยเรียน เป็นเด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 3- 6 ปี เป็นวัยที่มีความส าคัญ เพราะเป็นวัยแห่งการพัฒนาความเป็นบุคคลในด้านต่างๆ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, 2558) 

การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนมีความส าคัญ เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาการในทุกด้าน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็ก ทางคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนขึ้น โดยจัด
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด สังกัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ตามปัญหาและความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กในสถานการณ์จริง ซึ่งจากการประเมินผลการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ร่วมโครงการมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (4.46±0.53) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ค่าเฉลี่ยการน าความรู้และประสบการณ์
จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้และการได้รับความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กอยู่ในระดับมาก ด้านการ
ประเมินความส าเร็จของโครงการ พบว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปฝึกปฏิบัติจริงอยู่ในระดับ
มาก (4.38±0.52) นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน การแก้ปัญหาในการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
และเสนอให้มีการด าเนินการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกปี  กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 
ประกอบด้วย การประเมินการเจริญเติบโต ประเมินภาวะโภชนาการ การตรวจสุขภาพเด็ก และกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จึง
ได้จัดโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนปีที่ 5 โดยบูรณาการในการเรียนการสอนรายวิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขภาพที่ดีต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ให้บริการของ

มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในสถานการณ์จริง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านแมด ครูพ่ีเลี้ยง  
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  



 

 

อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแมด 
 

การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการฯ) 
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

1.1 ขออนุมัติงบประมาณโครงการ  
1.2 ด าเนินการตามกิจกรรมย่อย  
1.3 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2560 2561 

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. 

1.ขั้นวางแผนงาน (P)  
1.1 ประชุมคณะกรรมการและขออนุมัติ
โครงการ  
1.2 วางแผนเตรียมการด าเนินการ  
1.3 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง  

- - - 
  

- - - - - - - 

2.ขั้นด าเนินการ (D) ด าเนินการตามกิจกรรม 
ดังนี้ 2.1 ประเมินการเจริญเติบโต ภาวะ
โภชนาการ ประเมินพัฒนาการ และตรวจ
สุขภาพเด็ก  
2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 

- - - - - 
 

- - - - - - 

3.ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบสอบถาม  
3.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 3.3 สรุปผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครง 

- - - - - - 
   

- - - 

4.ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  
4.1 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง  

- - - - - - - 
 

-  - - 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ  
 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 



 

 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น.       - กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ  
09.00 - 10.00 น.       - ประเมินการเจริญเติบโต  
10.00 - 10.30 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น.       - ประเมินพัฒนาการ และตรวจสุขภาพเด็ก 
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น.       - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
15.00 - 16.00 น.       -  สรุปผลการด าเนินการโครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ 
 เด็กท่ีศูนย์เด็กเล็กได้รับการประเมินการเจริญเติบโต ประเมินภาวะโภชนาการตรวจสุขภาพและ
ได้รับความรู้จากการให้สุขศึกษาในเรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 85 

เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 
  2. ผู้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 
  3. ระดับความรู้ที่เพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 
เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงาน 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 

 
ตัวช้ีวัดด้านประกันคุณภาพ 

แผนบูรณาการการเรียน
การสอน 

ลักษณะการบูรณาการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

วิชา การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 1 
หลักสูตร พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
นักศึกษาชั้นปี : 2 

การน าเนื้อหาของการบริการวิชาการเข้า
สอดแทรกในสาระวิชาที่ท าการสอน 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึนในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

การน านักศึกษาออกพ้ืนที่เพ่ือร่วม
ให้บริการวิชาการตามแผนงานที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาการ 

การมอบหมายงานให้นักศึกษาท าโครงการ
จากปัญหาของการให้บริการวิชาการ 

ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการท าโครงการ 

 
 
 
 
 



 

 

ผลการด าเนินโครงการ 
 

 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ปีที่ 5 จัดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด  โดย
บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  1 ส าหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการด าเนินโครงการประกอบด้วย การประเมินการเจริญเติบโต ประเมินภาวะ
โภชนาการ การตรวจสุขภาพเด็ก และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ มีกิจกรรมดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

