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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
  แบบสาธารณะ  ( แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   
❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
❑  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

 การเรียนการสอนและการผลติบัณฑติ   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 

❑ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

 ภาพลักษณ์ / ช่ือเสียงขององค์กร    ❑ ความเป็นนานาชาต ิ

 

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ  
 
ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ)  

โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน (640134) 
หลักการและเหตุผล  

โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชนมีความสำคัญสำหรับการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในการที่จะทำให้นักศึกษามีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจในปัญหาสุขภาพของชุมชน และเห็นความสำคัญของ
การแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการด้านสุขภาพ 
1.1วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การให้บริการวิชาการในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชน 
2. เพ่ือให้บริการออกหน่วยเทคนิคการแพทย์ชุมชนและให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป ร้อยละ 60 ของผู้ตอบ

แบบประเมิน 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (นักศึกษา บุคลากรของคณะ และ

บุคคลภายนอก) 
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ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 
แผนการดำเนินงาน 

1. สำรวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบปัญหาด้านสุขภาพที่ชุมชนประสบ 
2. นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพและให้ความรู้ทางวิชาการในชุมชน 

สรุปการดำเนินการและผลการดำเนินการ   
โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 2564 เป็นกิจกรรมที่บูรณาการการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

ร่วมกับการเรียนการสอน โดยมี 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. กิจกรรมการตรวจคุณภาพน้ำจากตู้กดน้ำดื่มในชุมชนหลักหกและมหาวิทยาลัยรังสิต  
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับคณาจาร ย์ในรายวิชาเทคนิค

การแพทย์ชุมชน (MTH304) ทำการวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมการตรวจคุณภาพน้ำจากตู้กดน้ำดื่มใน
พื้นที่ชุมชนหลักหก หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 2 (รพ.สต.หลักหก 2) และในพื้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเป็นส่วน
หน่ึงของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH304) โดยได้ติดต่อประสานงานกับ
ผู้อำนวยการของรพ.สต.หลักหก 2 เพ่ือขอดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โดยมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 
12 คน และนักศึกษาในรายวิชา MTH304 ที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 99 คน โดยทำการตรวจตู้กดน้ำ
ดื่มในพื้นที่ชุมชนหลักหก จำนวน 22 ตู้ และในพื้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 28 ตู้ ซึ่งแต่ละตู้กดน้ำทำการ
เก็บตัวอย่างน้ำ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ก่อนการเช็ดทำความสะอาดส่วนหัวจ่ายน้ำด้วย 70% แอลกอฮอล์ และ
ครั้งที่ 2 ภายหลังการเช็ดทำความสะอาด รวมทั้งกิจกรรมมีการตรวจตัวอย่างน้ำจากตู้กดน้ำดื่มทั้งสิ้น 100 
ตัวอย่าง โดยดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2565 และแจ้งผลการทดสอบให้กับเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครของรพ.สต.หลักหก 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 

2. กิจกรรมการเกบ็ตัวอย่างเลือดสำหรับการตรวจติดตามสุภาพของประชาชนในชุมชนหลักหก  
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการร้องขอจากผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 2 ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, และ 6 ตำบลหลักหก ในการ
ให้ความร่วมมือจัดส่งนักศึกษาและคณาจารย์ในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH304) ร่วมทำการเก็บ
ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในความรับผิดชอบของรพ.สต.หลักหก 2 ประมาณ 80 ราย ในช่วงระหว่าง
เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 - พฤษภาคม พ.ศ.2565 เดือนละ 1 วัน ซึ่งทางคณะกรรมการได้จัดสรรนักศึกษา
และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564, 18 มกราคม, 22 
กุมภาพันธ,์ 22 มนีาคม, และ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565, ตามลำดับ 
 
 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |  

 ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ / การนำไปใช้  
การประเมินโครงการ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 
ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ทีต่ั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

1. ผู้ เข้ าร่วมโครงการได้ รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่ใน
ระดับดีหรือมากข้ึนไป 

1. ร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 

ผู้ตอบแบบประเมิน
โครงการจำนวน 65 
คน (ร้อยละ 54.2) 
พบว่ามีผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการอยู่ใน
ระดับดีหรือมากขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 
91.3 (บรรลุ) 

ผลประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ตอบแบบประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์) 

ผลประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ รวมทั้งสิ้น 
111 คน (น.ศ. 99 
คน บุคลากร 12 
คน) จากเป้าหมาย 
120 คน (น.ศ. 110 
คน บุคลากร 10 
คน) คิดเป็นร้อยละ 
92.5 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
(บรรลุ) 

เอกสารลงชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เอกสารลงชื่อ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
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ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการดำเนินการ/ อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ได้ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำดื่มจากตู้กดน้ำในพื้นที่ชุมชนหลักหก 

และมหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน 50 ตู้ 100 ตัวอย่าง ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2565 และให้ความ
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 2 ในการให้บริการเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
สำหรับตรวจติดตามสุภาพของประชาชนในชุมชนหลักหก ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 - พฤษภาคม พ.ศ.
2565 จำนวน 5 ครั้ง โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 
111 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของกลุ่มเป้าหมาย) โดยนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากตรวจพบการติดเชื้อ
โควิด-19 หรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เมื่ อสิ้นสุดการปฏิบัติงานคณะผู้ดำเนินโครงการทำการประเมินการได้รับประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมายด้วยระบบ Google Form โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 65 ราย (คิดเป้นร้อยละ 54.2 ของ
กลุ่มเป้าหมาย) โดยผลการตอบแบบประเมินพบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ใน
ระดับดีหรือมากขึ้นไปจากทั้ง 3 ประเด็นที่ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.3 จึงสรุปได้ว่าโครงการเทคนิค
การแพทย์ชุมชน ปีการศึกษา 2564 บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการที่ตั้งไว้ในระบบทั้งหมด 

 
ส่วนที่ 5   สรุปผลการดำเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 
- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 
ควรมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
- สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 
มีการวางแผนเพ่ือดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 
1. ผลการประเมินโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.3 โดยมีผู้ตอบ
แบบประเมินโครงการจำนวน 65 คน (ร้อยละ 54.2) 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของกลุ่มเป้าหมาย  
 
- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
ไม่มี 
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ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุม่ผู้รับบริการ)   
1. นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ 
การออกหน่วยสำรวจพื้นที่ชุมชน การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตขิงประชาชนในชุมชน และการมีส่วนร่วมเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับ รพ.สต. 
2. อาจารย์ได้บูรณาการระหว่างการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ  ระดับมหาวิทยาลัย)                  
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน
อาจารย์ทั้งหมดในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
ไม่มี 

 



 

 
ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 ผลประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
1) ผู้ตอบแบบสอบถาม นักศึกษา 55 คน และอาจารย์ 10 คน 
2) ผลการตอบแบบประเมินโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ปีการศึกษา 2564 

ประเด็นการได้รับประโยชน์จากโครงการ 
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 

5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด 
1. นักศึกษาได้นำความรู้ทางเทคนิคการแพทย์มาใช้
ในการออกหน่วยเทคนิคการแพทย์ชุมชน 

34 คน 
(ร้อยละ 52.3) 

25 คน 
(ร้อยละ 38.5) 

6 คน 
(ร้อยละ 9.2) 

0 คน 
(ร้อยละ 0.0) 

0 คน 
(ร้อยละ 0.0) 

2. นักศึกษาได้ฝึกการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการป้องกันโรค 

37 คน 
(ร้อยละ 56.9) 

23 คน 
(ร้อยละ 35.4) 

5 คน 
(ร้อยละ 7.7) 

0 คน 
(ร้อยละ 0.0) 

0 คน 
(ร้อยละ 0.0) 

3. นักศึกษาสามารถรายงานผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 

34 คน 
(ร้อยละ 52.3) 

25 คน 
(ร้อยละ 38.5) 

6 คน 
(ร้อยละ 9.2) 

0 คน 
(ร้อยละ 0.0) 

0 คน 
(ร้อยละ 0.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 2 เอกสารลงชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

  



 

  
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 3 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก  

 



 

เอกสารแนบ 4 รูปภาพการดำเนินโครงการ 

  

  



 

  

  
 


