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ค าน า 
 

คู่มือประเมินการฝ่กปฏิบัติฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช่เป่นแนวทางส าหรับประเมินการฝ่กปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในรายวิชา PUBH 491 การฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพเพ่ือเป่นประโยชน่ส าหรับ
อาจารย่นิเทศ อาจารย่พ่ีเลี้ยง ตลอดจนผู่มีส่วนเกี่ยวข่อง ในการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนให่
บรรลุตามเป่าหมายของการฝ่กปฏิบัติ 

แนวทางการประเมินตามคู่มือนี้ สามารถปรับเปลี่ยนให่เหมาะสมได่ตามสภาพแวดล่อมของชุมชน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย่ผู่รับผิดชอบวิชา อาจารย่พ่ีเลี้ยง หรืออาจารย่นิเทศ เพ่ือให่ผู่เรียนเกิดการ
พัฒนาได่เต็มตามศักยภาพ 

ผู่จัดท าหวังเป่นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป่นประโยชน่ต่อการน าไปใช่งานและพร่อมรับค าแนะน าใน
การปรับปรุงแก่ไข เพ่ือให่คู่มือมีความสมบูรณ่ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 

 
       อาจารย่ผู่รับผิดชอบรายวิชา   
        คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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หมวดที่ 1 
กิจกรรมการฝ์กปฏิบัติ การก ากับ และระเบียบการลา 

 
1.1 กิจกรรมการฝ์กปฏิบัติ 
ระดับการฝ์กปฏิบัติ กลุ์มวิชาฝ์กปฏิบัติ หัวข์อการฝ์กปฏิบัติ จ านวนผลงาน 
1. ระดับบุคคล 
(งานเดี่ยว) 

1.1 งานปฐมพยาบาล 
ตรวจประเมิน ป่องกัน
ควบคุมโรค ระบาดวิทยา
และการบ าบัดโรคเบื้องต่น  

1) งานจิตอาสาและงานบริการ
ทั่วไปใน รพ.สต. 
2) งานบริการปฐมพยาบาล
เบื้องต่นใน รพ.สต. 
3) งานซักประวัติและวินจิฉัยโรค
เบื้องต่น 

1 ผลงาน 
 

1 ผลงาน 
 

2 ผลงาน 

2. ระดับครอบครัว 
(งานกลุ่ม 2-3 คน) 

2.1 งานดูแลสุขภาพท่ี
บ่านช่วยเหลือฟ่่นฟูสภาพ
และการส่งต่อ 

1) งานเยี่ยมบ่าน และการดูแล
สุขภาพท่ีบ่าน  

2 ผลงาน 

3. ระดับชุมชน 
(งานกลุ่มใหญ่) 

3.1 งานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยชุมชน 

1) งานผลิตสื่อ สุขศึกษาตาม
กลุ่มวัย หรือกลุ่มโรค 
2) งานศึกษาบริบทชุมชน โดย
ใช่เครื่องมือ 7 ช้ิน 

1 ผลงาน 
 

1 ผลงาน 

3.2 งานบริหาร
สาธารณสุขและกฎหมาย
สาธารณสุข 

3) งานประเมิน วินิจฉัยชุมชน 
และการวางแผนกลยุทธ่ 
แผนปฏิบัติการในการแก่ไข
ป่ญหาชุมชน 

1 ผลงาน 

3.3 งานโครงการด่าน   
อาชีวอนามัย และงาน
อนามัยสิ่งแวดล่อม 

4) งานโครงการแก่ไขป่ญหาใน
ชุมชน*  

1 ผลงาน 

3.4 งานสถิติ และการวิจยั
ในชุมชน 

5) งานโครงการวิจัยในชุมชน 1 ผลงาน 

 หมายเหตุ *งานโครงการแก่ไขป่ญหาในชุมชน อาจเป่นงานที่นอกเหนือจกป่ญหาด่านอาชีว อนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล่อมได่ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต่องการแก่ไขป่ญหาในแต่ละชุมชน 
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แนวทางบูรณาการฝ์กปฏิบัติงานในรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม 
- ศึกษาปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ที่มีผลกระทบต่อชุมชนตาม
แผนกลยุทธแ์ละแผนงานชุมชน 
- วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาเหตุของการเกิด
อุบตักิารณ์โรคทีม่ผีลกระทบต่อภาวะสขุภาพ 
- การจดัโครงการแกไ้ขปัญหาในชุมชน 
- ประเมินความส าเรจ็ของโครงการและถ่ายทอด
วธิกีารแกปั้ญหาสูชุ่มชน 

4. งานตรวจประเมิน บ าบดัโรคเบือ้งต้น และ
งานส่งต่อ 
- การใหบ้รกิารสาธารณสขุพืน้ฐานใน รพ.สต. 
- การฝึกกระบวนการตรวจประเมิน  และ
วนิิจฉยัโรค 
- งานดูแลสุขภาพที่บ้าน และการดูแลสุขภาพ
ระดบัครอบครวั 
 

2. งานบริหารสาธารณสุข 

- การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสการพัฒนา 
โดยกระบวนการ SWOT Analysis & TOWS 
Matrix  
- จดัท าแผนกลยุทธแ์ละแผนงานแกไ้ขปัญหา  ที่
มผีลกระทบต่อสขุภาพในชุมชน 
 
 

1. งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกนัควบคุม
โรค และงานวิจยั 
- การศกึษาพืน้ทีชุ่มชนดว้ยเครื่องมอื 7 ชิน้ 
- การจดักิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพและสุขศกึษา 
ตามวยัและกลุ่มโรค 
 
 
 

 
การแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ

สขุภาพในชมุชนด้วยกระบวนการวิจยั 

 

1 

2 3 

จดัเวทีสมัมนา 
Theme : ประสบการณ์การฝึกปฏบิตังิานบรูณาการการเรยีนกบัการท างานวชิาชพี 

5 
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1.2 แผนการก ากับ ติดตามการฝ์กปฏิบัติ 
ส าหรับใช่ในนิเทศการฝ่กปฏิบัติของนักศึกษาชั้นป่ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ป่การศึกษา 2561 

 ล าดับที่ หัวข์อการฝ์ก ระยะเวลาการฝ์กปฏิบัติ (พ.ศ. 2562) 
7-31 ม.ค. 1-28 ก.พ. 1-31 มี.ค. 1-30 เม.ย. 1-10 พ.ค. 

1 งานจิตอาสาและงานบริการ
ทั่วไปใน รพ.สต. 

    

 

2 งานปฐมพยาบาลเบื้องต่น 
ใน รพ.สต. 

3 งานซักประวัติและ
วินิจฉัยโรคเบื้องต่น* 

4 งานเยี่ยมบ่าน และการดูแล
สุขภาพท่ีบ่าน* 

5 งานผลิตสื่อสุขศึกษาตาม
กลุ่มวัย หรือกลุ่มโรค 

6 งานศึกษาบริบทชุมชน โดย
ใช่เครื่องมือ 7 ช้ิน 

7 งานประเมิน วินิจฉัยชุมชน 
และการวางแผนกลยุทธ่ 
แผนปฏิบัติการในการแก่ไข
ป่ญหาชุมชน 

8 งานโครงการแก่ไขป่ญหาใน
ชุมชน 

9 งานโครงการวิจัยในชุมชน 
10 การสัมมนาฝ่กปฏิบัต ิ ด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดการฝ์กปฏิบัติ 

 หมายเหตุ 1) แผนก ากับงานแต่ละส่วนของนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได่ตามระยะเวลาในการ
ฝ่กปฏิบัติ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแหล่งฝ่กปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที ่
                        2) อาจารย่นิเทศและอาจารย่ที่ปรึกษาประจ าแหล่งฝ่ก จะออกนิเทศและติดตาม
ความก่าวหน่าผลงานจากการฝ่กปฏิบัติของนักศึกษา 1 ครั้ง/เดือน 
                        3) *หมายถึง แบ่งการติดตามผลงานเป่น 2 ระยะ เนื่องจากนักศึกษาต่องท างานดังกล่าว 
2 ผลงาน 
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1.3 ระเบียบเกี่ยวกับการลาและการให์พัก 
1. การลาป์วย  ลากิจ  ให์ปฏิบัติดังนี้ 

