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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 43,000 บาท  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
ชาวบ้านในชุมชน ด้านเกษตรอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดปริมาณการใช้สารเคมี  ด้านการ
สร้างตลาดออนไลน์และสามารถน าไปใช้ในการขายสินค้าของชุมชน และด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อ
คุณภาพชีวิตและตรวจวัดคุณภาพน้ าในชุมชน มีลักษณะเป็นบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน มีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาชุมชนบ้านหนองน้อยเป็นหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี เทคโนโลยี
สารสนเทศเด่นด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศาสตร์สาขาต่างๆ การด าเนินโครงการเป็นการให้
ความรู้แก่ชุมชนบ้านหนองน้อย จ านวน  150 คน  มีก าหนดการจัด 2 วัน  คือวันที่ 5 มีนาคม 2562 
และวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ  วัดสว่างวารี บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองน้อย หมู่ ๗ และผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่า
งาม หมู่ ๑๖ ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 2 
เครือข่าย  
  จากการด าเนินโครงการ มีผลการประเมินดังนี้ การประเมินความพึงพอใจของโครงการ 
ด้านเนื้อหาของกิจกรรม ระดับของการประเมินอยู่ที่ระดับดีมาก คะแนน 4.56, ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การด าเนินโครงการ ระดับของการประเมินอยู่ที่ระดับดีมาก คะแนน 4.47, คุณภาพการให้บริการ ระดับ
ของการประเมินอยู่ที่ระดับดีมาก คะแนน 4.61 และผลการประเมินประสิทธิผลก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการมีดังนี้ กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโครงการมีผลประเมินเท่ากับ 3.84 และ 4.94 ตามล าดับ กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์  
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการมีผลประเมินเท่ากับ 3.66 และ 4.56 ตามล าดับ กิจกรรมการผลิตน้ า
หมักชีวภาพ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการมีผลประเมินเท่ากับ 3.86 และ 4.94 ตามล าดับ และ
กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ า ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการมีผลประเมินเท่ากับ 3.75 และ 4.94 
ตามล าดับ โดยมีข้อเสนอแนะจากชุมชนว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง 
  องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือด ได้ความรู้ในการรักษาสุขภาพเบื้องต้นและการลดอันตรายจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช  การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรักษาสุขภาพ และวิธีการลดความเป็นพิษจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช เช่น 
การใช้น้ าสกัดรางจืด  กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์  ได้องค์ความรู้และวิธีการสร้างตลาดออนไลน์โดย
การใช้ประโยชน์จากเว็บไซด์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น https://www.lazada.co.th/ เพ่ือที่จะขายสินค้าของ
ชุมชน กิจกรรมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ ได้ความรู้ในการผลิตและการใช้น้ าหมักชีวภาพเพ่ือลดการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืช โดยการผลิตน้ าหมักชีวภาพในการป้องกันก าจัดแมลง และกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ า ได้
ความรู้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ า กระตุ้นให้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในชุมชน ช่วยให้มีความปลอดภัยใน
การใช้น้ าในการอุปโภคและบริโภค และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของชุมชนบ้านหนองน้อย  

 
 
    คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
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บทที่  1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 ชุมชนและท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชนและท้องถิ่นมุ่งมั่นด าเนินการ
อย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด  ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ 
และพ่ึงตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท า ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและ
ข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
การก้าวทันเทคโนโลยี การปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพึ่งตนเอง เป็นสังคมเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน 
 บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก 
ชาวบ้านมีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสามัคคี ขยัน อดทน และมีความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ชุมชนไม่มีความแออัด ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการพนันหรือยา
เสพติดก็ตาม และชาวบ้านยังมีการความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ชาวบ้านหนองน้อยอาชีพหลักคือการท านา ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย เพาะเห็ดในโรงเรือน การเลี้ยงและ
การปลูกพืชผักสวนครัว ไว้เพ่ือขายและเป็นอาหารในครัวเรือน ซึ่งล้วนแต่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใน
การท าการเกษตรส่งผลต่อสุขภาพมากขึ้น บางคนแพ้สารเคมีท าให้เป็นโรคผิวหนัง นอกจากนี้สารเคมียัง
ท าลายสิ่งแวดล้อม ท าให้น้ าในแม่น้ าล าคลองเน่าเสีย ท าลายสุขภาพ เป็นต้น  นอกจากนี้ชาวบ้านหนอง
น้อยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร มีการน าผ้าไหมมาทอเป็นผ้าถุง ผ้าพันคอ 
ผ้าสไบผ้าโสร่งและในปี พ.ศ. 2547 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ดาว เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งถือว่าชาวบ้านมีศักยภาพและฝีมือในการทอผ้าอย่างน่าชื่นชม แต่ยัง
ขาดการเผยแพร่สู้ตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านมีความต้องการในการช่วยส่งเสริม เพ่ือให้สินค้าเป็น
ที่นิยมของตลาดเพ่ิมขึ้น ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพจึงมองเห็นความส าคัญของชุมชน 
และมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาชุมชนบ้านหนองน้อยเป็นหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี เทคโนโลยี
สารสนเทศเด่นด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ ในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือน าไปสู่พัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบ เพ่ือเสรมสร้างคุณภาพชีวิต และสามารถน ารูปแบบในการพัฒนาไปใช้กับชุมชนอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
ชาวบ้านในชุมชน  
 2. เพ่ือให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดปริมาณการใช้สารเคมี 
 3. เพ่ือให้ความรู้ด้านการสร้างตลาดออนไลน์และสามารถน าไปใช้ในการขายสินค้าของชุมชน  
 4.  เพ่ือให้ความรู้ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและตรวจวัดคุณภาพน้ าในชุมชน 
 
ลักษณะโครงการมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สกอ. และสมศ. 
 (    )  เป็นโครงการที่มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย ระบุ (ชื่อ
โครงการวิจัย, แนวทางการบูรณาการ, แนวทางการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการ) 
 ( / )  เป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ระบุ (รายวิชา การบ าบัดโรคเบื้องต้น 
รหัสวิชา 1070123 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และรายวิชา การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 4063415 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ แนวทางการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะที่ ได้ฝึกใน
ห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติจริงและประเมินผลโดยใช้แบบประเมินประสิทธิผลก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการ) 

 (    )  เป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับการวิจัย ระบุ (ชื่อโครงการวิจัย, แนวทางการบูรณาการ, 
แนวทางการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการ) 

 (    )  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา/องค์กร/ชุมชน ระบุ (ชื่อ
หน่วยงาน, สถานที่ตั้งของหน่วยงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ 

วันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2562 และ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งสิ้นจ านวน 43,000 บาท  โดยรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ค่าใช้สอย  29,000 บาท 
   1.1 ค่าอาหารกลางวันส าหรับอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(วันที่ 5  มีนาคม  2562) 

150 คน X 50 บาท X 1 มื้อ  7,500 บาท 

   1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
ส าหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 5  มีนาคม  
2562) 

150 คน X 20 บาท X 2 มื้อ 6,000  บาท 
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  1.3 ค่าอาหารกลางวันส าหรับอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(วันที่ 26  มีนาคม  2562) 

150 คน X 50 บาท X 1 มื้อ 7,500  บาท 

   1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
ส าหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 26  มีนาคม  
2562) 