จัดโครงการ “หนูเฟิร์นฟันดีวิ่งหนีปีศาจขนมหวาน” วัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กมีความสามารถใน
การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ด้วยตัวเอง กิจกรรมประกอบด้วย การซักประวัติสุขภาพและพัฒนาการ 
ตรวจคัดกรองการเจริญเติบโต เล่านิทานให้ความรู้แก่เด็กเรื่อง หนูเฟิร์นฟันดีวิ่งหนีปีศาจขนมหวาน 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่ ระบายสีรูปภาพ เกมจับคู่บัตรภาพ และต่อจิ๊กซอร์  และเผยแพร่ความรู้
โดยใช้โปสเตอร์ไวนิล และกิจกรรมสันทนาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม  
 จัดโครงการ “หนูน้อยมือสะอาด” วัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการล้างมือที่
ถูกต้อง และเพ่ือให้เด็กทราบถึงประโยชน์ของการล้างมือ กิจกรรมประกอบด้วย การซักประวัติสุขภาพและ
พัฒนาการ ตรวจคัดกรองการเจริญเติบโต เล่านิทานให้ความรู้แก่เด็กเรื่อง การล้างมือ กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการ ได้แก่ ระบายสีรูปภาพ และต่อจิ๊กซอร์ เผยแพร่ความรู้โดยใช้โปสเตอร์ไวนิล และกิจกรรม
สันทนาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด 

จัดโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก” วัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่เหมาะสม 
และสร้างจินตนาการและเกิดความคิดสร้างสรรค์  กิจกรรมประกอบด้วย การซักประวัติสุขภาพและ
พัฒนาการ ตรวจคัดกรองการเจริญเติบโต ประเมินพัฒนาการ เล่านิทานให้ความรู้แก่เด็กเรื่อง “การ
ส่งเสริมพัฒนาการ” กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่ ระบายสีรูปภาพ เผยแพร่ความรู้โดยใช้โปสเตอร์ไว
นิล และกิจกรรมสันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

หัวข้อรายงาน/ตัวชี้วัดใน
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ก าหนดการด าเนินงาน 1 มกราคม 61 – 30 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผน 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด 
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์และ
บุคลากร รวมจ านวน 260 คน 

กลุ่มเป้าหมายเป็นไป
ตามแผน  

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 89.40 

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 ร้อยละ 89.00 

ระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของผู้ร่วม
โครงการ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เท่ากับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ปีที่ 5 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 มีผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม 74 คน เพศหญิง จ านวน 72 คน (ร้อยละ 97.3)  เพศชาย 
จ านวน 2 คน (ร้อยละ 2.7)   
 ส่วนที่  2    ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการวิชาการ 
   หลังเข้าร่วมโครงการนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ พบว่า 
ค่าคะแนนความคิดเห็นกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียนอยู่ในระดับมาก (4.36 ± 0.56) 
การร่วมกิจกรรม ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้นอยู่ในระดับมาก (4.34 ± 0.58)  และ
น าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปฝึกปฏิบัติจริง/น าความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (4.45 ± 0.58) และ
ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการพบว่า ค่าคะแนนความคิดเห็นต่อกิจกรรมอยู่ใน
ระดับอยู่ในระดับมาก (4.38 ± 0.57)  (ตารางท่ี1) 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ      (n 
= 74)  

 
รายการประเมิน 

ระดับความความคิดเห็น จ านวน (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ± S.D. 

- ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ 

3(4.1) 22(29.7) 45(60.8) 4(5.4) 0 3.32 ± 0.64 

- ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์หลังเข้า
ร่วมโครงการ 

21(28.4) 47(63.5) 6(8.1) 0 0 4.20 ± 0.57 

- กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่
เรียน 

30(40.5) 41(55.4) 3(4.1) 0 0 4.36 ± 0.56 

- การร่วมกิจกรรม ท าให้มีความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่เรียนมากข้ึน 

29(39.2) 41(55.4) 4(5.4) 0 0 4.34± 0.58 

- น าความรู้ที่ได้จากชัน้เรียนไปฝกึปฏิบัติจริง/
น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

36(48.6) 35(47.3) 3(4.1) 0 0 4.45 ± 0.58 

- ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 31(41.9) 40(54.1) 3(4.1) 0 0 4.38 ± 0.57 

 
  

X



 

 