     (1) นักศึกษาลากิจ ได่ไม่เกินร่อยละ 2 ของเวลาฝ่กปฏิบัติ  
  (2) นักศึกษาลาป่วย ได่ไม่เกินร่อยละ 2 ของเวลาฝ่กปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะต่องมีใบรับรอง
แพทย่ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และหลักฐานอื่น ๆ  
  (3) นักศึกษาลากิจ และลาป่วยได่ไม่เกินร่อยละ 4 ของเวลาฝ่กปฏิบัติ 
  (4) นักศึกษาต่องยื่นใบลาต่อผู่ดูแลนักศึกษา หรือผู่ควบคุมการฝ่กปฏิบัติงานและเสนอต่อ   
ผู่มีอ านาจให่ลา และหัวหน่าสาขาวิชา  
  (5)  ในกรณีที่ลากิจ นักศึกษาจะต่องได่รับอนุญาต และลงชื่อรับทราบการอนุญาต           
ให่ลาเสียก่อนจึงลาได่  
            (6) การลากิจย่อนหลัง จะไม่นับเป่นวันลา รวมถึง การลาป่วยที่ไม่มีใบรับรองแพทย่        
ไม่นับเป่นวันลา  

2. ผู์มีอ านาจอนุญาตให์นักศึกษาลาป์วย และ ลากิจได์ ดังนี้ 
           หัวหน่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับฝ่กปฏิบัติงาน และอาจารย่นิเทศ ซึ่งการลาอนุญาตให่ลา
ติดต่อกันได่ไม่เกิน 2 วัน นอกเหนือจากนี้ ต่องพิจารณาเป่นกรณี ๆ ไป         

3. การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในขณะท่ีฝ์กปฏิบัติงาน 
           เมื่อนักศึกษาลงชื่อเข่าปฏิบัติงานแล่ว ไม่อนุญาตให่ออกนอกสถานที่ในขณะฝ่กปฏิบัติงาน 
จนกว่าจะสิน้สุดเวลาการปฏิบัติงาน หรือได่รับอนุญาตให่ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่แล่วเท่านั้น  

4. การฝ์กปฏิบัติงาน 
           (1) นักศึกษาต่องขึ้นฝ่กปฏิบัติงานก่อนเวลาท าการปกติของแหล่งฝ่กปฏิบัติงานอย่างน่อย 
15 นาท ีหรือตามท่ีแหล่งฝ่กก าหนด  
            (2) ในกรณีที่นักศึกษาขาดการฝ่กปฏิบัติงานไม่ว่าจะด่วยเหตุใดก็ตาม  ต่องแจ่งให่อาจารย่
นิเทศประจ าแหล่งฝ่กทราบทุกครั้ง และต่องขึ้นฝ่กปฏิบัติงานชดเชยในส่วนที่ขาดการฝ่กปฏิบัติงานทุกครั้ง 
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หมวดที ่2 
การประเมินผลการฝ์กปฏิบัติ 

 

2.1 กระบวนการประเมินผลการฝ์กปฏิบัติ 
1.1 นักศึกษา 

1.1.1 ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค่ในการฝ่กปฏิบัติ ตามที่รายวิชาก าหนด 
1.1.2 ประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู่ ความพร่อมของสถานที่ฝ่กและความร่วมมือ
ของบุคลากรในแหล่งฝ่ก  
1.1.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู่รายวิชา  
1.1.4 ให่ข่อเสนอแนะในการจัดประสบการณ่ภาคสนามและความต่องการเพ่ิมเติม 

1.2 ครูพี่เลี้ยงหรือแหล์งฝ์ก 
1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมตามวัตถุประสงค่ของการฝ่กปฏิบัติ 
1.2.2 ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของคณะ 

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
1.3.1 ประเมินสมรรถนะและทักษะการฝ่กปฏิบัติของนักศึกษาตามวัตถุประสงค่ของรายวิชา 
1.3.2 ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย่ 
1.3.3 ประเมินผลการจัดประสบการณ่ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู่ ความพร่อม ของสถานที่ฝ่ก ความร่วมมือของบุคลากรในแหล่งฝ่ก จ านวนและความเหมาะสม
ของผู่รับบริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได่รับจากอาจารย่ผู่สอนและอาจารย่พ่ีเลี้ยง 
1.3.4 ประเมินการท าหน่าที่ของตนเอง อาจารย่ผู่สอนและครูพี่เลี้ยง 
1.3.5 ประเมินเกณฑ่การวัดผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
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2.2 เกณฑ์การประเมินผล 
 พิจารณาจากด่านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ประเมินความรู่และทักษะการฝ่กปฏิบัติภาคปฏิบัติ     20 % 
   (ผู่ประเมิน คือ ครูพ่ีเลี้ยง/ผู่เกี่ยวข่องจากแหล่งฝ่ก)                     
- ประเมินจากกิจกรรมที่นักศึกษาได่ปฏิบัติครบถ่วนตามกิจกรรมการฝ่ก              20 % 
- ประเมินผลงานที่มอบหมายให่ศึกษาค่นคว่า                  20 % 

  - ประเมินจากกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนประสบการณ่ที่ได่รับจากการฝ่กปฏิบัติ    20 % 
- ประเมินจากความรับผิดชอบและพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อการฝ่กปฏิบัติ   20 % 

 
ผลการประเมินเทียบเกณฑ่  ดังนี้ 

ช์วงคะแนน ความหมาย ผลการเรียน 
เท่ากับหรือมากกว่าร่อยละ 80 ผลการประเมินดีเยี่ยม A 

ร่อยละ  75 – 79 ผลการประเมินดีมาก B+ 
ร่อยละ  70 – 74 ผลการประเมินดี B 
ร่อยละ  65 – 69 ผลการประเมินค่อนข่างดี C+ 
ร่อยละ  60 – 64 ผลการประเมินพอใช่ C 
ร่อยละ  55 – 59 ผลการประเมินอ่อน D+ 
ร่อยละ  50 – 54 ผลการประเมินอ่อนมาก D 
ต่ ากว่าร่อยละ  50 ผลการประเมินตก F 
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2.3 แบบประเมินการฝ์กปฏิบัติของนักศึกษารายบุคคล 
 

 
 

แบบประเมินผลการฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ (นักศึกษารายบุคคล) 

แบบประเมินผลส าหรบัฝ์ายหน์วยงานฝ์ก 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อนักศึกษา……………….……………..………………………………… รหัส ………………………………………………. 
ฝ่กประสบการณ่ตั้งแต่วันที่ ………………………..………………………………………………………………………….. 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคะแนนที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม 
กับคุณลักษณะของนักศึกษา 

 5  หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในเกณฑ่ ดีอย์างย่ิง 
 4 หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในเกณฑ่ ดี 
 3 หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในเกณฑ่ ปานกลาง 
 2 หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในเกณฑ่ พอใช์ 
 1 หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในเกณฑ่ ต์องปรับปรุง 
 

1. ด์านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี 

อย์างยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

พอใช์
(2) 

ต์อง
ปรับปรุง

(1) 
1.  นักศึกษา มีความรู่ ความเข่าใจหลักจริยธรรม 
สิทธิมนุษยชน สิทธิผู่ป่วย ตลอดจนจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

     

2.  นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนเองและสังคม 

     

ส าหรับอาจารย์พี่เลี้ยง 
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3.  นักศึกษามีระเบียบวินัย ซื่อสัตย่และตรงต่อ
เวลา 

     

4.  นักศึกษาเป่นแบบอย่างที่ดีต่อผู่อ่ืนทั้งในการ
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

     

5.  นักศึกษาเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู่อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป่น
มนุษย่ 

     

6.  นักศึกษาเคารพกฎระเบียบข่อบังคับต่างๆ  
ขององค่กรและสังคม 

     

 
2. ด์านความรู์ และความเข์าใจในงานของนักศึกษา 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี 

อย์างยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

พอใช์
(2) 

ต์อง
ปรับปรุง

(1) 
1. มีความรู่ความเข่าใจในลักษณะงานทุกๆ ด่าน
ของหน่วยงาน ลักษณะงานของตนเอง และวิธีการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

     

2. มีความรู่และความเข่าใจในศาสตร่ทางด่าน
สาธารณสุข และการน าไปใช่ 

     

3. มีความรู่และความเข่าใจกระบวนการทางวิจัย
ในการแสวงหาความรู่ ปฏิบัติงานอย่างมีเทคนิค 
วิธีการและขั้นตอน  