150 คน X 20 บาท X 2 มื้อ 6,000  บาท 

   1.5  ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเล่ม เอกสารประกอบการอบรม (จ านวน 30 
แผ่น) 

22 บาท X 50 ชุด 
 

1,100  บาท 

   1.6 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล (ขนาด 3 
× 1.5 เมตร) 

จ านวน 1 ป้ายๆ 900 บาท 900  บาท 

 2. ค่าวัสดุ  14,000  บาท 
   2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจ
เอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรสในเลือด 
  

- ชุดทดสอบโคลีนเอสเตอเรส 2 ชุดๆ 
ละ 900 บาท 
- ถุงมือ size M 4 กล่องๆ ละ 100 
บาท 
- ถุงมือ size L 4 กล่องๆ ละ 100 
บาท 
- หลอด capillary (Na-hep) 3 
หลอดๆ ละ 100 บาท 
- กล่องทิ้งเข้มขนาด 13*18 จ านวน 2 
กล่องๆ ละ 100 บาท 
- เข้มเจาะเลือดเบอร์ 26 จ านวน 5 
กล่องๆ 80 บาท 

1800  บาท 
 
400  บาท 
 
400  บาท 
 
300  บาท 
 
200  บาท 
 
400  บาท 

   2.2 กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์ - สาย Lightningto VGA adapter 
จ านวน 1 สาย 
- สาย Google chrome cast gen 2 
จ านวน 1 สาย 
- กระดาษ A4 จ านวน 3 รีบๆ ละ 100 
บาท 

1,600  บาท 
 
1,600  บาท 
 
300  บาท 

   2.3 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ - กากน้ าตาล ขนาดบรรจุ 10 ลิตร/แก
รอน จ านวน 8 แกรอนๆ ละ 250 บาท 
- ถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร จ านวน 
4 ใบๆ ละ   
375 บาท 

2,000  บาท 
 
1,500  บาท 
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   3.4 กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ า  
 

- กระดาษกรองใยแก้ว GF/A 0.45 
ไมครอน ขนาด 90 mm. 1 กล่อง  
- น้ ายา Buffer pH 7 ขนาด 500 ml.  

3,000  บาท 
 
500  บาท 

รวมทั้งสิ้น (สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน) 43,000  บาท 
  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ด้านสุขภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการสร้างปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชน 
การพัฒนาท้องถิ่น อีกท้ังสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ 

เป้าหมายผลผลิต 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน 

เชิงปริมาณ :   
- จ านวนผู้รับบริการ คน 50 
- จ านวนผู้ให้บริการ (อาจารย์)  คน 45 
- จ านวนผู้ให้บริการ (นักศึกษา)  คน 55 
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่าย 1 
- จ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ :   
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ  80 
- ร้อยละความรู้ที่ได้รับบริการ ร้อยละ เพ่ิมข้ึน 
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บทที่  2   
วิธีด าเนินโครงการ 

 
แผนการด าเนนิโครงการ 
1. การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan) 
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 1.2 ขออนุมัติโครงการ 
 1.3 ประชุมเพ่ือวางแผน 
2. การด าเนินงานตามแผน (D_Do)  
 2.1 ส ารวจผู้เข้ารับบริการและประสานงานด้านสถานที่และผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2.2 เตรียมความพร้อมสถานที่และปฏิบัติการ 
 2.3 ด าเนินการโดยการบรรยายร่วมกับการท าปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้านภาษาอังกฤษ 
3. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check)  
 3.1 รายงานสรุปการด าเนินการโครงการ 
 3.2 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (A_Action) 
ตารางท่ี 

     แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา  
ปฏิบัติงาน)             แผนการใช้จ่าย 
               งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)        
     (ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏบิัติงาน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผนการด าเนินการ (P)    (แผนงาน)     * *       
(แผนการเบิกจา่ยเงิน)             
2.การด าเนินการจัดโครงการ(D)(แผนงาน)      *       
(แผนการเบิกจา่ยเงิน)      *       
3.การติดตาม ประเมินผล (C)  (แผนงาน)      *       
(แผนการเบิกจา่ยเงิน)             
4.การปรับปรุง/พัฒนา/แกไ้ขจากผล 
  การติดตาม (A) (แผนงาน) 

      *      

 
การประชาสัมพันธ์ 
   ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการโดยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านกลุ่มเป้าหมาย หนังสือ
เชิญขอเชิญเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
วิทยากร 

  อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 



6 
 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจสารเคมีในเลือด (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  
  1. นายธนูย์สิญจน์   สุขเสริม       
  2. นายธวัชวงศ์ชัย   ไตรทิพย์     
  3. นายวรกร  วิชัยโย     
  4. นางสาวบุษกร สุวรรณรงค์    
  5. นายชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี    
  6. นายธงศักดิ์ชัย  สายพระราษฎร์    
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ขุนลึก    
  8. นางสาวนิตยา   แสงประจักษ์    
 - กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)  
  1. นางสาวปุณิกา   ฉายเสมแสง    
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ารงค์ ก่องดวง    
  3.นายยุทธศาสตร์ คงชะสิงห์    
  4. นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ    
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัน  นามตะคุ    
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพรรณ ประจันตะเสน  
  7. นางสาวศิริพร จรรยา     
  8. นายนิรันดร์ นิติสุข     
  9. นายวรรณพล พิมพะสาลี    
  10. นายรัฐพล มีลาภสม    
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกกานต์ สหัสทัศน์   
  12. นายชัชพงศ์ บางใบ     
  13. นางกันทิมา  ศิริสันติเมธาคม    
  14. นางสาวคคนางค์ รัตนานิคม    
  15. นางสาวมัณฑนา จันสุนา    
  16. นางจตุพร ค าสงค์     
  17. นายนพคุณ ทองมวล     
  18. นางวิราวรรณ เหมันต์     
  19. นางสาวเนตรดารา จันทร์อุตส่าห์    
 - กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์ (สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)  
  1. นางสาวอัจฉรา   สุมังเกษตร    
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด  พิมพิศาล   
  3. นายธรรมนูญ   ปัญญาทิพย์    
  4. นายเจษฎา   สิงห์ทองชัย    
  5. นายณัฐวุฒิ   ศรีวิบูลย์     
  6. นายณรงค์ฤทธิ์  มะสุใส  
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- กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ า (สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธชั   จันทร์สมุด   
2. นายอนุรักษ์  ปิ่นทอง     
3. นางสาวอรัญญา   นนทราช    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนาถ สุวรรณเรือง   
5. นางสาวนวลใจ   โคตรแสง    
6. นายพงศกร   ชาวเชียงตุง    
7. นายธันวา   ใจเที่ยง     
8. นางสาวจุฑามาศ  เจียมสาธิต    
9. นางอนงค์นาถ โรจนกร วังค าหาญ   

 

เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 

    
 
ก าหนดการ 
        กิจกรรม วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 –09.30 น. พิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย คณะผู้ด าเนินโครงการ 

กล่าวเปิดโครงการ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

09.30 – 10.30 น. กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือด 

10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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10.40 – 12.00 น. กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. กิจกรรมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.40 – 15.40 น. กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ า 

  
กิจกรรม วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. กิจกรรมลงนามความร่วมมือ 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.40 – 12.00 น. ติดตามประเมินผลกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์

