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่มื
คู อการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
คานา
การฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร
่ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ่
ใช
่นแนวทางส
เป
าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา PUBH 491 การฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับ
การทางานวิชาชีพเพื่อ่นประโยชน
เป
่สาหรับอาจารย
่นิเทศ อาจารย
่พี่เลี้ยง และนักศึกษา ตลอดจนผู
่มี
่วนเกี
ส ่ยวข
่อง ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัต่บรรลุ
ิให ตามวัตถุประสงค
่
แนวการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพตามคู
่มือนี้ สามารถปรับเปลี่ยนให
่
เหมาะสมได
่ตามสภาพแวดล
่อมของชุมชน ทั้งนี้ ขึ้นอยู
่กับดุ ล ยพิ นิจของอาจารย
่ผู
่รับผิ ดชอบวิช า
อาจารย
่พี่เลี้ยง หรืออาจารย
่นิเทศ เพื่อ่ผู
ให่เรียนเกิดการพัฒนาได
่เต็มตามศักยภาพ
่จั
ผู ดทาหวัง่นอย
เป ่างยิ่า
่งว ่มื
คู อฉบับนี้จะเป
่นประโยชน
่ตามวัตถุประสงค
่ที่กาหนดไว
่ และ
พร
่อมรับคาแนะนาในการปรับปรุงแก
่ไข เพื่อ่คู
ให่มือมีความสมบูร่ยิ
ณ ่งขึ้นในโอกาสต
่อไป
อาจารย
่ผู
่รับผิดชอบรายวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร
่ มหาวิทยาลัยเนชั่น
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์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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สารบัญ

คานา
์อมู
ข ลนักศึกษาฝ
์กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
หมวดที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1. รหัสและรายชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน
่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. ปรัชญา วัตถุประสงค
่ของหลักสูตร
7. โครงสร
่างหลักสูตร
8. ตารางแสดงรายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร
หมวดที่ 2 แนะนารายวิชาการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
2. ความสาคัญของการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
3. จุด่งหมายของการฝ
มุ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
4. ประโยชน
่ที่คาดว
่าจะได
่รับจากการฝ
่ก
5. ขั้นตอนการดาเนินงานของรายวิชา
6. ตารางแผนการนิเทศ
7. ตารางแผนการฝ
่กปฏิบัติ
หมวดที่ 3 ระเบียบของการฝ
์กปฏิบัติ
1. วินัยและการรักษาวินัย
2. โทษทางวินัยในการฝ
่ก
3. ระเบียบเกี่ยวกับการลาและการให
่พัก
หมวดที่ 4 ขอบข
์ายและกิจกรรมของการฝ
์กปฏิบัติ
1. ขอบข
่ายของการฝ
่ก
2. รายละเอียดของกิจกรรมตามขอบข
่ายของการฝ
่ก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
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- ใบกิจกรรม ก. (งานเดี่ยว)
- ใบกิจกรรม ข. (งานกลุ
่ม)
- ใบกิจกรรม ค. การสัมมนาวิชาการ
3. Process Requirement WIL for Public Health
หมวดที่ 5 การประเมินผลการฝ
์กปฏิบัติ
1. กระบวนการประเมินผลการฝ
่กปฏิบัติ
2. เกณฑ
่การประเมินผล
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แบบลงเวลา แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และแบบการลา
ภาคผนวก ข. หนังสืออนุญาตเข
่ารับการฝ
่กปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ค. การจัดทารายงานฝ
่กปฏิบัติ
ภาคผนวก ง แบบประเมินผลการฝ
่กปฏิบัติ
ภาคผนวก จ รายชื่ออาจารย
่นิเทศ อาจารย
่พี่เลี้ยงและนักศึกษา
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์อมู
ข ลนักศึกษาฝ
์กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1.์อมู
ข ลเกี่ยวกับนักศึกษา
1.1 ชื่อ ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว……….………..…………..ชื่อสกุล………………………..………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา.............................................คณะสาธารณสุขศาสตร
่ มหาวิทยาลัยเนชั่น
โทรศัพ่.................................
ท
1.2. ที่อ่ป
ยู่จจุบัน่านเลขที
บ
่ ………..… หมู
่ที่ ……… ซอย / ถนน ………………………….…………………...
ตาบล ……….……………………………. อาเภอ ……………....……..……….. จังหวัด ……..…….…………………..
รหัสไปรษณี่ย …………….…….. โทรศัพ่ท ……….……………………. E-MAIL : ……………………………………..
1.3. ชื่อ – สกุล ของผู
่ปกครอง ..………..……………………………….. อาชีพ ………………...………………..
ที่อ่ป
ยู่จจุบันของผู
่ปกครอง่านเลขที
บ
่……..… หมู
่ที่ …..….. ซอย / ถนน ………………..……………………
ตาบล ……………..……………. อาเภอ ……………………………………..จังหวัด ………………….…………………..
รหัสไปรษณี่ย …………………. โทรศัพ่ท ………………………………..………….
1.4. ประสบการณ
่และความสามารถพิเศษ
1. ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………..
1.5. โรคประจาตัว ่ามี
(ถ ) ………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(กรณี่ามี
ถ ่ระบุ
ให ชื่อ ยาที่เป
่ใช่นประจา พร
่อมสถานบริการสุขภาพที่ไปรับบริการ)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
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2.์อมู
ข ลเกี่ยวกับหน
์วยงานฝ
์กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
ชื่อหน
่วยงาน …….…………………………………………………………………………………………………...
ที่ตั้ง เลขที…่ ……….……… ตรอก/ซอย …………………………… ถนน ………….……..…………..
ตาบล …………………………….…………………… อาเภอ……………………………………………………..
จังหวัด ……………………… รหัสไปรษณี่ย …….………… โทรศัพ่………………………..……………...
ท
ชื่อ-สกุลหัวหน
่าหน
่วยงาน......................................................................................................
ตาแหน
่ง ……………..…………………………………………… โทรศัพ่.
ท ……………………………………
รายชื่ออาจารย
่พี่เลี้ยงในหน
่วยงานที่กปฏิ
ฝ่
บัติการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
ชื่อ – สกุล …………………………………………… ตาแหน
่ง ………………………………………………
ชื่อ – สกุล …….……………………………………… ตาแหน
่ง ………………………………………………
ชื่อ – สกุล …………………………………………… ตาแหน
่ง ………………………………………………
ชื่อ – สกุล …….……………………………………… ตาแหน
่ง ………………………………………………
3.์อมู
ข ลเกี่ยวกับสถาบัน
ชื่อหน
่วยงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
่ คณะสาธารณสุขศาสตร
่ มหาวิทยาลัยเนชั่น
โทร. 054-265170
เลขที่ 444 ถนน วชิราวุธดาเนิน ตาบลพระบาท
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52000
ชื่อ่บริ
ผู หาร

่ช
ผู่วยศาสตราจารย
่ ดร. กฤษฎา ตันเปาว
่
ตาแหน
่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อ่บริ
ผู หาร

รองศาสตราจารย
่ ดร.สุดารัต่น สิทธิสมบัติ
ตาแหน
่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
่

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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4. รายชื่ออาจารย
์ผู
์นิเทศของมหาวิทยาลัยเนชั่น
1. รองศาสตราจารย
่ ดร.สุดารัต่น สิทธิสมบัติ
2. อาจารย
่ ดร. สุภาภรณ
่ อุดมลักษณ
่
3. อาจารย
่นิภรดา ยาวิราช พงศ
่กรพิทยา
4. อาจารย
่เมธัส ชูเวช
5. อาจารย
่กวินทร
่ ศุภวิทยโยธิน
6. อาจารย
่ธณกฤษ หมื่น่อนแก
ก ่ว
7. ผศ.ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนัน่ท
8. อาจารย
่ดิลกา ไตรไพบูล่ย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

โทรศัพ่ท 086-421-0141
โทรศัพ่ท 095-506-3979
โทรศัพ่ท 088-259-7616
โทรศัพ่ท 086-670-0655
โทรศัพ่ท 090-319-0828
โทรศัพ่ท 095-450-4716
โทรศัพ่ท 081-595-4546
โทรศัพ่ท 086-182-6863
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หมวดที่ 1
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: มหาวิทยาลัยเนชั่น
: คณะวิทยาศาสตร
่สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
่

: 25511881101647
: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
่
: Bachelor of Public Health Program in Public Health

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
่)
ชื่อ่อ
ย
: ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร
่)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health (Public Health)
ชื่อ่อ
ย
: B.P.H (Public Health)
3. วิชาเอก
่มี
ไม
4. จานวนหน
์วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จานวนหน
่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน
่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4่ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร : ปริญญาตรีทางวิชาชีพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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6. ปรัชญา วัตถุประสงค
์ของหลักสูตร
6.1 ปรัชญา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
่มุ
่งมั่นสร
่างบัณฑิต่เรี
ให ยนรู
่กับมืออาชีพเพื่อ่เป
ให่นบุคลากร
สาธารณสุ ข ที่ มี ค วามรู
่และทั ก ษะ สามารถคิ ด วิ เคราะห
่ สั ง เคราะห
่ แก
่ป
่ญหาและพั ฒ นาการ
สาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ ่นผู
เป ่มีจิตอาสา ปฏิบัติงานด
่วยหัวใจความเป
่นมนุษ่และพั
ย
ฒนา
ตนเองอย
่างต
่อเนื่อง
6.2 วัตถุประสงค
์ของหลักสูตร
1. หลั ก สู ต รต
่องการสร
่างบั ณ ฑิ ต่านสาธารณสุ
ด
ข ที่ มี ค วามรู
่และความสามารถด
่าน
วิ ท ยาศาสตร
่ วิ ท ยาศาสตร
่ประยุ ก่ต และสาธารณสุ ข ศาสตร
่ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพื่อตอบสนองความต
่องการกาลังคนด
่านสาธารณสุข ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ
2. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติในการสอบความรู
่เพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนด
่าน
สาธารณสุข หรืออาชีพอิสระ
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล
่ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
3.1 สามารถประเมินสถานการณ
่สุขภาพชุมชน วิเคราะห
่ป
่ญหาและเหตุ่จจั
ป ยทาง
สุขภาพ ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงวางแผนปฏิบัติการในการควบคุม กากับและ
ประเมินผลแผนงานโครงการสาธารณสุข
3.2่งเสริ
ส มสุขภาพ่องกั
ป นโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้อ่น
งต
ดูแลให
่ความช
่วยเหลือ่ป
ผู่วย่งต
ส ่อผู
่ป
่วย่ฟนฟูสภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐาน
แนวคิดแบบองค
่รวม
3.3 ่กระบวนการวิ
ใช
จัยและเลือกใช
่ผลงานวิจัยเพื่อสร
่างองค
่ความรู
่และนวัตกรรม
ในการเสริมสร
่างสุขภาพ่องกั
ป นและควบคุม่ญหาด
ป ่านสาธารณสุขและสิ่งแวดล
่อมอย
่างยั่งยืน
3.4 มีทักษะในการสื่อสาร ่สุ
ให ขศึกษา ่ค
ให าปรึกษาแก
่ผู
่รับบริการ การจัด่กอบรม
ฝ
และพัฒนางานอนามัยชุมชน
3.5 มีทักษะในการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ่าระวั
เฝ ง่ญหาและ
ป
รายงานความเคลื่อนไหว สถานการณ
่ทางสาธารณสุขและป
่จจัยกาหนดป
่ญหาสุขภาพ
3.6 มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาสิทธิของผู
่รับบริการ ่นแบบอย
เป
่างที่ด่านสุ
ีด ขภาพ
และบริการด
่วยหัวใจความเป
่นมนุษ่ย
3.7 มีทักษะในการใช
่เทคโนโลยีส ารสนเทศ ประยุก่วิ
ต ทยาการสมัยใหม
่และภู มิ
่ญญาไทยเพื
ป
่อพัฒนางานสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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3.8 ทางานเป
่นทีม มีภาวะผู
่นา และมีมนุษยสัมพัน่ที
ธ ่ดี สามารถทางานร
่วมกับ
ชุมชนและสาขาวิชาชีพ ภาคส
่วนต
่างๆ เพื่อเสริมสร
่างความเข
่มแข็งของชุมชนด
่านสุขภาพ
3.9 มีจิตอาสาและพัฒ นาตนเองอย
่างต
่อเนื่อง รวมทั้งสามารถปรับตัว่ตามการ
ได
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
7. โครงสร
์างหลักสูตร
โครงสร
์างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ
่มวิชาสังคมศาสตร
่และมนุษยศาสตร
่
กลุ
่มวิชาภาษา
กลุ
่มวิชาคณิตศาสตร
่และวิทยาศาสตร
่
กลุ
่มวิชาการเรียนรู
่ผ
่านกิจกรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ
กลุ
่มพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ
่มวิชาชีพ
การฝ
่กปฏิบัติประสบการณ
่
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