     

4. มีความรู่และความเข่าใจในด่านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด่านสุขภาพ  

     

5. มีทักษะในการแก่ป่ญหาและการตัดสินใจ มี 
ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 

     

6. มีทักษะการคิดริเริ่มสร่างสรรค่ เพ่ือสร่างเสริม
งานตนเอง    

     

7. ปฏิบัติงานเป่นหมู่คณะ ให่ความร่วมมือและ
ปรับตนเองให่เข่ากับเหตุการณ่ได่ดี                                     
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8. มีความเป่นผู่น า และเป่นผู่ตามท่ีดี      
9. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให่มี
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 

     

10. สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู่บังคับบัญชา
มอบหมายได่ และมีความไว่วางใจจาก
ผู่บังคับบัญชาให่ปฏิบัติงาน 

     

11. คุณภาพของงาน มีความประณีต ถูกต่อง 
ความสม่ าเสมอ มีจ านวนงานที่ท าตามที่ได่รับ
มอบหมายในระยะเวลาที่ก าหนด              

     

 
3. ด์านการติดต์อสื่อสาร ของนักศึกษา  

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี 

อย์างยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

พอใช์
(2) 

ต์อง
ปรับปรุง

(1) 
1. มีความสามารถในการรับฟ่งค าสั่ง  และการ
ปฏิบัติตามค าสั่ง             

     

2. สามารถสื่อสารไปยังผู่บังคับบัญชา ผู่ร่วมงาน
และผู่ใต่บังคับบัญชา ได่อย่างเหมาะสม                            

     

3. มีวิธีการและศิลปะในการติดต่อพูดจากับเพ่ือน
ร่วมงานหรือบุคคลอ่ืน                   

     

4. ความสามารถใช่ภาษาให่ถูกต่อง                                 
5. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ่และการ
ติดต่อกับผู่มาติดต่อส านักงาน                          

     

6. สามารถเลือกและใช่สารสนเทศ ตลอดจนใช่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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4. ด์านทัศนคติที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี 

อย์างยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

พอใช์
(2) 

ต์อง
ปรับปรุง

(1) 
1.  มีความรู่สึกนึกคิดที่มีต่องานที่ได่รับมอบหมาย           
2.  มีความกระตือรือร่นและความสนใจใฝ่หา
ความก่าวหน่า                        

     

3.  มีน้ าใจ  ความพยายาม  มานะอดทน                   
4.  มีความซื่อสัตย่  สุจริต  และการตรงต่อเวลา                  
5. มีมนุษย่สัมพันธ่ที่ดีต่อผู่บังคับบัญชา เพ่ือ
ร่วมงาน ชุมชนและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข่อง  

     

6. มีความสามารถในการปรับตัวในเชิงวิชาชีพ      
 
5.  บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ และการปฏิบัติตามระเบียบของนักศึกษา 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี 

อย์างยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

พอใช์
(2) 

ต์อง
ปรับปรุง

(1) 
1. มีลักษณะท่าทางกระฉับกระเฉง  ว่องไว      
2. มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อภาพลักษณะของ
นักศึกษาฝ่กปฏิบัติงาน 

     

3. มีการแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร่อย      
4. มีการแสดงออกเหมาะสมต่อชุมชนและองค่กร      
5. ปฏิบัติตนตามระเบียบข่อบังคับของหน่วยงาน
ฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

     

6. ปฏิบัติตนตามระเบียบข่อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเนชั่น ได่แก่ ไม่ดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท 
เป่นต่น 
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6. ข์อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
 

(ลงชื่อ)………………………………………..ผู่ประเมิน 
                                                            (…………………………………….) 

ต าแหน่ง………………………………………………. 
วัน……………….เดือน………………….พ.ศ………… 

 
สรุปผลการประเมินการฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได์ 
1. ด่านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา 30  
2. ด่านความรู่ และความเข่าใจในงานของนักศึกษา 55  
3. ด่านการติดต่อสื่อสาร ของนักศึกษา  30  
4. ด่านทัศนคติที่ดี และมนุษยสัมพันธ่ในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา  

30  

5.  บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ และการปฏิบัติตามระเบียบ
ของนักศึกษา 

30  

รวม 175  
 

 
 



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

 
 

14 

2.4 แบบประเมินงานรายด์าน 
1) งานระดับบุคล 
1.1) แบบประเมินผลการให์บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ (PUBH 01) 
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กปฏิบัติแต่ละกลุ่ม หลังจากสังเกตการณ่/ฝ่กปฏิบัติงานด่านการ
บริการสาธารณสุขปฐมภูมิแล่ว ให่บันทึกลงในสมุดที่แจกไว่ พร่อมทั้งแนบแบบประเมินตามแบบ PUBH 01 
ส่งให่ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
 
2) งานระดับครอบครัว 
2.1) แบบประเมินผลการเยี่ยมบ์าน (PUBH 02) 
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กปฏิบัติแต่ละกลุ่ม หลังจากปฏิบัติงานด่านการเยี่ยมบ่านแล่ว ให่
จัดท ารายงานผลการเยี่ยมบ่าน พร่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 02 เพ่ือให่ผู่อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือ ผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
 
3) งานระดับชุมชน 
3.1) แบบประเมินผลการส์งเสริมสุขภาพและการให์สุขศึกษา (PUBH 03) 
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กปฏิบัติแต่ละกลุ่ม หลังจากปฏิบัติงานด่านการส่งเสริมสุขภาพและ
การให่สุขศึกษาแล่ว ให่จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว พร่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 03 เพ่ือให่
ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
3.2) แบบประเมินผลการศึกษาบริบทชุมชนและวินิจฉัยชุมชน  (PUBH 04)  
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กปฏิบัติแต่ละกลุ่ม หลังจากฝ่กปฏิบัติงานในการศึกษาและวินิจฉัย
ชุมชนแล่วให่จัดท ารายงาน พร่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 04 แนบส่งให่ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
3.3) แบบประเมินผลโครงการ หรืองานด์านอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล์อม (PUBH 05)  
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กปฏิบัติแต่ละกลุ่ม หลังจากปฏิบัติงานด่านอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล่อมแล่ว ให่จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน พร่อมทั้ งแนบแบบประเมิน PUBH 05 เพ่ือให่
ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
3.4) แบบประเมินผลด์านการวิจัย  (PUBH 06)  
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กประสบการณ่แต่ละกลุ่ม หลังจากปฏิบัติงานด่านศึกษาวิจัยแล่ว ให่
จัดท ารายงานผล  พร่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 06 เพ่ือให่ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
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1) แบบประเมินงานระดับบุคคล (PUBH 01) 
แบบ PUBH 01 

 
แบบประเมินผลนกัศึกษาในการให์บริการปฐมภูมิ  

 
ช่ือ-สกุลนักศึกษา............................................................................รหัส....................................... 
แหล่งฝ่กปฏิบัติงาน………………………………….…….…………………….………..วันท่ี……………………………..…… 

ค าชี้แจง กรณุา / ในข่อท่ีท่านเหน็ว่านักศึกษาสามารถปฏิบตัิได่จรงิ โดยมีเกณฑ่การให่คะแนน ดังนี้  

 ดีมาก = 5 คะแนน หมายถึง ปฏบิัติได่เองตามขั้นตอนอย่างถูกต่องครบถ่วน 
ดี       = 4 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได่เองตามขั้นตอนเป่นส่วนมาก และเมื่อได่รับการช้ีแนะ 

 สามารถปฏิบัติได่ด ี 
พอใช่ = 3 คะแนน หมายถึง ปฏิบตัิได่เองตามขัน้ตอนเป่นส่วนน่อย หลังได่รบัการช้ีแนะยังปฏิบตัไิด่ครบถ่วน  
ปรับปรุง = 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัตไิด่บ่าง แต่ยังไม่ถูกต่อง 
ควรแก่ไข = 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไม่ถูกต่อง  
 

ข์อ พฤติกรรม 
คะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 การประเมินสุขภาพและการคัดกรอง       

1. ซักประวัตไิด่ครบถ่วน ถูกต่องและครอบคลมุป่ญหา       

2. ระบุป่ญหาของผู่ป่วยได่ถูกต่อง       

3. อภิปรายการวินิจฉัยแยกโรคและการวินิจฉัยโรคได่ถูกต่องและมีเหตผุล       

4. วางแผนการรักษาพยาบาลเบื้องต่นได่ถูกต่อง       

5. ให่ค าแนะน าผู่ป่วยได่อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกป่ญหา       