โคลีนเอสเตอเรสในเลือด 
ติดตามประเมินผลกิจกรรมสร้างตลาดออนไลน์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. ติดตามประเมินผลกิจกรรมการผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.40 – 15.30 น. ติดตามประเมินผลกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ า 
15.30 – 16.30 น. สรุปการด าเนินงานของโครงการ 
16.30 – 17.00 น.  ปิดโครงการ 
หมายเหตุ : ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

  
ผลการส ารวจความต้องการรับบริการ 
   การส ารวจความต้องการรับบริการ โดยใช้การสัมภาษณ์ความต้องการของชุมชนผ่านทาง
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งชุมชนบ้านหนองน้อย ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก 
ชาวบ้านมีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสามัคคี ขยัน อดทน และมีความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ชุมชนไม่มีความแออัด ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการพนันหรือยา
เสพติดก็ตาม และชาวบ้านยังมีการความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ชาวบ้านหนองน้อยอาชีพหลักคือการท านา ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย เพาะเห็ดในโรงเรือน การ เลี้ยงและ
การปลูกพืชผักสวนครัว ไว้เพ่ือขายและเป็นอาหารในครัวเรือน ซึ่งล้วนแต่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใน
การท าการเกษตรส่งผลต่อสุขภาพมากขึ้น บางคนแพ้สารเคมีท าให้เป็นโรคผิวหนัง นอกจากนี้สารเคมียัง
ท าลายสิ่งแวดล้อม ท าให้น้ าในแม่น้ าล าคลองเน่าเสีย ท าลายสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ชาวบ้านหนอง
น้อยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร มีการน าผ้าไหมมาทอเป็นผ้าถุง ผ้าพันคอ 
ผ้าสไบผ้าโสร่งและในปี พ.ศ. 2547 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ดาว เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งถือว่าชาวบ้านมีศักยภาพและฝีมือในการทอผ้าอย่างน่าชื่นชม แต่ยัง
ขาดการเผยแพร่สู้ตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านมีความต้องการในการช่วยส่งเสริม เพ่ือให้สินค้าเป็น
ที่นิยมของตลาดเพิ่มขึ้น  

จากผลการส ารวจพบว่า ชุมชนบ้านหนองน้อย ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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มีความต้องการรับบริการด้านการรักษาและป้องกันสุขภาพเนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการท า
การเกษตรส่งผลต่อสุขภาพ ด้านตรวจสอบคุณภาพน้ าส าหรับอุปโภค การสร้างตลาดออนไลน์ส าหรับสิน
คาในชุมชน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ าหมักชีวภาพป้องการก าจัดแมลงศัตรูพืช  
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บทที่  3   
ผลการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด าเนินโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้ด าเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบ  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของชาวบ้านในชุมชน ด้านเกษตรอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลด
ปริมาณการใช้สารเคมี ด้านการสร้างตลาดออนไลน์และสามารถน าไปใช้ในการขายสินค้าของชุมชน และ
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและตรวจวัดคุณภาพน้ าในชุมชนบ้านหนองน้อยและบ้านท่า
งาม โดยมีจ านวนผู้เข้ารับบริการ 66 คน  ผู้ให้บริการที่เป็นอาจารย์จ านวน 45 คน และผู้ให้บริการที่เป็น
นักศึกษาจ านวน 71 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 182 คน 

 
ภาพกิจกรรม 

   
ภาพที่  3.1 พิธีเปิดโครงการ ภาพที่  3.2 พิธีเปิดโครงการ 
  

  
ภาพที่  3.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น  
วัดความดันโลหิต 

ภาพที่  3.4 เจาะเลือดเพ่ือตรวจเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในเลือด 
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ภาพที่  3.5 ทดสอบเลือดด้วยชุดทดสอบโคลีน
เอสเตอเรส 

ภาพที่  3.6 แผ่นเทียบสีมาตรฐานส าหรับแปลผล
โคลีนเอสเตอเรส 

  

 
  

ภาพที่  3.7 แนะน าวิธีการสร้างตลาดออนไลน์   ภาพที่  3.8 การให้ความรู้การสร้างตลาดออนไลน์   
  

  
ภาพที่  3.9 เตรียมวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ  

ภาพที่  3.10 การท าผลิตน้ าหมักชีวภาพป้องกัน
ก าจัดแมลง 
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ภาพที่  3.9 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในกิจกรรม
ตรวจวัดคุณภาพน้ า   
 

ภาพที่  3.10 การให้ความรู้ในการตรวจวัดคุณภาพ
น้ า   
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการหมู่บ้านต้นแบบ  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศสถานะผู้เข้าร่วม 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ มีการใช้แบบประเมินความพึงพอใจเป็นข้อ
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scala) 5 ระดับ ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผล ซึ่งได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบประเมิน ดังนี้ 
   5  คะแนน  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
   4 คะแนน  ระดับความพึงพอใจมาก 
   3 คะแนน  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   2 คะแนน  ระดับความพึงพอใจน้อย 
   1 คะแนน  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบประเมินโดยใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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 ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 
ตารางที่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับบริการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 9 13.64 
- หญิง 57 86.36  

 
 จากตารางที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ86.36  
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ  

รายการ/ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

 ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านเนื้อหา 4.56 0.240 มากที่สุด 
     1.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือด 

4.65 0.260 มากที่สุด 

     1.2 กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์ 4.20 0.230 มาก 
     1.3 กิจกรรมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 4.71 0.250 มากที่สุด 
     1.4 กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ า 4.67 0.220 มากที่สุด 
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 4.47 0.085 มาก 
     2.1 การประชาสัมพันธ์ 4.41 0.090 มาก 
     2.2 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 4.49 0.110 มาก 
     2.3 ความเหมาะสมขั้นตอนในการให้บริการวิชาการ 4.45 0.130 มาก 
     2.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ใน
การอบรม 

4.39 0.080 มาก 

     2.5 ความเหมาะสมของเนื้อหาการให้บริการวิชาการ 4.47 0.060 มาก 
     2.6 ความเหมาะสมด้านอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 4.63 0.042 มากที่สุด 
3. คุณภาพการให้บริการ 4.61 0.071 มากที่สุด 
     3.1 การชี้แจงอธิบายให้เข้าใจเนื้อหาและกิจกรรม 4.61 0.070 มากที่สุด 
     3.2 ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 4.71 0.065 มากที่สุด 
     3.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เพ่ิมขึ้นหลังการ
รับบริการวิชาการ 

4.57 0.080 มากที่สุด 

     3.4 ความรู้ที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.55 0.068 มากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดโครงการ 4.54 0.13 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับด้านเนื้อหาของกิจกรรมอยู่ที่ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.56) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการอยู่ที่ระดับมาก ( ̅ = 4.47) และด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ที่ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.61)  โดย
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยู่ที่ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.54) 
 
ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการ 

สรุปผลการประเมินประสิทธิผล (ผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์) ของโครงการ
หมู่บ้านต้นแบบ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใชแ้บบประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศสถานะผู้เข้าร่วม 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ มีการใช้แบบประเมินความพึงพอใจเป็นข้อ
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scala) 5 ระดับ ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผล ซึ่งได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบประเมิน ดังนี้ 
   5  คะแนน  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
   4 คะแนน  ระดับความพึงพอใจมาก 
   3 คะแนน  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   2 คะแนน  ระดับความพึงพอใจน้อย 
   1 คะแนน  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบประเมินโดยใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด (Open Ended Form) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับบริการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 9 13.64 
- หญิง 57 86.36  