30 หน
์วยกิต
10
12
6
2
102 หน
์วยกิต
31
57
14
6 หน
์วยกิต
138 หน
์วยกิต
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8. ตารางแสดงรายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร
นักศึกษาชั้น่ที
ป ่1
นักศึกษาชั้น่ที
ป ่2
นักศึกษาชั้น่ที
ป ่3
นักศึกษาชั้น่ที
ป ่4
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
อารยธรรมและ
ประวัติศาสตร
่
ศิล่ป

สิ่งแวดล
่อมกับ
ชีวิต

คณิตศาสตร
่ใน
ชีวิตประจาวัน

เศรษฐศาสตร
่ใน
ชีวิตประจาวัน

สังคมและ
วัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
3

การเรียนรู
่ผ
่าน
กิจกรรม 1

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
2

การคิด การ
สื่อสารและการ
แก
่ป
่ญหา
สื่อและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กฎหมายทั่วไป

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
4
วิทยาการ
ระบาด

เศรษฐศาสตร
่
สาธารณสุข
การวิจัยทาง
สุขภาพและ
ชีวสถิติ

สุขศึกษาและ
พฤติกรรม
ศาสตร
่
สุขาภิบาลและ
อนามัย
สิ่งแวดล
่อม

จุลชีววิทยา
สาหรับการเรียน
่านสุ
ด ขภาพและ
สาธารณสุข
ชีวเคมีทาง
โภชนาการ

พยาธิวิทยาและ
อาการวิทยา

การเรียนรู
่ตลอด
ชีวิตกับวิถี
สุขภาพชุมชน

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

กฎหมาย
เกี่ยวกับสุขภาพ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล
่อม
การส
่งเสริม
สุขภาพและการ
ดูแลผู
่สูงอายุ

การดูแลสุขภาพ
แบบองค
่รวม

เภสัช
สาธารณสุข

การบาบัดโรค
เบื้อ่น
งต

การดูแลสุขภาพ
ที่าน
่บ

การเรียนรู
่ผ
่าน
กิจกรรม 2

การส
่งเสริม
สุขภาพในชุมชน

การป
่องกันและ
ควบคุมโรคไม
่
ติด่อ
ต

การจัดการสา
ธารณภัย

การประสัมพัน่ธ
และสื่อผสมทาง
สุขภาพและ
สาธารณสุข

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
1

กายวิภาค
ศาสตร
่และ
สรีระวิทยา
พื้นฐาน

การป
่องกันและ
ควบคุม
โรคติด่อ
ต

การปฐม
พยาบาล

จริยธรรม
วิชาชีพ
สาธารณสุข

ทักษะพื้นฐาน
การเรียนรู
่ด
่าน
สุขภาพและ
สาธารณสุข

เลือกเสรี 1

เลือกเสรี 2

จิตวิทยาและ
การให
่
คาปรึกษาทาง
สุขภาพ

โภชนาการ การ
จัดการอาหาร
ปลอดภัย และ
การคุ
่มครอง
่บริ
ผู โภค

การบริหารงาน
สาธารณสุข

ภาวะผู
่นาเพื่อ
พัฒนาสุขภาพ
และสร
่างความ
่มแข็
เข งใน
ชุมชน
การอนุรัก่และ
ษ
หลักการดูแล
สร
่างคุณ่า
ค
่ป
ผู่วยเรื้อรัง
ทรัพยากร
ทางการ
สาธารณสุขใน
ชุมชน
สุขภาพและพหุ การดูแลแบบ
วัฒนธรรม
ประคับประคอง
ในชุมชน

สัมมนาด
่าน
สาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

การบูรณาการ
การเรียนกับการ
ทางานวิชาชีพ
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หมวดที่ 2
แนะนารายวิชาการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
PUBH 491 การบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
(Work Integrated Learning for Career)
จานวนหน
์วยกิต

14

หน
่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
่กปฏิ
ฝ บั ติ การบู รณาการการเรียนกั บการท างานวิชาชีพ ในรูปแบบการปฏิ บัติ งานในสถาน
บริ ก ารสุ ขภาพด
่านสาธารณสุ ขและชุ ม ชน โรงเรี ยน รวมทั้ งสถานประกอบการอื่ น ๆ ทั้ งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยการบูรณาการความรู
่ด
่านสาธารณสุขมาใช
่ในการฝ
่กปฏิบัติตั้งแต
่การฝ
่ก
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง เพื่อการดูแลสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เริ่มจากการบูรณา
การความรู
่มาใช
่ในการดูแลอนามัย่วนบุ
ส คคล และสุขาภิบาลเบื้อ่นการป
งต ่องกันและควบคุมโรคติด่อ
ต
และโรคไม
่ติด่อ
ต การปฐมพยาบาล อนามัยสิ่งแวดล
่อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยการสร
่าง
เสริมสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต
่น การฝ
่กปฏิบัติรวบยอดโดยใช
่วิธีการวิจัยในการแก
่ป
่ญหาด
่าน
สาธารณสุขของชุมชน ตามขั้นตอนการวิจัยคือ 1) การประเมินและวินิจฉัยชุมชนเพื่อหาป
่ญหา 2)
การวิเคราะห
่และเรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ของป
่ญหา 3) เลื อ กแก
่ป
่ญหาอย
่างน
่อย 1 เรื่อ ง 4) ตั้ ง
วัตถุป ระสงค
่ 5) การวางแผนหาวิธีการแก
่ป
่ญหาร
่วมกับชุม ชน 6) ประเมิน ผลลั พ่ธ 6) สรุป และ
นาเสนอผลการศึกษา
2. ความสาคัญของการฝ
์กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห
่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 24
(3) ระบุ่การจั
ให ดการศึกษาทุกระดับ่องจั
ต ดกิจกรรมให
่ผู
่เรียนได
่เรียนรู
่จากประสบการณ
่จริง่กการ
ฝ
ปฏิบัติ่ท
ให าได
่ คิด่นในทุ
เป
กกลุ
่มสาขาวิชาชีพ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุ ม ชน พ.ศ. 2556 มาตรา 3 วรรค 2 กล
่าวว
่า “การประกอบวิ ช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุ ม ชน”
หมายความว
่า การกระท าการสาธารณสุ ข่อบุ
ต ค คล ครอบครัว ชุ ม ชน และอนามั ยสิ่ งแวดล
่อม
ดั่อไปนี
งต ้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