6. บันทึกข่อมูลประวตัิการตรวจและการรักษาผู่ป่วยได่ถูกต่อง ครบถ่วน       

7. ใช่เวลาในการซักประวัติได่เหมาะสม       

8. การตรวจร์างกาย 

อธิบายให่ผู่ป่วยหรือญาติทราบก่อนการตรวจทุกครั้ง 

      

9. จัดท่าในการตรวจได่ถูกต่องเหมาะสม ไม่เป่ดเผยผู่ป่วย       

10. ใช่เครื่องมือในการตรวจได่ถูกต่องเหมาะสม       
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ข์อ พฤติกรรม 
คะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

11. ขั้นตอนและวิธีการตรวจถูกต่อง       

12. มีการพูดคุยกบัผู่ป่วยหรือญาติด่วยความสภุาพ       

13. ปฏิบัติงานด่วยความนุ่มนวล ตั้งใจ คล่องแคล่ว และถูกต่อง       

14. ให่ความสนใจและเอาใจใส่ต่อผู่รับบริการ       

15. ใช่เวลาในการตรวจร่างกายเหมาะสม       

  

 คะแนนเต็ม (75 คะแนน) 
 

 

คะแนนที่ได์............................คะแนน 

 
ข่อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ลงช่ืออาจารย่พี่เลีย้ง………………………………………................................ต าแหน่ง........................................... 

ลงช่ือนักศึกษารับทราบผลการประเมิน………………………………………….………………….................................................. 
วัน.............. เดือน................................ พ.ศ................................................... 
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2) แบบประเมินงานระดับครอบครัว (PUBH 02) 
แบบ PUBH 02 

 
แบบประเมินผลการเยี่ยมบ์าน 

 
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา  1) ........................................................................................ 
    2) ........................................................................................ 
    3) ........................................................................................ 

 
ชื่อแหล์งฝ์ก ............................................................................................................................  

ที่                 รายการการปฏิบัติงาน 
              ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี พอใช์ ปรับปรุง 

   1 การรวบรวมข่อมูล     

   2 การวางแผนการเยี่ยมบ่าน     

   3 การวินิจฉัยป่ญหาสุขภาพ      

   4 การพยาบาลเยี่ยมบ่าน     

   5 การวางตนและการปฏิบัติตน     

   6 สรุปผล วิจารณ่และข่อเสนอแนะการเยี่ยมบ่าน     

               คะแนนเต็ม (24  คะแนน)                               คะแนนที่ได์..................................คะแนน 
         (ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช์ = 2 ปรับปรุง = 1) 

 
ความคิดเห็น
................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................... ................................... 
 
                             ลงชื่อ.............................................ผู่ประเมิน 
           (....................................................) 
      วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 
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                                      แนวทางในการประเมินการเยี่ยมบ์าน 
 
                 หัวข์อ                    องค์ประกอบในการประเมิน 
1. การรวบรวมข์อมูล 1. รวบรวมข่อมูลตามแบบฟอร่มได่ครบถ่วน 

2. รวบรวมข่อมูลในการติดตามการแก่ไขป่ญหาได่ 
ครอบคลุม 

2. การวางแผนการเยี่ยมบ์าน 1. มีการเขียนแผนการเยี่ยมบ่านก่อนออกปฏิบัติงาน 
2. มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ่ ได่อย่างเหมาะสม ถูกต่อง 
3. มีการจัดเตรียมแผนการให่สุขศึกษาในการเยี่ยมบ่าน 
4. มีการศึกษาข่อมูลของกลุ่มเป่าหมายก่อนการเยี่ยมบ่าน 

3. การวินิจฉัยป์ญหาสุขภาพ  
  

1. แปลผลข่อมูลได่ถูกต่อง 
2. จัดกลุ่มข่อมูลเพื่อระบุป่ญหาโดยใช่หลักทฤษฎี 
3. ระบุป่ญหาได่ครบถ่วนตามข่อมูลที่ปรากฏ 
4. วางแผนการเยี่ยมบ่านได่ถูกต่องเหมาะสม 

4. การพยาบาลเยี่ยมบ์าน 1. มีเป่าหมายและวัตถุประสงค่ชัดเจน 
2. เลือกกิจกรรมการพยาบาลได่เหมาะสมกับป่ญหา 
3. ก าหนดวิธีประเมินผลได่สอดคล่องกับ 
วัตถุประสงค่และเป่าหมาย 

5. การวางตนและการปฏิบัติตน 1. การแต่งกายเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
2. มีกิริยาวาจา สุภาพ มีอารมณ่หนักแน่นควบคุมได่ 
3. มีการปฏิบัติร่วมกับทีมสหวิชาชีพได่เป่นอย่างดี 
4. รู่จักเข่าใจ เคารพในสิทธิของผู่ป่วย 
5. มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ่่อเผื่อแผ่  

6. สรุปผล วิจารณ์และข์อเสนอ 
แนะการเยี่ยมบ์าน 

สรุปผลได่ครอบคลุมและตรงประเด็นที่ส าคัญ 
วิจารณ่กระบวนการศึกษา ผลการศึกษา ผล 
การด าเนินงาน 
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3) แบบประเมินงานระดับชุมชน (PUBH 03-06) 
แบบ PUBH 03 

 
แบบประเมินผลการส์งเสริมสุขภาพและการให์สุขศึกษา 

 
ชื่อสถานทีฝ์่กปฏิบัติ...................................................................................... ..................................... 

 

ที่                 รายการการปฏิบัติงาน 
              ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี พอใช์ ปรับปรุง 

   1 การวางแผนการให่สุขศึกษา     

   2 การเลือกประเด็น และก าหนดวัตถุประสงค่ในการให่สุขศึกษา     

   3 การก าหนดกลวิธี วิธีการ ในการให่สุขศึกษา     

   4 การก าหนระยะเวลาในการให่สุขศึกษา     

   5 การก าหนดกลุ่มเป่าหมายในการให่สุขศึกษา      

   6 การประเมินผลการให่สุขศึกษา      

   
คะแนนเต็ม (24  คะแนน)                                คะแนนที่ได์..................................คะแนน 

         (ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช์ = 2 ปรับปรุง = 1) 

 
ความคิดเห็น
................................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................................................................. ................ 
 
                             ลงชื่อ.............................................ผู่ประเมิน 
           (....................................................) 
      วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 

แนวทางในการประเมินผลการให์สุขศึกษา 
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หัวข์อ แนวทางในการพิจารณา 
1. การวางแผนการให่สุข
ศึกษา 

1. นักศึกษามีการรวบรวมข่อมูลเพื่อใช่เป่นแนวทางในการก าหนด
แผนการให่สุขศึกษา 
2. นักศึกษาเขียนแผนการให่สุขศึกษาได่อย่างถูกต่อง 
3. นักศึกษามีส ารวจ และเลือกใช่ทรัพยากรในการวางแผนได่อย่าง
ถูกต่อง เหมาะสม 
3. นักศึกษามีการศึกษาหาข่อมูลที่ใช่ในการให่สุขศึกษาอย่างถูกต่องตาม
หลักวิชาการ 
4. นักศึกษามีการน าแผนการให่สุขศึกษา ปรึกษา หารือ ขอค าแนะน า
จากอาจารย่พ่ีเลี้ยงก่อนด าเนินงาน 

2. การเลือกประเด็น  
และก าหนดวัตถุประสงค่ 
ในการให่สุขศึกษา 

1. นักศึกษาเลือกประเด็น / หัวข่อในการให่สุขศึกษา 
สอดคล่องกับสภาพของชุมชน/ท่องถิ่น 
2. นักศึกษาก าหนดวัตถุประสงค่ ได่สอดคล่องเหมาะสมกับ 
สภาพของชุมชน วิธีการ และกลุ่มเป่าหมาย 
3. นักศึกษาสามารถก าหนดวัตถุประสงค่ที่สามารถ วัดประเมินได่จริง 

3. การก าหนดกลวิธี  
วิธีการ ในการให่สุขศึกษา 

1. นักศึกษาก าหนดวิธีการ และกลวิธีที่ให่สุขศึกษาได่ตรงกับ
วัตถุประสงค่ 
2. วิธีการในการให่สุขศึกษาเป่นวิธีการที่เหมาะกับกลุ่มเป่าหมาย 