 จากตารางที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ86.36  
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิพลของโครงการ  

รายละเอียด 
ก่อน หลัง 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. กิจกรรมตรวจสขุภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด 3.84 0.277 4.94 0.022 

    1.1 กิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้ในการรักษาสุขภาพเบื้องต้นและการลดอันตรายจากการใช้
สารก าจัดศัตรูพืช 

3.54 0.270 4.96 0.024 

     1.2 กิจกรรมนี้ได้การกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเป็นพิษจากการใช้สารก าจดัศัตรูพืช  4.20 0.310 4.96 0.021 

     1.3 กิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรักษาสขุภาพเพือ่ความ
ปลอดภัยในการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 

3.92 0.245 4.92 0.019 

     1.4 กิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้และวธิีการลดความเป็นพิษจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช เช่น 
การใช้น้ าสกัดรางจืด 

3.96 0.210 4.96 0.021 

     1.5 กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์ต่อตวัท่านในระดับใด 3.58 0.350 4.92 0.025 

2. กิจกรรมการสรา้งตลาดออนไลน์ 3.66 0.321 4.56 0.046 

     2.1 กิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้ในการสร้างตลาดออนไลน์ 3.96 0.310 4.50 0.046 

     2.2 กิจกรรมนี้ได้การกระตุ้นให้เกิดการสร้างตลาดออนไลน์ 3.82 0.300 4.54 0.047 

     2.3 กิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้และวธิีการสร้างตลาดออนไลน์ 3.39 0.350 4.62 0.044 

     2.4 กิจกรรมนี้ก่อให้เกิดการสร้างตลาดออนไลน์ 3.24 0.310 4.54 0.050 

     2.5 กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์ต่อตวัท่านในระดับใด 3.88 0.340 4.58 0.043 

3. กิจกรรมการผลิตน้ าหมักชวีภาพ 3.86 0.270 4.94 0.061 

     3.1 กิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้ในการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 3.96 0.270 5.00 0.060 

     3.2 กิจกรรมนี้ได้การกระตุ้นให้มีการใช้น้ าหมักชีวภาพเพือ่ลดการใช้สารก าจัดศัตรูพืช  4.20 0.310 5.00 0.068 

     3.3 กิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 3.63 0.240 4.92 0.067 

     3.4 กิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตน้ าหมักชีวภาพไว้ใช้เอง 3.96 0.210 4.88 0.053 

     3.5 กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์ต่อตวัท่านในระดับใด 3.54 0.320 4.88 0.055 

4. กิจกรรมตรวจวดัคุณภาพน้ า 3.75 0.200 4.94 0.069 

     3.1 กิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ า 3.63 0.190 4.84 0.060 

     3.2 กิจกรรมนี้ได้การกระตุ้นให้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในชุมชน 3.96 0.210 4.96 0.068 

     3.3 กิจกรรมนี้ได้ช่วยให้มีความปลอดภัยในการใช้น้ าในการอุปโภคและบริโภค 3.54 0.191 4.96 0.067 

     3.4 กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์ต่อตวัท่านในระดับ 3.88 0.210 5.00 0.082 

ระดับการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของโครงการ 3.77 0.027 4.85 .049 
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จากตารางทีผ่ลการประเมินประสิทธิผลก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการมีดังนี้ กิจกรรมตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการมีผล
ประเมินเท่ากับ 3.84 และ 4.94 ตามล าดับ กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์  ก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการมีผลประเมินเท่ากับ 3.66 และ 4.56 ตามล าดับ กิจกรรมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ ก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโครงการมีผลประเมินเท่ากับ 3.86 และ 4.94 ตามล าดับ และกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ า 
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการมีผลประเมินเท่ากับ 3.75 และ 4.94 ตามล าดับ และระดับการประเมิน
ประสิทธิผลโดยรวมของโครงการ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการมีผลประเมินเท่ากับ 3.77 และ 4.85 
ตามล าดับ โดยมีข้อเสนอแนะจากชุมชนว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางที่ 5 ความส าเร็จของการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ 

ตัวช้ีวัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย 
ผลเป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  - จ านวนผู้รับบริการ 50 คน /  
 - จ านวนผู้ให้บริการ (อาจารย์)  45 คน /  
 - จ านวนผู้ให้บริการ (นักศึกษา)  55 คน /  
 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 1 เครือข่าย /  
 - จ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 4 กิจกรรม /  
เชิงคุณภาพ     
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน

กระบวนการให้บริการ 
ร้อยละ 80 

/  

 - ร้อยละความรู้ที่ได้รับบริการ ร้อยละ 80 /  
  
 
ผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 จากการติดตามประเมินผลหลังจากผ่านการบริการวิชาการชาวบ้านในชุมชนมีการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพในการป้องกันก าจัดแมลงไว้ใช้เองในครัวเรือน 
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บทที่  4 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

 
สรุปผล 
 สรุปผลการด าเนินโครงการและผลการประเมินในภาพรวม ว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 6  ผลการด าเนินโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 
เชิงปริมาณ :    
- จ านวนคนเข้าร่วมโครงการ คน 150 182 
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
  (ระบุชื่อเครือข่ายชุมชนบ้านหนองน้อย หมู่ที่ 7 และบ้านท่างาม
หมู่ที่ 16) 

เครือข่าย 1 2 

- จ านวนผู้ให้บริการ (อาจารย์)  
  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จ านวน 45 คน) 

 คน 45 45 

- จ านวนผู้ให้บริการ (นักศึกษา)   คน 55 71 
  (ลักษณะการมีส่วนร่วมบริการวิชาการ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยได)้    
- จ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ กิจกรรม 4 4 
เชิงคุณภาพ :    

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
ร้อยละ 

80 
80 90.8 

- ร้อยละความรู้ที่ได้รับบริการ 
ร้อยละ 

80  
80 97 

เพ่ิมข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
           มีข้อเสนอแนะจากชุมชนว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง 
องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนนิโครงการ 
 องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ได้
ความรู้ในการรักษาสุขภาพเบื้องต้นและการลดอันตรายจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช  การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านการรักษาสุขภาพ และวิธีการลดความเป็นพิษจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช เช่น การใช้น้ า
สกัดรางจืด  กิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์  ได้องค์ความรู้และวิธีการสร้างตลาดออนไลน์โดยการใช้
ประโยชน์จากเว็บไซด์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น https://www.lazada.co.th/ เพ่ือที่จะขายสินค้าของชุมชน 
กิจกรรมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ ได้ความรู้ในการผลิตและการใช้น้ าหมักชีวภาพเพ่ือลดการใช้สารก าจัด
ศัตรูพืช โดยการผลิตน้ าหมักชีวภาพในการป้องกันก าจัดแมลง และกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ า ได้ความรู้
ในการตรวจวัดคุณภาพน้ า กระตุ้นให้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในชุมชน ช่วยให้มีความปลอดภัยในการใช้
น้ าในการอุปโภคและบริโภค และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของชุมชนบ้านหนองน้อย  
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ภาคผนวก  

  
1. ส าเนาหนังสือขออนุมัติโครงการและส าเนาตัวโครงการ 
2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
3. ส าเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการและวิทยากร 
4. แบบส ารวจความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. แบบประเมินประสิทธิผลของโครงการ 
7. หลักฐานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (ถ้ามี)  

(มคอ. 3 รายวิชา การบ าบัดโรคเบื้องต้น รหัสวิชา 1070123 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
รายวิชา การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 4063415 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ) 

8. หลักฐานการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน (ถ้ามี) 
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แบบสอบถามความต้องการรับการบริการวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ค าชี้แจง    โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ   ชาย   หญิง 
1.2  อายุ  ………………………. ปี 
1.3  ประเภทผู้ตอบ  นักเรียน/นักศึกษา   ประชาชน    ผู้ร่วมโครงการ  
1.4  สังกัด   หน่วยงานราชการ ระบุ............................................................ 
    เอกชน ระบุ.............................................................................. 
    ชุมชน ระบุ..............................................................................  