12

่มื
คู อการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1) การส
่งเสริมการเรีย นรู
่ การแนะนาและให
่คาปรึกษาเกี่ยวกับการส
่งเสริมสุขภาพ การ
่องกั
ป นโรค การควบคุมโรค การบาบัดโรคเบื้อ่น
งต และการฟ
่นฟูสภาพ่อบุ
ต คคล ครอบครัว และ
ชุมชนโดยการผสมผสานต
่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป
่นองค
่รวม
2) การประยุ ก่หลั
ต ก วิ ท ยาศาสตร
่ โดยการกระท าด
่านการอาชี ว อนามั ย และอนามั ย
สิ่งแวดล
่อมเพื่อการควบคุม่องกั
ป น่จจั
ป ยที่ทาให
่เกิดโรค และลดความเสี่ยง การเจ็บ่วยต
ป ่อบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
3) การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้อ่น
งต การดูแลให
่ความช
่วยเหลือ่ป
ผู่วย
การสร
่างเสริมภูม่มกั
ิคุ นโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ
่และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนด
4) การตรวจประเมินอาการเจ็บ่วย
ป และการช
่วยเหลือ่ป
ผู่วยเพื่อการส
่งต
่อตามหลักเกณฑ
่
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, หน
่า 19)
จากข
่อบัญญัต่างต
ิข ่น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
่ คณะสาธารณสุขศาสตร
่ มหาวิทยาลัย
เนชั่ น จึ ง่ความส
ให
าคั ญ่อการเรี
ต
ย นรู
่จากสถานการณ
่จริง โดยมี ก ารวางแนวทางการเรีย นรู
่ให
่
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู
่ภาคทฤษฎีไปสู
่การปฏิบัต่จริ
ิได ง พัฒนาความสามารถในการปรับตัว
และการแก
่ไขป
่ญหาที่เกิดขึ้น จากการทางานงานและภายในองค
่กร ซึ่งการฝ
่กปฏิบัติประสบการณ
่
วิชาชีพมีการออกแบบการจัดการศึกษาโดยมีการบูรณาการจากการเรียนรู
่จากสถานศึกษาสู
่การฝ
่ก
ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาเป
่นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่วยให
่งช ่นักศึกษามีโอกาสในการประยุก่ใช
ต่
ความรู
่กับ ทั กษะการทางาน และพั ฒ นาทั กษะเฉพาะด
่านที่ สั มพั น่กั
ธ บ วิช าชีพ รวมถึงการเรียนรู
่
ลักษณะของการทางานในแหล
่งงานจริง่อนส
ก าเร็จการศึกษา เพื่อสร
่างคุณภาพและความพร
่อมของ
นักศึกษาในการเข
่าสู
่ตลาดแรงงานเมื่อสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
่ กาหนดให
่นักศึกษาทุกคนต
่องเข
่ารับและผ
่านการฝ
่กปฏิบัติการบูรณาการ
การเรียนกับการท างานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลส
่งเสริม สุ ขภาพตาบลและ/หรือ โรงพยาบาลชุ มชน
ภายใต
่การดูแลของอาจารย
่พี่เลี้ยงและอาจารย
่นิเทศ
ทั้ งนี้ ก ารฝ
่กปฏิ บั ติ งานจะมี่มื
คู อส าหรับ การฝ
่กปฏิ บั ติ บู รณาการการเรีย นกั บ การท างาน
วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร
่ ซึ่ง่เป
ใช่นแนวทางสาหรับการฝ
่กทางานในสถานที่จริงภายใต
่การแนะนา
่วยเหลื
ช
อของผู
่มีป ระสบการณ
่มากกว
่า เพื่อ่เกิ
ให ดการพัฒ นาทักษะในการทางาน วิธีการทางาน
วิธีการตัดสินใจ การปรับ ปรุงคุณภาพงาน และการใช
่เวลาการทางานอย
่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาทักษะด
่านมนุษยสั มพัน่ธ กริยาท
่าทาง วาจา การวางตน การแต
่งกาย การมีสัมมาคารวะ
และการรักษาจรรยาบรรณ ตลอดจนการปฏิบัต่อเพื
ิต ่อนร
่วมงาน ซึ่ง่นการเรี
เป
ยนรู
่และฝ
่กตนให
่มี
ความพร
่อมและความสามารถในการประกอบอาชีพและการเป
่นคนดีของสังคม รวมถึง่อให
ก ่เกิด
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คู อการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
ประโยชน
่สูงสุด่อการพั
ต
ฒนาคุณภาพของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพองค
่กรวิชาชีพสาธารณสุข่ดี
ให
มากยิ่งขึ้น่อไป
ต
3. จุด์งหมายของการฝ
มุ
์กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. สามารถประยุก่องค
ต ่ความรู
่และทักษะการปฏิบัติงานด
่านการสาธารณสุข มาใช
่ในการ
ท างานร
่วมกั บ สถานบริ ก ารสุ ข ภาพ หรื อ สถานประกอบการด
่านสุ ข ภาพทั้ ง ในองค
่การภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนได
่อย
่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนากระบวนการแก
่ป
่ญหาอย
่างมี่วนร
ส ่วมกับชุมชน ตั้งแต
่การประเมินสถานการณ
่
สุขภาพ การวิเคราะห
่ป
่ญหาและเหตุ่จจั
ป ยทางสุขภาพ รวมถึงการวางแผนปฏิบัติการ การดาเนินงาน
และประเมินผลโครงการมาใช
่ในการแก
่ไขป
่ญหาสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได
่อย
่าง
เหมาะสม
3. สามารถใช
่กระบวนการวิจัยในการพั ฒ นางานด
่านสาธารณสุ ข การพั ฒ นานวัตกรรม
สุขภาพ และการแกไขป
่ญหาสุขภาพที่มีความซับ่อนได
ซ ่อย
่างเหมาะสม
4. มีภาวะการเป
่นผู
่นาทางด
่านสุขภาพที่เหมาะสมและสามารถใช
่ทักษะด
่านการสื่อสารและ
ทักษะด
่านเทคโนโลยีในการทางานเป
่นทีม และการทางานร
่วมกับ่อื
ผู ่น่อย
ได ่างมีประสิทธิภาพ
5. สามาถให
่คาปรึกษา คาแนะนา จัด่กอบรม
ฝ
จัดท าโครงการ และการบริการวิช าการ
สาธารณสุข่วมกั
ร บชุมชนและสาขาวิชาชีพภาคส
่วนต
่าง ๆ สาหรับการพัฒนางานสุขภาพในชุมชนได
่
อย
่างเหมาะสม
6. มีระเบียบวินัย ตรงต
่อเวลา ทางานโดยคานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมถึง่าใจวั
เข ฒนธรรมขององค
่กรและบริบทของอาชีพตลอดจนสามารถปรับตัว่เข
ให่ากับการ
ทางานในวิชาชีพ่อย
ได ่างเหมาะสม
4. ประโยชน
์ที่คาดว
์าจะได
์รับจากการฝ
์กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. นักศึกษาได
่รับประสบการณ
่จริงจากการนาองค
่ความรู
่มาประยุก่ใช
ต่กับการปฏิบัติ งาน
่านการสาธารณสุ
ด
ขในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2. นักศึกษาได
่รับประสบการณ
่จริงจากการใช
่กระบวนการมี่วนร
ส ่วมกับชุมชนแก
่ไขป
่ญหา
สุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
3. นักศึกษามีประสบการณ
่จริ่านการท
งด
างานวิจัย่วมกั
ร บชุมชนในการจัดการป
่ญหาสุขภาพ
4. นักศึกษาได
่พัฒนาทักษะด
่านการสื่อสารและการใช
่เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
การทางานสหวิชาชีพและบุคลากรด
่านสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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่มื
คู อการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
5. นักศึกษาได
่รับประสบการณ
่จริงในการเป
่นผู
่นาและการทางานเป
่นทีม่านการบริ
ผ
การ
วิชาการ การจัดทาโครงการ กิจกรรม และการให
่คาปรึกษาในชุมชน
6. นักศึกษาได
่พัฒ นาทักษะการทางานตามหลั กจรรยาบรรณและมีเจตคติที่ด่อวิ
ีต ช าชีพ
สามารถปรับตัว่อสภาพแวดล
ต
่อมในการทางานที่หลากหลายในชุมชน
7. นักศึกษามีประสบการณ
่และความพร
่อมสาหรับการทางานในสถานบริการสุขภาพตาม
บทบาทที่รั
ไ่ ด บมอบหมายอย
่างถูก่องและเหมาะสม
ต
5. ขั้นตอนของการดาเนินงานของรายวิชา
วิชาการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพสาธารณสุข ่แบ
ได ่งกระบวนการของการฝ
่ก
ปฏิบัต่
ิไว 3่วนประกอบด
ส
่วย
์วนที
ส ่ 1 การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร
่อมก
่อนการฝ
่กปฏิบัติ
์วนที
ส ่ 2 การฝ
่กปฏิบัติ ขอบเขตการฝ
่ก และการนิเทศงาน
์วนที
ส ่ 3 การป
่จฉิมนิเทศและการประเมินผลการฝ
่กปฏิบัติ
ซึ่งแต
่ละส
่วนมีรายละเอียดของการดาเนินงาน ดังนี้
์วนที
ส ่ 1 : การเตรียมความพร
์อมและการปฐมนิเทศก
์อนการฝ
์กปฏิบัติ
1.1 ความสาคัญของการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร
์อม
1. เพื่อ่นั
ให กศึกษาเข
่าใจในกระบวนการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางาน
วิชาชีพ
2. เพื่อเตรียมความพร
่อมและแนวทางปฏิบัติตนให
่เหมาะสมต
่อการฝ
่กปฏิบัติงาน
่วมกั
ร บหน
่วยงานภายนอก
3. เพื่ อ ให
่นั ก ศึ ก ษาได
่เข
่าใจแนวทางการฝ
่กปฏิ บั ติ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และการ
ประเมินผลการฝ
่กปฏิบัติงาน
1.2 การเตรียมความพร
์อมก
์อนการฝ
์กปฏิบัติ
1.2.1 การเตรียมความพร
่อมสถานที่กปฏิ
่ฝ บัติ ประกอบด
่วย
1) การพิจารณาคัดเลือกสถานที่กปฏิ
่ฝ บัติ
2) ประสานงานและแต
่งตั้งอาจารย
่พี่เลี้ยง
3) การจัดกลุ
่มนักศึกษาและจัดทาคู
่มือ่กปฏิ
ฝ บัติ
4) จัดทาบันทึกขออนุญาตส
่งตัวนักศึกษาเข
่าสถานที่กปฏิ
่ฝ บัติ
5) อบรมทบทวนความรู
่และปฐมนิเทศนักศึกษา
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คู อการฝ
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1.2.2 การทบทวนองค
่ความรู
่และทักษะการทางานของนักศึกษาก
่อนฝ
่กปฏิบัติ โดย
่ระยะเวลาในการอบรม
ใช
1 สัปดาห
่มีหัว่อการอบรม
ข
ดังนี้
1)่านการส
ด ่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน
2)่านการป
ด ่องกันและควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย
3)่านการตรวจประเมิ
ด
น การบาบัดโรคเบื้อ่น
งต การดูแลช
่วยเหลือ
การฟ
่นฟูสภาพและการส
่งต
่อ
4)่านอาชี
ด
วอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล
่อม
5)่านการบริ
ด
หารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข
1.3 การปฐมนิเทศการฝ
์กปฏิบัติ
1.3.1 แนะนาคู
่มือการฝ
่กปฏิบัติงานและแบบบันทึก่อมู
ข ลในเอกสาร ประกอบด
่วย
1) แบบบันทึกประวัตินักศึกษาฝ
่กงาน
2) อธิบายขอบเขตของการฝ
่กปฏิบัติ
3) อธิบายขั้นตอนการฝ
่กปฏิบัติตามขอบเขตงานแต
่ละด
่าน
4) อธิบายแนวทางในการจัดทารายงานผลการฝ
่กปฏิบัติ
5) อธิบายแบบฟอร
่มตามคู
่มือ่กปฏิ
ฝ บัติ
6) อธิบายวิธีการวัดผลและประเมินผล
7) อธิบายเกณฑ
่การสาเร็จการฝ
่กปฏิบัติ
1.3.2 ชี้แจงระเบียบการฝ
่กปฏิบัติงาน ประกอบด
่วย
1) ระเบียบและเงื่อนไขของการฝ
่กปฏิบัติงาน
2) ระเบียบการแต
่งกาย และเครื่องแบบสาหรับ่ในการฝ
ใช ่กปฏิบัติงาน
3) ระเบียบการปฏิบัติตนขณะการฝ
่กปฏิบัติงาน
1.4์วงเวลาในการจั
ช
ดปฐมนิเทศและการเตรียมความพร
์อมก
์อนการฝ
์กปฏิบัติ
กาหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร
่อมอย
่างน
่อย 2-4 สัปดาห
่่อนส
ก ่ง
นักศึกษาออกฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1.5. ์ที
ผู ่เกี่ยวข
์องในการปฐมนิเทศ
1. หน
่วยงานที่เกี่ยวข
่องกับการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
2. วิทยากร ่ามี
(ถ )
3. อาจารย
่นิเทศ
4. นักศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

16

่มื
คู อการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
์วนที
ส ่ 2 : บทบาท หน
์าที่และแนวทางการนิเทศการฝ
์กปฏิบัติ
2.1 บทบาทและหน
์าที่ของนักศึกษาฝ
์กปฏิบัติ
1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
2. นักศึกษาเข
่ารับการปฐมนิเทศและปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติสาหรับการฝ
่กการบูร
ณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
3. เมื่อครบกาหนดการฝ
่กงานให
่นาหนังสื อ่งตั
ส วกลั บพร
่อมด
่วยสมุดบั นทึกการ
่กงานใบลงเวลาการปฏิ
ฝ
บัติงาน
4. นักศึกษาเข
่าร
่วมการสัมมนาระหว
่างการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางาน
วิชาชีพ ่ามี
(ถ )
5. นักศึกษาเข
่าร
่วมสัมมนาและป
่จฉิมนิเทศตามปฏิทินการฝ
่กการบูรณาการการ
เรียนกับการทางานวิชาชีพ
2.2 การลงเวลาปฏิบัติงาน
1. นักศึกษาจะต
่องปฏิบัติงานให
่ทันตามเวลาที่ห่วยฝ
น ่กการบูรณาการการเรียนกับ
การทางานวิชาชีพ่อนก
ก าหนด และไม
่กลับ่อนเวลาที
ก
่สถานที่กปฏิ
ฝ่
บัติกาหนด
2. นักศึกษาจะต
่องเซ็นชื่อ ลงเวลามาและกลับ ตามแบบฟอร
่มในเอกสารคู
่มือการ
่กปฏิ
ฝ บัติที่กาหนดไว
่ หรือปฏิบัติตามวิธีการลงเวลามาและกลับตามที่ห่วยงานที
น
่นักศึกษาเข
่ารับการ
่ก
ฝ ปฏิบัติกาหนดให
่
3. หากมี เหตุ จ าเป
่นต
่องลาหยุ ด การฝ
่กประสบการณ
่ต
่องชี้ แ จงเหตุ ผ ลและใช
่
แบบฟอร
่มการลาตามที่กาหนดไว
่ในคู
่มือ่กปฏิ
ฝ บัติ
4. การฝ
่กปฏิบัติมีระยะเวลาตั้งแต
่วันที่ 7 มกราคม ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
โดยกาหนดให
่มีชั่วโมงของการฝ
่กปฏิบัต่ต่
ิไม ากว
่า 600 ชั่วโมง
2.3 การแต
์งกายของนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาต
่องแต
่งกายตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย หรือ ตามระเบี ย บการฝ
่ก
ปฏิบัติงาน หรือตามที่ห่วยงานฝ
น ่กปฏิบัติกาหนด
2.4 บทบาทและหน
์าที่ของอาจารย
์นิเทศและอาจารย
์พี่เลี้ยง
2.4.1 อาจารย
่พี่เลี้ยงประจาหน
่วยงาน มีห่าที
น ่ดังนี้
1) ่ค
ให าแนะนาแก
่นักศึกษาในปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงให
่นักศึกษาทราบถึง
ลั ก ษณะงาน การบริห ารงานในหน
่วยงาน และระเบี ย บหรือ่อปฏิ
ข บั ต่างๆ
ิ ต ที่
นักศึกษาต
่องยึดถือปฏิบัติ
2) ประสานงาน และควบคุมดูแล ความประพฤติ และการฝ
่กงานของ
นักศึกษาฝ
่กงาน ตลอดจนรักษาความปลอดภัยแก
่นักศึกษาตามสมควร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
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3) ปรึกษาหารือกับอาจารย
่นิเทศในเรื่อ่อไปนี
งต ้
- จุดประสงค
่ ขอบข
่ายงาน และชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข
่องกับการ
่กงานของนั
ฝ
กศึกษา
- เมื่อนักศึกษามี่ญหา
ป รวมกันวางแผนเพื่อแก
่ไข
4) ตรวจและลงนามรับทราบในสมุดบันทึ กการฝ
่กงานประจาวัน พร
่อมทั้ง
่ข
ให่อเสนอแนะ
5) ประสานงานกับสาขาวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย
6) ประเมินผลการฝ
่กงานของนักศึกษาตามแบบประเมินผลนาส
่งสถาบัน
7) ่ความคิ
ให
ดเห็นและเสนอเกี่ยวกับการฝ
่กงานของนักศึกษากับสาขาวิชา
คณะ และมหาวิทยาลัย
2.4.2 อาจารย
่นิเทศ มีห่าที
น ่ดังนี้
1) ประสานงานระหว
่างหน
่วยงานที่รับผิดชอบการฝ
่กงานของสถาบันกับ
แหล
่งฝ
่กงาน
2) ่าร
เข่วมปฐมนิเทศก
่อนฝ
่กงาน
3) จัด่งนั
ส กศึกษาไปยังแหล
่งฝ
่กงาน
4) ปรึกษาหารือกับอาจารย
่พี่เลี้ยงประจาหน
่วยของแหล
่งฝ
่กงานในเรื่อง
่อไปนี
ต ้
- จุดประสงค
่ ขอบข
่าย และชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข
่องกับการ
่กงานของนั
ฝ
กศึกษา
- เมื่อนักศึกษามี่ญหา
ป ่วมกั
ร นวางแผนเพื่อแก
่ไข
5) นิเทศช
่วยเหลือ แนะนา และตรวจสมุดบันทึกการฝ
่กงานประจาวัน
ของนักศึกษา
6) ประเมินผลการฝ
่กงานของนักศึกษาตามแบบประเมินผล
7) ่วมสั
ร มมนาและป
่จฉิมนิเทศหลั่กงานตามปฏิ
งฝ
ทินการฝ
่กงาน
8) รวบรวมแบบประเมินผลและหน
่วยงานที่รับผิดชอบการฝ
่กงานตาม
เวลาที่กาหนด
2.5 จานวนครั้งในการนิเทศ
การนิเทศการฝ
่กปฏิบัติของนักศึกษาอย
่างน
่อย 4-6 ครั้งตลอดระยะเวลาของการฝ
่ก
ทั้งนี้ขึ้นอยู
่กับดุลพินิจของอาจารย
่นิเทศและอาจารย
่พี่เลี้ยงทีจ่ ะกาหนดเวลาในการนิเทศแต
่ละครั้ง
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์วนที
ส ่ 3 : การประเมินผลและการป
์จฉิมนิเทศการฝ
์กปฏิบัติงาน
3.1 การประเมินผล
การประเมินผลจะพิจารณาจากผลงานที่ฝ
่ได่กปฏิบัติด่อไปนี
ังต ้
1. เวลาในการฝ
่กงาน่องมี
ต เวลาครบตามที่กาหนดไว
่ตามหลักสูตรของสาขาวิชาฯ
และมหาวิทยาลัยฯ
2. การเข
่าร
่วมปฐมนิเทศ การสัมมนาหลังการฝ
่ก การป
่จฉิมนิเทศ
3. การประเมินผล ของอาจารย
่นิเทศ และอาจารย
่พี่เลี้ยงประจาหน
่วยงาน ่องได
ต ่
คะแนนไม
่ต่ากว
่าร
่อยละ 60
4. ภาคนิพนธ
่/รายงานการวิจัย
5. เกณฑ
่การตัดสินใจ (เป
่นไปตามระเบียบข
่อบังคับของมหาวิทยาลัย)
6.่ประเมิ
ผู
นประกอบด
่วยฝ
่ายต
่าง ๆ ดังนี้
- ่ายสถาบั
ฝ
น ่แก
ได ่ อาจารย
่นิเทศ
- ่ายสถานที
ฝ
่กงานภายนอก
่ฝ
่แก
ได ่ หัวหน
่าหน
่วยงานหรือ่ที
ผู ่รั
่ได บ
มอบหมายจากหัวหน
่าหน
่วยงานแล
่วแต
่กรณี
7. กาหนดการส
่งแบบประเมิน่อนจะถึ
ก
งวันสิ้นสุดกระบวนการฝ
่ก ทางสาขาวิชาฯ
จะแจ
่งกาหนดวันที่ขอรับแบบประเมินผลจากหน
่วยฝ
่กประสบการณ
่ให
่ทราบ โดยแบบประเมินจะอยู
่
ในส
่วนท
่ายของคู
่มือการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
3.2 การป
์จฉิมนิเทศ
1. สาขาวิชาฯ่ายวิ
ฝ ชาการเป
่นผู
่ดาเนินการป
่จฉิมนิเทศ
2. จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝ
่กงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
่จากแหล
่งต
่างๆ
่าเป
(ถ ่นไปได
่)
3. ่นั
ให กศึกษาแต
่ละคนได
่เสนอป
่ญหาวิธีแ่ไข
ก จากประสบการณ
่การฝ
่กงานและ
เขียนรายงานส
่งอาจารย
่นิเทศ
4. นักศึกษา อาจารย
่นิเทศ สาขาวิชาฯ คณะวิชา่ายวิ
ฝ ชาการ ่าร
เข่วมป
่จฉิมนิเทศ
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6. ตารางแผนการนิเทศ
สาหรับ่ในนิ
ใช เทศการฝ
่กปฏิบัติของนักศึกษาชั้น่ที
ป ่ 4 ภาคเรียนที่ 2่การศึ
ป กษา 2561
ลาดับที่
ชื่อหน
์วยงาน
วัน/เดือน/ป
์ ที่ทาการนิเทศ (พ.ศ. 2562)
1
2
3
4
5
6
7