4. การก าหนระยะเวลาใน
การให่สุขศึกษา 

1. ระยะเวลาในการให่สุขศึกษามีความเหมาะสมกับวิธีการ  
วัตถุประสงค่ และกลุ่มเป่าหมายในการให่สุขศึกษา 
2. นักศึกษาก าหนดช่วงเวลาในการให่เหมาะสม  

5. การก าหนด
กลุ่มเป่าหมายในการให่
สุขศึกษา  

นักศึกษาสามารถคัดเลือกกลุ่มเป่าหมาย และจ านวนในการให่สุขศึกษา
อย่างมีหลักวิชาการ  

6. การประเมินผลการให่
สุขศึกษา  

1. วิธีการประเมินมีความเหมาะสม สอดคล่องกับวัตถุประสงค่ 
อาศัยหลักสถิติในการวิเคราะห่และประเมินผล 
2. นักศึกษาเขียนรายงานการประเมินผลได่ถูกต่อง 

 
 

แบบ PUBH 04 
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แบบประเมินผลการฝ์กศึกษาและวินิจฉัยชุมชน 

 
ชื่อสถานที่ฝ์กปฏิบัติ............................................................................................................................. . 

 
 

ที่                 รายการการปฏิบัติงาน 
              ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี พอใช์ ปรับปรุง 

   1 รวบรวมข่อมูลได่ครบถ่วน     
   2 วิเคราะห่ข่อมูลได่ถูกต่อง     
   3 วินิจฉัยป่ญหาและความต่องการร่วมกับประชาชน     
   4 วางแผนและจัดท าแผนในการแก่ไขป่ญหา     
   5 ปฏิบัติงานตามแผนในการแก่ไขป่ญหา     
   6 ประเมินผลการปฏิบัตงิาน     
   7 มีความกระตือรือร่นปฏิบัติงานในชุมชน     
   8 มีความรับผิดชอบในงานที่ได่รับมอบหมาย     
   9 วางตนได่เหมาะสมกับสถานภาพแห่งวิชาชพี     
  10 มีน้ าใจเอ้ือเฟ่่อเสียสละต่อผู่อ่ืน     
  11 การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง     
  12 การเป่นผู่น าและเป่นตัวอย่างด่านสุขภาพ     
  13 การเข่าถึงชุมชนและผู่ร่วมงาน     
  14 การประสานงานร่วมกับหน่วยงาน,องค่กร,บุคคลที่เก่ียวข่อง     
  15 การให่ข่อเสนอแนะและค าปรึกษาแก่ผู่ที่เก่ียวข่อง     
   

คะแนนเต็ม (60 คะแนน)                                คะแนนที่ได์..................................คะแนน 
         (ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช์ = 2 ปรับปรุง = 1) 

 
 
ความคิดเห็น............................................................................................................................. ...................... 
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...................................................................................................................................................... ................. 

................................................................................................................. ....................................................... 
 
                             ลงช่ือ.............................................ผู์ประเมิน 
         (....................................................) 

                                                         วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 
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แนวทางในการประเมินผลการศึกษาและวินิจฉัยชุมชน 
 

กิจกรรม องค์ประกอบในการประเมิน 
1. รวบรวมข่อมูลได่ถูกต่อง 1. รวบรวมข่อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ่ และสังเกต หรืออ่ืนๆ ที่เป่นวชิาการ 

2. ข่อมูลที่รวบรวมได่ถูกต่อง 
3. ใช่เวลาในการรวบรวมข่อมูลเหมาะสม 
4. สร่างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข่อมูล 

2. วิเคราะห่ข่อมูลได่ถูกต่อง 1. จ าแนกข่อมูลเป่นระบบ 
2. เลือกวิธีวิเคราะห่ข่อมูล ใช่สถิติและค านวณได่ถูกต่อง 
3. แปลความหมาย น าเสนอข่อมูลได่เหมาะสม อย่างถูกต่อง 
4. สร่างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข่อมูล 

3.วินิจฉัยป่ญหาและความ
ต่องการร่วมกับประชาชน 

1. ระบุป่ญหาและสาเหตุได่ครอบคลุม โดยใช่ข่อมูลในการสนบัสนุนป่ญหาได่ 
ชัดเจน 
2. อธิบายให่ชุมชนเข่าใจข่อมูลและป่ญหาที่พบ 
3. จัดล าดับความส าคัญของป่ญหาได่สอดคล่องกับสถานการณ่ 
4. ก าหนเกณฑ่ค่าคะแนนในแต่ละองค่ประกอบได่ถูกต่อง 
5. จัดท าตารางแสดงการการจัดล าดับความส าคัญของป่ญหาและ 
วินิจฉัยป่ญหาได่ถูกต่อง 

4. วางแผนและจัดท าแผนใน
การแก่ไขป่ญหา (โครงการ) 

1. เลือกป่ญหาที่ต่องน ามาท าการแก่ไขได่เหมาะสมตามความต่องการของ
ชุมชน 
2. ร่วมมือกับชุมชนในการก าหนดวัตถุประสงค่ในการแก่ไขได่ถกูต่อง 
3. ระบุวิธีการแก่ไขป่ญหาได่เหมาะสม 
4. เขียนแผนการแก่ไขป่ญหาได่เหมาะสม  
   - ก าหนดชื่อโครงการชัดเจนตรงกับประเด็นป่ญหา 
   - มีข่อมูลสนับสนุนการอธิบายหลักการและเหตุผล 
   - มีเป่าหมายและวัตถุประสงค่ชัดเจน  
   - แผนการด าเนนิงานสอดคล่องกับเป่าหมายและวัตถุประสงค่ 
   - กิจกรรมที่ก าหนดชุมชนมส่ีวนร่วม 
   - ใช่ทรัพยากรและแหล่งประโยชน่ในชุมชนได่อย่างเหมาะสม 
  - ก าหนดวิธีประเมินผลได่สอดคล่องกับวัตถุประสงค่และเป่าหมาย 
  - ก าหนดการมอบหมายงานให่ผู่รับผิดชอบเหมาะสม 
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กิจกรรม องค์ประกอบในการประเมิน 
5. ปฏบิัติงานตามแผนในการ
แก่ไขป่ญหา 

1. อธิบายให่ผู่เก่ียวข่องเข่าใจการปฏิบัติงานตามแผน 
2. ประสานงานและด าเนนิงานตามแผนที่ก าหนดไว่ 
3. ให่ความส าคัญกับผู่เก่ียวข่องทุกระดับในการด าเนินงานตามแผน 
4. สามารถปฏิบัตงิานเป่นทีมได่อย่างเหมาะสม 

6. ประเมินผลการปฏบิัติงาน 1. ก าหนดวิธีการประเมินผลการแก่ไขป่ญหาได่ถูกต่อง 
2. ก าหนดเกณฑ่ในการประเมินผลได่ถูกต่อง 
3. ใช่การประเมินผลเป่นเครื่องมือในการพัฒนางาน 
4. มีการเปรียบเทียบการด าเนนิงานกับวัตถุประสงค่และเป่าหมาย 
5. มีการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการด าเนนิงาน 
6. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระยะเวลาและทรัพยากร  
7. แสดงผลการประเมนิให่ชุมชนเข่าใจและร่วมมือ 
8. มีการให่ข่อเสนอแนะในการศึกษาที่เป่นประโยชน่  

7. มีความกระตือรือร่น
ปฏิบัติงานในชุมชน 

1. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
2. ยิ้มแย่งแจ่มใสในขณะปฏิบัตงิาน 
3. สนใจในกิจกรรมที่ก าหนดให่ปฏิบัต ิ
4. ไม่แสดงความย่อท่อต่ออุปสรรค 

8. มีความรับผิดชอบในงานที่
ได่รับมอบหมาย 

1. ทบทวนกิจกรรมที่ได่รับมอบหมาย 
2. ปฏิบัติงานได่ครบถ่วน ไม่ละเลย 
3. ปฏิบัติงานได่ตามก าหนดเวลา 
4. ร่วมมือกับชุมชนและกลุ่ม 