 

ส่วนที่ 2 ความต้องการการรับบริการวิชาการ 
ค าชี้แจง ใส่เครื่องหมาย √ และระบุความต้องการของท่านในการรับบริการวิชาการ 
สาขาการบริการ

วิชาการ 
หัวข้อที่
ต้องการ 

รายละเอียดความต้องการรับบริการวิชาการ 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติ  
 การเขียน Web site 
 การซ่อมบ ารุง รักษา คอมพิวเตอร์ 
 การพัฒนา Application บน Tablet และ Smart phone 
 การสร้างตลาดออนไลน์ 
 ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………….. 

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระบุ)………………………………….. 
 การอบรมด้านจัดการสิ่งแวดล้อม/อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 การอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ระบุ)......................................... 
 ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน (ระบุ).................................. 
 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 
 อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………….. 

สาธารณาสุข
ศาสตร์ 

 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 การเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรค  
 การตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
 การตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดบ่งชี้สารเคมีตกค้างในร่างกาย 
 อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………….. 
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สาขาการบริการ
วิชาการ 

หัวข้อที่
ต้องการ 

รายละเอียดความต้องการรับบริการวิชาการ 

วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 การอบรมและการใช้โปรแกรม SPSS อย่างง่าย 
 ค่ายดาราศาสตร์ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในครัวเรือน 
 การออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 การผลิตน้ าหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………….. 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มคอ. 3 
 

           รายละเอียดของรายวิชา 
10701230  การบ าบัดโรคเบื้องต้น  

(Primary Medical  Care) 

                   ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
 

 
 

  
 
 

อาจารย์ พว. บุษกร สุวรรณรงค ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อวิชา 

 10701230   การบ าบัดโรคเบื้องต้น  (Primary Medical  Care) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต  (2-2-5)  

3. หลักสูตรและและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน   

           ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ผู้รับผิดชอบวิชา  อาจารย์ พว.บุษกร สุวรรณรงค์ 

          อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ พว.บุษกร สุวรรณรงค์  

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ ชั้นปีที่ ๓  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน   

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

30 ตุลาคม 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ปุวยโดยการซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น เพ่ือการประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การ
ปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ปุวยตามระบบ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 

      2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถ คัดกรองผู้ปุวยโดยการซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น  

      2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การ
ปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ปุวยตามระบบ 

       2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถการปฐมพยาบาลได้ 

       2.4 ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถช่วยเหลือและส่งต่อผู้ปุวยตามระบบ     

       2.5 เพ่ือผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข 
 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 การคัดกรองผู้ปุวยโดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เบื้องต้น เพ่ือการประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือและส่งต่อ
ผู้ปุวยตามระบบ 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ งาน

ภาคสนาม/ การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
 
 
 

ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          (1) ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
          (2) มีวินัยตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
          (3) รักษาสิทธิของตนเอง  และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
          (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
          (5) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 
 1.2 วิธีการสอน 

-    การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายเข้าชั้นเรียน 
     -     ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่ม และงานเดี่ยว 

- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยมอบหมายงานให้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและท ารายงาน
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

- บรรยายสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน การแสดงออก และการมีส่วนร่วม 
- ประเมินชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงต่อเวลา  

     -    ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 
     -    ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ชุดวิชา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
10701230 การบ าบัด
โรคเบื้องต้น 
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2. ความรู้ 
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับองค์ความรู้  ทางด้านสาธารณสุขและ
วิชาชีพสาขาที่เก่ียวข้อง 
             (2) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษาวิจัยในชุมชน  และวิทยาการที่ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม 
             (3) สามารถน าทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
             (5) มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
- การฝึกปฏิบัติการ   
- การน าเสนอ 
- การอภิปรายจากกรณีศึกษา 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
- สอบทฤษฏี สอบปฏิบัติ  
- ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียน 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน / กรณีศึกษา 

  
  
 3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
        (1) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์สังคม  สุขภาพในระดับบุคคล  ครอบครัว  กลุ่ม และ
ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 
       (3) สามารถปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ  ปูองกันโรค  ฟื้นฟูสภาพ  และส่งต่อได้ 
 3.2 วิธีการสอน 
 -     วิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือฝึกทักษะการวิเคราะห์ 
     -     ใช้การอภิปรายกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน 
     -     ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง 
  
 3.3  วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินผลกรณีศึกษา 
 - ผลการฝึกปฏิบัติ 
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 4.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(3) มีคุณลักษณะของภาวะผู้น า และภาวะผู้ตามที่ดี 

 4.2 วิธีการสอน 
 -     มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษา 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในงาน 
 - การส่งงานตามเวลา  
  
   5.   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

(1)  ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการท างานในระบบสาธารณสุข  
และเลือกรูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

(2) สามารถวิเคราะห์ตัวเลข สถิติ  และสถิติชีพ ด้วยคอมพิวเตอร์ และน าผลการวิเคราะห์
ไปสู่การวางแผนด าเนินงานและแก้ไขปัญหาการจัดการระบบสุขภาพ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  การฟัง และการเขียน 
 
 5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องด้วยตนเอง จากเว็บไซด์ที่เก่ียวข้อง
และท ารายโดยเน้นให้มีสถิติอ้างอิง  จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่หน้าเชื่อถือ 

- น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม   
 5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย และรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

สัปดาห์ที่ บทที่ / หัวข้อ  จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม ผู้สอน  

1   -  อธิบายแนะน ารายวิชา 
   บทที ่1  การประเมินภาวะสุขภาพ 

- ความหมายของการประเมินสุขภาพ 
        -    องค์ประกอบของการประเมินภาวะ
สุขภาพ 
       -     ประเภทของการประเมินภาวะสุขภาพ 
       -      การคัดกรองผู้ปุวยโดยการซักประวัติ
สุขภาพ 
       -     ความหมายและข้ันตอนการซักประวัติ   
สุขภาพและประเมินสุขภาพ 
       -     เทคนิคการซักประวัติสุขภาพ 
       -     การเขียนบันทึกการสัมภาษณ์ประวัติ 

4 แจ้งสังเขปการสอน ตาม มคอ.3 
วิชา   
- แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
- ทดสอบก่อนเรียน 
 - บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
- กรณีศึกษา 
 - ฝึกปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการที่ 1 
- การซักประวัติ 
 - มอบหมายงานเดี่ยว  
ค าศัพท์อาการ โรค ต่างๆ 
- ทดสอบหลังเรียน 

