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ค ำน ำ 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได์ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของจิตอาสา  เพ่ือ

เป์นการสนับสนุนและส์งเสริมแนวความคิดดังกล์าว จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาขึ้น 
โดยหวังว์ากิจกรรมดังกล์าวจะเป์นการเริ่มต์นในการส์งเสริมและปลูกฝ์งการตระหนักรู์ถึงการมีจิตอาสา ยึดมั่น
ในคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 

เอกสารประกอบกิจกรรมจิตอาสาเล์มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช์เป์นแนวทางส าหรับให์นักศึกษาใช์ในการ
เตรียมกิจกรรมจิตอาสาที่เกี่ยวข์องกับหลักสูตรการเรียนการสอน  เพ่ือเป์นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรเจ์าหน์าที่ที่เกี่ยวข์อง ในกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนให์เหมาะสมได์ตามสภาพแวดล์อม
ของชุมชน โดยขึ้นอยู์กับดุลยพินิจของหน์วยงาน เพ่ือให์นักศึกษาที่เข์าร์วมกิจกรรมจิตอาสาเกิดการพัฒนาได์
เต็มตามศักยภาพทั้งในจิตสาธารณะและการเรียนรู์ทางวิชาชีพ 

ผู์จัดท าหวังเป์นอย์างยิ่งว์า เอกสารฉบับนี้จะเป์นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว์ และพร์อม
รับค าแนะนาในการปรับปรุงแก์ไข เพ่ือให์เอกสารดังกล์าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต์อไป 
                  
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
                     2562 
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ข้อมูลนักศึกษำส ำหรับกิจกรรมจิตอำสำ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษำ 

 
 1.  ชื่อ (  ) นาย  (  ) นาง (  ) นางสาว……….………..…………..ชื่อสกุล……………..…………………………. 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………………..……รหัสประจ าตัว.............................................. 
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 3.  ที่อยู์ป์จจุบัน บ์านเลขที ่………..… หมู์ที ่ ……… ซอย / ถนน ………………………….…………........... 
ต าบล ……….…………………………….  อ าเภอ ……………....……..……….. จังหวัด ……..…….…………………............
รหัสไปรษณีย์ …………….…….. โทรศัพท์ ……….……………………. E-mail : ……………………………………………… 
 4.  ชื่อ – สกุล  บิดา  …………..………………………………..  อาชีพ  ………………...………………………… 
               ชื่อ – สกุล   มารดา  ……...……………..………………..   อาชีพ …………………………………………….. 
ที่อยู์บิดา-มารดาป์จจุบัน บ์านเลขท่ี   ……..… หมู์ที ่ …..….. ซอย / ถนน ………………..…………………………….                
ต าบล ……………..…………….  อ าเภอ ……………………………………..จังหวัด ………………….…………………………..  
รหัสไปรษณีย์ …………….. โทรศัพท์ ………………………………..…………. 
 5. ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ  
  1.  …………………………………………………………………………………….. 
  2.  …………………………………………………………………………………….. 
  3.  …………………………………………………………………………………….. 
  4.  …………………………………………………………………………………….. 
 6.  โรคประจ าตัว (ถ์ามี) ……………………………………………………………………… 
  (กรณีถ์ามีให์ระบุชื่อ ยาที่ใช์เป์นประจ า พร์อมสถานบริการสุขภาพท่ีไปรับบริการ) 
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 ชื่อหน์วยงาน  …….………………………………………………………………………………..………………... 
          ที่ตั้ง เลขที…่……….………    ตรอก/ซอย ……………………………  ถนน  ………………..………….. 
          ต าบล …………………………….……………………   อ าเภอ………………………………………………….. 
         จังหวัด ……………………… รหสัไปรษณีย์ …….………… โทรศัพท์………………………..……………... 
 
