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ค าน า 

 รายงานการประเมินผลโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน และให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลูก
ฮักลูกแพง) ปีที่ ๕ กิจกรรม “ดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพพ่อฮักแม่ฮัก” จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้คาดหวังให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนเครือข่าย และสังคมตามพันธ
กิจขององค์กรและตอบสนองความต้องการของชุมชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการ
ดูแลสุขภาพ โดยใช้รูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (พ่อฮักแม่ฮัก) และบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพและน าข้อมูลสุขภาพมา
วิเคราะห์ปัญหา สืบค้นงานวิจัยเพ่ือการผลิตนวัตกรรมในการดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพให้เหมาะสม
กับบุคคลรายกรณี อันจะตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคลได้อย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝุาย ใคร่ขอขอบพระคุณ ประชาชน ผู้น า
ชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพบัววัด  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ คณาจารย์และบุคคลากรทุก
ท่านที่มีส่วนร่วมคิดและด าเนินการให้กิจกรรมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

       ด้วยความขอบคุณ 
                                                                  คณะกรรมการด าเนินงาน 
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บทสรุปกิจกรรม 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริการวิชาการแก่
สังคม จึงจัดให้มีโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขึ้น เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่องสร้างความเข็มแข็ง ยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ส านึกรักในท้องถิ่น และมี
ความมุ่งหมายเพ่ือให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน โดยบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้า
กับกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 นี้ได้จัดบูรณาการในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ใน
หัวข้อเรื่อง การดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับการตรวจ
ประเมินภาวะสุขภาพ โดยการประเมินภาวะสุขภาพตามแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนและได้รับการตรวจ
ร่างกายตามระบบ นักศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสอบถามภาวะสุขภาพตามแบบแผนสุขภาพกอร์ดอนและ
การตรวจร่างกายบุคคลในครอบครัวอุปถัมภ์ของนักศึกษามาวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และคิดค้นหารูปแบบ
แนวทางในการ ดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟื้นฟูสุขภาพตามสภาพปัญหาที่วิเคราะห์และประเมินได้ ทั้งนี้ต้องพัฒนา
นวัตกรรมหรือน ารูปแบบโปรแกรมการดูแลสุขภาพในมิติต่างๆ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคคล และยังส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 98.88 ประกอบด้วย 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครอบครัวอุปถัมภ์ (พ่อฮักแม่ฮัก) จ านวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.64 อาจารย์ประจ ากลุ่มจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรม
ส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.) และ เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
บัววัด  
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ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้สามารถสรุปประเด็นต่างๆได้ดังนี้ 
           1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ (พ่อฮักแม่ฮัก) มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมทุก
ด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด รายด้านที่มีระดับความเห็นมากที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้มีความรู้
ในการดูแลตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังให้ข้อเสนอแนะว่า ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และควรให้คนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะกิจกรรมเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพได้ทุกคน 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ นักศึกษามีความเห็นต่อการจัดกิจกรรมทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด รายด้านที่นักศึกษามีระดับความเห็นว่าได้พัฒนามากที่สุด คือ พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความเป็นผู้น า มีความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพบุคคลและส านึกรัก
ท้องถิ่น และสามารถน าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพบุคคลได้จริง มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.56, 4.55, 4.52 ตามล าดับ ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับมากมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่อง กิจกรรมควรจัดต่อเนื่องทุกปีแต่ควรเพ่ิม
เวลาในการให้บริการในชุมชนเพ่ิมขึ้น การลงบริการในชุมชนท าให้เข้าใจความต้องการและภาวะสุขภาพของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อาจารย์ประจ ากลุ่ม มีความเห็นต่อการจัดกิจกรรมทุกด้านในระดับมาก
ถึงมากที่สุด รายด้านที่อาจารย์มีระดับความมาก คือ นักศึกษาแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในชุมชน
และส านึกรักท้องถิ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของนักศึกษา ความพึง
พอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
 
ผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

ผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อผลส าเร็จของการบูรณาการ การบริการวิชาการต่อการเรียนการสอนภาพรวมอยู่
ในระดับมากเฉลี่ย 4.48 (S.D.= 0.58)  

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และความสามารถของนักศึกษาในการประเมินสุขภาพ ก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากระดับปานกลาง เป็นระดับมาก และการเปรียบเทียบ
ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากระดับปาน
กลางเป็นระดับมาก 

ความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
และความเป็นผู้น า มีความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพบุคคลและส านึกรักท้องถิ่น และสามารถน าความรู้ที่
ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพบุคคลได้จริง มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุดตามล าดับ
ดังนี้  ( x = 4.56 S.D.= 0.52, x = 4.55 S.D.= 0.52, x = 4.52 S.D.= 0.66) รองลงมาคือ เป็นกิจกรรมที่ท า
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ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น ( x = 4.48 S.D.=0.56) มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล 
สร้างเสริมสุขภาพของบุคคลในชุมชน ( x = 4.44 S.D.=0.50) สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการดูแล
สุขภาพบุคคล ( x = 4.42 S.D.=0.56) สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม ( x = 4.42 S.D.=0.54) ตามล าดับ  

ข้อคิดเห็นส าคัญที่นักศึกษาได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
เรียนในภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการพ่อฮักแม่ฮัก การฝึกประสบการณ์จริง และช่วยเพ่ิมทักษะใน
การประเมินภาวะสุขภาพ ก่อให้เกิดความมั่นใจ ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ตลอดจนก่อให้เกิดรู้สึกภาคภูมิใจในการเรียนรู้วิชาชีพพยาบาล และมีความสุขกับการเรียนรู้
นอกห้องเรียน เรียนรู้กระบวนการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม มีโอกาสได้
น าความรู้จากการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
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สรุปรายงานการประเมินผล 
โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพง) ปีท่ี 5  

กิจกรรม “ดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่”  
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ณ ชุมชนต าบลธาตุ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อโครงการ ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง)     
 1.1 ชื่อโครงการย่อย การดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่ 
2. ลักษณะของโครงการ 

ประเภทโครงการ :           โครงการเดิม         โครงการใหม่  
3. ความสอดคล้องกับมาตรการ/นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์ (ความสอดคล้องกับแผน    
    ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ) 
 3.1 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใน
ด้านสังคมสูงวัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
 3.2 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 
 มาตรการ 
 1. ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทาง และจัดท าแผนการ
บริการวิชาการ 
 2. สร้างความเชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับการพัฒนาภารกิจต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 3. ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมและน าผลไป
พัฒนาระบบและกลไกตามกระบวนการ PDCA 
 4. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการให้บริการวิชาการที่เอ้ือต่อการแข่งขัน พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 
 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย
มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 
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การให้บริการความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม 
 3.3 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - ระดับหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 
 - ระดับคณะ 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 3.4 ความสอดคล้องกับสภาการพยาบาล 
 ตัวบ่งชี้ที่ 24 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 3.5 ความสอดคล้องตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางยมนา        ชนะนิล  หัวหน้าชุดโครงการ 
นางสาวไพลิน   พิณทอง  หัวหน้าโครงการย่อย 
นางสาวสุนันทา   ครองยุทธ กรรมการ 
นางสาวอุไรวรรณ   สาสังข ์   กรรมการ 
นางสาวอมรรัตน์   นธะสนธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

5.หลักการและเหตุผล  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินโครงการ ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการ
วิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 (โครงการลูกฮักลูกแพงปีที่ 1)  โดยครั้งนี้ จัดเป็นครั้ง
ที่ 5 (โครงการลูกฮักลูกแพงปีที่ 5)  มีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือเน้นการบริการเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดี โดยจัดให้นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง อันจะเป็นการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพในชุมชน โดยสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้จัดบูรณาการงานบริการวิชาการสู่
การเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  1  ซึ่งจัดให้นักศึกษาฝึกการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น
ของประชาชนในชุมชนที่มีภาวะสุขภาพปกติและเจ็บปุวย (พ่อฮักแม่ฮัก) พร้อมน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพ และให้การพยาบาลโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประยุกต์
นวัตกรรมในการดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมกับความต้องการและ
บริบทของชุมชน 
 จากผลการศึกษาข้อมูลสุขภาวะชุมชนในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า พ้ืนที่บริการวิชาการได้แก่ ชุมชน
ในต าบลธาตุ มีประชาชนทั้งสุขภาพปกติและเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรัง ที่ยังต้องการการดูแลใกล้ชิด ญาติผู้ดูแล
ต้องการค าแนะน าเรื่องความรู้และทักษะเพ่ือการดูแลสุขภาพอย่างมั่นใจ 

  ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์จึงตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการลูกฮักลูกแพง
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้บริการผู้ที่มีสุขภาพปกติเพ่ือการดูแลและปูองกันความ
เจ็บปุวย พร้อมทั้งให้การดูแลผู้ปุวยเรื้อรังและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนของคณะฯ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาภาวะผู้น าของนักศึกษา มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
สร้างเสริมอัตลักษณ์ให้นักศึกษามีจิตส านึกต่อท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ปุวย 
ครอบครัวและชุมชน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      
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6.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนในภาวะต่างๆ  
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นเพ่ือน ามาวางแผนให้การพยาบาลได้อย่าง 
เหมาะสม 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประยุกต์ นวัตกรรม
ในการดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชนในชุมชน 
 4. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการท างานเป็นทีม ความเป็นผู้น า สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
และมีจิตส านึกต่อท้องถิ่น 
 5. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจใน การดูแล สร้างเสริมสุขภาพของตนเอง   
7.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมโครงการ :  