7-31 ม.ค.

1-28 ก.พ.

1-31 มี.ค. 1-30 เม.ย.

1-10 พ.ค.

โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านโทกหัว่าง
ช
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านศรีหมวดเกล
่า
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านต
่นธงชัย
สัปดาห
่ที่
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
2 หรือ 4
ตาบลบ
่านต
่นมื่น
ของเดือน*
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านท
่าโทก
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านม
่วงแงว
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านท
่าขัว

สัปดาห
่ที่
2 หรือ 4
ของเดือน*

สัปดาห
่ที่
2 หรือ 4
ของเดือน*

สัปดาห
่ที่ 2
ของเดือน*

สัปดาห
่ที่
2 หรือ 4
ของเดือน*

หมายเหตุ *สัปดาห
่ในการออกนิเทศการฝ
่ก อาจปรับเปลี่ยนได
่ขึ้นอยู
่กับความเหมาะสมของ
แหล
่งฝ
่กปฏิบัติแ่ละพื
ต ้นที่
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7. ตารางแผนการฝ
์กปฏิบัติ
ตารางฝ
์กปฏิบัติงานเสริมสร
์างวิชาชีพสาธารณสุข ประจาป
์การศึกษา 2561
ระยะเวลาการฝ
่กปฏิบัติ ตั้งแต
่วันที่ 7 มกราคม 2562 – 10 พฤษภาคม 2562
มกราคม 2562
กุมภาพัน์ธ 2562

2562

2562

28 - 31

1

4-8

11 - 15

18 - 22

25 – 28

1

4-8

11 - 15

18 - 22

25 - 29

1-5

8 - 12

15 - 19

22 - 26

29 - 30

1-3

6 - 10

13 - 17

2562

21 - 25

พฤษภาคม

14 - 18

เมษายน

7 – 11
์กระดั
ฝ บ
บุคลล
์กระดั
ฝ บ
ครอบครัว
์กระดั
ฝ บ
ชุมชน

มีนาคม

















































หมายเหตุ
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์กประสบการณ
ฝ
์วิชาชีพภาคสนาม