 ชื่อหัวหน์าหน์วยงาน 
 ต าแหน์ง  ……………..……………………………………………  โทรศัพท์. …………………………………… 
 ชื่ออาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 ชื่อ – สกุล   ……………………………………………    ต าแหน์ง ……………………………………………… 
 ชื่อ – สกุล   …….………………………………………   ต าแหน์ง ……………………………………………… 
 ชื่อ – สกุล   ……………………………………………    ต าแหน์ง ……………………………………………… 
 ชื่อ – สกุล   …….………………………………………   ต าแหน์ง ……………………………………………… 

 
สถำนที่ตั้ง หน์วยงานของสถานที่เข์าร์วมกิจกรรมจิตอาสา  (วาดแผนที่โดยสังเขป) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับสถำบัน 
ชื่อหน์วยงาน   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

โทร.  054-265170   
เลขที ่ 444 ถนน วชิราวุธด าเนิน ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 52000 

 ชื่อผู์บริหาร  ผู์ช์วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา  ตันเปาว์ 
  ต าแหน์ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น 
 ชื่อผู์บริหาร   รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  โทรศัพท์ 086-421-0141 
  ต าแหน์ง  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
รายชื่ออาจารย์สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  โทรศัพท์ 086-421-0141 
2. อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์  อุดมลักษณ์  โทรศัพท์ 095-506-3979 
3. ผู์ช์วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส  โพธิ์ทองสุนันท์  โทรศัพท์ 081-595-4546 
4. อาจารย์ดิลกา   ไตรไพบูลย์    โทรศัพท์ 086-182-6863 
5. อาจารย์นิภรดา ยาวิราช พงศ์กรพิทยา   โทรศัพท์ 088-259-7616 
6. อาจารย์เมธัส  ชูเวช    โทรศัพท์ 086-670-0655 
7. อาจารย์กวินทร์  ศุภวิทยโยธิน   โทรศัพท์ 090-319-0828 
8. อาจารย์ธณกฤษ  หมื่นก์อนแก์ว   โทรศัพท์ 095-450-4716 
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ส้วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป์ และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป์นป์จจัยสนับสนุน หนึ่งในนั้นว์าด์วยการเสริมสร์างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีป์ญหาในด์านคุณภาพคนในแต์ละช์วงวัย  โดยผลลัพธ์ทาง
การศึกษาของเด็กวัยเรียนค์อนข์างต่ า การพัฒนาความรู์และทักษะของแรงงานไม์ตรงกับตลาดงาน ซึ่งส์งผลต์อ
วิกฤตค์านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต์อไปจึงต์องให์ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให์มีความสมบูรณ์ เพ่ือให์คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม และสามารถเรียนรู์ด์วยตนเองอย์างต์อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช์วงวัยมีทักษะ ความรู์ และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข์มแข็งและมีส์วนร์วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น แนว
ทางการพัฒนาที่ส าคัญประกอบด์วยปรับเปลี่ยนค์านิยมคนไทยให์มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส์งเสริมให์มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห์องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพมุ์งผลิตบัณฑิตให์มีความรู์
ความสามารถควบคู์ไปกับคุณธรรมจริยธรรมในการสร์างบัณฑิตที่เก์งและดี  

จิตอาสานับเป์นคุณธรรมประการหนึ่งที่สังคมปรารถนาให์สมาชิกของสังคมยึดถือเป์นคุณธรรมที่
กล์าวถึงส านึกของบุคคลที่มีต์อสังคมส์วนรวมที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอาสาท าประโยชน์ ช์วยเหลือผู์อ่ืนและ
สังคมโดยไม์หวังผลตอบแทน จากที่กล์าวมาจะเห็นได์ว์า จิตอาสาเป์นคุณลักษณะที่ส าคัญอย์างยิ่งในการ
ยกระดับจิตใจของมนุษย์ ให์หันมามองถึงประโยชน์ส์วนรวม ช์วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร์วมมือกันพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ให์มีความสงบสุข ในป์จจุบันจึงมีความพยายามในการปลูกฝ์งจิตอาสาให์เกิดขึ้นใน
สังคมไทยเพ่ิมมากข้ึน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได์ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของจิตอาสา เพ่ือ
เป์นการสนับสนุนและส์งเสริมแนวความคิดดังกล์าว จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาขึ้น 
โดยหวังว์ากิจกรรมดังกล์าวจะเป์นการเริ่มต์นในการส์งเสริมและปลูกฝ์งการตระหนักรู์ถึงการมีจิตอาสา ยึดมั่น
ในคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามสืบไป 
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ส้วนที่ 2 
 

หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
1. ชื่อหลักสูตร   

ภาษาไทย  :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Public Health Programin Public Health 

2. ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
 ชื่อย์อ  :  ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Public Health (Public Health) 
 ชื่อย์อ  :  B.P.H (Public Health) 

3. วิชาเอก 
 เป์นปริญญาทางด์านสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
4. จ านวนหน์วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138 หน์วยกิต 
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5. โครงสร์างหลักสูตร 

โครงสร์างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หน์วยกิต 
กลุ์มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 
กลุ์มวิชาภาษา 12   
กลุ์มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6   
กลุ์มวิชาการเรียนรู์ผ์านกิจกรรม 2 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด์าน 102 หน์วยกิต 
กลุ์มพ้ืนฐานวิชาชีพ 32 
กลุ์มวิชาชีพ 56 
การฝ์กปฏิบัติประสบการณ์ 14 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน์วยกิต 
รวม 138  หน์วยกิต 
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6. แผนกำรศึกษำ  
ชั้นป้ที ่ 1 ภำคเรียนที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน์วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด์วยตนเอง) 
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2(2-0-4) 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
LEAC 100 การเรียนรู์ผ์านกิจกรรม  1 1(0-3-2) 
PUBH 113 ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู์ด์านสุขภาพและสาธารณสุข 3(1-4-6) 

TAPS 100 การคิดและการแก์ป์ญหา 2(2-0-4) 
TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 
 รวม 15 หน์วยกิต 

 
 
 

ชั้นป้ที ่1 ภำคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน์วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด์วยตนเอง) 

ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) 
LEAC 200 การเรียนรู์ผ์านกิจกรรม  2 1(0-3-2) 
PUBH 110 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
SCIE 100 สิ่งแวดล์อมกับชีวิต 2(2-0-4) 
SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

 เลือกเสรี 1 3(3-0-6) 
 รวม 16 หน์วยกิต 
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ชั้นป้ที ่ 2  ภำคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน์วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด์วยตนเอง) 

ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  3(2-2-5) 
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
PUBH 111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 
PUBH 212 ชีวเคมีทางโภชนาการ 3(2-2-5) 
PUBH 220 การส์งเสริมสุขภาพในชุมชน 3(3-0-6) 

PUBH 226 การป์องกันและควบคุมโรคติดต์อ 3(3-0-6) 
 เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 
 รวม 20 หน์วยกิต 

 
 
 

ชั้นป้ที ่2  ภำคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน์วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด์วยตนเอง) 

ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  3(2-2-5) 
PUBH 211 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
PUBH 213 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา  2(2-0-4) 
PUBH 221 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6) 
PUBH 227 การป์องกันและควบคุมโรคไม์ติดต์อ 2(2-0-4) 
PUBH 228 การปฐมพยาบาล 2(2-0-4) 
PUBH 271 จิตวิทยาและการให์ค าปรึกษาทางสุขภาพ  2(2-0-4) 
 รวม 17 หน์วยกิต 
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ชั้นป้ที ่3  ภำคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน์วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด์วยตนเอง) 

PUBH 310 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6) 

PUBH 312 การวิจัยทางสุขภาพและชีวสถิติ 4(4-0-8) 

PUBH 330 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4) 

PUBH 371 โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัย และ 
การค์ุมครองผู์บริโภค 

3(3-0-6) 

PUBH 336 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข 2(2-0-4) 

PUBH 335 การจัดการสาธารณภัย 2(2-0-4) 

PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 รวม 19 หน์วยกิต 

 
 
 

ชั้นป้ที ่3  ภำคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน์วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด์วยตนเอง) 

PUBH 313 การเรียนรู์ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน 3(3-0-6) 

PUBH 334 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4) 

PUBH 373 การอนุรักษ์และสร์างคุณค์าทรัพยากรทางการ
สาธารณสุขในชุมชน 

3(3-0-6)  

PUBH 372 การประชาสัมพันธ์และสื่อผสมทางการสาธารณสุข 2(2-0-4) 

PUBH 333 อนามัยสิ่งแวดล์อมและสุขาภิบาล 3(3-0-6) 