อ.บุษกร 

2   บทที่ 2 การตรวจร่างกายทุกระบบตั้งแต่ศีรษะ
จรดเท้า (Head to toe) 
 

4 - ทดสอบก่อนเรียน 
- บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
- กรณีศึกษา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการที่ 2 
- การตรวจร่างกาย 
- ทดสอบหลังเรียน 
- มอบหมายงานกลุ่ม รายงาน
และน าเสนอ ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
1. การตรวจความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือด (CBC : Complete 
Blood Count) 2. การตรวจ
เคมีของเลือด (Blood 
Chemistry) 
3. การตรวจปัสสาวะ  
( Urinalysis) 
4. การตรวจอุจจาระ  
(Stool exam) 
5. เอกซเรย์ (X-ray) 
6. อัลตราซาวด์ (Ultrasound) 

อ.บุษกร 
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สัปดาห์ที่ บทที่ / หัวข้อ  จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม ผู้สอน  

3-4  บทที ่3  การตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจพิเศษ
เพ่ือการวินิจฉัยโรค 
-  ความส าคัญและการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
-  การแปลผลการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยแยกโรค 
- การเจาะเลือด (Blood Sampling) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - ทดสอบก่อนเรียน 
- บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
- กรณีศึกษา 
- ฝึกปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติการที่ 3 
การเจาะเลือด (blood 
Sampling)  
- แปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น  
(Laboratory investigation : 
Lab test)  
- รายงานและน าเสนองานกลุ่ม 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดัง
หัวข้อต่อไปนี้ 
1. การตรวจความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือด (CBC : Complete 
Blood Count)  
2. การตรวจเคมีของเลือด 
(Blood Chemistry) 
3. การตรวจปัสสาวะ  
( Urinalysis) 
4. การตรวจอุจจาระ  
(Stool exam) 
5. เอกซเรย์ (X-ray) 
6. อัลตราซาวด์ (Ultrasound) 
- ทดสอบหลังเรียน 

อ.บุษกร 

5-6 บทที่  4  หลักการและแนวทางรักษาโรคปฐมภูมิ 
     -  การวินิจฉัยโรคตามกลุ่มอาการ 

8 - ทดสอบก่อนเรียน 
- บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
- กรณีศึกษา 
- ทดสอบหลังเรียน 
- ฝึกปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการที่ 4 
-  การวินิจฉัยแยกโรค 
(Differential Diagnosis : 
DDx) 

อ.บุษกร 
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สัปดาห์ที่ บทที่ / หัวข้อ  จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม ผู้สอน  

7,9 บทที ่5 หัตถการเพ่ือการประเมินและการบ าบัดโรค
เบื้องต้น 

- การฉีดยาวิถีต่างๆ 
- การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 

8 - ทดสอบก่อนเรียน 
- บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
-กรณีศึกษา 
- ทดสอบหลังเรียน 
- ฝึกปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการที่ 5 
- การฉีดยาวิถีต่างๆ  
- การให้สารน้ าทางหลอดเลือด
ด า 

อ.บุษกร 

8 สอบกลางภาค 4 ข้อสอบวัดผลกลางภาค 
 

อ.บุษกร 

10-11 บทที ่5 หัตถการเพ่ือการประเมินและการบ าบัดโรค
เบื้องต้น (ต่อ) 

- การท าแผล 
- การเย็บแผลและตัดไหม 
- การผ่าฝี 

8 - ทดสอบก่อนเรียน 
- บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
-กรณีศึกษา 
- ทดสอบหลังเรียน 
- ฝึกปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการที่ 6  
- การท าแผล 
- การเย็บแผลและตัดไหม 
- การผ่าฝี 
 

อ.บุษกร 

12 บทที ่5 หัตถการเพ่ือการประเมินและการบ าบัดโรค
เบื้องต้น (ต่อ) 

- การใส่สายเพื่อให้ออกซิเจน 
        -    การใส่สายสวนปัสสาวะ 

 

4 
 

- ทดสอบก่อนเรียน 
- บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
-กรณีศึกษา 
- ทดสอบหลังเรียน 
- ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติการที่ 7  

- การใส่สายเพื่อให้ออกซิเจน 
- การใส่สายสวนปัสสาวะ 
 
 
 
 
 

อ.บุษกร 
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สัปดาห์ที่ บทที่ / หัวข้อ  จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม ผู้สอน  

 
13-14 

 

บทที ่6 การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือและ
ส่งต่อผู้ปุวยตามระบบ 

- การช่วยฟื้นคืนชีพ  
- การตรวจครรภ์และคลอดในภาวะปกติ 

 
8 

 
- ทดสอบก่อนเรียน 
- บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
-กรณีศึกษา 
- ทดสอบหลังเรียน 
- ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติการที่ 8 

- การช่วยฟื้นคืนชีพ  
- การตรวจครรภ์และคลอดใน
ภาวะปกติ 
 

 
อ.บุษกร 

15 สอบปฏิบัติการ 4 สอบฝึกปฏิบัติ อ.บุษกร 

 
16 

 
สอบภาคปลายภาค 

 
4 
 

 
ข้อสอบวัดผลปลายภาค 
 

อ.บุษกร 
 
 

 รวม 64   

 
 
๑. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,1.5 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน  
- พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียน 

 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

2.1, 
2.2,2.3,2.5 

- สอบทฤษฎี กลางภาค ปลายภาค  
- สอบปฏิบัติ 

8, 15-16  30 % 
30 % 

3.1,3.3 4.3 - รายงานและน าเสนอ 
- พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20 % 

4.3, 5.1,5.2, 
5.3 

- ประเมินชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และตรงต่อเวลา 

- ประเมินชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย และ
รูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

10 % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1เอกสารและต าราหลัก 
 ต าราการตรวจโรคทั่วไป เล่ม 1 และ เล่ม 2  ฯลฯ 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เว็บไซด์ และสื่ออิเลกทรอนิกส์ ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสะท้อนคิดของนักศึกษา 
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 -    การสังเกตการสอนของผู้เยี่ยมสอน 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
- มีวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- มีคณะกรรมการในการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการประเมิน 
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 
 - ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาทุกปีการศึกษา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

 
 
 
 

******************************* 



~ 1 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
รหัส 4063415  การส ารวจและตดิตามตรวจสอบคณุภาพ 
       สิ่งแวดล้อม 
           Environmental survey and monitoring 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

มคอ.3 



~ 2 ~ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คณะ/สาขาวิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 4063415  การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
     (Environmental survey and monitoring) 
2. จ านวนหนวยกิต  
 3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 เป็นรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่ม วิชาเอกบังคับ  
4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
 อาจารย์ผู้สอน นายพงศกร ชาวเชียงตุง 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน  
 ภาคการศึกษาที่ 1 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3  
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  
 - ไม่มี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  
 - ไม่มี 
8. สถานที่เรียน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการ วิธีการส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือในการส ารวจและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
ต่างๆได้อย่างช านาญและถูกต้อง  
 3 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะและกระบวนการในการวางแผนการท างานภาคสนาม  
 4 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน าเสนอได้ 
 
 