1. ประชาชน (พ่อฮักแม่ฮัก) ในเขตต าบลธาตุ    จ านวน 85 คน  
2. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2      จ านวน 85 คน 
3. อาจารย์และบุคคลากร      จ านวน 10 คน 

8. เป้าหมาย : ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน     
 เชิงคุณภาพ 

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51 
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นของนักศึกษามากกว่า 3.51 
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการประยุกต์ความรู้ สู่การดูแลภาวะสุขภาพของบุคคลใน 

ภาวะต่างๆของนักศึกษาพยาบาล มากกว่า 3.51 
4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีม ทักษะความเป็นผู้น า 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และมีจิตส านึกต่อท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาล  มากกว่า 3.51 
5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความเข้าใจใน การดูแล สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนมี  

มากกว่า 3.51 
 เชิงปริมาณ  

1. กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 เชิงสถานที่ อยู่ในพื้นท่ีด าเนินการ 
 เชิงค่าใช้จ่าย ไม่เกินงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผน 
9. ลักษณะกิจกรรม 
 นักศึกษาได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับการท ากิจกรรมในวันปฐมนิเทศรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 พร้อม
ได้รับการแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 17 คน หลังจากนั้นนักศึกษาแต่ละคนลงประเมินภาวะสุขภาพโดยใช้แบบประเมิน
ภาวะสุขภาพกอร์ดอนและตรวจร่างกายพ่อฮักแม่ฮักนอกเวลาเรียน เมื่อได้ข้อมูลครบน ามาวิเคราะห์ประเด็น
สุขภาพและน าเสนอต่อกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มเลือกประเด็นสุขภาพมากลุ่มละ 2 ประเด็น น ามาปรึกษาอาจารย์
ประจ ากลุ่มเพื่อร่วมพิจารณา เมื่ออาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นเรียบร้อย ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน
สืบค้นบทความวิชาการ งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ น ามาปรึกษาอาจารย์ประจ ากลุ่ม
อีกครั้ง เมื่อได้ข้อสรุปจึงน าผลการศึกษาค้นคว้าไปประดิษฐ์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ และ
น าไปใช้ดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชนในวันที่ 21 มีนาคม 2560  
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ตารางก าหนดกิจกรรม 
โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน และบริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 5 

วันที่ 21 มีนาคม 2560  
ณ ชุมชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
เวลา 

 
รายการกิจกรรม 

 
08.00-08.30 น. 

 
ลงทะเบียน 
 

08.30-08.45 น. เดินทางลงชุมชน 
 

08.45-11.30 น. ให้บริการสุขภาพบุคคลในชุมชน 
 

11.30-11.45 น. เดินทางกลบัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
 

11.45-12.50 น. ประชุมสะท้อนคิด และรับประทานอาหารกลางวนั 
 

 
10. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
 งบประมาณในการด าเนินการ : เบิกจ่ายจากเงนิงบประมาณแผ่นดิน รหัสกิจกรรม 06010020458  
 ชื่อโครงการ ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปี่ที่ 5 
 ชื่อกิจกรรม โครงการย่อย การดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟืน้ฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่ 
ตารางที่ 1 รายจ่ายในการด าเนนิโครงการ รายละเอียด ดังนี้ 

 
รายการ งบประมาณที่ได้รับ จ่ายจริง 

1.ค่าตอบแทน - - 
2. ค่าใช้สอย 
-ค่าจ้างเหมารถประจ าทาง 
-ค่าอาหารว่าง 
-ค่าอาหารกลางวนั 
-ค่าจัดท าเล่มสรุปโครงการ 

15,550  
4,800 
5,400 
4,850 

500 
3. ค่าวัสด ุ
-ค่าวัสดุเยี่ยมบา้น 
-ค่าวัสดุโครงการท านวัตกรรม 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

13,600  
5,100 
8,000 

500 
รวม  29,150 
  
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรมโครงการทั้งสิ้น 29,150 บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึง่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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11. ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51  
 จากการเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งหมด 178 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 178 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  
              √   บรรลุ                      ไม่บรรลุ 

2.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นของนักศึกษามากกว่า 3.51 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
     √    บรรลุ                     ไม่บรรลุ 
 3.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการประยุกต์ความรู้ สู่การดูแลภาวะสุขภาพของบุคคลใน 
ภาวะต่างๆของนักศึกษาพยาบาล มากกว่า 3.51 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการประยุกต์ความรู้ สู่การดูแลภาวะสุขภาพของบุคคลใน ภาวะ
ต่างๆของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
      √    บรรลุ       ไม่บรรลุ 
 4.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีม ทักษะความเป็นผู้น า
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและมีจิตส านึกต่อท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาล  มากกว่า 3.51 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีม ทักษะความเป็นผู้น าสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลและมีจิตส านึกต่อท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.55 
   √   บรรลุ         ไม่บรรล ุ