PUBH 337 การบ าบัดโรคเบื้องต์น 3(3-0-6) 

PUBH 428 การส์งเสริมสุขภาพและการดูแลผู์สูงอายุ  2(2-0-4) 

 รวม 18 หน์วยกิต 
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ชั้นป้ที่ 4  ภำคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน้วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

PUBH 410 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 

PUBH 412 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุขและสิ่งแวดล์อม 2(3-0-6) 

PUBH 413 สุขภาพและพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

PUBH 429 การดูแลสุขภาพที่บ์าน 2(2-0-4) 

PUBH 430 ภาวะผู์น าเพื่อพัฒนาสุขภาพและสร์างความเข์มแข็งใน
ชุมชน 

3(3-0-6) 

PUBH 471 หลักการดูแลผู์ป์วยเรื้อรัง  2(2-0-4) 

PUBH 472 การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน 3(3-0-6) 

PUBH 481 สัมมนาด์านสาธารณสุข 2(2-0-4) 

 รวม 19 หน้วยกิต 

 
 
 

ชั้นป้ที ่4 ภำคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน์วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด์วยตนเอง) 

PUBH 491 การบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ  14(0-84-0) 

 รวม 14 หน์วยกิต 
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ส้วนที่ 3 
 

กำรปฏิบัติตนขณะเข้ำร้วมกิจกรรมจิตอำสำ 
 

เพ่ือเป์นการเพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะแก์นักศึกษารวมถึงการมีจิตอาสาให์แก์สังคม สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น  จึงก าหนดให์นักศึกษาที่มีความประสงค์เข์า
ร์วมกิจกรรมจิตอาสา ได์น าความรู์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปปฏิบัติ เรียนรู์ และเกิดประสบการณ์ตาม
สภาพความเป์นจริงในป์จจุบัน โดยอาศัยการที่มีจิตสาธารณะเป์นตัวขับเคลื่อน  
๑. กำรปฏิบัติตนขณะเข้ำร้วมกิจกรรมจิตอำสำนักศึกษำต้องปฏิบัติตนดังนี้คือ 

1.1 ปฏิบัติตนให์ถูกต์องตามระเบียบบังคับของหน์วยงาน  เช์น 
-  ลงนามปฏิบัติงานทุกวันทั้งมา – กลับ 

 -  เขียนใบลา  แจ์งเหตุผลเมื่อมีความจ าเป์นไม์สามารถปฏิบัติงานได์ตามปกติ 
   -  ขออนุญาตผู์ดูแลเมื่อมีความจ าเป์นที่ต์องออกไปติดต์องานนอกสถานที่ 
   -  ปฏิบัติตามระเบียบข์อบังคับของหน์วยงาน 

1.2 แต์งกาย ให์สุภาพเรียบร์อยตามระเบียบข์อบังคับของหน์วยงาน 
1.3 เคารพเชื่อฟ์งหัวหน์าหน์วยงานหรือบุคคลที่เกีย่วข์อง โดยปฏิบัติในงานที่ได์รับมอบหมาย เพ่ือให์

เกิดความรู์ ความสามารถ และสร์างเสริมประสบการณ์แก์ตนเอง  
1.4 ปฏิบัติตนให์เป์นผู์มีระเบียบวินัย 
1.5 มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์  ขยัน อดทน 
1.6 ตรงต์อเวลา กระตือรือร์น 
1.7 ไม์ดื่มสุรา ไม์ก์อการทะเลาะวิวาท 
1.8 ไม์เรียกร์องค์าจ์างแรงงาน ค์าตอบแทนหรือประสิทธิประโยชน์ใดๆ จากหน์วยงานที่เข์าร์วม

กิจกรรมจิตอาสา 
1.9 บันทึกการปฏิบัติงานในรายงานประจ าวันเสนอผู์ดูแลให์ตรวจลงนามรับทราบ  โดยการบันทึก

กิจกรรมประจ าวันของตนเองลงในแบบบันทึกการส าหรับกิจกรรมจิตอาสา (ต์องเป์นป์จจุบัน)   
1.10 ใช์และเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช์ วัสดุในการฝ์กให์ถูกต์องและปลอดภัย 
1.11 ถ์าประสบป์ญหาและอุปสรรค หรือข์อขัดข์องใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเพ่ือนร์วมงานให์