 ์งรู
ส ป์มรายงานก
เล
์อนสัมมนา และงานที์รั
่ได บมอบหมาย
 สัมมนาผลการฝ
์กปฏิบัติภาคสนาม
 ์งรู
ส ป์มรายงานหลั
เล
งสัมมนา
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หมวดที่ 3
ระเบียบการฝ
์กปฏิบัติงาน
นักศึกษาต
่องถือปฏิบัติตามระเบียบ่อบั
ข งคับ คาสั่งหรือ่อก
ข าหนดตามระเบียบนี้และหรือ
ตามระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัยและหน
่วยงานที่ก
่ฝ การบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. วินัยและการรักษาวินัย นักศึกษาต
่องปฏิบัติดังนี้
(1) นักศึกษาต
่องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุก
โอกาส
(2) นักศึกษาต
่องรักษาไว
่ซึ่งความสามัคคี ความเป
่นระเบียบเรียบร
่อย และชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัย
(3) นักศึกษาต
่องประพฤติตนเป
่นสุภาพชน ่ประพฤติ
ไม
ในสิ่งที่นามาซึ่งความเสื่อมเสียแก
่
ตนเอง บิดา มารดา่ปกครอง
ผู
มหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพ
(4) นักศึกษาต
่องเชื่อ่งค
ฟ าสั่งของอาจารย
่หรือ่ดู
ผู แลนักศึกษาโดยเคร
่งครัด
(5) นักศึกษาต
่องไม
่มีและ/หรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ม่วนผสมของแอลกอฮอล
ีส
่ รวมถึงมี
กลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
่ระหว
่างปฏิบัติงาน
(6) นักศึกษาจะต
่องไม
่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติด่ในครอบครองหรื
ไว
อจาหน
่าย
(7) นักศึกษาต
่องไม
่เล
่นหรือมี่วนเกี
ส ่ยวข
่องสนับสนุนการพนันใด ๆ
(8) นั ก ศึ ก ษาต
่องไม
่กระท าตนให
่เป
่นผู
่มี ห นี้ สิ น่นพ
ล ่นตั ว จนมี เรื่ อ งเสี ย หายถึ ง่อื
ผู ่ น หรื อ
สถานศึกษา
(9) นักศึกษาต
่องไม
่นาสิ่งผิดกฎหมายเข
่ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หน
่วยฝ
่ก การบูรณาการ
การเรียนกับการทางานวิชาชีพ หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว
่ในครอบครอง
(10) นักศึกษาต
่องไม
่มีหรือพกอาวุธ หรือวัตถุระเบิด
(11) นักศึกษาต
่องไม
่ก
่อหรือมี่วนเกี
ส ่ยวข
่องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด
่วยกันหรือกับ
่อื
ผู น่
(12) นักศึกษาต
่องไม
่ลักขโมย ยักยอก หรือทาลายทรัพ่สอนของผู
ย
่อื่น หรือของมหาวิทยาลัย
และแหล
่งฝ
่กภาคปฏิบัติ
(13) นักศึกษาต
่องไม
่กระทาการอันใด ซึ่ง่ชื
ได ่อ่าเป
ว ่นผู
่ประพฤติชั่ว ่น
เช กระทาผิดศีลธรรม
ทางด
่านชู
่สาว กระทาการใดหรือยอมให
่ผู
่อื่นกระทาการใดซึ่งอาจทาให
่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง
มหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพ
(14) นักศึกษาต
่องไม
่ทุจริต รายงานเท็จ ปลอมแปลงรายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร
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(15) นั กศึ ก ษาต
่องพึ งระวั งในการวางตน ทั้ งในด
่านพฤติ ก รรมและวาจา มิ ่เกิ
ให ด ความ
เสื่อมเสีย่อตนเองและมหาวิ
ต
ทยาลัย
(16) ในการศึกษาภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะต
่องปฏิบัต่วยความรู
ิด
่ วิจารณญาณและความ
รอบคอบ มิ่เกิ
ให ดความเสียหายแก
่ผู
่ใช
่บริการ โดยปฏิบัติดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กาหนด
(ข) ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน
่าที่ที่รับผิดชอบภายใต
่กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
และสถานที่กปฏิ
่ฝ บัติงาน
(ค) เคารพในสิทธิและพิทัก่สิ
ษ ทธิของผู
่ใช
่บริการ (สิทธิ่ป
ผ่วย)
ู
โดยเคร
่งครัด
(ง) รายงานอาจารย
่นิเทศหรือ่ดู
ผู แลนักศึกษาทราบโดยทันทีที่ปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือมีเหตุการณ
่ไม
่ปกติเกิดขึ้น
(จ) มีมนุษยสัมพัน่ที
ธ ่เหมาะสมต
่อผู
่ใช
่บริการ่ร
ผู่วมงานและผู
่ที่เกี่ยวข
่อง
(ฉ) มีความซื่อสัต่ต
ย่อผู
่ใช
่บริการ่ร
ผู่วมงานและผู
่ที่เกี่ยวข
่อง
(ช) ่ความร
ให ่วมมือ่อผู
ต ่ร
่วมงานตามความเหมาะสม
(ซ) ่ปฏิ
ไม บัติกิจกรรมอื่นในเวลาปฏิบัติงานโดยมิ่รั
ได บอนุญาตจากอาจารย
่นิเทศหรือ
่ดู
ผู แลนักศึกษา
(ฌ) ในขณะปฏิ บั ติ ง าน เมื่ อ มี ก รณี จ าเป
่นใดก็ ต ามที่องออกนอกสถานที
่ต
่ก
่ฝ
ปฏิบัติงาน่องได
ต ่รับอนุญาตจากอาจารย
่อาจารย
่พี่เลี้ยง หรือ่ดู
ผู แลนักศึกษาก
่อน
(ญ) ในกรณีที่นักศึกษาต
่องปฏิบัติงานนอกเหนือจาก วัน เวลาที่กาหนด่องได
ต ่รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย
่อาจารย
่พี่เลี้ยง หรือ่ดู
ผู แลนักศึกษาก
่อน
2. โทษทางวินัยในการฝ
์ก
2.1 โทษทางวินัยมี 7 สถานะ
(1)่ากล
ว ่าวตักเตือน
(2) ภาคทัณ่ฑ
(3) ควบคุมความประพฤติ
(4) ตัดคะแนนความประพฤติหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน
(5) ยืดเวลาการสาเร็จการศึกษา
(6) พักการศึกษา
(7) ่พ
ให่นสภาพจากการเป
่นนักศึกษา
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ในการพิจารณาโทษแต
่ละระดับจะเป
่นการพิจารณาระหว
่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และหน
่วยฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ โดยมีระดับความผิด และโทษแต
่ละสถาน
ดังนี้
2.2 ระดับความผิดแบ
์งเป
์น 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับที่ 1 ่นการประพฤติ
เป
ผิดระเบียบวินัยที่ทาให
่เกิดความเสื่อมเสีย่อตนเอง
ต
และผู
่อื่นเล็ก่อย
น ตัวอย
่างเช
่น
(ก) แต
่งกายไม
่สุภาพ ่ถู
ไม ก่องตามระเบี
ต
ยบของมหาวิทยาลัย
(ข) รบกวนความสงบเรียบร
่อย่อเหตุ
ก ราคาญ
(ค) ่รั
ไม กษาระเบียบของมหาวิทยาลัยและแหล
่งฝ
่กภาคปฏิบัติ
(ง) สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยและสถานที่กปฏิ
่ฝ บัติงาน
(จ) ่ตั
ไม ้งใจเล
่าเรียนและไม
่กระทาการใด ๆตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ฉ) ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม
่ประพฤติตามคาสั่งของอาจารย
่ หรือ่ดู
ผู แล
นักศึกษา ซึ่งสั่งโดยหน
่าที่โดยชอบด
่วยกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัย ทาให
่มีผลเสียหาย
เล็ก่อย
น
(ช) การฝ
่กปฏิบัติงานผิดพลาด แต
่ไม
่เป
่นอันตรายแก
่ผู
่ใช
่บริการและหรือ
เสียหายต
่อทรัพ่สิ
ย น โดยไม
่เสื่อมเสียชื่อเสีย่อมหาวิ
งต
ทยาลัยและวิชาชีพ
(ซ) ความผิดอื่นที่เทียบได
่ในระดับเดียวกัน
(2) ระดับที่ 2 ่นการประพฤติ
เป
ผิดระเบียบวินัยที่ทาให
่เกิดความเสื่อมเสีย่อ
ต
ตนเอง่อื
ผู ่น มหาวิทยาลัย และวิชาชีพ่ร
ไม่ายแรง ตัวอย
่างเช
่น
(ก) กระทาความผิดเคยถูกลงโทษภาคทัณ่มาแล
ฑ ่ว 1 ครั้ง
(ข) กล
่าววาจาไม
่สุภาพ แสดงกิริยาวาจาไม
่มีสัมมาคาราวะต
่ออาจารย
่
่ดู
ผู แลนักศึกษาหรือบุคคลอื่น
(ค) มีหนี้สิน่นพ
ล ่นตัว
(ง) ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม
่ปฏิบัติตามคาสั่งของอาจารย
่หรือ่ดู
ผู แล
นักศึกษา ซึ่งสั่งโดยหน
่าที่โดยชอบด
่วยกฎหมาย และระเบียบของมหาวิทยาลัย ทาให
่มีผลเสียหายไม
่
่ายแรง
ร
(จ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่นอั
่เป นตรายแก
่ผู
่ใช
่บริการและหรือเสียหาย
่อทรั
ต พ่สิ
ย นหรือมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ แต
่ไม
่ร
่ายแรง
(ฉ) ความผิดอื่นที่เทียบได
่ระดับเดียวกัน
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(3) ระดับที่ 3 ่นการประพฤติ
เป
ผิดระเบียบวินัยที่ทาให
่เกิดความเสื่อมเสีย่อตนเอง
ต
่อื
ผู ่นมหาวิทยาลัย และวิชาชีพอย
่างร
่ายแรง ตัวอย
่างเช
่น
(ก) รายงานเท็จ่วยวาจาหรื
ด
อลายลักษณ
่อักษร
(ข)่อการวิ
ก
วาท ท่ายร
าร ่างกาย หรือ่อความไม
ก
่สงบเรียบร
่อย
(ค) มีอาวุธครอบครองในมหาวิทยาลัย หรือแหล
่งฝ
่ก
(ง) ่นการพนั
เล
น
(จ) ดื่มสุรา เสพสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด หรือมี่ในครอบครอง
ไว
(ฉ) ลักทรัพ่ย และหรือ่อโกง
ฉ
(ช) ประพฤติผิดในทางชู
่สาว
(ซ) ทาลายทรัพ่สิ
ย นของทางราชการ มหาวิทยาลัยหรือบุคคลอื่น
(ฌ) ปลอมแปลงรายมือชื่อ่อื
ผู ่น หรือปลอมแปลงเอกสาร
(ญ) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน หรือขาดความรับผิดชอบในหน
่าที่
(ฎ) ทาความผิดทางอาญา หรือ่องโทษทางคดี
ต
อาญา
(ฏ) ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยง ่ปฏิ
ไม บัติตามคาสั่งของอาจารย
่หรือ่ดู
ผู แล
นักศึกษา ซึ่งสั่งโดยชอบด
่วยกฎหมาย และระเบียบของมหาวิทยาลัย ทาให
่มีผลเสียหายอย
่างร
่ายแรง
(ฐ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่นอั
่เป นตรายร
่ายแรงแก
่ผู
่ใช
่บริการ และหรือ
เสื่อมเสีย่อมหาวิ
ต
ทยาลัย ตลอดจนวิชาชีพ
(ฑ) ทุจริต ่น
เช การสอบ การเงิน ่นต
เป ่น
(ฒ) ความผิดอื่นเทียบได
่ในระดับเดียวกัน
2.3 การพิจารณาโทษตามความผิดมี 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับ 1 มี 4 สถานะ คือ
(ก)่ากล
ว ่าวตักเตือนด
่วยวาจาหรือ่นลายลั
เป
กษณ
่อักษร
(ข) ภาคทัณ่ฑ
(ค) ควบคุมความประพฤติและหรือบาเพ็ญประโยชน
่และหรือปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม ่เกิ
ไม น 2 สัปดาห
่
(ง) ตัดคะแนนความประพฤติ่เกิ
ไม น 10 คะแนน หรือตัดคะแนนการ
ปฏิบัติงาน ่เกิ
ไม น่อยละ
ร
10 ของคะแนนที่รั
่ได บในหน
่วยนั้น
(2) ระดับ 2 มี 3 สถานะ คือ
(ก) ควบคุมความประพฤติและหรือบาเพ็ญประโยชน
่และหรือปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมตั้งแต
่ 2 สัปดาห
่ แต
่ไม
่เกิน 1 เดือน
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(ข) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต
่ 10 ถึง 20 คะแนน และหรือตัดคะแนน
การปฏิบัติงานร
่อยละ 10 ถึง 20 ของคะแนนที่รั
่ได บในหน
่วยนั้น
(3) ระดับ 3 มี 4 สถาน คือ
(ก) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต
่ 20 ถึง 40 คะแนน และหรือตัดคะแนน
การปฏิบัติงานร
่อยละ 20 ถึง 40 ของคะแนนที่รั
่ได บในหน
่วยนั้น
(ข) ยืดเวลาการสาเร็จการศึกษา ่เกิ
ไม น 3 เดือน
(ค) พักการศึกษา
(ง) ่พ
ให่นสภาพจากการเป
่นนักศึกษา
2.4 หลักเกณฑ
์การพิจารณาความผิดและการลงโทษให
์ถือ
(1) พิจารณาโดยความเสมอภาค
(2) พิจารณาเป
่นบุคคล กลุ
่มบุคคล แล
่วแต
่กรณี
(3) การลงโทษมีวัตถุประสงค
่ให
่ผู
่รับโทษมีโอกาสกลับตัว เกรงกลัว่อความผิ
ต
ด
และป
่องกันมิ่กระท
ให าซ้าอีก
(4) พิจารณาพฤติกรรมและมีผลอันเกิดขึ้นในขณะนั้น โดยไม
่คาดคะเนผลที่จะขึ้น
ในอนาคต
(5) พิจารณาถึงวัยและชั้น่ที
ป ่กาลังศึกษา
(6) ความดีความชอบของผู
่กระทาความผิดซึ่งเคยมีมาก
่อน อาจใช
่เป
่นข
่อพิจารณา
(7)่กระท
ผู าความผิดแล
่วรับสารภาพก
่อนจานนต
่อหลักฐาน อาจได
่รับการพิจารณา
ลดหย
่อนผ
่อนโทษได
่
(8) ความผิดในกรณีเดียวกันซึ่งเคยรับโทษมาหลายครั้งและประพฤติอีก่นการ
เป
เจตนาฝ
่าฝ
่นข
่อบังคับหรือระเบียบอาจเป
่นข
่อพิจารณาเพิ่มโทษได
่
(9) การพิจารณาโทษความผิด่จ
ไม าเป
่นต
่องเรียงลาดับสถาน สามารถพิจารณาโทษ
่ตามลั
ได กษณะความผิดที่กระทา และสามารถลงโทษได
่มากกว
่า 1 สถาน
3. ระเบียบเกี่ยวกับการลาและการให
์พัก
3.1 การลาป
์วย ลากิจ ให
์ปฏิบัติดังนี้
(1) นักศึกษาลากิจ ่ไม
ได่เกิน่อยละ
ร
2 ของเวลาฝ
่กปฏิบัติ
(2) นักศึกษาลาป
่วย ่ไม
ได่เกิน่อยละ
ร
2 ของเวลาฝ
่กปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะต
่องมี
ใบรับรองแพทย
่ ใบเสร็จ่ารั
ค กษาพยาบาล และหลักฐานอื่นๆ
(3) นักศึกษาลากิจ และลาป
่วยได
่ไม
่เกิน่อยละ
ร
3 ของเวลาฝ
่กปฏิบัติ
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(4) นักศึกษาต
่องยื่นใบลาต
่อผู
่ดูแลนักศึกษา หรือ่ควบคุ
ผู
มการฝ
่กปฏิบัติงานและ
เสนอต
่อผู
่มีอานาจให
่ลา และหัวหน
่าสาขาวิชา
(5) ในกรณีที่ลากิจ นักศึกษาจะต
่องได
่รับอนุญาต และ ลงชื่อรับทราบการอนุญาต
่ลาเสี
ให ย่อนจึ
ก งลาได
่
(6) การลากิจ่อนหลั
ย
ง จะไม
่นับ่นวั
เป นลา รวมถึง การลาป
่วยที่มี
่ไม ใบรับรองแพทย
่
่นั
ไม บ่นวั
เป นลา
3.2์มี
ผู อานาจอนุญาตให
์นักศึกษาลาป
์วย และ ลากิจ์
ได ดังนี้
หัวหน
่าหน
่วยงานต
่าง ๆ ที่รับ่กปฏิ
ฝ บัติงาน และอาจารย
่นิเทศ ซึ่งการลาอนุญาตให
่
ลาติด่อกั
ต น่ไม
ได่เกิน 2 วัน นอกเหนือจากนี่องพิ
้ ต จารณาเป
่นกรณี ๆ ไป
3.3 การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในขณะที์กปฏิ
่ฝ บัติงาน
เมื่อนักศึกษาลงชื่อ่าปฏิ
เข บัติงานแล
่ว ่อนุ
ไม ญาตให
่ออกนอกสถานที่ในขณะฝ
่ก
ปฏิบัติงาน จนกว
่าจะสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติงาน หรือ่รั
ได บอนุญาตให
่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่แ่วเท
ล ่านั้น
3.4 การฝ
์กปฏิบัติงาน
(1) นักศึกษาต
่องขึ้น่กปฏิ
ฝ บัติงานก
่อนเวลาทาการปกติของแหล
่งฝ
่กปฏิบัติงานอย
่าง
่อย
น 15 นาที หรือตามที่แหล
่งฝ
่กกาหนด
(2) ในกรณีที่นักศึกษาขาดการฝ
่กปฏิบัติงานไม
่ว
่าจะด
่วยเหตุใดก็ตาม ่องแจ
ต ่งให
่
อาจารย
่นิ เทศประจ าแหล
่งฝ
่กทราบทุกครั้ง และต
่องขึ้น่กปฏิ
ฝ บัติงานชดเชยในส
่วนที่ข าดการฝ
่ก
ปฏิบัติงานทุกครั้ง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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หมวดที่ 4
ขอบข
์ายและกิจกรรมการฝ
์กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. ขอบข
์ายของการฝ
์ก
การฝ
่กการบู รณาการการเรีย นกั บ การท างานวิช าชีพ ของนั กศึ กษาหลั กสู ตรสาธารณสุ ข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
่ ระดับปริญญาตรี 4่ป มีระยะเวลาในการฝ
่กประมาณ 4
เดือน (ตั้งแต
่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
โดยมี ก ารก าหนดขอบข
่ายของการฝ
่กปฏิ บั ติ ต ามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค
่ตาม
สาขาวิช าฯ และตามอัตลั กษณ
่และเอกลั กษณ
่ของสถาบัน ทั้งนี่อ
้ ผู านวยการโรงพยาบาลส
่งเสริม
สุขภาพตาบลสามารถปรับเปลี่ยนขอบข
่ายของการฝ
่กปฏิบัต่เหมาะสมตามภารกิ
ิให
จ บทบาท หน
่าที่
และการดาเนินงานของหน
่วยงานได
่ ซึง่ กรอบของการฝ
่กปฏิบัติ ประกอบด
่วย
ประเภทกลุ
์มวิชาชีพ