5.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความเข้าใจใน การดูแล สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนมี  
มากกว่า 3.51 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความเข้าใจใน การดูแล สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนอยู่ใน
ระดับมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
   √    บรรลุ          ไม่บรรลุ 
 

6.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรรมได้ตั้งกลุ่มเปูาหมายไว้ จ านวน 180 คน ประกอบด้วยพ่อฮักแม่ฮัก นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 
อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์  จากการด าเนินกิจกรรมมีผู้เข้าร่วม จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.88 

      √    บรรลุ           ไม่บรรลุ 
12. สรุปผลกิจกรรม 
     12.1 การประเมินผลการจัดกิจกรรมส าหรับครอบครัวอุปถัมภ์ (พ่อฮักแม่ฮัก) 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเปูาหมายจ านวน 85 คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 83 คน 
เนื่องจากในระหว่างการด าเนินการตรวจสุขภาพมีแม่ฮักเสียชีวิตจ านวน 1 คนและอีก 1 คนเดินทางไป
ต่างจังหวัดในวันที่จัดกิจกรรม ท าให้มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 83 ราย เพศหญิงจ านวน 72 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 86.7 และเพศชายจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 13.3 มีอายุเฉลี่ยในช่วง 60-80 ปี คิดเป็นร้อยละ 
73.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 มีโรคประจ าตัวจ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.85 ซึ่งโรคประจ าตัวที่พบมากที่สุดคือ ความดันโลหิตสูง จ านวน 26 คน รองลงมา คือ
เบาหวาน จ านวน 12 คน ซึ่งบางรายมีโรคประจ าตัวมากกว่า 1 อย่าง 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้มีความรู้ในการดูแลตนเอง
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมากที่สุด (4.54±0.59) รองลงมาคือ การเข้าร่วม
กิจกรรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับมาก (4.49±0.77) และการเข้าร่วมกิจกรรม
ท าให้ท่านได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพอยู่ในระดับมาก (4.46±0.70) รายละเอียด ดังตารางที่ 2 
 ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกการเข้าร่วม
กิจกรรม (n=83)  
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
จ านวน (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด         X-± S.D.   
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแล
สุขภาพ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม 

11(13.3) 24(28.9) 38(45.8) 9(10.8) 1(1.2) 3.42±0.89 

มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแล
สุขภาพ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 

51(61.4) 25(30.1) 5(6) 1(1.2) 1(1.2) 4.49±0.77 

การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ท่านได้รับการ
ประเมินภาวะสุขภาพ 

47(56.6) 30(36.1) 4(4.8) 2(2.4) 0 4.46±0.70 

การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ท่านได้รับความรู้
ในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง 

50(60.2) 29(34.9) 3(3.6) 1(1.2) 0 4.54±0.63 

ท่านสามารถน าความรู้จากการร่วมกิจกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

49(59) 30(36.1) 4(4.8) 0 0 4.54±0.59 

 
     ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการกิจกรรมส าหรับครอบครัวอุปถัมภ์ (พ่อฮักแม่ฮัก) 
 ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี
ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.66±0.50) รองลงมาคือ สถานที่ในการจัด
กิจกรรม อาหารเครื่องดื่มและวัสดุเยี่ยมบ้าน ตามล าดับ (4.46±0.59, 4.43±0.73) รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม (n=83) 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
จ านวน (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด         X-± S.D.   
รูปแบบกิจกรรม 40(48.2) 34(41.0) 9(10.8) 0 0 4.37±0.67 
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 43(51.8) 36(43.4) 4(4.8) 0 0 4.46±0.59 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 38(45.8) 33(39.8) 12(14.5) 0 0 4.31±0.71 
การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที 39(47) 38(45.8) 6(7.2) 0 0 4.39±0.62 
อาหารเครื่องดื่มและวัสดุเยี่ยมบ้าน 45(54.2) 32(38.6) 3(3.6) 3(3.6) 0 4.43±(0.73) 
ความพึงพอใจในภาพรวม 56(67.5) 26(31.3) 1(1.2) 0 0 4.66±0.50 

 
 ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพ ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพ ก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพ ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 3.42 ± 0.89 หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 4.49 
± 0.77 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพ ก่อนและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพ ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
คะแนนความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพ 

คะแนนเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ t p-value 

3.42±0.89 4.49±0.77 -14.06 .000 
Paired Samples Test, P*<.01 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 - อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก 
 - อยากให้จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้กับประชาชนทุกคนไม่เฉพาะพ่อฮักแม่ฮัก 
 - เพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรม 
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     12.2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นนักศึกษาทั้งหมดตอบแบบสอบถามจ านวน 85 คน เป็นเพศหญิง
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 89.4 และเพศชายจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 5.9 มีช่วงอายุเฉลี่ยในช่วง 19-
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 92.9  
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าคะแนนการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล และท าให้มีความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพบุคคลและส านึกรักท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.56±0.52, 4.55±0.54) รองลงมาคือ สามารถน าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพบุคคลได้จริงและ กิจกรรมท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น (4.52±0.66, 
4.48±0.56) รายละเอียด ดังตารางที่ 5 
 ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกการเข้าร่วม
กิจกรรม (n=83)  

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
จ านวน (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด         X-± S.D.   
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน 40(47.1) 41(48.2) 3(3.5) 1(1.2) 0 4.41±0.62 
กิจกรรมท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่
เรียนมากขึ้น 

44(51.8) 38(44.7) 3(3.5) 0 0 4.48±0.56 

สามารถน าความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพบุคคลได้จริง 

52(61.2) 27(31.8) 5(5.9) 1(1.2) 0 4.52±0.66 

ระดับความรู้และความสามารถในการประเมิน
สุขภาพ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม 

7(8.2) 30(35.3) 41(48.2) 7(8.2) 0 3.43±0.76 

ระดับความรู้ความสามารถในการประเมินสุขภาพ 
หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 

41(48.2) 39(45.9) 4(4.7) 1(1.2) 0 4.41±0.64 

ระดับความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลสุขภาพ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม 

9(10.6) 27(31.8) 43(50.6) 6(7.1) 0 3.45±0.78 

ระดับความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลสุขภาพ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 

35(41.2) 49(57.6) 1(1.2) 0 0 4.40±0.51 

สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการดูแล
สุขภาพบุคคล 

39(45.9) 43(50.6) 3(3.5) 0 0 4.42±0.56 

สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการดูแล
สุขภาพบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

38(44.7) 45(52.9) 2(2.4) 0 0 4.42±0.54 

มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล สร้างเสริมสุขภาพ
ของบุคคลในชุมชน 

38(44.7) 47(55.3) 0 0 0 4.44±0.50 

พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล และความเป็นผู้น า 

49(57.6) 35(41.2) 1(1.2) 0 0 4.56±0.52 

กิจกรรมท าให้มีความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพ
บุคคลและส านึกรักท้องถิ่น 

49(57.6) 36(42.4) 4(4.7) 0 0 4.55±0.54 

ความคิดเห็นต่อกิจกรรมโดยรวม 45(52.9) 36(42.4) 4(4.7) 0 0 4.48±0.58 
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 ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพก่อนและ
หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ ก่อนและหลัง 
เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และความสามารถในการประเมินภาวะ
สุขภาพ ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 3.43±0.76 หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 4.41±0.64 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้และความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า หลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้และความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพสูง
กว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความรู้และความสามารถในการประเมินสุขภาพ ก่อนและหลัง 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
คะแนนความรู้และความสามารถในการ
ประเมินสุขภาพ 

คะแนนเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ t p-value 

3.43±0.76 4.41±0.64 -10.16 .000 
Paired Samples Test, P*<.01 

 
 ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ก่อน
และหลัง การเข้าร่วมกิจกรรม 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ก่อนและหลัง 
เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
สุขภาพ ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 3.45±0.78 หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 4.40±0.51 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
สุขภาพสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ก่อน
และหลัง เข้าร่วมกิจกรรม 
 
คะแนนความรู้และความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 

คะแนนเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ t p-value 

3.45±0.78 4.40±0.51 9.24 .000 
Paired Samples Test, P*<.01 
ข้อเสนอแนะ กจิกรรมโครงการ 
- เป็นกิจกรรมดี จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไป 
- ให้ประชาชนมาศึกษาดูงานนวัตกรรมที่เดียวกันและปรับใช้กับภาวะสุขภาพได้หลายๆคน 
- เพ่ิมงบประมาณในการประดิษฐ์นวัตกรรม 
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12.3 การประเมินผลการจัดกิจกรรมส าหรับอาจารย์ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมมีประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าคะแนนทักษะการแสดงออกด้าน
สัมพันธภาพของนักศึกษากับประชาชนในชุมชนและส านึกรักท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด (4.50±0.70) 
รองลงมาคือ สามารถท างานเป็นทีมมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคได้อย่างเหมาะสม (4.40±0.51) รายละเอียด 
ดังตารางที่ 8 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเห็นต่อการจัดกิจกรรม (n=10) 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
จ านวน (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด         X-± S.D.   
รูปแบบกิจกรรมสอดคล้องกับความรู้ของนักศึกษา 4(40) 6(60) 0 0 0 4.40±0.51 
นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประยุกต์
นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพบุคคล 