9. การวางตนได่เหมาะสมกับ
สถานภาพแห่งวิชาชีพ 

1. กิริยา วาจาสุภาพ 
2. มีอารมณ่หนักแน่น มั่นคงไม่โกรธง่าย 
3. ปฏิบัติตนได่เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สถานที่ 
4. ยอมรับและปรับปรุงตนเองเมื่อได่รับค าตักเตือน 

10. การมีน้ าใจเอ้ือเฟ่่อ
เสียสละต่อผู่อ่ืน 

1. มีความเมตตา เห็นใจ ให่ความช่วยเหลือประชาชน 
2. อดทน เสียสละ ปฏิบัติงานเกินเวลาเมื่อจ าเป่น 
3. เต็มใจช่วยเหลือเพื่อร่วมงานและประชาชน 
4. ดูแล เอาใจใส่ เห็นแก่ประโยชน่ผู่อ่ืนมากกว่าตนเอง 

11. การปรับปรุงและพฒันา
ตนเอง 

1. สนใจหาความรู่เพิ่มเติม 
2. ยอมรับฟ่งข่อบกพร่อง และแก่ไขตนเอง 
3. ริเริ่มสร่างสรรค่ กิจกรรมต่าง ๆ  
4. มีสุขภาพดี และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต่อง 
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กิจกรรม องค์ประกอบในการประเมิน 
12. การเป่นผู่น าและเป่น
ตัวอย่างด่านสุขภาพ 

1. เป่นผู่น าในการประชุมกลุ่ม 
2. เป่นที่ปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชน 
3. ตัดสินใจแก่ไขป่ญหาเฉพาะหน่าได่เหมาะสม 
4. มีสุขภาพดี และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต่อง 

13. การเข่าถึงชุมชนและ
ผู่ร่วมงาน 

1. ให่ความส าคัญกับความคิดเห็นของชุมชนและผู่ร่วมงาน 
2. ลดความขัดแย่งในการปฏบิัตงิาน 
3. สร่างบรรยากาศในการปฏิบตัิงานในราบรืน่ 
4. สนใจและร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

14. การประสานงานร่วมกบั
หน่วยงาน,องค่กร, 
บุคคลที่เกี่ยวข่อง 

1. ใช่ภาษาที่เข่าใจง่าย 
2. สนใจต่อความรู่สึกของผู่อ่ืน 
3. เข่าใจระบบการปฏิบัตงิานของหน่วยงานที่เก่ียวข่อง 
4. ใช่ศิลปะในการประสานงานอย่างเป่นทางการและไม่เป่นทางการ 

15. การให่ข่อเสนอแนะและ
ค าปรึกษาแก่ผู่ที่เก่ียวข่อง 

1. ให่ข่อเสนอแนะได่เหมาะสมกับกาลเทศะ 
2. ข่อเสนอแนะเหมาะสมกับป่ญหา 
3. ประเมินผลการให่ข่อเสนอแนะ 
4. ข่อเสนอแนะทันต่อเหตุการณ่ 
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แบบ PUBH 05 

 
แบบประเมินผลปฏิบัตงิานโครงการ หรืองานด์านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล์อม 

 
ชื่อสถานทีฝ์่กปฏิบัติ............................................................................................ .............................. 

 
ที ่

หัวข์อการประเมิน 
              ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี พอใช์ ปรับปรุง 

1 รวบรวมข่อมูลได่ครบถ่วน     
2 วิเคราะห่ข่อมูลได่ถูกต่อง     
3 การประเมินและวนิิจฉัยป่ญหา      
4 วางแผนและจัดท าแผนในการแก่ไขป่ญหา     
5 ปฏิบัติงานตามแผนในการแก่ไขป่ญหา     
6 ประเมินผลการปฏิบัตงิาน การให่ข่อเสนอแนะ      

   
                  คะแนนเต็ม (24  คะแนน)                     คะแนนที่ได์..................................คะแนน 
         (ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช์ = 2 ปรับปรุง = 1) 

 
ความคิดเห็น  ...............................................................................................................................................  
................................................................................................................. .................................... 
 
                             ลงชื่อ.............................................ผู่ประเมิน 
         (....................................................)                                                                
      วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 
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แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
 

กิจกรรม องค์ประกอบในการประเมิน 
1. รวบรวมข่อมูลได่ถูกต่อง 1. รวบรวมข่อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ่ และสังเกต หรืออ่ืนๆ ที่เป่นวชิาการ 

2. ข่อมูลที่รวบรวมได่ถูกต่อง 
3. ใช่เวลาในการรวบรวมข่อมูลเหมาะสม 
4. สร่างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข่อมูล 

2. วิเคราะห่ข่อมูลได่ถูกต่อง 1. จ าแนกข่อมูลเป่นระบบ 
2. เลือกวิธีวิเคราะห่ข่อมูล ใช่สถิติและค านวณได่ถูกต่อง 
3. แปลความหมาย น าเสนอข่อมูลได่เหมาะสม อย่างถูกต่อง 
4. สร่างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข่อมูล 

3.วินิจฉัยป่ญหา  1. ระบุป่ญหาและสาเหตุได่ครอบคลุม โดยใช่ข่อมูลในการสนบัสนุนป่ญหาได่ 
ชัดเจน 
2. อธิบายให่ผู่บริหารหน่วยงานเข่าใจข่อมูลและป่ญหาที่พบ 
3. จัดล าดับความส าคัญของป่ญหาได่สอดคล่องกับสถานการณ่  

4. วางแผนและจัดท าแผนใน
การแก่ไขป่ญหา (โครงการ) 

1. เลือกป่ญหาที่ต่องน ามาท าการแก่ไขได่เหมาะสมตามความต่องการของ
หน่วยงาน 
2. ร่วมมือกับหน่วยงานในการก าหนดวัตถุประสงค่ในการแก่ไขได่ถูกต่อง 
3. ระบุวิธีการแก่ไขป่ญหาได่เหมาะสม 
4. เขียนแผนการแก่ไขป่ญหาได่เหมาะสม  
   - ก าหนดชื่อโครงการชัดเจนตรงกับประเด็นป่ญหา 
   - มีข่อมูลสนับสนุนการอธิบายหลักการและเหตุผล 
   - มีเป่าหมายและวัตถุประสงค่ชัดเจน  
   - แผนการด าเนนิงานสอดคล่องกับเป่าหมายและวัตถุประสงค่ 
   - กิจกรรมที่ก าหนดชุมชนมส่ีวนร่วม 
   - ใช่ทรัพยากรและแหล่งประโยชน่ในชุมชนได่อย่างเหมาะสม 
  - ก าหนดวิธีประเมินผลได่สอดคล่องกับวัตถุประสงค่และเป่าหมาย 
  - ก าหนดการมอบหมายงานให่ผู่รับผิดชอบเหมาะสม 

5. ปฏิบัติงานตามแผนในการ
แก่ไขป่ญหา 

1. อธิบายให่ผู่เก่ียวข่องเข่าใจการปฏิบัติงานตามแผน 
2. ประสานงานและด าเนนิงานตามแผนที่ก าหนดไว่ 
3. ให่ความส าคัญกับผู่เก่ียวข่องทุกระดับในการด าเนินงานตามแผน 
4. สามารถปฏิบัตงิานเป่นทีมได่อย่างเหมาะสม 
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กิจกรรม องค์ประกอบในการประเมิน 
6. ประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 

1. ก าหนดวิธีการประเมินผลการแก่ไขป่ญหาได่ถูกต่อง 
2. ก าหนดเกณฑ่ในการประเมินผลได่ถูกต่อง 
3. ใช่การประเมินผลเป่นเครื่องมือในการพัฒนางาน 
4. มีการเปรียบเทียบการด าเนนิงานกับวัตถุประสงค่และเป่าหมาย 
5. มีการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการด าเนนิงาน 
6. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระยะเวลาและทรัพยากร  
7. แสดงผลการประเมนิให่ชุมชนเข่าใจและร่วมมือ 
8. มีการให่ข่อเสนอแนะในการศึกษาที่เป่นประโยชน่  
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แบบ PUBH 06 

 
แบบประเมินผลรายงานการวิจัย 

ชื่อวิจัย ............................................................................................................................. ............................ 
.........................................................................................................................................................  
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได์ 
1. ชื่อเรื่องงานวิจัย 
- ชื่อเรื่องกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา 
- ชื่อเรื่องถูกต่องตามหลักการเขียนชื่อเรื่องในการวิจัย 