รายงานและขอค าแนะน าจากผู์ดูแลในหน์วยงานที่เข์าร์วมกิจกรรมจิตอาสา 
๒. ระยะเวลำและช้วงเวลำกำรเข้ำร้วมกิจกรรมจิตอำสำ  

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม – พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562  
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ส้วนที่ 4 
 

ศักยภำพของนักศึกษำกับกิจกรรมจิตอำสำ 
ส าหรับกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเนชั่น ระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการเข์าร์วมกิจกรรม ประมาณ 1 เดือน (วันจันทร์ที่ 1 
กรกฎาคม – พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562)   

ศักยภาพของนักศึกษากับกิจกรรมจิตอาสา ทางคณะฯ ได์น าเอาวิชาเรียนที่ได์จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรมาสร์างขอบข์ายการท ากิจกรรมจิตอาสาตามศักยภาพของนักศึกษาแต์ละชั้นป์ (ดังแสดงในตาราง)  
ซ่ึงเป์นขอบข์ายที่ก าหนดโดยภาพรวมเพ่ือให์เป์นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในสาขาวิชาฯ ทั้งนี้
ทางหน์วยงานที่รับนักศึกษาเข์าร์วมกิจกรรมจิตอาสา สามารถเพ่ิมเติมความรู์ และทักษะให์แก์นักศึกษาได์
เรียนรู์ ตามภารกิจ บทบาท หน์าที่ และการด าเนินงานของหน์วยงาน  
ตำรำงท่ี 1 แสดงศักยภำพของนักศึกษำแต้ละชั้นป้ ตำมหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

   ศักยภำพ 
 
งำนด้ำนต้ำงๆ 

ศักยภำพของนักศึกษำตำมรำยวิชำที่ได้ศึกษำมำก้อนหน้ำนี้ 
นักศึกษำชั้นป้ที่ 1 
รหัสนักศึกษำ 61  

นักศึกษำชั้นป้ที่ 2 
รหัสนักศึกษำ 60 

นักศึกษำชั้นป้ที่ 3 
รหัสนักศึกษำ 59 

งำนด้ำนกำรรักษำ 

 
 
 
 
- 

1) ท าแผล / ล์างแผล 
2) ประเมินสัญญาณชีพ 
3) พันผ์า   
4) เคลื่อนย์ายผู์ป์วย 
5) ห์ามเลือด (external 

bleeding , 
Epistaxis ฯลฯ 

6) ประคบเย็น/ร์อน 
 

1) ท าแผล/ล์างแผล 
2) ซักประวัติ 
3) ประเมินสัญญาณชีพ 
4) ตัดไหม  
5) เจาะเลือดที่ปลายนิ้ว 
6) พันผ์า   
7) เคลื่อนย์ายผู์ป์วย 
8) ห์ามเลือด (external 

bleeding , Epistaxis 
ฯลฯ 

9) ประคบเย็น/ร์อน 

งำนส้งเสริมสุขภำพ 
 

1) ชั่งน้ าหนัก วัด
ส์วนสูง หาค์า BMI 

2) ให์สุขศึกษาเบื้องต์น
แก์ผู์มารับบริการ 
โดยวิธีการต์างๆ  

1) ชั่งน้ าหนัก วัด
ส์วนสูง หาค์า BMI 

2) ให์สุขศึกษาเบื้องต์น
แก์ผู์มารับบริการ 
โดยวิธีการต์างๆ  

1) ชั่งน้ าหนัก วัดส์วนสูง หา
ค์า BMI 

2) ให์สุขศึกษาเบื้องต์นแก์ผู์
มารับบริการ โดยวิธีการ
ต์างๆ  
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   ศักยภำพ 
 
งำนด้ำนต้ำงๆ 

ศักยภำพของนักศึกษำตำมรำยวิชำที่ได้ศึกษำมำก้อนหน้ำนี้ 
นักศึกษำชั้นป้ที่ 1 
รหัสนักศึกษำ 61  

นักศึกษำชั้นป้ที่ 2 
รหัสนักศึกษำ 60 

นักศึกษำชั้นป้ที่ 3 
รหัสนักศึกษำ 59 

 
 