2(20) 6(60) 2(20) 0 0 4.00±0.66 

นักศึกษามีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในการดูแล
สุขภาพบุคคล 

1(10) 8(80) 1(10) 0 0 4.00±0.47 

นักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีม มี
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

4(40) 6(60) 0 0 0 4.40±0.51 

นักศึกษาแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลใน
ชุมชนและส านึกรักท้องถิ่น 

6(60) 3(30) 1(10) 0 0 4.50±0.70 

 

12.4 ผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 85 คน  
  ผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา พบว่า ความ
คิดเห็นต่อผลส าเร็จของการบูรณาการ การบริการวิชาการต่อการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับมากเฉลี่ย 
4.48 (S.D.=0.58) โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถน าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพบุคคลได้จริงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด   ( x = 4.52 S.D.=0.66) รองลงมาคือ ท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น ( x = 4.48 S.D.=0.56) และมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล สร้างเสริม
สุขภาพของบุคคลในชุมชน ( x = 4.44 S.D.=0.50) ตามล าดับ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจ
ในการประเมินภาวะสุขภาพ ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง เป็นระดับมาก รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 9 
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 ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลส าเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน 4.41 0.62 มาก 
กิจกรรมท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมาก
ขึ้น 

4.48 0.56 มาก 

สามารถน าความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนไปประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพบุคคลได้จริง 

4.52 0.66 มากที่สุด 

มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล สร้างเสริมสุขภาพของ
บุคคลในชุมชน 

4.44 0.50 มาก 

ระดับความรู้และความสามารถในการประเมินสุขภาพ ก่อน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

3.43 0.76 ปานกลาง 

ระดับความรู้ความสามารถในการประเมินสุขภาพ หลัง เข้า
ร่วมกิจกรรม 

4.41 0.64 มาก 

ระดับความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
สุขภาพ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม 

3.45 0.78 ปานกลาง 

ระดับความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
สุขภาพ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 

4.40 0.51 มาก 

 

ผลสะท้อนคิดของนักศึกษาต่อการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมท่านได้รับความรู้เรื่องใดบ้าง 

นักศึกษาสะท้อนคิดต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นหลัก ดังนี้  
- ท างานเป็นทีม สามัคค ีรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ช่วยกันคิดแก้ปัญหา วางแผนเป็นระบบ 

- การสืบค้นนวัตกรรม ค้นคว้างานวิจัย 

- วิเคราะห์ปัญหาของพ่อฮักแม่ฮัก คิดวิเคราะห์ต่อยอด  คิดสร้างสรรค์ 
- ฝึกทักษะการประเมินสุขภาพ ทราบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพ 

- สร้างสัมพันธภาพกับคนในชุมชนและเพ่ือน  
- พัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับผู้ปุวยรายกรณี เข้าใจข้อจ ากัดรายกรณี ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ปัญหาสุขภาพ  

- แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเผชิญสถานการณ์จริง   
- มีความรู้เพ่ิม ทราบโรคและกลไกการเกิดโรคเพ่ิมมากข้ึน 

- น าสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์นวัตกรรมประหยัด น าของเหลือใช้มาท าประโยชน์ 
2. นักศึกษามีความรู้สึก/ความคิดเห็นต่อกิจกรรมอย่างไร 

นักศึกษาสะท้อนคิดต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นหลัก ดังนี้  
- มีความคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ในการท าผลงาน น าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ 
- ดีใจ สนุกและภูมิใจที่ท าส าเร็จ ได้แสดงศักยภาพของตน มีความสุข ชอบ ให้จัดต่อเนื่อง 
- ภูมิใจที่พ่อฮักแม่ฮักใช้นวัตกรรมที่ร่วมกันสร้าง ชาวบ้านสนใจท าให้ภูมิใจในการสร้างนวัตกรรม 
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- รู้ปัญหาผู้ปุวย  เข้าใจปัญหามากข้ึน และควรแก้ไขอย่างไร ทราบความต้องการของชุมชน 
- ตื่นเต้นกับการทดลองสิ่งใหม่ 
- สนิทกับเพื่อนต่างกลุ่มมากข้ึน 
- เห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 

3. จากการเรียนรู้ในหัวข้อนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
นักศึกษาสะท้อนคิดต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นหลัก ดังนี้  