~ 3 ~ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ถูกปรับเปลี่ยนจากหมวกวิชาเฉพาะเลือก เป็นวิชาเฉพาะบังคับ เนื่องจากเนื้อหาของวิชาเป็น
เรื่องเก่ียวกับหลักการ ขั้นตอนและวิธีการส ารวจ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ 
รวมถึงการวางแผนการศึกษาภาคสนาม ซึ่งจ าเป็นต่อนักศึกษาในการเรียนวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น 
วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการ และเครื่องมือในการส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ า คุณภาพ
อากาศ คุณภาพดิน เป็นต้น การวางแผนส ารวจข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง การ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลจากการส ารวจ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย  สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 อาจารย์ประจ าวิชามีวิธีการให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ดังนี้  
  1) ให้ค าปรึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนและแบบฝึกหัดท้ายบท
โดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
  2) การให้ค าปรึกษาทางอินเตอร์เน็ตผู้สอนมี e-mail address ของนักศึกษาที่สอนทุกคน
ส าหรับการนัดหมาย การเฉลยแบบฝึกหัดและการตอบกระทู้ปัญหาข้อสงสัยในเนื้อหาวิชาที่นักศึกษา
ถามเข้ามา 

 
หมวดที ่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา 
  มุ่งให้นักศึกษามีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน เช่น การอ่าน
ต าราที่ เกี่ยวข้องกับรายวิชา หนังสือปฏิบัติการทดลอง การเขียนแผนการทดลอง การส่งรายงาน  ผล
การทดลองและแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นต้น และ 
  ศึกษาวิธีการ และเครื่องมือในการส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ า คุณภาพ
อากาศ คุณภาพดิน เป็นต้น การวางแผนส ารวจข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง การ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลจากการส ารวจ  
 1.2 วิธีการสอน  
  สอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในเนื้อหาบรรยาย  
 1.3 วิธีการประเมินผล  
  ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ในประเด็นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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กับการศึกษาทางสิ่งแวดล้อม  
 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
  วิธีการและเครื่องมือในการส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนส ารวจข้อมูล การเก็บ
ตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การ น าเสนอข้อมูลจากการส ารวจ  
 2.2 วิธีการสอน  
  การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม  
 2.3 วิธีการประเมินผล  
  ประเมินผลจากการสอบข้อเขียน การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน  
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
  การออกแบบและวางแผนการติดตามและตรวจสอบปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ใน
ภาคปฏิบัติการและในภาคสนาม  
 3.2 วิธีการสอน  
  การสร้างโจทย์ปัญหา การจ าลองสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะ
ปัญญาในการออกแบบการทดลองเพ่ือแก้โจทย์ปัญหา  
 3.3 วิธีการประเมินผล  
  ประเมินผลจากการสอบข้อเขียน การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
  การท างานร่วมกัน การวางแผนการท างาน ความรับชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความ
ตรงต่อเวลา  
 4.2 วิธีการสอน  
  จัดการสอนให้มีรูปแบบการท างานที่หลากหลายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม เพ่ือฝึกให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถท างานร่วมกับคนหมู่มากได้โดยไม่เกิด
ปัญหาและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ท างานที่หลากหลาย  
  4.3 วิธีการประเมินผล  
  ประเมินจากสัดส่วนและปริมาณงานท่ีนักศึกษารับผิดชอบ ความตรงต่อเวลาที่ได้นัดหมาย  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
  การใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสืบค้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 5.2 วิธีการสอน  
  สอดแทรกเนื้อหาที่ต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการสืบค้น 
และฝึกฝนการใช้ภาษาท้ังการอ่านและการเขียนจากการอ่านผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ก าหนด ให้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาต้องมีการใช้สถิติในการสรุปผล  
 5.3 วิธีการประเมินผล  
  ประเมินจากความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลและการแปลบทความ งานวิจัย และประเมิน
จากความถูกต้องในการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา  
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6. ทักษะเชิงปฏิบัติการ 
 6.1 ทักษะเชิงปฏิบัติการ 
  การใช้ปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลทางด้านสิ่งแวดล้อม  และเทคนิค
การใช้เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
 6.2 วิธีการสอน 
  ปฏิบัติการในห้องทดลอง และในภาคสนาม 
 6.3 วิธีการประเมินผล 
  รายงานผลการทดลองและสอบเทคนิคการปฏิบัติการ ทางสิ่งแวดล้อ  2) สังเกต
ทักษะในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม 
  3) สังเกตการร่วมอภิปราย 
  4) ตรวจผลงาน   
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

รายละเอียด 
จ านว

น
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้
การวัดทักษะ การประเมิน 

และวัดผล ผู้สอน 
1 2 3 4 5 6 

1 แนวคิดการส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
1. ชี้แจงเนื้อหาวิชา การส ารวจและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
2. อธิบายรายละเอียดของปฏิบัติการทั้งหมด  
3 บทน า  
4. ระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม (Ecosystem and 
environment)  

6 - บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ตอบค าถามจากกรณีตัวอย่าง 
- ศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผล
การศึกษา 
- การทดสอบย่อ 
 

1. ต ารา 
2. Power point 
3. สื่ออิเล็กโทรนิก 

      1. สรุปองค์ความรู ้
2. แบบฝึกหัด 
3. รายงาน 
 

อ.พงศกร 

2-3  การส ารวจ การวางแผนและการเก็บข้อมูล 
(Surveying, planning and data collection) 
1. การส ารวจ การวางแผนและการเก็บข้อมูล 1 (การ
ส ารวจภาคสนาม) 
2. การส ารวจ การวางแผนและการเก็บข้อมูล 2 (การ
ส ารวจในสถานปฏิบัติการ) 

 - บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ตอบค าถามจากกรณีตัวอย่าง 
- ศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผล
การศึกษา 
- การทดสอบย่อ 
 

       1. สรุปองค์ความรู ้  
2. แบบฝึกหัด 
3. รายงาน
ปฏิบัติการ 
4. ท าแบบทดสอบ 
 

 

4-6 การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(น้ า) 

6 - บรรยาย 
- วิเคราะห์ และตอบค าถามจาก

1. ต ารา 
2. Power point 

      1. สรุปองค์ความรู ้  
2. แบบฝึกหัด 

อ.พงศกร 
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สัปดาห์
ที่ 

รายละเอียด 
จ านว

น
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้
การวัดทักษะ การประเมิน 

และวัดผล ผู้สอน 
1 2 3 4 5 6 

1. ปฏิบัติการตรวจวัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
เคม ีในแหล่งน้ า (1) 
2. ปฏิบัติการตรวจวัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
เคม ีในแหล่งน้ า (2) 
3. ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศแหล่งน้ าโดย
ใช้ปัจจัยทางชีวภาพ (แมลงน้ า) 

กรณีตัวอย่าง 
- ปฏิบัติการ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- การทดสอบย่อ 

3. สื่ออิเล็กโทรนิก 3. รายงาน
ปฏิบัติการ 
4. ท าแบบทดสอบ 
 

7-8 การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน 
1. ปฏิบัติการตรวจวัดความคุณลักษณะทางกายภาพของ
ดิน 
2.ปฏิบัติการตรวจวัดความคุณลักษณะทางเคมีของดิน 

6 - บรรยาย 
- วิเคราะห์ และตอบค าถามจาก
กรณีตัวอย่าง 
- ปฏิบัติการ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- การทดสอบย่อ 