3) จัดมุมความรู์หรือจัด
ป์ายนิเทศเกี่ยวกับ
สุขภาพ 

4) ให์ความรู์ในเรื่อง
ปรสิตในด์านการ
ป์องกันโรค 

5) ให์ความรู์ทางชีวเคมี
เบื้องต์นในการ
ส์งเสริมสุขภาพ 

3) ให์ความรู์ในเรื่องปรสิต
ในด์านการป์องกันโรค 

4) ให์ความรู์ทางชีวเคมี
เบื้องต์นในการส์งเสริม
สุขภาพ 

5) ประเมินสุขภาพเด็ก และ
ให์ค าแนะนาด์านการ
เลี้ยงดูด์านโภชนาการ 

6) งานอนามัยในโรงเรียน 
7) จัดกิจกรรมสุขศึกษา 

งำนป้องกันและ 
ควบคุมโรค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

1) การส์งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน 

2) การดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม 

3) จัดมุมความรู์เกี่ยวกับ
การป์องกันและ
ควบคุมโรคติดต์อ-
โรคไม์ติดต์อ 

4) บันทึกรายงานโรค 
5) อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
6) งานอนามัยชุมชน  

- การสอบสวนโรค  
- การส ารวจลูกน้ า

ยุงลาย 
 

 

1) การส์งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 

2) การดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม 

3) จัดมุมความรู์เกี่ยวกับการ
ป์องกันและควบคุม
โรคติดต์อ-โรคไม์ติดต์อ 

4) บันทึกรายงานโรค 
5) งานอนามัยโรงเรียน 
6) งานอนามัยสิ่งแวดล์อม 

สุขาภิบาลอาหาร 
7) อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
8) งานอนามัยชุมชน 

- ศึกษาบริบทชุมชน
และประเมิน
สถานการณ์สุขภาพ
ชุมชน 
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   ศักยภำพ 
 
งำนด้ำนต้ำงๆ 

ศักยภำพของนักศึกษำตำมรำยวิชำที่ได้ศึกษำมำก้อนหน้ำนี้ 
นักศึกษำชั้นป้ที่ 1 
รหัสนักศึกษำ 61  

นักศึกษำชั้นป้ที่ 2 
รหัสนักศึกษำ 60 

นักศึกษำชั้นป้ที่ 3 
รหัสนักศึกษำ 59 

- การสอบสวนโรค  
- การส ารวจลูกน้ า

ยุงลาย 

งำนฟ้้นฟูสุขภำพ 
 

 
 
 
- 

1) การให์ค าปรึกษาด์าน
สุขภาพ 

2) การท าแผลหรืออ่ืนๆ 
 

1) การให์ค าปรึกษาด์าน
สุขภาพ 

2) การท าแผลหรืออ่ืนๆ 
3) การบ าบัดโรคเบื้องต์น 
4) การดูแลผู์สูงอายุ 
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ภำคผนวก 
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แบบบันทึกกำรลงเวลำ 
กำรส ำหรับกิจกรรมจิตอำสำ 

ชื่อ-นามสกุล ............................................................. 
สถานทีป่ฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา.............................................................อ าเภอ......... ........จงัหวัด.................. 

 
วัน เดือน ป้ ลำยมือชื่อ เวลำมำ เวลำกลับ หัวหน้ำงำน หมำยเหตุ 
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รำยงำนบันทึกกำรปฏิบัตงิำนประจ ำวัน 
กิจกรรมจิตอำสำ 

 
ชื่อ-นามสกุล .............................................. สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา....................................................... 
วันที่ / เดือน / ป์ ........................................... 
งานที่ได์รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................... .......................................................................... .....................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
สิ่งที่ได์เรียนรู์และน าไปใช์ 
......................................................................................................................................................... .....................
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ............................................................. 
        (..........................................................) 

      นักศึกษาเข์าร์วมกิจกรรมจิตอาสา 
ความคิดเห็น/ข์อเสนอแนะของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
............................................................... .......................................................................................... .....................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ลงชื่อ ............................................................. 
        (..........................................................) 