 - น าความรู้ไปดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและชีวิตประจ าวัน 
 - การท านวัตกรรมที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ 
 - น าความรู้ไปใช้ได้จริง ให้การพยาบาลได้จริงจากกรณีศึกษา 
 - คิดสร้างสรรค์ เพ่ิมทักษะคิดวิเคราะห์ น าความรู้ไปต่อยอดในอนาคต 
 - พัฒนานวัตกรรมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาสิ่งต่างๆ ที่ใช้ในรพ. ศูนย์อนามัย ชุมชน 
 - น าความรู้ไปช่วยสอนและส่งเสริมสุขภาพได้เหมาะสม 
 - น าความรู้ไปใช้ในวิชาอ่ืนๆ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4. ปัญหา/อุปสรรคมีอะไรบ้าง 

นักศึกษาสะท้อนคิดต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นหลัก ดังนี้  
 - อุปกรณ์บางอย่างยังแข็งแรงไม่พอ 
 - อุปกรณ์การประดิษฐ์ไม่เพียงพอ หายาก 
 - นวัตกรรมยังไม่เป็นไปตามความคิด ต้องปรับตามอุปกรณ์ที่หาได้ 
13. สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ 
 สรุปผลการประเมินการด าเนินกิจกรรม “ดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่”  
 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ขั้นการวางแผน (P) 1. จัดประชุมเพ่ือ

ปรึกษาหารือรูปแบบ
กิจกรรมโครงการ  
2. ก าหนดงบประมาณ 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการเพ่ือ
อนุมัติด าเนิน 
5. จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
6. ประชุมชี้แจง
รายละเอียดต่อ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบัว
วัดและผู้น าชุมชนทราบ 

- มีการประชุมปรึกษา
รูปแบบการด าเนิน
กิจกรรม 
-ก าหนดงบประมาณ
ชัดเจน 
- เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ 
- มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

- ไม่มี 

ขั้นปฏิบัติการตามแผน จัดกิจกรรมใน - มีการด าเนินการตาม - ประชาชนในชุมชน 
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(D) วันที่ 21 มีนาคม 2560 แผน 
- กรรมการแต่ละฝุาย
ด าเนินการตามบทบาท 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
จึงอยากให้
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ขั้นปฏิบัติการตามแผน 
(D) 

 หน้าที่รับผิดชอบ 
- พ่อฮักแม่ฮักเข้าร่วม
กิจกรรมรวมถึงประชาชน
บ้านใกล้เรือนเคียงให้
ความสนใจและร่วมมือ
อย่างดี 
- ผู้น าชุมชนให้
ความส าคัญและให้ความ
ร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรม 
- นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างดี 

กิจกรรมทุกคน 
- บางหมู่บ้าน บ้านไกล
กันท าให้เสียเวลาในการ
รวมคนในชุมชน 
- ระยะเวลาในการ
น าเสนอนวัตกรรมสั้น 
- รถรับส่งไม่เพียงพอ 

ขั้นตรวจสอบ (C) 

 

มีการประชุมกรรมการ
ภายหลังด าเนินการเพ่ือ
รวบรวมข้อสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

ประชุมสรุปผลกิจกรรม
ตามแผนงาน  

 

 

ขั้นการแก้ไขและปฏิบัติ 
งานสมบูรณ์แบบ (A) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา 
- เป็นกิจกรรมที่ดีควรด าเนินกิจกรรมต่อ เพ่ิมเวลาในการน าเสนอนวัตกรรม 
- ควรรวมนวัตกรรมทุกชิ้นไว้ในสถานที่กลางหมู่บ้านแล้วให้ประชาชนทุกคนมาชม 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมให้ทั่วถึง ไม่เฉพาะพ่อฮักแม่ฮัก 
- จัดรถรับส่งให้เพียงพอ 
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ภาคผนวก 
1) โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน และให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ลูกฮักลูกแพง) 

ปีท่ี 5 กิจกรรม “ดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่” 

2) รายนามกรรมการด าเนินการ 

3) แบบประเมินโครงการ 

4) ภาพกิจกรรมโครงการ 

5) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 



 

22 

 



 

23 

 



 

24 

 



 

25 

 



 

26 

 



 

27 

 



 

28 

 

 



 

29 

    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    งานวิจัย บริการวิชาการ ท านุฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โทร. 
๓๒๒๗ 

ที ่ ศธ ๐๕๒๙.๒๐/พิเศษ              วันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

เรียน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ผ่านรองคณบดีฝุายวิจัย บริการวิชาการ ท านุฯ) 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให้การด าเนินการโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง)   กิจกรรม  “การดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่” โดยมีนางสาว
ไพลิน พิณทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งบูรณาการในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ ๒ จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ชุมชนเขตต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ให้บริการสุขภาพวัยผู้ใหญ่และเพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการให้บริการสุขภาพในสถานการณ์จริง 

