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รายงานสรุปโครงการ 
ปีการศึกษา 2559 

(ตามกระบวนการ PDCA) 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 
  
 
  

 ช่ือโครงการ: โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน  
เลขที่โครงการ 59967   ประเภทโครงการพฒันา 
 
ส่วนที ่1  รายละเอยีดโครงการ (PLAN))  
ส่วนที ่2  ผลการด าเนินงาน (DO)    
ส่วนที ่3  การประเมินโครงการ (CHECK)  
ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
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ส่วนที ่1  รายละเอยีดโครงการ (PLAN) 
1.  หลกัการและเหตุผล 
        โครงการเทคนิคการแพทยชุ์มชน มีความส าคญัสาหรับการเรียนการสอนทางดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพในการท่ีจะทาให้นกัศึกษามีทศันคติ ความรู้ ความเขา้ใจในปัญหาสุขภาพของชุมชน และเห็น
ความส าคญัของการแกปั้ญหาดา้นสุขภาพอนามยัซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 
2.  วตัถุประสงค์ 
        เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารยไ์ด้เรียนรู้การทางานในชุมชนและนาประสบการณ์การ
เรียนรู้มาพฒันาตนเองในดา้นวชิาชีพ และเป็นการเผยแพร่แนวคิดปรัชญาสังคมธรรมาธิปไตยสู่ชุมชน  
3.  ประเภทของโครงการ 
           โครงการประจ าทุกปี 
 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
           นกัศึกษา 160 คน, อาจารย/์เจา้หนา้ท่ี 16 คน, ชุมชน (บุคคลภายนอก) 300 คน 
 

5.  แผนการด าเนินการ 
        5.1 กจิกรรมส าคัญทีด่ าเนินการมาแล้วและผลลพัธ์ทีไ่ด้ 
        ปีการศึกษา 2559 คณะเทคนิคการแพทยอ์ยู่ระหวา่งการด าเนินการจดัโครงการเทคนิคการแพทย์
ชุมชนให้กบัชุมชนต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงเป็นการด าเนินการโครงการ
ต่อเน่ืองทุกปี โดยสถานท่ีออกปฏิบติัการเป็นพื้นท่ีเดิมกบัการด าเนินการในปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็น
การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  
        5.2 ขั้นตอนการด าเนินการ:  
                1. ส ารวจภาคสนามเพื่อหาหมู่บา้นตน้แบบสาหรับชนบทศึกษา  
                2. ออกฝึกปฏิบติังานในชุมชนท่ีก าหนดให ้
   3. น าผลการตรวจแจง้กลบัไปยงัประชาชนในพื้นท่ีท่ีมารับบริการ 
  

6.  สถานทีด่ าเนินการ: ชุมชนต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 
     ระยะเวลาในการด าเนินการ :  15-17 กรกฎาคม 2559  ออกค่ายเทคนิคการแพทยชุ์มชน  
                   
7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
        7.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา:    นักศึกษาได้มีการศึกษาสภาพชีวิตในระดบัชุมชนหมู่บา้นเพื่อเป็น
แนวทางในการเตรียมตวัในการออกบริการดา้นสุขภาพอนามยัต่อไปในอนาคต 
        7.2 ประโยชน์ต่อบุคลากร:   คณาจารย์และเจา้หน้าท่ีมีการพฒันาความรู้เพิ่มเติมในวฒันธรรม
ชุมชน ความรู้ ความเขา้ใจและแนวทางในการแกปั้ญหาชุมชนดา้นสุขภาพอนามยั 
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        7.3 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั:   ไดบ้ณัฑิตท่ีมีจิตส านกัท่ีดีในการบริการชุมชน มีการสร้างความ
ร่วมมือกบัชุมชนท่ีดี 
        7.4 อ่ืนๆ :   - 