                               อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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ตัวอย้ำงแบบฟอร้มจัดท ำรำยงำนผลกิจกรรมจิตอำสำ 
 

 
 
 

รำยงำนผลกำรฝ้กกิจกรรมจิตอำสำ 
 
 

 

จัดท ำโดย 
 

ชื่อ.............................สกลุ...................................... 
รหัสประจ ำตัว........................................ 

สถำนที่ปฏิบัตกิิจกรรมจิตอำสำ ....................................... 
อ ำเภอ ....................จังหวัด.................... 

ระหว้ำงวันที่ 1 กรกฎำคม – 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
 
 

(เนื้อหำภำยในประกอบด้วยแบบบันทึกกำรลงเวลำ 
รำยงำนบันทึกกำรปฏิบัตงิำนประจ ำวันและรูปภำพประกอบ) 

 
 
 

รำยงำนฉบับน้ีเป้นส้วนหน่ึงของกิจกรรมเสรมิหลักสตูรด้ำนจติอำสำ  
หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  

คณะสำธำรณสุขศำสตร้ มหำวิทยำลัยเนช่ัน 
ป้กำรศึกษำ 2561 
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(ตัวอย้ำง) 
สำรบัญ 

 
 หน้ำ 
ค าน า ... 
ส์วนที่ 1 ข์อมูลนักศึกษาส าหรับกิจกรรมจิตอาสา ... 
ส์วนที่ 2  แบบบันทึกการลงเวลา ... 
ส์วนที่ 3  รายงานบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน   
ส์วนที่ 4  ผลประเมินความพึงพอใจจากหน์วยงาน                                                          

... 
… 

 
ภาคผนวก 
    ข์อมูลหน์วยงานที่เข์าร์วมกิจกรรมจิตอาสา 
    ภาพประกอบกิจกรรมจิตอาสา  
 
 

 
 

… 
… 
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แบบประเมินผลควำมพึงพอใจส ำหรับกิจกรรมจิตอำสำ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อนักศึกษำ……………….……………..………………………………… รหัส ………………………………………………. 
ฝ์กกิจกรรมจิตอาสาตั้งแต์วันที่ ………………………..………………………………………………………………………….. 

ค ำชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช์องระดับคะแนนที่ท์านเห็นว์าเหมาะสม 
กับคุณลักษณะของนักศึกษา 

 5  หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล์าวอยู์ในเกณฑ์ ดีอย้ำงย่ิง 
 4 หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล์าวอยู์ในเกณฑ์ ดี 
 3 หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล์าวอยู์ในเกณฑ์ ปำนกลำง 
 2 หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล์าวอยู์ในเกณฑ์ พอใช้ 
 1 หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล์าวอยู์ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง 
 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษำ 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคะแนน 
ด ี

อย้ำงยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปำน
กลำง
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
1.  นักศึกษา มีความรู์ ความเข์าใจหลักจริยธรรม 
สิทธิมนุษยชน สิทธิผู์ป์วย ตลอดจนจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

     

2.  นักศึกษามีความรับผิดชอบต์อการกระท าของ
ตนเองและสังคม 

     

3.  นักศึกษามีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์และตรงต์อ
เวลา 

     

4.  นักศึกษาเป์นแบบอย์างที่ดีต์อผู์อ่ืนทั้งในการ
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

     

5.  นักศึกษาเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู์อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค์าและศักดิ์ศรีของความเป์น
มนุษย์ 

     

6.  นักศึกษาเคารพกฎระเบียบข์อบังคับต์างๆ  
ขององค์กรและสังคม 
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2. ด้ำนควำมรู้ และควำมเข้ำใจในงำนของนักศึกษำ 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคะแนน 
ด ี

อย้ำงยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปำน
กลำง
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
1. มีความรู์ความเข์าใจในลักษณะงานทุกๆ ด์าน
ของหน์วยงาน ลักษณะงานของตนเอง และวิธีการ
ปฏิบัติงานในหน์วยงาน  

     

2. มีความรู์และความเข์าใจในศาสตร์ทางด์าน
สาธารณสุข และการน าไปใช์ 

     