1. ต ารา 
2. Power point 
3. สื่ออิเล็กโทรนิก 

      1. สรุปองค์ความรู ้  
2. แบบฝึกหัด 
3. รายงาน
ปฏิบัติการ 
4. ท าแบบทดสอบ 
 

อ.พงศกร 

9-11 การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
1.  ปฏิบั ติ การตรวจวั ดปริมาณฝุ่ นละอองรวมใน
บรรยากาศ 
2. ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
บรรยากาศ 

9 - บรรยาย 
- วิเคราะห์ และตอบค าถามจาก
กรณีตัวอย่าง 
- ปฏิบัติการ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- การทดสอบย่อ 

1. ต ารา 
2. Power point 
3. สื่ออิเล็กโทรนิก 

      1. สรุปองค์ความรู ้  
2. แบบฝึกหัด 
3. รายงาน
ปฏิบัติการ 
4. ท าแบบทดสอบ 
 

อ.พงศกร 

12-13 การเก็บรักษาตัวอย่าง (Reserving samples) 
1. การเก็บรักษาตัวอย่าง 1 (การรักษาตัวอย่างสัตว์ และ
พืช) 

6 - บรรยาย 
- วิเคราะห์ และตอบค าถามจาก
กรณีตัวอย่าง 

1. ต ารา 
2. Power point 
3. สื่ออิเล็กโทรนิก 

      1. สรุปองค์ความรู ้  
2. แบบฝึกหัด 
3. รายงาน

อ.พงศกร 
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สัปดาห์
ที่ 

รายละเอียด 
จ านว

น
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้
การวัดทักษะ การประเมิน 

และวัดผล ผู้สอน 
1 2 3 4 5 6 

2. การเก็บรักษาตัวอย่าง 2 (การรักษาตัวอย่างดิน น้ า 
อากาศ และเพื่อการวิเคราะห์เฉพาะเจาะจง) 
3. ปฏิบัติการการเก็บรักษาตัวอย่าง 

- ปฏิบัติการ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- การทดสอบย่อ 

ปฏิบัติการ 
4. ท าแบบทดสอบ 
 

14-15 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลจากการส ารวจ 
1. มาตรฐานการเปรียบเทียบตามกฏหมาย 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
3. การน าเสนอข้อมูลจากการส ารวจ 
 

6 - บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ตอบค าถามจากกรณีตัวอย่าง 
- ศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผล
การศึกษา 
- การทดสอบย่อ 

       1. สรุปองค์ความรู ้  
2. แบบฝึกหัด 
3. รายงาน
ปฏิบัติการ 
4. ท าแบบทดสอบ 
 

อ.พงศกร 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   

ผลการเรียนรู้  วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 สอดแทรกในบทเรียน และกรณีตัวอย่าง - การเข้าเรียน 

- การสังเกต 
1 - 15 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 บทเรียน, ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม งานที่ได้รับ
มอบหมาย และกรณีตัวอย่าง 

- รายงานปฏิบัติการ 
- การตอบค าถาม 
- การทดสอบย่อย 

1 - 15 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 บทเรียน, ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม งานที่ได้รับ
มอบหมาย และกรณีตัวอย่าง 

- รายงานปฏิบัติการ 
- การตอบค าถาม 

1 - 15 
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ผลการเรียนรู้  วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
- การทดสอบย่อย 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 สอดแทรกในบทเรียน ปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมกลุ่ม และกรณีตัวอย่าง 

- รายงานปฏิบัติการกลุ่ม 
- การสังเกต 
- การมอบหมายงานในกลุ่ม 

1 - 15 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 บทเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย และกรณี
ตัวอย่าง 

- รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
- แหล่งข้อมูลในการอ้างอิงงานที่
ได้รับมอบหมาย 

1 - 15 

6.1, 6.2 ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม - การสอบปฏิบัติ 
- รายงานผลการปฏิบัติ 

2 - 15 
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หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 ศิริเพ็ญ  ตรัยไชยาพร.  2543.  การวิเคราะห์คุณภาพน้ า. .เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา.  2540.  ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี. .พิมพ์ครั้งที่2 

กรุงเทพก   : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ประเสริฐ ศรีไพโรจน์.  2538.  เทคนิคทางเคมี.  พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพก : ประกายพรึก 
 ยุพดี  วัยคุณา.  2542.  การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมี.กรุงเทพก : สถาบันราชภัฏสวน
สุนันทา 
 ถวิล ครุฑกุล.  2530.  การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี.  ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะ
เกษตรศาสตร์.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . กรุงเทพก , 
 อุทัยวรรณ โกวิทวที และ สาธิต โกวิทวที.  2550. การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ . 
ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ และจารุจินต์ นภีตะภัฏ.  2551.  คู่มือแมลง.  ส านักพิมพ์สารคดี.  
คณาจารย์จุลชีววิทยา.  2539. คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา.  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
จิรากรณ์ คชเสนี และนันทนา คชเสนี.  2552.  นิเวศวิทยาประยุกต์:การจัดการสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากร และการพัฒนาที่ยั่งยืน.  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .  
จิตติมา อายุตตะกะ.  2536.  ชีวสถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์การประมงและวิทยาศาสตร์ทาง  

ทะเล.  ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กองประมงทะเล ,กรมประมง ,
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

บพิธ จารุพันธุ์ และนันทพร จารุพันธุ์.  2549.  โพรโทซัวในแหล่งน้ าจืด.  ส านักพิมพ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .  

ยุวดี พีรพรพิศาล.  2548.  สาหร่ายน้ าจืดในภาคเหนือของประเทศไทย.  โครงการพัฒนาองค์  
ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT).  

อภิญญา ผลิโกมล และ อุราภรณ์ สะอาดสุด.  2538.   คู่มือปฏิบัติการเห็ดราวิทยา.  ภาควิชา
ชีววิทยา  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
Magurran A.E. 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. Princeton University  

Press..  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า. 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
จากวารสารต่างประเทศ เช่น Journal of Environmental, journal of environmental science 
เป็นต้น 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
  1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  2) ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 
  3) ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ผู้สอนท าเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 
 
2.  การประเมินการสอน 
 การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
  1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์สอนของอาจารย์หลักสูตร 
  2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
  3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อบกพร่องจากการสอน เช่น ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ของนักศึกษาเวลาที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน   ผลจากการประเมินผู้สอนปลายภาค
เรียน กลก แล้วน าประเด็นเหล่านั้นเข้าประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาอย่าง
กว้างขวางแล้วน าข้อตกลงเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือออกมาตรฐานแก้ไขปัญหาให้เป็น
รูปธรรมในภาคเรียนหน้า เช่น การสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอน  การสัมมนาผู้สอน 
และ การสร้างเครือข่ายผู้สอนต่างคณะและมหาวิทยาลัย 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1) ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ที่วัดและ
ประเมินผลผ่านแล้ว 
 2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ อีกครั้ง 
 3) ทวนสอบผลงานนักศึกษา โดยการสุ่มตรวจจากคณะกรรมการภายในสาขาวิชา 
 4) ทวนสอบผลการประเมิน โดยอาจารย์ที่เคยสอนในรายวิชานี้มาก่อน  
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 มีการวางแผนและปรับปรุงการสอนดังนี้ ผู้สอนมีการทบทวนการเรียนการสอนทุกครั้งที่ท า
การสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งถัดไป และมีการประเมินผลการสอนโดยผู้เรียนเป็นผู้
ประเมินทุกภาคการศึกษา และน าผลที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 
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