8.  การประเมินโครงการ (Project evaluation)  
     8.1 เชิงปริมาณ 
  คณาจารย ์นกัศึกษาและบุคคลภายนอก เขา้ร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 80 ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  รายงานและประเมินผลการจดักิจกรรมจากแบบสอบถาม ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัดี-ดีมาก 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผูป้ระสานงานรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะกรรมการบริการวิชาการและ
หวัหนา้สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์
ผู้ประสานงาน : ผูป้ระสานงานรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะกรรมการบริการวิชาการและ
หวัหนา้สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์
หน่วยงาน : คณะเทคนิคการแพทย ์โทรศัพท์ : 1516 

10.  ประมาณการรายจ่ายโครงการ 
 

รายการประกอบด้วย 
จ านวนเงนิ 

ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

 ค่าพาหนะหน่วยละ 10,000 บาท X 3 หน่วย 30,000 0.00  0.00  

ค่าอาหารวา่ง นกัศึกษา 1 ม้ือ ม้ือละ 25 บาท X 160 หน่วย 4,000 0.00  0.00  

ค่าอาหารนกัศึกษา 2 ม้ือ ม้ือละ 40 บาท X 160 หน่วย 12,800 0.00  0.00  

 ค่าอาหารวา่งอาจารย ์1 ม้ือ ม้ือละ 30 บาท X 16 หน่วย 480 0.00  0.00  

ค่าอาหารอาจารย ์2 ม้ือ ม้ือละ 50 บาท X 16 หน่วย 1,600 0.00  0.00  

ค่าใชจ่้ายในการท ากิจกรรม X 1 หน่วย 27,520 0.00  0.00  

รวม 76,400 0.00  0.00  

รวมรายจ่ายโครงการ 76,400.00 
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ส่วนที ่2  ผลการด าเนินงาน (DO) 
        คณะเทคนิคการแพทย ์ม.รังสิตไดอ้อกบริการดา้นสุขภาพ ในโครงการเทคนิคการแพทยชุ์มชน ท่ี 
ต าบล ท่ามะปราง อ. แก่งคอย จ. สระบุรี ในระหวา่งวนัท่ี 15-17 กรกฎาคม 2559 โดยมีนกัศึกษาจ านวน 
143 คน กลุ่มคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 17 คน และประชาชนผูส้นใจมารับบริการทั้งในส่วนของ
โครงการประเมินภาวะสุขภาพโดยรวมและโครงการตรวจสุขภาพของประชาชน โดยมีโครงการท่ีได้
ด าเนินการทั้งหมดจ านวน  8 โครงการยอ่ย ไดแ้ก่ 

1. โครงการส ารวจสุขภาวะของชุมชน  
2.   โครงการประเมินสุขภาพทัว่ไปของผูท่ี้เขา้รับการตรวจสุขภาพ   
3.  โครงการประเมินภาวะเบาหวาน   
4.  โครงการประเมินภาวะไขมนัในเลือด   
5. โครงการประเมินภาวะการท างานของตบัและไต   
6. โครงการประเมินความสมบูรณ์ของเมด็เลือด   
7. โครงการประเมินการติดเช้ือพยาธิในล าไส้  
8.  การตรวจวเิคราะห์น ้าทางจุลชีววทิยา        
 มีประชาชนเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 268 คน นอกจากน้ีในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2559  ทางคณะ

ได้มีการด าเนินการเพื่อส่งผลการตรวจจากทุกๆโครงการให้กบัประชาชนท่ีมารับบริการ และมีการ
น าเสนอขอ้มูลภาพรวมของทุกๆหมู่บา้นผา่นทางเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและเจา้หนา้ท่ี อสม. รายละเอียด
ดงัแสดงในภาพดา้นล่าง 
 
 

ภาพกจิกรรม วนัที ่15-17 กรกฎาคม 2559 
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ภาพกจิกรรมการแจ้งผลการตรวจแก่ชุมชนวนัที ่27 สิงหาคม 2559   

  

ส่วนที ่3  การประเมินโครงการ (CHECK) 
 