 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาพยาบาล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ก่อนการเข้าร่วมโครงการ 3.32 ± 0.64 หลังการ
เข้าร่วมโครงการ 4.20 ± 0.57 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโครงการ พบว่า หลังการเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
คะแนนความรู้ความเข้าใจ
ทิศทางพยาบาลกับการ

สาธารณสุขไทย 

คะแนนเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ 

t p-value* 

3.32 ± 0.64 4.20 ± 0.57 -15.26 .000 

Paired Samples Test, P* <.05 

 

ข้อเสนอแนะ  
- อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกปี เพราะนอกจากจะเรียนทางด้านทฤษฎีแล้ว ควรน ามาใช้

ปฏิบัติด้วย ซึ่งจะท าให้เห็นพัฒนาการจริงๆของเด็ก 

- อยากให้เพ่ิมระยะเวลาการจัดกิจกรรม เพ่ือจะได้ดูพัฒนาการของเด็กได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

- สามารถน าความรู้และประสบการณ์ได้รับไปปรับใช้ 
- ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 
หมายเหตุ  
  ความหมายระดับคะแนน 
  ระดับคะแนน 5  หมายถึง มากที่สุด ระดับคะแนน 4  หมายถึง มาก  
  ระดับคะแนน 3  หมายถึง ปานกลาง ระดับคะแนน 2  หมายถึง น้อย   
  ระดับคะแนน 1  หมายถึง น้อยที่สุด 
  ระดับความพึงพอใจจากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 -2558) 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ 

 4.51 – 5.00  แทน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51 – 4.50 แทน อยู่ในระดับมาก 
 2.51 – 3.50 แทน อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50 แทน อยู่ในระดับน้อย 
 0.00– 1.50 แทน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 



 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ปีท่ี 5 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินผล 

1. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของผู้ร่วมงานต่อการจัดโครงการ 
2. เพ่ือทราบถึงข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานที่มีต่อการจัดโครงการ 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดโครงการต่อไป 

ผลการปะเมินโครงการภาพรวม 
 มีผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม 36 คน เพศหญิง จ านวน 26 คน (ร้อยละ 72.2)  เพศชาย 
จ านวน 10 คน (ร้อยละ 27.8)  หลังเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการจัด
โครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (4.28 ± 0.57) 
เป็นโครงการที่มีประโยชน์อยู่ในระดับมาก (4.44 ± 0.65) กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (4.31 
± 0.71)  ระยะเวลาและสถานที่จัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (4.17 ± 0.747)  ควรมีการจัด
โครงการนี้ต่อไปอยู่ในระดับมาก (4.47 ± 0.65) 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

 ± S.D. 

1. ท่านมีความพงึพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 

12(33.3) 22(61.1) 2(5.6) 0 0 4.28 ± 0.57 

2. เป็นโครงการที่มีประโยชน ์ 19(52.8) 14(38.9) 3(8.3) 0 0 4.44 ± 0.65 

3. กิจกรรมมีความเหมาะสม 16(44.4) 15(41.7) 5(13.9) 0 0 4.31± 0.71 

4. ระยะเวลาและสถานที่จัดมีความ
เหมาะสม 

13(36.1) 16(44.4) 7(19.4) 0 0 4.17 ± 0.74 

5. ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อไป 19(52.8) 16(44.4) 1(2.8) 0 0 4.47 ± 0.65 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X



 

 

สรุปและประเมินผลการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ปีท่ี 5 
 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ตอนที่ 1  การด าเนินกิจกรรม 
1.1 วัน เวลาและสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 84 คน เด็ก 66 คน อาจารย์และบุคลากร 
18 คน 

สถานที่จัด ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1.2 รูปแบบกิจกรรม 
 1) ซักประวัติสุขภาพและพัฒนาการ Denver II 
 2) ตรวจคัดกรองการเจริญเติบโต 
 3) เล่านิทานให้ความรู้แก่เด็กเรื่อง หนูเฟิร์นฟันดีวิ่งหนีปีศาจขนมหวาน 
 4) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่ ระบายสีรูปภาพ เกมจับคู่บัตรภาพ และต่อจิ๊กซอร์ 
 5) เผยแพร่ความรู้โดยใช้โปสเตอร์ไวนิล 
1.3 ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
 1) เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน 
 2) เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรม   
 3) เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านสติปัญญาและภาษา 
ตอนที่ 2 ผลประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