3. มีความรู์และความเข์าใจกระบวนการทางวิจัย
ในการแสวงหาความรู์ ปฏิบัติงานอย์างมีเทคนิค 
วิธีการและขั้นตอน  

     

4. มีความรู์และความเข์าใจในด์านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด์านสุขภาพ  

     

5. มีทักษะในการแก์ป์ญหาและการตัดสินใจ มี 
ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 

     

6. มีทักษะการคิดริเริ่มสร์างสรรค์ เพ่ือสร์างเสริม
งานตนเอง    

     

7. ปฏิบัติงานเป์นหมู์คณะ ให์ความร์วมมือและ
ปรับตนเองให์เข์ากับเหตุการณ์ได์ดี                                     

     

8. มีความเป์นผู์น า และเป์นผู์ตามท่ีดี      
9. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให์มี
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 

     

10. สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู์บังคับบัญชา
มอบหมายได์ และมีความไว์วางใจจาก
ผู์บังคับบัญชาให์ปฏิบัติงาน 

     

11. คุณภาพของงาน มีความประณีต ถูกต์อง 
ความสม่ าเสมอ มีจ านวนงานที่ท าตามที่ได์รับ
มอบหมายในระยะเวลาที่ก าหนด              
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3. ด้ำนกำรติดต้อสื่อสำร ของนักศึกษำ  

รำยกำรประเมิน 

ระดับคะแนน 
ด ี

อย้ำงยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปำน
กลำง
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
1. มีความสามารถในการรับฟ์งค าสั่ง  และการ
ปฏิบัติตามค าสั่ง             

     

2. สามารถสื่อสารไปยังผู์บังคับบัญชา ผู์ร์วมงาน
และผู์ใต์บังคับบัญชา ได์อย์างเหมาะสม                            

     

3. มีวิธีการและศิลปะในการติดต์อพูดจากับเพ่ือน
ร์วมงานหรือบุคคลอ่ืน                   

     

4. ความสามารถใช์ภาษาให์ถูกต์อง                                 
5. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์และการ
ติดต์อกับผู์มาติดต์อส านักงาน                          

     

6. สามารถเลือกและใช์สารสนเทศ ตลอดจนใช์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได์อย์างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

     

 
4. ด้ำนทัศนคติที่ดี และมนุษยสัมพันธ้ในกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ  

รำยกำรประเมิน 

ระดับคะแนน 
ด ี

อย้ำงยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปำน
กลำง
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
1.  มีความรู์สึกนึกคิดที่มีต์องานที่ได์รับมอบหมาย           
2.  มีความกระตือรือร์นและความสนใจใฝ์หา
ความก์าวหน์า                        

     

3.  มีน้ าใจ  ความพยายาม  มานะอดทน                   
4.  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  และการตรงต์อเวลา                  
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต์อผู์บังคับบัญชา เพ่ือ
ร์วมงาน ชุมชนและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข์อง  

     

6. มีความสามารถในการปรับตัวในเชิงวิชาชีพ      
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5.  บุคลิกลักษณะ ควำมประพฤติ และกำรปฏิบัติตำมระเบียบของนักศึกษำ 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคะแนน 
ด ี

อย้ำงยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปำน
กลำง
(3) 

พอใช้
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
1. มีลักษณะท์าทางกระฉับกระเฉง  ว์องไว      
2. มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมต์อภาพลักษณะของ
นักศึกษาฝ์กปฏิบัติงาน 

     

3. มีการแต์งกายท่ีสุภาพเรียบร์อย      
4. มีการแสดงออกเหมาะสมต์อชุมชนและองค์กร      
5. ปฏิบัติตนตามระเบียบข์อบังคับของหน์วยงาน
ส าหรับกิจกรรมจิตอาสาด์านงานสาธารณสุข 

     

6. ปฏิบัติตนตามระเบียบข์อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเนชั่น ได์แก์ ไม์ดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท 
เป์นต์น 

     

 
6. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. .............................................................. 
 

(ลงชื่อ)………………………………………..ผู์ประเมิน 
                                                            (…………………………………….) 

ต าแหน์ง………………………………………………. 
วัน……………….เดือน………………….พ.ศ………… 

 



 
 
เอกสารประกอบกิจกรรมจิตอาสา 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

27 
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