หัว์อการฝ
ข ์กปฏิบัติ

1. กลุ
์มงานส
์งเสริม
สุขภาพและอนามัย
ชุมชน

(1) การศึกษาข
่อมูลบริบท
ชุมชนในพื้นที่ 1 ชุมชนด
่วย
เครื่องมือ 7 ชิ้น
(2) จัดกิจกรรมสุขศึกษาตาม
กลุ
่มโรค และกลุ
่มวัย ตามแผน
สุขศึกษาของหน
่วยงาน
(1) การทางานวิจัยจากข
่อมูล
วินิจฉัยชุมชน/ ตามเป
่าหมาย
ของหน
่วยงาน

(1) ระดับชุมชน
(งานกลุ
่ม)

(1) การให
่บริการสาธารณสุข
ปฐมภูมิ ตรวจประเมิน และ
รักษาโรคเบื้อ่น
งต
(2) การดูแลสุขภาพที่านและ
่บ
การฟ
่นฟูสภาพ

(1) ระดับบุคคล
(งานเดี่ยว)

2. กลุ
์มงานป
์องกัน
ควบคุมโรค ระบาด
วิทยา สถิติและการ
วิจัย
3. กลุ
์มงานตรวจ
ประเมิน การบาบัด
โรคเบื้องต
์น
์วยเหลื
ช
อ์ฟนฟูสภาพ
และการส
์งต
์อ
4. กลุ
์มอาชีว
อนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล
์อม

(1) การจัดทาโครงการด
่าน
ความปลอดภัยจากการทางาน
และการประกอบอาชีพใน
ชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ระดับงาน

(2) ระดับชุมชน
(งานกลุ
่ม)
(1) ระดับชุมชน
(งานกลุ
่ม)

(2) ระดับ
ครอบครัว
(งานกลุ
่ม)
(1) ระดับชุมชน
(งานกลุ
่ม)

์าหมายผลงาน
เป
(1) รายงานผลการศึกษาชุมชน
พร
่อมไฟล
่ Digital นาเสนอ
ชุมชน 1 ผลงาน
(2) รายงานผลการให
่สุขศึกษา
พร
่อมสื่อ่งเสริ
ส มสุขศึกษาแบบ
Digital 1 ผลงาน
(1) โครงร
่างการวิจัยในชุมชน 1
ผลงาน
(2) รายงานวิจัยในชุมชนฉบับ
สมบูร่
ณ 1 ผลงาน
(1) รายงานผลการให
่บริการ
สาธารณสุขปฐมภูมิ 1 ผลงาน
(2) รายงานผลการดูแลสุขภาพที่
่าน
บ 1 ผลงาน
(1) รายงานผลโครงการที่
สอดคล
่องกับ่ญหาที
ป
่มีอ่ใน
ยู
พื้นที่ 1 ผลงาน
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ประเภทกลุ
์มวิชาชีพ

หัว์อการฝ
ข ์กปฏิบัติ

5. กลุ
์มบริหาร
(1) การวินิจฉัย การวิเคราะห
่
สาธารณสุขและ
่ญหาและโอกาสการพั
ป
ฒนา
กฎหมายสาธารณสุข โดยกระบวนการ SWOT
Analysis & TOWS Matrix
(2) การจัดทาแผนดาเนินงาน
แก
่ไขป
่ญหาในชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ระดับงาน
(1) ระดับชุมชน
(งานกลุ
่ม)

์าหมายผลงาน
เป
(1) รายงานผลโครงการที่
สอดคล
่องกับ่ญหาที
ป
่มีอ่ใน
ยู
พื้นที่ 1 ผลงาน
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2. รายละเอียดของกิจกรรมตามขอบข
์ายของการฝ
์ก
ใบกิจกรรม ก. (งานเดี่ยว)
(ก. 1) แบบฟอร
์มบันทึกประสบการณ
์เรียนรู
์ภาคปฏิบัติ
วัตถุประสงค
์
1. เพื่อ่นั
ให กศึกษาบันทึกประสบการณ
่การเรียนรู
่ภาคปฏิบัติ ตลอดจน่ญหา/อุ
ป
ปสรรค
แนวทางแก
่ไขป
่ญหา และสิ่งที่เรี
่ได ย นรู
่ เพื่อนาไปประยุก่ใช
ต่ตลอดช
่วงระยะการฝ
่ก
ประสบการณ
่การเรียนรู
่ภาคปฏิบัติ
2. เพื่ อ่นการสื
เป
่ อสารกระบวนการฝ
่กประสบการณ
่ การเรีย นรู
่ภาคปฏิ บัติ รายบุ คคล
่อาจารย
ให ่ พี่เลี้ยง และอาจารย
่นิเทศรับทราบ เพื่อนาสู
่โอกาสพัฒนากระบวนการเรียนรู
่
และการเรียนการสอน
การดาเนินงาน
1. นักศึกษาทุกคนศึกษาเอกสารการบันทึกประสบการณ
่การเรียนรู
่ภาคปฏิบัติที่นักศึกษา
่รั
ได บตามแบบฟอร
่มที่คณะฯกาหนดให
่ (PUBH 491_No.1)่อนเข
ก ่าแหล
่งฝ
่ก
2. นั ก ศึ ก ษาบั น ทึ ก สรุ ป ประสบการณ
่การเรี ย นรู
่ภาคปฏิ บั ติ ตามแบบฟอร
่ม (PUBH
491_No.1) โดยสรุปรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดทุกวันตลอดสัปดาห
่ รายงานต
่ออาจารย
่พี่
เลี้ยงในแหล
่งฝ
่กเพื่อลงนามรับทราบ นาข
่อเสนอแนะมาเป
่นโอกาสพัฒ นา จนกระทั่ง
ครบระยะเวลาในการฝ
่ก
3. น าส
่งแบบฟอร
่ม (PUBH 491_No.1) ที่านการลงนามรั
่ผ
บ รอง จากอาจารย
่พี่ เลี้ ย ง
่งให
ส ่อาจารย
่นิ เทศของคณะ ฯ ในวั น ที่ อ าจารย
่นิ เทศด าเนิ น การนิ เทศในแหล
่งฝ
่ก
เพื่อติดตามความก
่าวหน
่าในการฝ
่กภาคปฏิบัติของนักศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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PUBH 491_No.1

แบบบันทึกการฝ
์กประสบการณ
์ภาคปฏิบัติ
วัน/เดือน/ป
่....................................สถานที่กประสบการณ
่ฝ
่.............................................. ..................
งานที่รั
่ได บมอบหมายให
่ปฏิบัติที่เกี่ยวข
่องกับการสาธารณสุขหรือบริการสุขภาพในชุมชน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ผลการปฏิบัติงานตามที่รั
่ได บมอบหมาย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ความรู
่และประสบการณ
่ที่รั
่ได บ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
่ญหา-อุ
ป
ปสรรค/ข
่อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................
ชื่อ-สกุล นักศึกษา/รหัส.......................................................
อาจารย
่พี่เลี้ยงในแหล
่งฝ
่ก.......................................................
ตาแหน
่ง........................................................
อาจารย
่นิเทศ........................................................
วัน/เดือน/ป
่........................................................
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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(ก. 2) ใบงานการฝ
์กให
์บริการปฐมพยาบาลเบื้องต
์นในหน
์วยบริการปฐมภูมิ
(Basic Primary Medical care in Primary Care Unit)

ค าชี้ แ จง ให
่นั ก ศึ ก ษาฝ
่กประสบการณ
่การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต
่นในหน
่วยบริ ก ารปฐมภู มิ จ าก
สถานการณ
่จริง
1. นักศึกษาทุกคนต
่องผ
่านการฝ
่กทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต
่นในหน
่วยบริการปฐมภูมิ
ในระยะเวลาของการฝ
่กในหน
่วยบริการปฐมภูมิ ตามหัว่อและจ
ข
านวนราย (Case) ตามที่
กาหนดไว
่ในแบบบันทึกกิจกรรมการฝ
่กทักษะ ฯ (PUBH 491_No.2)
2. กิจกรรมการฝ
่กทักษะของนักศึกษาต
่องอยู
่ภายใต
่การนิเทศของอาจารย
่พี่เลี้ยงในแหล
่งฝ
่ก
และต
่องมีการลงนามรับรองโดยอาจารย
่พี่เลี้ยง
3. กิจกรรมช
่วยทาหัตถการพิเศษอื่น ๆ ในลาดับที่ 16 ่นกิ
เป จกรรมที่นักศึกษาอาจได
่เรียนรู
่
เพิ่ ม เติ ม จากแหล
่งฝ
่ก ่นทั
เป ก ษะที่องใช
่ ต ่ความเชี่ ย วชาญ/ช านาญ ซึ่ ง ทางคณะ ฯ
่อนุ
ไม ญาตให
่นักศึกษาปฏิบัต่ด
ิได่วยตนเอง เนื่องจากเกินขอบเขต หน
่าที่และความสามารถ
ของนักศึกษา แต
่นักศึกษาสามารถช
่วยจัดเตรียมอุปกรณ
่่วยจั
ช ดเตรียมผู
่ป
่วย หรือสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และให
่ระบุ กิ จกรรมการช
่วยท าหั ต ถการพิ เศษ
ในวันและเวลาที่ดาเนินการ
4. กิ จ กรรมช
่วยท าหั ต ถการพิ เ ศษอื่ น ๆ ที่องใช
่ ต ่ความเชี่ ย วชาญ /ความช านาญ
หากอาจารย
่พี่เลี้ยงมีความเห็น่า
ว นักศึกษาควรมีประสบการณ
่เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่คณะ
่ก
ได าหนดไว
่เบื้อ่น
งต ่ขึ
ให ้นอยู
่กับการพิจารณา และการตัดสินใจของอาจารย
่พี่เลี้ยงในแหล
่ง
่ก
ฝ
5. กรณีกิจกรรมไม
่ครบถ
่วนตามที่กาหนด ่นั
ให กศึกษาปรึกษาอาจารย
่พี่เลี้ยง เพื่อหาแนวทาง
ในการฝ
่กทักษะเพิ่มเติมในกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต
่ดุลยพินิจของอาจารย
่พี่เลี้ยงในแหล
่งฝ
่ก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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PUBH 491_No.2

แบบบันทึกกิจกรรมการให
์บริการปฐมพยาบาลเบื้องต
์น ในหน
์วยบริการปฐมภูมิ
(Basic Primary Medical care in Primary Care Unit)
ลาดับ
1

กิจกรรม
Dry dressing

วัน/เดือน/ป
์ ที่ดาเนินกิจกรรม/อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม
Caseที่1

Caseที่2

Caseที่3

Caseที่4

Caseที่5

Caseที่6

Caseทึ่7

Caseที่8

Caseที่9

Caseที่10

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

2

Wet dressing

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

3

ตัดไหม

4

์ามเลื
ห อด
(external
bleeding ,
Epistaxis ฯลฯ

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

5

Immobilization วดป
(เข
์าเฝ
์อกชั่วคราว ..............
, Sling)

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

6

พัน์า
ผ ( Elastic
bandage)

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

วดป
..............
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ลาดับ

กิจกรรม

7

์างตา/หยอดตา/
ล
์ายยา
ป

วัน/เดือน/ป
์ ที่ดาเนินกิจกรรม/ลายเซนต
์อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม
Caseที่1

Caseที่2

Caseที่3

Caseที่4

Caseที่5

Caseที่6

Caseทึ่7

Caseที่8

Caseที่9

Caseที่10

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

8

ให
์การพ ยาบ าล วดป
..............
แมลงเข
์าหู

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

9

ประคบเย็น์อน
/ร
(cold/hot
compress)

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

10

เคลื่ อ นย
์ายผู
์ป
์วย วดป
..............
(ยก พยุงฯลฯ)

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

11

เช็ดตัวลดไข
์
(tepid sponge)

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

12

์นยา
พ

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

13

ให
์ออกซิเจน

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

14

เจาะน้าตาลปลาย วดป
..............
นิ้ว (DTX)

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

15

ให
์ยา (ทางปาก/
อมใต
์ลิ้น)

วดป
..............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

16

์วยท
ช
าหั ต ถการ วดป
..............
พิเศษ
(suture, lavage
NG tube,
retained cath,
remove nail)
ระบุกิจกรรม.....