5 
 

2. การเขียนหลักการและเหตุผล 
- กล่าวถึงที่มาของป่ญหาชัดเจน มีความเป่นมาที่น่าสนใจ 
- การเขียนที่มาของป่ญหาเป่นไปตามหลักการและชี้ประเด็นได่
อย่างเหมาะสม 

10 

 

3. สมมติฐาน/ค าถามการวิจัย 
- มีความสอดคล่องกับเนื้อหาการวิจัย 
- มีการอ่างอิงหลักการและทฤษฎีที่เพียงพอเหมาะกับเนื้อหา 

5 
 

4. วัตถุประสงค่ของการวิจัย 
- มีความสอดคล่องกับค าถามและสมมติฐาน มีความชัดเจน และ
สามารถศึกษาได่ 

5 
 

5. ขอบเขตของการศึกษา ข่อตกลงเบื้องต่น  
- มีการก าหนดขอบเขต และข่อตกลงเป่นไปตามหลักการวิจัยและ
เหมาะสมกับเนื้อหาของการศึกษาวิจัย 

5 
 

6. นิยามศัพท่และประโยชน่ของการวิจัย 
- นิยามศัพท่มีการก าหนดไว่อย่างถูกต่อง เหมาะสมกับการศึกษา  
- ประโยชน่ของการศึกษาก าหนดถูกต่องตามวัตถุประสงค่และ
หลักการได่มาซึ่งผลการศึกษา  
 

10 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได์ 
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข่อง 
- เอกสารและทฤษฎีมีความสอดคล่องกับงานวิจัย มีความเป่น
ป่จจุบัน 
- มีงานวิจัยที่เก่ียวข่องกับการศึกษา สามารถน าไปก าหนดกรอบ
ของการศึกษาได่อย่างเหมาะสม  

10 

 

8. รูปแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
- ก าหนดรูปแบบของการวิจัยได่เหมาะสมกับเนื้อหา 
- คัดเลือกกลุ่มประชากรและตัวอย่างเหมาะสมกับงานวิจัย 
เหมาะสมกับระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 

15 

 

9. การเก็บรวบรวมข่อมูล 
- ใช่วิธีการเก็บรวบรวมข่อมูลได่อย่างเหมาะสม มีการวางแผนการ
เก็บรวบรวมข่อมูลที่ตอบค าถามการศึกษาได่ 

5 
 

10. เครื่องมือในการศึกษา 
- มีข้ันตอนของการสร่างเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ เหมาะสม
ป่ญหาของการศึกษา  

10 
 

11. การวิเคราะห่ข่อมูล 
- มีการเลือกวิธีการในการวิเคราะห่ข่อมูลสอดคล่องกับ
วัตถุประสงค่ เครื่องมือในการศึกษา และสามารถเลือกใช่สถิติใน
การตอบค าถามงานวิจัยได่อย่างถูกต่อง 

10 

 

12. อ่ืนๆ  
- นักศึกษาสามารถตอบค าถามจากการศึกษาวิจัยได่ดี 
- นักศึกษามีการวางแผนเตรียมความพร่อมในการศึกษา และมี
ความเป่นวิชาการ 

10 

 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 100  
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ข์อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. .............................................. 
 
                             ลงชื่อ.............................................ผู่ประเมิน 
           (....................................................) 
      วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 
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ภาคผนวก ก.  
รายชื่ออาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลีย้งประจ าแหล์งฝ์ก 
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ก.1 อาจารย์ที่ปรึกษา 
  1. ผศ.ดร.กฤษฎา  ตันเปาว่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น  

2. รศ.ดร.สุดารัตน่  สิทธิสมบตัิ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
     

ก.2 อาจารย์นิเทศ 
ล าดับที่ รายช่ือและต าแหน์ง คุณวุฒิและเบอร์โทรติดต์อ 

1 อาจารย่ธณกฤษ  หมื่นก่อนแก่ว 
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่  
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
(ประธานการฝ่กปฏิบัติฯ) 

วท.ม. (โภชนศาสตร่ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
โทร. 0954504716 
Email: chutchchai_mua@nation.ac.th 

2 อาจารย่ดิลกา  ไตรไพบูลย่ 
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร่) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- Master of Health Science (Primary 
Health Care) University of Western 
Sydney, Australia.  
- Master of Health Science (Public 
Health Care) University of Otago, New 
Zealand. 
โทร. 0861826863 
Email: dinlaga_tri@nation.ac.th 

3 อาจารย่นิภรดา  ยาวิราช พงศ่กรวิทยา
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร่)        
มหาวิทยาลัยพะเยา 
โทร. 0882597616 
Email: nipharada_yaw@nation.ac.th 

4 ผศ.ดร.ประภาส  โพธิ์ทองสุนันท่ 
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

- Doctor of Philosophy (Physical 
Therapy) University of New York, USA. 
- Master of Art (Physical Therapy) 
University of New York, USA. 
โทร. 0815954546 
Email: prapas_pot@nation.ac.th 
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ล าดับที่ รายช่ือและต าแหน์ง คุณวุฒิและเบอร์โทรติดต์อ 
5 อาจารย่กวินทร่  ศุภวิทยโยธิน 

อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร. 0903190828 
Email: kawin_sup@nation.ac.th 

6 อาจารย่เมธัส  ชูเวส  
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ ชวีเคมีฯ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร. 0866700655 
Email: met hus_chu@nation.ac.th 

7 รศ.จิราพร  สุวรรณธีรางกูร  
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

วท.ม. (การพัฒนาสุขภาพ)  
จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย 
โทร. 0810220898 
Email: jsuwantee@hotmail.com 
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ก.3 อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล์งฝ์กปฏิบัติ 
ล าดับที่ ชื่อหน์วยงาน รายช่ือและต าแหน์ง 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านต่นธงชัย 
หมู่ 2  ต.ต่นธงชัย  อ.เมือง    
จ.ล าปาง  
โทร. 054-321265   
แฟกซ่. 054-321265 

1) คุณนรกมล  ขันตรี 
    ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2) คุณวชิราภรณ่  ตามวงค่ 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (เวชปฏิบัติฯ) 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านต่นมื่น 
หมู่ 14  ต.พิชัย  อ.เมือง       
จ.ล าปาง  
โทร. 054-335566 

1) คุณยุพา  ฟูชื่น 
    ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2) คุณนิตยา  วรรณาโสภา 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (เวชปฏิบัติฯ) 

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านท่าขัว 
หมู่ 4  ต.บ่อแฮ่ว  อ.เมือง      
จ.ล าปาง  
โทร. 054-219339 

1) คุณไกรสร  วงศ่ธิดา 
    ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2) คุณดวงแข  สุขใจ 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (เวชปฏิบัติฯ) 

4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านท่าโทก 
หมู่ 4  ต.ทุ่งฝาย  อ.เมือง       
จ.ล าปาง  
โทร. 054-358724 
 

1) คุณศิริลักษณ่  รัตนดวง 
    ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2) คุณวัชรี  ใจโพธิ์ 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (เวชปฏิบัติฯ) 
3) คุณนิตยา  อินต่ะสาน (เวชปฏิบัติฯ) 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านโทกหัวช่าง 
หมู่ 3  ต .พระบาท  อ.เมือง    
จ.ล าปาง   
โทร. 054-317710 

1) คุณสุวรรณ  วงศ่สุวรรณ 
    ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2) คุณนิรันทร่  กาชัย 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (เวชปฏิบัติฯ) 
3) คุณวิพรรษา ค ารินทร่ 
    นักวิชาการสาธารณสุข 
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ล าดับที่ ชื่อหน์วยงาน รายช่ือและต าแหน์ง 
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ่านม่วงแงว 
หมู่ 14  ต.บ่อแฮ่ว  อ.เมือง    
จ.ล าปาง   
โทร. 054-350695 

1) คุณสิริพร  อนุพันธ่ 
    ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2) คุณขนิษฐา โสวรรณะ 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (เวชปฏิบัติฯ) 

7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านศรีหมวดเกล่า 
หมู่ 4  ต.ชมพู  อ.เมือง         
จ.ล าปาง   
โทร. 054-325083   
แฟกซ่. 054-325083 

