
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ชื่อชุมชนที่ลงพ้ืนที ่หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
วันที ่4 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 1) 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่  
  1. อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  2. อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  3. อาจารย์นาตยา  ดวงประทุม  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  4. อาจารย์นัชชา  ยันติ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  5. อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  6. อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  7. อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  8. นางสาวอารีฟะฮ์  เจะเต๊ะ  นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  9. นางสาวสุปรียา  ละม้าย  นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  10. นางสาวนฤมล  ทองวงษ์  นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
1. แนะน าคณะผู้ด าเนินการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

วิธีการและขั้นตอนการด าเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในหมู่ที่ ๘ บ้านคูขวาง
ไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ส ารวจบริบทและจัดท า
ฐานข้อมูลในพื้นท่ี  
- ช่วงเช้า ติดต่อประสานงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบางหลวง เพ่ือศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานของพ้ืนที่ บริบทชุมชน และบุคคล
ส าคัญ เช่น ผู้น าชุมชน เพื่อการประสานงาน
ในการส ารวจชุมชน 
 

1. ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่  เช่น จ านวน
ครัวเรือน อาณาเขต   
2. รายชื่อผู้น าชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
 
 
 
 



ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
2. - ช่ ว ง บ่ า ย  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ

ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบาง
หลวง หมู่ 1 (วัดจันทราราม) 
 

1. ข้อมูลทั่วไป หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคู
บางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
อยู่ในพ้ืนที่ ที่ก ากับดูแลโดยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคูบางหลวง หมู่ 1 (วัดจันทราราม) 
โดยมี นายอัครชัย จ าเนียร เป็นผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวง  
หมู่ 1 ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลทั่วไปของ
พ้ืนที ่  
2. จ านวนและรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สังกัดของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวง  หมู่ 1 และผู้น า
ชุมชน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ชื่อชุมชนที่ลงพ้ืนที ่หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
วันที ่7 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 2) 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่  
  1. อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  2. อาจารย์นาตยา  ดวงประทุม    อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  3. อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์    อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  4. อาจารย์นัชชา  ยันติ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  5. อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  6. อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  7. อาจารย์ ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงษ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  8. นางสาวอภิษฐา  พงษ์รุ่งเรือง  นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  9. นางสาวทรายศรี  อนันทศาลา  นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  10. นางสาวบุญญาวี  ยะถาคาร  นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

 
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. - พบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) แนะน าคณะผู้ด าเนินการ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ วิธีการและขั้นตอนการด าเนิน
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชี วิตของประชาชนในหมู่ที่  8           
บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี   

- จ านวนครัวเรือน ในเขตรับผิดชอบของ อสม. แต่ละคน 
- ทราบเส้นทาง /แหล่งที่ตั้งของหลังคาเรือน /สถานที่
ส าคัญในหมู่บ้าน เช่น ร้านค้าชุมชน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
และแหล่งสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของหมู่บ้าน ได้แก่ แหล่ง
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค แหล่งก าจัดขยะ แหล่งจ าหน่าย
อาหาร  

2. ชี้แจงแนวทางในการเก็บข้อมูลรายครัวเรือน
ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. 

อสม. มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการเก็บข้อมูล 

3. วางแผนการลงส ารวจข้อมูลโดยมี อสม. 
เป็นผู้น าทาง 

ก าหนดความรับผิดชอบในการลงพื้นท่ีส ารวจชุมชน  

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ชื่อชุมชนที่ลงพ้ืนที ่หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
วันที ่18 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 3) 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่  
  1. อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  2. อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  3. อาจารย์ศศิธร  ตันติเอกรัตน์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  4. อาจารย์นัชชา  ยันติ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  5. อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  6. อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  7. อาจารย์เฟ่ืองฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์ อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

8. อาจารย์นาตยา  ดวงประทุม    อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  9. นางสาวขวัญกมล  โพธิ์อ าไพ  นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  10. นางสาวสุณัฐชา  ขาวเอี่ยม  นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  11 .นางสาวธัญญพัทธ์ เผ่ามิตรเจริญ นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
1. ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึกคนในชุมชน

หมู่ 8 บ้านคูขวางไทย  
ได้ข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 
- ข้อมูลด้านสังคม ได้แก่ ลักษณะครอบครัว การจัดการใน
ครอบครั ว  ระบบเครือญาติและแผนภูมิ เครื อญาติ                     
การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
ความขัดแย้ง ความแตกต่างทางสังคม อุดมการณ์ 
และปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ส าคัญ 
- ข้ อ มู ล ด้ า นก า รศึ กษ า  ได้ แ ก่  แหล่ ง ส ถานศึ กษ า                    
ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน และสถาบันทางสังคม 
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข ได้แก่ การบริการทางสาธารณสุข 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้ าน                 
ภาวะโภชนาการของเด็ก 0 -5 ปี  อนามัยแม่และเด็ก 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต และโรคที่พบบ่อยใน
ชุมชน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ชื่อชุมชนที่ลงพ้ืนที ่หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
วันที ่27 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 4) 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่  
  1. อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  2. อาจารย์นัชชา  ยันติ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  3. อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  4. อาจารย์นาตยา  ดวงประทุม  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  5. อาจารย์เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์ อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  6. อาจารย์ศศิธร  ตันติเอกรัตน์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  7. อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  8. อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  9. อาจารย์กริช  เรืองไชย   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  10. อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  11. อาจารย์อภิญญา  อุตระชัย  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
1. ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจของ

คนในชุมชนหมู่ 8 บ้านคูขวางไทย  
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพหลัก อาชีพ
เสริม แหล่งรายได้ กองทุน ภาวะหนี้สิน ลักษณะ
จ านวนร้านค้าในหมูบ้าน ชนิดสินค้า ที่ดินท ากิน 
สภาวะความยากจนในหมู่บ้าน กิจกรรมพัฒนา
เศรษฐกิจต่าง ๆ ในหมู่บ้าน การเช่าพ้ืนที่ท ากิน  
 
 



  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ชื่อชุมชนที่ลงพ้ืนที ่หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
วันที ่11 มกราคม 2562 (ครั้งที่ 5) 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่  
  1. อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  2. อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  3. อาจารย์ศศิธร  ตันติเอกรัตน์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  4. อาจารย์นัชชา  ยันติ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  5. อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  6. อาจารย์กริช  เรืองไชย   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  7. อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  8. อาจารย์อภิญญา  อุตระชัย  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  9. อาจารย์นาตยา  ดวงประทุม  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  10. อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
1. - ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน (หมอนุ้ย)
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้อาศัยอยู่ ใน
หมู่บ้านนี้มาเป็นเวลานาน (หมอหยก) บ้าน
คูขวางไทย หมู่ที่ 8 เพ่ือสรุปและทบทวน
ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์และ
ถูกต้อง 
- วางแผนการจัดเวทีประชาคม (สนทนา
กลุ่ม) เพ่ือคืนข้อมูลและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล เพ่ือหาข้อสรุปของปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหา 
 

- ได้ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้องของ
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
- ก าหนดวัน เวลา สถานที่และกลุ่มเป้าหมาย              
ในการท าประชาคม (สนทนากลุ่ม) เพ่ือคืนข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือหา
ข้อสรุปของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
รวมทั้งชี้เป้าที่แท้จริงของหลังคาเรือนเป้าหมาย 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ชื่อชุมชนที่ลงพ้ืนที ่หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
วันที ่14 มกราคม 2562 (ครั้งที่ 6) 
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่  
  1. อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  2. อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  3. อาจารย์ศศิธร  ตันติเอกรัตน์   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  4. อาจารย์นัชชา  ยันติ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  5. อาจารย์ภัทรา  พวงช่อ   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  6. อาจารย์กริช  เรืองไชย   อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  7. อาจารย์ชวภณ  พุ่มพงษ์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  8. อาจารย์อภิญญา  อุตระชัย  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

9. อาจารย์นาตยา  ดวงประทุม    อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10. อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์  อาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  11. นางสาวอารีฟะฮ์  เจะเต๊ะ  นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  12. นางสาวสุปรียา  ละม้าย  นักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
1. - ลงพ้ืนที่สนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์เชิงลึก                  

กับประชาชน บ้านคูขวางไทย หมู่ที่  8                  
เพ่ือสรุปและทบทวนตรวจสอบข้อมูลให้
ครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง (ข้อมูลอิ่มตัว) 
 

- ได้ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้องของ
หมู่บ้าน (ข้อมูลอิ่มตัว) 
- ทราบครัวเรือนเป้าหมาย 
- ทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน 

2.  - เยี่ยม/ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย ที่ได้
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

- ทราบรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของครัวเรือน
เป้าหมาย 

 
 
 
 



 

  

 

 