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรม ดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่ โดยมีรายนาม ดังนี้ 
 ๑. นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 
 ๒. นางสาวณิชา  ว่องไว 
 ๓. นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ 
 ๔. นางยมนา  ชนะนิล 
 ๕. นางสาวสุดารักษ์ ประสาร 
 ๖. นางสาวอุไรวรรณ สาสังข ์
 ๗. นางกิ่งกาญจน์ ชูเมือง 
 ๘. นางสาวสุวภัทร นักรู้ก าพลพฒัน์ 
 ๙. นางสาววิศนีย์  บุญหมั่น 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

              ............................................. 
            (นางสาวไพลิน พิณทอง) 

                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม ดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่ 

ส าหรับพ่อฮักแม่ฮัก 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    ชาย   หญิง  อายุ.........ปี 
2. อาชีพ......................................โรคประจ าตัว....................................................................... .......................... 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับความคิดเห็น 
 5 = มากที่สุด   2 = น้อย 
 4 = มาก   1 = น้อยที่สุด 
 3 = ปานกลาง 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม      
1. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม      
2. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม      
3. การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ท่านได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ      
4. การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ท่านได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง      
5. ท่านสามารถน าความรู้จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน      

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  
1. รูปแบบกิจกรรม      
2. สถานที่ในการจัดกิจกรรม      
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
4. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที      
5. อาหารเครื่องดื่ม       
6. ความพึงพอใจในภาพรวม      
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม ดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่ 
ส าหรับนักศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    ชาย   หญิง  อายุ.........ปี 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับความคิดเห็น 
 5 = มากท่ีสุด   2 = น้อย 
 4 = มาก   1 = น้อยที่สุด 
 3 = ปานกลาง 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน      
2. กิจกรรมท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากข้ึน      
3. สามารถน าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพบุคคลได้จริง      
4. ได้รับทักษะในการปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ  
  -ระดับความรู้และความสามารถในการประเมินสุขภาพ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม      
  -ระดับความรู้ความสามารถในการประเมินสุขภาพ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม      
5.มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น  
  -ระดับความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม      
  -ระดับความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม      
6.สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการดูแลสุขภาพบุคคล      
7.สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพบุคคลได้อย่างเหมาะสม      
8. มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล สร้างเสริมสุขภาพของบุคคลในชุมชน      
9.พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความเป็นผู้น า      
10. กิจกรรมท าให้มคีวามตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพบุคคลและส านึกรักท้องถิ่น      
11. ความคิดเห็นต่อกิจกรรมโดยรวม      
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสะท้อนคิดต่อการเข้าร่วมกิจกรรมดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่ 
ส าหรับนักศึกษา 

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. นักศึกษามีความรู้สึก/ความคิดเห็นต่อกิจกรรมอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จากการเรียนรู้ในหัวข้อนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปัญหา/อุปสรรคมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม ดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพวัยผู้ใหญ่ 
ส าหรับอาจารย์ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    ชาย   หญิง   
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับความคิดเห็น 
 5 = มากที่สุด   2 = น้อย 
 4 = มาก   1 = น้อยที่สุด 
 3 = ปานกลาง 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบกิจกรรมสอดคล้องกับความรู้ของนักศึกษา      
2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประยุกต์นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพบุคคล      
3. นักศึกษามีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพบุคคล      
4. นักศึกษามีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม 

     

5.นักศึกษาแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในชุมชนและส านึกรักท้องถิ่น      
6. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
8. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าทีในการด าเนินกิจกรรม      
9. อาหารเครื่องดื่มท่ีมีความเหมาะสม      
10. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม      
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
........................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... ....... 
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ภาพกิจกรรม 
1. นวัตกรรม 

“วงล้อปลอดภัย ห่างไกลเบาหวาน” 
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ภาพกิจกรรม 
1. นวัตกรรม 

“ทางเดินสุขภาพ” 
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ภาพกิจกรรม 
1. นวัตกรรม 

“สเก็ต 3 in 1 รองเท้ามหัศจรรย์กันข้อเสื่อม” 

 

 

 

“Tripple H (Hands Head Heart)” 
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ภาพกิจกรรม 
1. นวัตกรรม 

“ปั่นวันละนิด พิชิตข้อเข่าเสื่อม” 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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1. นวัตกรรม 
“กล่องหรรษา พาหนีความดัน” 

 

“แกนด้ายลดชา ท้าเบาหวาน ” 

 

ภาพกิจกรรม 
 



 

39 

1. นวัตกรรม 
“กระเป๋ายา เตือนใจ” 

 

“หมอนกันแผลกดทับ” 
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ภาพกิจกรรม 
2. การให้บริการในชุมชน 
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ภาพกิจกรรม 
2. การให้บริการในชุมชน                          
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ภาพกิจกรรม 
2. การให้บริการในชุมชน       
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ภาพกิจกรรม 
 

2. การให้บริการในชุมชน       
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รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 