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
วดป
...............
...............
อาจารย
์พี่เลี้ยงลงนาม

วดป
...............

วดป
...............

วดป
...............

วดป
................

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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(ก. 3) แนวทางการฝ
์กภาคปฏิบัติ การตรวจประเมิน
และการบริบาลเบื้องต
์นในหน
์วยบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษา
(Basic Primary Medical care in Primary Care Unit : Case study)
ให้นักศึกษาเลือกกรณี ศึกษาโรคที่น่าสนใจ (2 กรณี ตลอดระยะเวลาการฝึ ก)
ภายใต้การให้คาปรึกษาจากอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึ ก
ศึกษาข้อมูลผูป้ ่ วย ซักประวัติ อาการเจ็บป่ วย
การตรวจร่างกายเบือ้ งต้น และกิ จกรรมการดูแลรักษาอื่น ๆ
โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิ ง เปรียบเทียบ กับสถานการณ์จริงที่นักศึกษาได้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลที่นักศึกษาได้ดาเนิ นการ นามาวิ เคราะห์ สังเคราะห์
และบันทึกตามแบบบันทึกรายงาน PUBH 491_No.3 พร้อมกับการเขียนอ้างอิ งตามรูปแบบที่กาหนด
นักศึกษา ปรึกษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์พี่เลีย้ งทุกระยะอย่างสมา่ เสมอ
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจสอบความสมบูรณ์
พร้อมทัง้ รับฟังข้อเสนอแนะ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 กรณี ศึกษา ที่ผา่ นการตรวจสอบจากอาจารย์พี่เลี้ยง
ส่งมอบให้อาจารย์นิเทศประจาคณะเพื่อตรวจสอบและให้คะแนน
หมายเหตุ : การส
์งรายงาน ให
์นาส
์งรายงานกรณีศึกษาต
์ออาจารย
์นิเทศของคณะ ฯ ในวันศุก์สั
ร ปดาห
์สุด์าย
ท
ของเดือน หรือวันที่อาจารย
์เข
์าทาการนิเทศในแหล
์งฝ
์ก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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์
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PUBH 491_No.3

คณะสาธารณสุขศาสตร
์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
แบบรายงานกรณีศึกษา การบริบาลเบื้องต
์นในหน
์วยบริการปฐมภูมิ
ชื่อ – สกุลนักศึกษา........................................................................... รหัส...............................................
แหล
่งฝ
่กปฏิบัติงาน............................................................................

การซักประวัติ / OPD card
1.่รั
ผู บบริการ : เพศ  ชาย  หญิง HN…………………..………..อายุ.............ป
่.............เดือน
สถานภาพสมรส....................... เชื้อชาติ.......................สัญชาติ.........................ศาสนา...................
ระดับการศึกษา..........................................................อาชีพ................................................. ............
ที่อ่.................................................................................................................................................
ยู
วันที่ารั
่เข บการรักษา……………..............................................................................................................
2. อาการสาคัญ (Chief complaint)……………………………..……………………………………………………………………….....
3. ประวัติการเจ็บ่วยในป
ป ่จจุบัน (Present illness)................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. ประวัติการเจ็บ่วยในอดี
ป
ต (Past history)...........................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. ประวัติการเจ็บ่วยในครอบครั
ป
ว (Family History)............................................................................ ..
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
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6. ประวัต่วนตั
ิส วและพฤติกรรมสุขภาพ (Personal History and Health behavior/ Lifestyle) ่น
เช
การรับประทานอาหาร.......................................................................................................................
น้าดื่ม............................................................................................................................................ ....
การขับ่าย.......................................................................................................................................
ถ
สารเสพติด....................................................................................................................................
การนอนหลับพัก่อน...................................................................................................................
ผ
ประจาเดือนครั้งสุด่าย..............................................................................................................
ท
7. การตรวจร
่างกาย (Physical examination)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

8. ผลตรวจทางห
่องปฏิบัติการ/การตรวจพิเศษ
…………………………………………………………………………………………..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………
9.่ญหาที
ป
่พบ (Problem list)

1.................................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................................
3................................................................................................................................................................
10. การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
11. การรักษาของแพทย
่ที่ป
่ผ่วยได
ู ่รับ (Treatment)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
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ตารางเปรียบเทียบระหว
์าง Case & ความรู
์ด
์านทฤษฎี
์อมู
ข ลสนับสนุน : Subjective Data & Objective Data
โรค
ทฤษฎี
Subjective Data

การวางแผนการดูแลผู
์ป
์วย

กิจกรรมการดูแล

Objective Data

เหตุผล

12. การให
่คาแนะนา (Health Education)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………
13. สิ่งที่เรี
่ได ยนรู
่จาก Case นี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

หนังสือ์างอิ
อ ง (อย
์างน
์อย 3 ์ม
เล ์เกิ
ไม น 5์ป เขียนตามหลัก APA)
ตัวอย
์าง
พิศิษฐ เบญจมงคลวารี. (2559). นวดไทยเพื่อสุขภาพเล
์ม 3: นวดบาบัดอาการเบื้องต
์น. กรุงเทพฯ:
หมอชาวบ
่าน.
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ใบงาน ข. (งานกลุ
์ม)
(ข. 1) ใบงานการฝ
์กปฏิบัติการ การดูแลผู
์ป
์วยต
์อเนื่องที์านในหน
่บ
์วยบริการปฐมภูมิ
(Home Health Care in Primary Care Unit)

คาชี้แจง ่นั
ให กศึกษาฝ
่กประสบการณ
่การการดูแลผู
่ป
่วยต
่อเนื่องที่านในหน
่บ
่วยบริการปฐมภูมิ
จากสถานการณ
่จริง นักศึกษา 2-3 คน่อผู
ต ่ป
่วย 1 ราย จานวน 2 Cases
ลาดับ
กิจกรรมการฝ
์กปฏิบัติ
แหล
์งข
์อมูล
1
การเลือก Case่ป
ผู่วย ขอรับการปรึกษาและการดูแลผู
่ป
่วยภายใต
่ ปรึกษาอาจารย
่พี่เลี้ยงในการเลือก
Case
การนิเทศของอาจารย
่พี่เลี้ยงในแหล
่งฝ
่ก
2
นักศึกษาประเมินการดูแลผู
่ป
่วยต
่อเนื่องที่าน
่บ ตามเครื่องมือแบบ แบบบั น ทึก การประเมิน การดูแ ล
ประเมิน D-Method (PUBH 491_No.4)
่ป
ผู่วยต
่อเนื่องที่าน
่บ แบบประเมิน
D-Method
(PUBH 491_No.4)
3

4

5

ศึกษาเปรีย บเทีย บจากทฤษฎี และสถานการณ
่จริงที่ นักศึกษาได
่ เอ ก ส า ร ฉ บั บ ส ม บู ร่
ณ ที่ มี
ดาเนินการในผู
่ป
่วย พร
่อมเขียนอ
่างอิงตามรูปแบบที่กาหนดให
่
รายละเอี ย ดบั น ทึ ก ประเมิ น การ
ดู แ ลผู
่ป
่วยต
่อเนื่ อ งที่าน
่ บ (PUBH
491_No.5)
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1 (โดยอาจารย
่พี่เลี้ยง) ่
ให ขอรับคาแนะนาอาจารย
่พี่เลี้ยงใน
นักศึกษาส
่งเอกสารรายงานให
่อาจารย
่พี่เลี้ยงทาการตรวจสอบใน แหล
่งฝ
่ก
ระหว
่างที่เวลาอยู
่ใช ่ในแหล
่งฝ
่ก
ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 2 ให
่นั ก ศึ ก ษาจั ด ท า ่งรายงาน
ส
( PUBH 491_No.5) ทั้ ง
รายงานการดูแลผู
่ป
่วยอย
่างต
่อเนื่อง ่เป
ให่นป
่จจุบันอยู
่เสมอ โดย 2 กรณีศึกษา เมื่อสิ้นสุดการฝ
่ก
อาจารย
่นิเทศของคณะ ฯ สามารถตรวจสอบได
่ตลอดระยะเวลาของ
การฝ
่ก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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PUBH 491_No.4

คณะสาธารณสุขศาสตร
์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
แบบประเมินความต
์องการการดูแลสุขภาพของผู
์ป
์วยที์าน
่บ : D - METHOD Model
แบบประเมินความต
์องการการดูแลสุขภาพของผู
์ป
์วยที์าน:
่บ D- METHOD Model
D = Disease M = Medication E = Economic + Emotion + Environment
T = Treatment H = Health O = Out Patient D = Diet
์อมู
ข ล์ป
ผู์วยที์องการการดู
่ต
แลที์าน
่บ
ชื่อ่ป
ผู่วย..................................นามสกุล.................................อายุ...................ป
่  หญิง  ชาย
ชื่อ่ดู
ผู แล..................................นามสกุล..................................อายุ...................ป
่  หญิง  ชาย
ความสัมพัน่กั
ธ บ่ป
ผู่วย  บุตร/หลาน  สามี/ภรรยา  ญาติ  เพื่อน/เพื่อนบ
่าน ่รั
ผู บ่างดู
จ แล
ที่อ่ของผู
ยู ่ป
่วย.................................................................................................................................................
สภาพทั่วไปของผู
่ป
่วย 
่วยเหลื
ช
อตัวเองได
่ ่วยเหลื
ช
อตัวเองได
่บางส
่วน ่วยเหลื
ช
อตัวเองไม
่ได
่  สามารถสื่อสารได
่ดี
สามารถสื่อสารได
่บ
่าง  ่สามารถสื
ไม
่อสาร  มีการใช
่อุปกรณ
่เสริม ระบุ.............................................
่อมู
ข ล่ป
ผู่วยที่จากการสั
่ได
งเกตและจากสอบถาม...............................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
สภาพทั่วไปของทีอ่ ่อาศั
ยู ย...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
รายการประเมิน
แนวทางการประเมิน
์อมู
ข ลที์จากการประเมิ
่ได
น์ป
ผู์วย
D = Disease
- ความรู
่เรื่องโรคที่นอยู
่เป ่
อาการ-อาการแสดงที่ ผิ ด ปกติ ที่ - อาการ & อาการแสดง
เกิดขึ้นเนื่องมาจากโรค
- แผนการรักษาต
่อเนื่อง
- มีโรคแทรกซ
่อน /โรคประจาตัว

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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M = Medication
- ชื่อยาที่รั
่ได บ
ชนิด/ประเภทของยาที่ป
่ผ่วยได
ู ่รับ - ความรู
่เกี่ยวกับยาที่ตนเองได
่รับ
เพื่อการรักษาพยาบาล
-่วั
รู ตถุประสงค
่และวิธีการใช
่ยา
-่อาการข
รู
่างเคี ยงและข
่อควรระวังใน
การใช
่ยา/ข
่อห
่ามสาหรับการใช
่ยา
-การรับประทานยาต
่อเนื่องและการไป
รับยาตามนัดที่สถานบริการสาธารณสุข
E = Economic + Emotion + - หน
่วยงานที่ ใ่ความช
ห ่วยเหลื อ ทาง
Environment
เศรษฐกิจ ่น
เช การประกันสังคม สิทธิการ
ส ภ าพ เศ รษ ฐกิ จ อารม่
ณ แล ะ รักษา สวัสดิการต
่าง ๆ
สิ่งแวดล
่อม
- สภาพอารมณ
่และจิตใจ
- ส ภ าพ แ วด่อม
ล ภ าย ใน่บ าน แล ะ
โดยรอบบริเวณบ
่าน
T = Treatment
-่อมู
ข ลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่อง
่ต
การรักษาพยาบาล
ทาต
่อเนื่อง
- ความรู
่ในการดู แ ล และการปฏิ บั ติ ตั ว
พิเศษเฉพาะโรค
H = Health
-่อมู
ข ล เรื่อ งการขั บ่าย/การท
ถ
าความ
การดูแลสุขภาพโดยทั่วไปของผู
่ป
่วย สะอาดร
่างกาย/การท ากิจ กรรม /การ
ออกกาลังกาย/การพัก่อนนอนหลั
ผ
บ
- การป
่องกั น โรค การส
่งเสริม สุ ข ภาพ
และฟ
่นฟูสภาพ
O = Out Patient การใช
่แหล
่ง - การพบแพทย
่หรือการตรวจตามนัด
บริการสุขภาพอนามัยในการบาบัด - การสังเกตอาการผิดปกติที่จาเป
่นต
่อง
หรือรักษาอย
่างต
่อเนื่อง
มาพบแพทย
่ก
่อนเวลานั ด หรื อ การใช
่
บริการสถานบริการสาธารณสุขใกล
่บ
่าน
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
D = Diet
- ประเภท/ชนิดของอาหารที่รับประทาน
อาหารที่ เ หมาะสมกั บ โรค และ ในระหว
่างที่เจ็บ่วย
ป
สภาวะของความเจ็บ่วย
ป
- ปริมาณอาหารที่รับประทานในแต
่ละ
มื้อ
1. ชื่อ – สกุล่ท
ผู าการประเมินสภาพผู
่ป
่วย............................สถานะผู
่ประเมิน.........................................
2. ชื่อ – สกุล่ท
ผู าการประเมินสภาพผู
่ป
่วย............................สถานะผู
่ประเมิน.........................................
3. ชื่อ – สกุล่ท
ผู าการประเมินสภาพผู
่ป
่วย............................สถานะผู
่ประเมิน.........................................
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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E: Evaluation การประเมินผลเพื่อการดูแลสุขภาพอย
์างต
์อเนื่อง
การประเมินและบันทึก์ญหา
ป
การประเมินความต
์องการของผู
์ป
์วยที์องดู
่ต แลอย
์างต
์อเนื่อง โดยมี
การระบุเรื่องที่สาคัญและจาเป
์นในการให
์การดูแลหรือการให
์คาแนะนาด
์านสุขภาพภายหลังจากการประเมิน์ญหา
ป
ความ
์องการของ
ต
์ป
ผู์วย ตาม D-METHOD Model
D-METHOD Model
ผลการประเมิน
การวางแผน