เชิงปริมาณ: มีนักศึกษาจ านวน 143 คน คณาจารย์ จ  านวน 17 คน และมีประชาชนผูส้นใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 268 คน จ านวนคณาจารย ์นกัศึกษาและบุคคลภายนอก เขา้ร่วมโครงการคิดเป็นร้อย
ละ 89..9 ซ่ึงบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 80  
ก าหนด 
เชิงคุณภาพ : การประเมินผลการจดักิจกรรมจากแบบสอบถาม ผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉล่ีย
เท่ากบั 4.29  ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี โดยคะแนนประเมินมาจาก 2 ส่วนคือ 
1.      แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยท่ี์เขา้ร่วมโครงการโดยภาพรวมทั้งหมดมีค่า
เท่ากบั 3.83 ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี  
2.  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูส้นใจมารับบริการโดยภาพรวมทั้งหมดมีค่าเท่ากบั 4.75 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก 
 
 
โดยรายละเอียดของผลประเมินดงัแสดงขา้งล่างน้ี 
1.      แบบประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการเทคนิคการแพทยชุ์มชน 
ณ ต าบลท่ามะปราง   อ าเภอแก่งคอย   จงัหวดัสระบุรี 
วนัท่ี 15 – 17   กรกฎาคม  2559 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  (คณาจารยแ์ละนกัศึกษา) 

เพศ 
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เพศ จ านวน ร้อยละ 

         ชาย 19 19.4 

 
หญิง 74 75.5 

 ไม่ระบุ 5 5.1 

 
รวม 98 100.0 

 

สถานะ 
 

  
 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 

 
นกัศึกษา 84 85.7 

 อาจารย ์ 6 6.1 

 ไม่ระบุ 8 8.2 

 
รวม 98 100.0 

ความพงึพอใจ    
5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 ช่วงคะแนน Liket สเกล  
1.00-1.49 นอ้ยท่ีสุด 
1.50-2.49 นอ้ย 
2.50-3.49 ปานกลาง 
3.50-4.49 มาก 
4.50-5.00 มากท่ีสุด 
 
 
 
 

ประเดน็ความพงึพอใจ ระดบัความพงึพอใจ 

mean SD 

ระดบั 

ความส าคญั 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
ระบุ 

1.  ระยะเวลาในการจดัโครงการมีความ
เหมาะสม 

31 41 24 1 1 0 
4.02 0.84 มาก (31.6) (41.8) (24.5) (1.0) (1.0) (0.0) 

2. ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
จดัโครงการ 

31 35 27 3 1 1 
3.95 0.91 มาก (31.6) (35.7) (27.6) (3.1) (1.0) (1.0) 

3. สถานท่ี และสภาพแวดลอ้มในการจดั 11 24 34 16 13 0 
3.04 1.18 มาก 
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โครงการมีความเหมาะสม (11.2) (24.5) (34.7) (16.3) (13.3) (0.0) 

4. การใหบ้ริการไดรั้บความสะดวกและรวดเร็ว
เพียงใด 

29 42 25 1 1 0 
3.99 0.83 มาก (29.6) (42.9) (25.5) (1.0) (1.0) (0.0) 

5. รายการตรวจสุขภาพท่ีมาใหบ้ริการในคร้ังน้ี 
ท่านมีความพึงพอใจในระดบัใด 

25 50 19 3 1 0 
3.97 0.82 มาก (25.5) (51.0) (19.4) (3.1) (1.0) (0.0) 

6. บูธใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพมีประโยชน์ต่อตวั
ท่านและชุมชนในระดบัใด 

34 45 17 1 1 0 
4.12 0.80 มาก (34.7) (45.9) (17.3) (1.0) (1.0) (0.0) 

7. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจ
โครงการอยูใ่นระดบัใด 

18 31 21 7 2 19 
3.71 1.00 มาก (18.4) (31.6) (21.4) (7.1) (2.0) (19.4) 

สรุปความพงึพอใจ  3.83 0.14 มาก 
 

2. แบบประเมินความพงึพอใจของประชาชนผู้สนใจมารับบริการ 
แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการเทคนิคการแพทยชุ์มชน ณ ต าบลท่ามะปราง   อ าเภอแก่งคอย   
จงัหวดัสระบุรี วนัท่ี 16 กรกฎาคม  2559 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ประชาชนผูม้ารับบริการ) 
 
 
 

เพศ 
 

  

 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

         ชาย 29 33.0 

 
หญิง 58 65.9 

 ไม่ระบุ 1 1.1 

 
รวม 88 100.0 

 
อายุ  

  
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

 ต ่ากวา่ 20 ปี 3 3.4 

 
20-30 ปี 3 3.4 

 
31- 40 ปี 5 5.7 

 
41 -50 ปี 15 17.0 
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มากกวา่51 ปีข้ึนไป 62 70.5 

 
ไม่ระบุ 0 0.0. 