เนื่องจากวันจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจัดกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรส าหรับอนุบาล 3 จึงมีผู้ได้รับการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ จ านวน 28 คน
2.1 การประเมินการเจริญเติบโต 

ผลการประเมินการเจริญเติบโตเด็กท่ีร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต
ของเด็กไทยพบว่า ส่วนใหญ่มีน้ าหนัก/อายุและส่วนสูง/อายุอยู่ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ 82.2 และ 89.3 
มีน้ าหนัก/ส่วนสูงอยู่ในระดับสมส่วน ร้อยละ 82.12 มีเด็กท้วม 1 คนเริ่มอ้วน 2 คน และค่อนข้างผอม 2 
คน ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4  การประเมินการเจริญเติบโตเด็กท่ีร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต 
    ของเด็กไทย  (n = 28) 
การประเมินการเจริญเติบโตเด็ก จ านวน  ร้อยละ 
1. น้ าหนัก/อายุ 
    ตามเกณฑ์ 
    ค่อนข้างมาก 
    มากเกินเกณฑ์ 
    ค่อนข้างน้อย 
2. ส่วนสูง/อายุ 
   ตามเกณฑ์ 
   สูงกว่าเกณฑ์ 

 
23 
1 
2 
2 
 

25 
3 

 
82.2 
3.6 
7.1 
7.1 
 

89.3 
10.7 



 

 

การประเมินการเจริญเติบโตเด็ก จ านวน  ร้อยละ 
3. น้ าหนัก/ส่วนสูง 
   สมส่วน 
   ท้วม 
   เริ่มอ้วน 
   ค่อนข้างผอม 

 
23 
1 
2 
2 

 
82.2 
3.6 
7.1 
7.1 

 
2.2 การประเมินพัฒนาการ 
 จากการประเมินพัฒนาการเด็กโดยการสอบถามผู้ปกครองเด็ก และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยใช้แบบทดสอบพัฒนาการ Denver II พบว่า เด็กมีพัฒนาการแต่ละด้านเป็นไปตามช่วงอายุ   

1. ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง ปกติ  
2. ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว ปกติ 
3. ด้านภาษา ปกติ 
4. ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ปกติ 
 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม 
ตอนที่ 1  การด าเนินกิจกรรม 
1.1 วัน เวลาและสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน  เด็ก 25 คน ผู้ปกครอง 27 คน  
อาจารย์และบุคลากร 4 คน 

สถานที่จัด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม 
1.2 รูปแบบกิจกรรม 
 1) ซักประวัติสุขภาพและพัฒนาการ 
 2) ตรวจคัดกรองการเจริญเติบโต 
 3) เล่านิทานให้ความรู้แก่เด็กเรื่อง การล้างมือ 
 4) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่ ระบายสีรูปภาพ เกมจับคู่บัตรภาพ และต่อจิ๊กซอร์ 
 5) เผยแพร่ความรู้โดยใช้โปสเตอร์ไวนิล 
1.3 ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
 1) เพ่ือให้เด็กรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 

2) เพ่ือให้เด็กทราบถึงประโยชน์ของการล้างมือ 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรม 
2.1 การประเมินการเจริญเติบโต 
 ผลการประเมินการเจริญเติบโตเด็กท่ีร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต
ของเด็กไทยพบว่า ส่วนใหญ่มีน้ าหนัก/อายุและส่วนสูง/อายุอยู่ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ 84.0 และ 68.0 
มีน้ าหนัก/ส่วนสูงอยู่ในระดับสมส่วน ร้อยละ 80.0 มีเด็กท้วม 3 คน และค่อนข้างผอม 2 คน ดังตารางที่ 5 
 
 



 

 

ตารางท่ี 5  การประเมินการเจริญเติบโตเด็กท่ีร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต 
      ของเด็กไทย   

การประเมินการเจริญเติบโตเด็ก จ านวน (n = 25) ร้อยละ 
1. น้ าหนัก/อายุ 
    ตามเกณฑ์ 
    ค่อนข้างมาก 
    ค่อนข้างน้อย 
2. ส่วนสูง/อายุ 
   ตามเกณฑ์ 
   ค่อนข้างเตี้ย 
   เตี้ย 
   สูงกว่าเกณฑ์ 
3. น้ าหนัก/ส่วนสูง 
   สมส่วน 
   ท้วม 
   ค่อนข้างผอม 