1) คุณกัญญาณัฐ  ป่นตาสาย 
    ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2) คุณจ าเนียร  วรรณารักษ่ 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3) คุณจินตา  เรนทอน 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (เวชปฏิบัติฯ) 
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ภาคผนวก ข.  
รายชื่อนักศึกษาฝ์กปฏิบัติประจ าแหล์งฝ์ก 
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ในป่การศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัยเนชั่น  มีนักศึกษาจ านวน 53 คน เข่ารับ
การฝ่กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่ในพ้ืนที่การ
รับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง จ านวน      
7 แห่ง โดยมีนักศึกษาเข่ารับการฝ่กประจ าแต่ละแห่งประกอบด่วย 

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่านบ่านต่นธงชัย จ านวน 8 คน 
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่านบ่านต่นมื่น จ านวน 8 คน 
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่านบ่านท่าขัว จ านวน 7 คน 
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่านบ่านท่าโทก จ านวน 7 คน 
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่านบ่านโทกหัวช่าง จ านวน 7 คน 
6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่านบ่านม่วงแงว จ านวน 8 คน 
7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่านบ่านศรีหมวดเกล่า จ านวน 8 คน 
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1. รายช่ือนักศึกษาฝ์กปฏิบัติงานโรงพยาบาลส์งเสริมสุขภาพต าบลบ์านต์นธงชัย 
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่  คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัยเนชั่น  ที่เข่ารับ

ฝ่กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ ประจ าป่การศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่าน
ต่นธงชัย จ านวน 8 คน ประกอบด่วย 
 

รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล รปูประจ าตัวนักศึกษา 
5806111016 นางสาวรัตนาภรณ่   ลาศนาวิน 

 
5806111025 นายอนุชิต พรหมมะเสน 

 
5806111041 นางสาวจิราภรณ่ เรืองแสน 

 
5806111055 นางสาวป่ทมวรรณ ผัดผล 
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รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล รปูประจ าตัวนักศึกษา 
5806111056 นางสาวพัชราชูธิต ชัยชนะ 

 
5806111057 นางสาวเพ็ญพร สนิทยา 

 
5806111058 นางสาวลักขณาภรณ่ อุดอ่าย 

 
5806111064 นางสาวอภิญญา นะชน 
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2. รายช่ือนักศึกษาฝ์กปฏิบัติงานโรงพยาบาลส์งเสริมสุขภาพต าบลบ์านบ์านต์นม่ืน 
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่  คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัยเนชั่น  ที่เข่ารับ

ฝ่กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ ประจ าป่การศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่าน
ต่นมื่น จ านวน 8 คน ประกอบด่วย 
 

รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล รูปประจ าตัวนักศึกษา 
5806111022 นางสาวเบญจมาศ ใจดี 

 
5806111027 นางสาวรุ่งนภา ฟองจันทร่ 

 
5806111031 นางสาวจารุนันท่ ใจกว่าง 

 
5806111059 นางสาววณิชชา เมฆแสน 
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รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล รูปประจ าตัวนักศึกษา 
5806111060 นางสาวสิรินยา ไชยเพช็ร 

 
5806111067 นางสาววัชรีวรรณ นามะเสน 

 
6006111024 นางสาวสุภารัตน่ แก่วหนัก 

 
6006111025 นางสาวจิราพรรณ เรือนก่องค า 
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3. รายช่ือนักศึกษาฝ์กปฏิบัติงานโรงพยาบาลส์งเสริมสุขภาพต าบลบ์านท์าขัว 
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่  คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัยเนชั่น  ที่เข่ารับ

ฝ่กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ ประจ าป่การศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่าน
ท่าขัว จ านวน 7 คน ประกอบด่วย 
 

รหัสนักศึกษา ชือ่- สกุล รปูประจ าตัวนักศึกษา 
5806111001 นางสาววารุณี ป่บ่านใหม่ 

 
5806111029 นางสาวธนันท่ญา จันทร่มณี 

 
5806111030 นายสุรชาติ ติ๊บจันทร่ 

 
5806111044 นางสาวอติกานต่ ตันฝ่่น 
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รหัสนักศึกษา ชือ่- สกุล รปูประจ าตัวนักศึกษา 
5806111053 นางสาวปรานอม ค ามงคล 

 
5806111065 นางสาวอรยา อินทจักร 

 
5806111070 นางสาวกาญจนภรณ่  สุรเชษฐ 
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4. รายช่ือนักศึกษาฝ์กปฏิบัติงานโรงพยาบาลส์งเสริมสุขภาพต าบลบ์านท์าโทก 
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่  คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัยเนชั่น  ที่เข่ารับ

ฝ่กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ ประจ าป่การศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่าน
ท่าโทก จ านวน 7 คน ประกอบด่วย 
 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  รปูประจ าตัวนักศึกษา 
5806111032 นางสาวญาดานันท่    บุญยวง 

 
5806111038 นางสาวพรรัตน่        ชอบเสรียิ่ง 

 
5806111049 นางสาวจิติมา        กิตติชนะกุล 

 
5806111051 นางสาวธัญญรัตน่     อรุณศิงขริน 
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รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  รปูประจ าตัวนักศึกษา 
5806114054 นายปรีชา              พชระกุล 

 
5806111062 นางสาวสุรนีย่         จารุโชตินันท่ 

 
5806111063 นางสาวอพิชญา      จุนทการบัณฑิต 
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5. รายช่ือนักศึกษาฝ์กปฏิบัติงานโรงพยาบาลส์งเสริมสุขภาพต าบลบ์านโทกหัวช์าง 
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่  คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัยเนชั่น  ที่เข่ารับ

ฝ่กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ ประจ าป่การศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่าน
โทกหัวช่าง จ านวน 7 คน ประกอบด่วย 
 

รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล รปูประจ าตัวนักศึกษา 

5806111009 นางสาวภาวิณี อ่ินแก่วสืบ 

 
5806111019 นายกนกพล เมืองชื่น 

 
5806111034 นางสาวอภิญญา กาจีนะ 

 
5806111040 นางสาวไพจิตรา เติมสวัสด์ิเสนี 
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รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล รปูประจ าตัวนักศึกษา 

5806111046 นางสาวมารินา สุหลง 

 
5806111047 นางสาวกัญญาณัฐ อ่ินค า 

 
5806111061 นางสาวสุภาวรรณ ขัติยศ 
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6. รายช่ือนักศึกษาฝ์กปฏิบัติงานโรงพยาบาลส์งเสริมสุขภาพต าบลบ์านม์วงแงว 
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่  คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัยเนชั่น  ที่เข่ารับ

ฝ่กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ ประจ าป่การศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่าน
ม่วงแงว จ านวน 8 คน ประกอบด่วย 
 

รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล รปูประจ าตัวนักศึกษา 

5806111011 นางสาวเจนจิรา แซ่ลี 

 
5806111026 นายนัญชญานนท่ สอนสุกอง 

 
5806111048 นางสาวจีรนันท่ แซ่เฮ่อ 

 
5806111050 นางสาวณัฐวศา แซ่โซ่ง 
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50 

รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล รปูประจ าตัวนักศึกษา 

5806111066 นางสาวป่ทมพร แซ่จ่าว 

 
5806111069 นางสาวเจนจิรา กลิ่นจ าปา 

 
5806111072 นางสาวปนัดดา ถาน่อย 

 
5806111073 นางสาวธัญชนก ชัยชนะ 
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7. รายช่ือนักศึกษาฝ์กปฏิบัติงานโรงพยาบาลส์งเสริมสุขภาพต าบลบ์านศรีหมวดเกล์า 
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่  คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัยเนชั่น  ที่เข่ารับ

ฝ่กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ ประจ าป่การศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่าน
ศรีหมวดเกล่า จ านวน 8 คน ประกอบด่วย 
 

รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล รปูประจ าตัวนักศึกษา 
5806111006 นางสาวนวนันท่ จันละ 

 
5806111024 นางสาวสุพรรณี พุ่มโกสุม 

 
5806111028 นายศุภชัย โสภาพันธ่ 

 
5806111035 นางสาวณิชรัตน่ เรือนนาค 

 



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 
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รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล รปูประจ าตัวนักศึกษา 
5806111037 นางสาวปรียาภรณ่ โพธิพฤกษ่ 

 
5806111052 นายบุญเชิด สหเจริญชัย 

 
6006111023 นางสาวสุภาพร วัฒนะวิทยานุกุล 

 
6006111031 นางสาวจิตสุภา ซอดุ 
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สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 