 
รวม 88 100.0 

 

สถานะ 
 

  
 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 

 
บุคคลทัว่ไป 83 94.3 

 บุคลากรสาธารณสุข 2 2.3 

 เจา้หนา้ท่ี อสม. 2 2.3 

 อ่ืนๆ 1 1.1 

 ไม่ระบุ 0 0.0 

 
รวม 88 100.0 

ตอนที ่2   ความพงึพอใจ    
5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ประเดน็ความพงึพอใจ ระดบัความพงึพอใจ mean SD 
ระดบั 

ความส าคญั มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่
ระบุ 

1.  ระยะเวลาในการจดัโครงการมีความ
เหมาะสม 

65 16 7 0 0 0 
4.66 0.62 มากท่ีสุด (73.8) (18.2) (8.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

2. ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
จดัโครงการ 

66 19 3 0 0 0 
4.72 0.52 มากท่ีสุด (75.0) (21.6) (3.4) (0.0) (0.0) (0.0) 

3. สถานท่ี และสภาพแวดลอ้มในการจดั
โครงการมีความเหมาะสม 

66 20 2 0 0 0 
4.73 0.50 มากท่ีสุด (75.0) (22.7) (2.3) (0.0) (0.0) (0.0) 

4. การใหบ้ริการไดรั้บความสะดวกและรวดเร็ว
เพียงใด 

73 12 3 0 0 0 
4.80 0.78 มากท่ีสุด (83.0) (16.3) (3.4) (0.0) (0.0) (0.0) 

5. รายการตรวจสุขภาพท่ีมาใหบ้ริการในคร้ังน้ี 
ท่านมีความพึงพอใจในระดบัใด 

70 17 1 0 0 0 
4.78 0.44 มากท่ีสุด (79.6) (19.3) (1.1) (0.0) (0.0) (0.0) 

6. บูธใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพมีประโยชน์ต่อตวั
ท่านและชุมชนในระดบัใด 

72 14 1 1 0 0 
4.77 0.58 มากท่ีสุด (81.9) (15.9) (1.1) (1.1) (0.0) (0.0) 

7. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจ
โครงการอยูใ่นระดบัใด 

70 13 3 0 0 2 
4.78 0.50 มากท่ีสุด (79.5) (14.8) (3.4) (0.0) (0.0) (2.3) 
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สรุปความพงึพอใจ 4.75 0.56 มากทีสุ่ด 

 
 
ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแก้ไข (ACT)  
  โครงการเทคนิคการแพทยชุ์มชน มีความส าคญัสาหรับการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพในการท่ีจะท าใหน้กัศึกษามีทศันคติ ความรู้ ความเขา้ใจในปัญหาสุขภาพของชุมชนและสามารถ
น าประสบการณ์การเรียนรู้มาพฒันาตนเองในด้านวิชาชีพ ซ่ึงโครงการน้ีได้รับการตอบรับท่ีดีจาก
ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ณ ต าบล ท่ามะปราง อ. แก่งคอย จ. สระบุรี ผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉล่ียเท่ากบั 4.29  ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี  โดยแยกเป็นผลส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยท่ี์
เขา้ร่วมโครงการโดยภาพรวมทั้งหมดมีค่าเท่ากบั 3.83 ซ่ึงอยู่ในระดบัดี  และส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผูส้นใจมารับบริการโดยภาพรวมทั้ งหมดมีค่าเท่ากับ 4.75 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก   ทาง
คณะกรรมการบริการวิชาการและอาจารยผ์ูป้ระสานงานไดน้ าขอ้มูลจากปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุง 
โดยมีการประชุมร่วมกนักบัผูน้ าชุมชน เพื่อส ารวจปัญหาสุขภาพและความตอ้งการของชุมชน รวมทั้ง
ประมวลและเปรียบเทียบผลการตรวจในปีท่ีผ่านมา น ามาสู่การเตรียมการตรวจสุขภาพตามรายการ
ต่างๆ เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของชุมชนมากยิ่งข้ึน  แสดงให้เห็นวา่โครงการไดมี้การปรับปรุงและ
พฒันาใหมี้ความพร้อมมากข้ึน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ งของ
ประชาชนผูส้นใจมารับบริการมีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขดงัแสดงในตารางดา้นล่าง  
 