 
21 
2 
2 
 

17 
1 
6 
1 
 

20 
3 
2 

 
84.0 
8.0 
8.0 

 
68.0 
4.0 
24.0 
4.0 

 
80.0 
12.0 
  8.0 

  

2.2 การประเมินพัฒนาการเด็ก 
 จากการประเมินพัฒนาการเด็กโดยการสอบถามผู้ปกครองเด็ก และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยใช้แบบทดสอบพัฒนาการ Denver II พบว่า เด็กมีพัฒนาการแต่ละด้านเป็นไปตามช่วงอายุ   

1. ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง ปกติ  
2. ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว ปกต ิ
3. ด้านภาษา ปกติ 
4. ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด 
ตอนที่ 1  การด าเนินกิจกรรม 
1.1 วัน เวลาและสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 42 คน เด็ก 40 คน อาจารย์และบุคลากร 
2 คน 

สถานที่จัด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด 
1.2 รูปแบบกิจกรรม 
 1) ซักประวัติสุขภาพและพัฒนาการ 
 2) ตรวจคัดกรองการเจริญเติบโตและประเมินพัฒนาการ DSPM 
 3) เล่านิทานให้ความรู้แก่เด็กเรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการ”  
 4) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่ ระบายสีรูปภาพ 
 5) เผยแพร่ความรู้โดยใช้โปสเตอร์ไวนิล 
1.3 ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
 1) เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่เหมาะสมตามวัย  

2) เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
3) เพื่อเสริมสร้างสร้างจินตนาการและเกิดความคิดสร้างสรรค์ภาษา  

 3) เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรม   
 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรม 
2.1 การประเมินการเจริญเติบโต 
 ผลการประเมินการเจริญเติบโตเด็กท่ีร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต
ของเด็กไทยพบว่า ส่วนใหญ่มีน้ าหนัก/อายุและส่วนสูง/อายุอยู่ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ 72.5 และ 80.0 
มีน้ าหนัก/ส่วนสูงอยู่ในระดับสมส่วน ร้อยละ 67.5 มีเด็กที่ท้วม 1 คน อ้วน 6 คน ผอม 1 คน และค่อนข้าง
ผอม 5 คน ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 การประเมินการเจริญเติบโตเด็กท่ีร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต  
             ของเด็กไทย   
 

การประเมินการเจริญเติบโตเด็ก จ านวน (n = 40) ร้อยละ 
1. น้ าหนัก/อายุ 
    ตามเกณฑ์ 
    ค่อนข้างมาก 
    ค่อนข้างน้อย 
2. ส่วนสูง/อายุ 
   ตามเกณฑ์ 
   สูงกว่าเกณฑ์ 
3. น้ าหนัก/ส่วนสูง 
   สมส่วน 

 
29 
6 
5 
 

32 
8 
 

27 

 
72.5 
15.0 
12.5 

 
80.0 
20.0 

 
67.5 



 

 

การประเมินการเจริญเติบโตเด็ก จ านวน (n = 40) ร้อยละ 
   ผอม 
   ค่อนข้างผอม 
   ท้วม 
   อ้วน 

1 
5 
1 
6 

2.5 
12.5 
2.5 
15.0 

 
2.2 การประเมินพัฒนาการเด็ก 
 จากการประเมินพัฒนาการเด็กโดยการสอบถามผู้ปกครองเด็ก และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการ คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental 
Surveillance and Promotion Manual (DSPM) พบว่า พัฒนาการแต่ละด้านเด็กทุกคนสามารถผ่าน
การประเมินเป็นไปตามช่วงอายุ   

1. ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM) ผ่าน 
2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา Fine Motor (FM) ผ่าน 
3. ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL) ผ่าน 
4. ด้านการเข้าใจภาษา Expressive Language (EL) ผ่าน 
5. ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS) ผ่าน 

 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- เนื่องจากวันจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจัดกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรส าหรับอนุบาล 3 จึงมีผู้ได้รับการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้ไม่ครบ
ตามจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

-  อยากให้เพ่ิมระยะเวลาการจัดกิจกรรม เพ่ือจะได้ดูพัฒนาการของเด็กได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมด 

 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขม 

 
 

 
 



 
 

 
 



ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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