หัวข้อเร่ือง ปัญหาอุปสรรค ข้อควรพฒันา 
1. สถานท่ี 
 

-สถานท่ีในการให้บริการอยู่
ไกลเกินไปท าให้ประชาชน
เดินทางมาไม่สะดวก 
- พื้นท่ีในการให้บริการคบั
แคบ 
-ท่ีพกันกัศึกษามีความแออดั 

-ประสานงานกับผูน้ าชุมชนในการอ านวย
ความสะดวกจดัรถรับ-ส่งผูม้าเขา้รับบริการ 
 
-ประสานงานกับชุมชนเร่ืองบริเวณการจดั
พื้นท่ีใหเ้พียงพอและเหมาะสม 
- จัดสรรงบประมาณส าหรับท่ีพักของ
นกัศึกษาใหเ้หมาะสม 

2.งบประมาณ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ใ น
โครงการเพิ่มข้ึนไม่สอดคลอ้ง
กบัจ านวนนกัศึกษา 
 

-ทางผู ้ประสานงานวิชาเทคนิคการแพทย์
ชุมชน MTH 304 ได้ รับทราบถึง ปัญหา
ดังก ล่าวและได้ประ ชุมปรึกษากับทาง
ผู ้บริหารและคณาจารย์ผู ้ร่วมสอน  ให้



10 
 

หัวข้อเร่ือง ปัญหาอุปสรรค ข้อควรพฒันา 
รับทราบและทางคณะมีนโยบายในการเพิ่ม
งบประมาณของโครงการให้สอดคล้องกับ
จ านวนนกัศึกษา 

3. จ านวนผูเ้ขา้รับบริการ จ านวนผูเ้ขา้มารับบริการตรวจ
สุขภาพในปี 2559 เท่ากบั 133 
คน มีจ านวนลดลงเม่ือเทียบ
กบั 2558 (218 คน) เน่ืองจาก
ช่วงเวลาในการจดังานตรงกบั
ช่วงการจัด กิจกรรมอ่ืนใน
ชุมชน  จึ งท า ให้ มี ผู ้ม า รั บ
บริการลดลง 

-ขอความร่วมมือกับผู ้น าชุมชนในการจัด
ตารางกิจกรรมของชุมชนให้สอดคล้องกับ
โครงการ และรณรงค์ให้ประชาชนมารับ
บริการมากข้ึน 

4. การแจง้ผลการตรวจสุขภาพ - ผูม้าเขา้รับบริการบางส่วน
ไม่ได้รับผลการตรวจ เช่น 
ประชาชนในหมู่ท่ี 5 
 
- การออกผลการตรวจมีความ
ล่าชา้ 
 

- จดัฝ่ายแจง้ผลใหน้ าผลการตรวจไปแจง้ดว้ย
ตนเอง แทนการฝากไวท่ี้ รพสต. พร้อมทั้ง
ประสานงานกบับุคลากรทางการแพทย์ใน
ชุมชนใหแ้จง้ประชาชนมารับผลดว้ยตนเอง 
- ผูป้ระสานงานรายวิชาก าหนดกรอบเวลา
และประสานงานกบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาให้
มีระบบจดัท าการรายงานผลใหเ้ร็วข้ึน 

 
   
 