ความต
์องการดูแล
D = Disease หมายถึ ง การให
่ค าแนะน า
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งโรค และการสั ง เกตอาการ
ผิดปกติ ซึ่งจาเป
่นต
่องกลับมาพบแพทย
่
M = Medication ห ม า ย ถึ ง ก า ร ใ่ห
คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องยาที่องรั
่ต บประทาน
่อที
ต ่านตั
่ บ ้ ง แต
่ ชนิ ด สรรพคุ ณ อาการ
่างเคี
ข ยง ขนาด วิธ่
ีใช วิธีเก็บ การเฝ
่าระวัง
อาการไม
่พึ ง ประสงค
่ และวิ ธี ก ารแก
่ไข
เบื้อ่น
งต
E = Economic + Emotion +
Environment
การให
่คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการได
่รับความ
่วยเหลื
ช
อ ทางเศรษฐกิ จ จากหน
่วยงานที่
รับผิดชอบ การดูแลสุขภาพด
่านสภาพอารมณ
่
และจิตใจ การดูแลสภาพแวดล
่อมภายในบ
่าน
และโดยรอบบริเวณบ
่าน
T = Treatment หมายถึง การให
่คาแนะนา
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่องท
่ต าต
่อเนื่อ ง
การดูแล และการปฏิบัติตัวพิเศษเฉพาะโรค
H = Health หมายถึง การให
่ค าแนะนาใน
เรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพโดยทั่ ว ไป ่น
เช การ
ขับ่าย
ถ การทาความสะอาดร
่างกาย การทา
กิจกรรม การออกกาลังกาย การพัก่อนนอน
ผ
หลั บ รวมถึ ง การป
่องกั น โรค การส
่งเสริ ม
และฟ
่นฟูสภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

การดูแลผู
์ป
์วยที์าน
่บ
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O = Out patient ห ม า ย ถึ ง ก า ร ใ่ห
คาแนะนาการใช
่แหล
่งบริการสุขภาพอนามัย
ในการบาบัด่อเนื
ต ่ อง การมาตรวจตามนั ด
การสังเกตอาการผิดปกติที่จาเป
่นต
่องมาพบ
แพทย
่ก
่อน เวลานัด หรือการใช
่บริการสถาน
บริการสาธารณสุขใกล
่บ
่านเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
D = Diet หมายถึง การให
่คาแนะนาในเรื่อง
การรั บ ประทานอาหารที่ เหมาะสมกั บ โรค
และ สภาวะของความเจ็บ่วย
ป

รายละเอียดอื่นๆที์องการวางแผนการดู
่ต
แลเพิ่มเติม
............................................................................................................................ .......................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1. ชื่อ-สกุล่วางแผนการดู
ผู
แล ..................................................สถานะ......................................
2. ชื่อ-สกุล่วางแผนการดู
ผู
แล ..................................................สถานะ......................................
3. ชื่อ-สกุล่วางแผนการดู
ผู
แล ..................................................สถานะ......................................
ชื่อ-สกุล์ดู
ผู แลผู
์ป
์วยที์าน
่บ
...........................................................................................................................................................
การติด์อสื
ต ่อสาร/การประสานความร
์วมมือ
...........................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลอาจารย
์นิเทศ /อาจารย
์ผู
์ดูแลร
์วม
...........................................................................................................................................................
การติด์อสื
ต ่อสาร
...........................................................................................................................................................

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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PUBH 491_No.5

คณะสาธารณสุขศาสตร
์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
แบบรายงานการดูแลผู
์ป
์วยต
์อเนื่องที์าน
่บ
สถานที่กปฏิ
่ฝ บัติงาน..............................................................................................................................
ชื่อ – สกุลนักศึกษา
1. ............................................................ ...................................รหัส...........................................................
2. ..........................................................................................................รหัส....................................................
3. ..........................................................................................................รหัส....................................................
ประวัต์ป
ิผ์วย
ู
1.่รั
ผู บบริการ : เพศ  ชาย  หญิง HN…………………..………..อายุ.............ป
่.............เดือน
สถานภาพสมรส............................. เชื้อชาติ.......................สัญชาติ.........................ศาสนา.............
ระดับการศึกษา.........................................................อาชีพ.............................................................
ที่อ่......................................................................................................................
ยู
..........................
วันที่ารั
่เข บการรักษา….....................................................................................................................
2. อาการสาคัญ (Chief
complaint)…………………………………………………………………………...........……………………………………..
3. ประวัติการเจ็บ่วยในป
ป ่จจุบัน(Present
illness)...................................................................................
4. ประวัติการเจ็บ่วยในอดี
ป
ต(Past history)............................................................................................
5. ประวัติการเจ็บ่วยในครอบครั
ป
ว (Family
History)...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
.............
6. ประวัต่วนตั
ิส วและพฤติกรรมสุขภาพ ; (Personal History and Health behavior/ Lifestyle) ่น
เช

การรับประทานอาหาร
...........................................................................................................................................................
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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น้าดื่ม
...........................................................................................................................................................
การขับ่าย
ถ
...........................................................................................................................................................
สารเสพติด
.................................................................................................................................... ..........................
การนอนหลับพัก่อน
ผ
...........................................................................................................................................................
ประจาเดือนครั้งสุด่าย
ท
...........................................................................................................................................................
7. แผนภูมิครอบครัว (Genogram and Family system) : ตัวอย
่าง

ที่มา : http://familytrees.genopro.com/1120914/Beck/default.htm?page=help.htm
8.การตรวจร
์างกาย (Physical Examination) เบื้องต
์น
Body weight……………………………..
Height………………………………………..
BMI…………………………………………….

Vital signs
Temperature…………………………………..๐C
Pulse…………………………………...ครั้ง/ นาที
Respiration…………………………..ครั้ง/ นาที
Blood Pressure…………………….mmHg.

ผลตรวจทางห
์องปฏิบัติการ/การตรวจพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………….
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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์ญหาที
ป
่พบ (Problem list)
1...............................................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................................
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
1.....................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................
ตารางเปรียบเทียบพยาธิสภาพของโรคที่พบและทฤษฎี
พยาธิสภาพของ
จาก Case Study
โรค
ทฤษฎี
์อมู
ข ลสนับสนุนตามทฤษฎี ์อมู
ข ลที่แตกต
์างจากทฤษฎี
Signs &
Symptoms

การรักษาของแพทย
์ (Treatment)
ชื่อยา

(Medication)

ขนาดและวิธ์
ีใช (Dosage)

กลไกการออกฤทธิ์ (Action)

ผลข
์างเคียง (Side

Effect)

การวางแผนการดูแลผู
์ป
์วย
์ญหาผู
ป ์ป
์วย
์าหมายและผลที
เป
่คาด
กิจกรรม
เหตุผล
และความ
์าจะได
ว ์รับจากการดูแล
การดูแล
เชิงวิทยาศาสตร
์
์องการการ
ต
(Goal & Expected (Intervention) ของแต
์ละกิจกรรม
ดูแลและข
์อมูล
outcome)
(Scientific
สนับสนุน
reasoning)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

เกณฑ
์การ
ประเมินผล
(Evaluation
criteria)

ผลการประเมิน
(outcome)
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การให
์คาแนะนา (Health Education)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………

การติดตามความก
์าวหน
์าของผู
์ป
์วย (Progress) จากผลผลการรักษาและการให
์การดูแลผู
์ป
์วยที่
์าน
บ (ระบุครั้งที่และวันที่ติดตามการเยี่ยมผู
์ป
์วยที์าน
่บ )
ความก
่าวหน
่าของผู
่ป
่วย (ครั้งที่เยี่ยม/วันที่ดาเนินการ)..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………

วิจารณ
์และข
์อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

สิ่งที์เรี
่ได ยนรู
์จาก Case นี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……

หนังสือ์างอิ
อ ง (อย
่างน
่อย 3 ่ม
เล ่เกิ
ไม น 5่ป เขียนตามหลัก APA)
ตัวอย
์าง
พิศิษฐ เบญจมงคลวารี. (2552). นวดไทยเพื่อสุขภาพเล
์ม 3: นวดบาบัดอาการเบื้องต
์น. กรุงเทพฯ:
หมอชาวบ
่าน.

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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(ข. 2) แนวทางการฝ
์กภาคปฏิบัติ กิจกรรมสุขศึกษาและการส
์งเสริมสุขศึกษา
(Health Promotion Activity in Primary Care Unit)
ให้นักศึกษาเลือกกิ จกรรมที่สนใจ หรือดาเนิ นการกิ จกรรมสุขศึกษาร่วมกับ
แหล่งฝึ กปฏิ บตั ิ ภายใต้การให้คาปรึกษาจากอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึ ก

ศึกษาข้อมูลกลุม่ ผูร้ บั การให้สขุ ศึกษาตามกลุม่ วัย และกลุม่ โรค
โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิ ง เปรียบเทียบ กับสถานการณ์จริงที่นักศึกษาได้ศึกษา

นาข้อมูลที่ ศึกษามาจัดทาแผนกิ จกรรมสุขศึกษาตามแบบฟอร์ม PUBH 491_No.6
พร้อมกับจัดทาสื่อการให้สุขศึกษาตามหลักการ และทฤษฎีที่ถกู ต้อง
นาแผนกิ จกรรมและสื่อปรึกษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์พี่เลี้ยงอย่างสมา่ เสมอ
ดาเนิ นกิ จกรรมสุขศึกษาตามแผนกิ จกรรม พร้อมทัง้ ประเมินความสาเร็จตามแผนงาน
จัดทารายงานผลกิ จกรรมสุขศึกษา ตามแบบฟอร์ม PUBH 491_No.7 ให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจสอบความ
สมบูรณ์ พร้อมทัง้ รับฟังข้อเสนอแนะ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ผา่ นการตรวจสอบจากอาจารย์พี่เลีย้ ง
ส่งมอบให้อาจารย์นิเทศประจาคณะเพื่อตรวจสอบและให้คะแนน
หมายเหตุ : งานกิจกรรมสุขศึกษากาหนดให
์นักศึกษาให
์ดาเนินงานและจัดทารายงานส
์งอาจารย
์นิเทศ 2
กิจกรรม ทั้งนี้หากในแหล
์งฝ
์กให
์ดาเนินงานเพิ่มเติมให
์ดาเนินการตามขั้นตอนนี้อ์างต
ย ์อเนื่องในรูปแบบกิจกรรม
จิตอาสา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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PUBH 491_No.6

แผนการการสอนสุขศึกษาเรื่อง
เรื่อง
เวลาที์สอน
่ใช
์ให
ผู์ข
์อมูล
์รั
ผู บ์อมู
ข ล
วัตถุประสงค
์ทั่วไป
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ
์
การประเมินผล
วัตถุประสงค
์

แหล
์งอ
์างอิง

......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ.....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
ตัวชี้วัด

เนื้อหา

กิจกรรม

......................ระบุ....................

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

สื่อการสอน การประเมินผล
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PUBH 491_No.7

รายงานผลการดาเนินกิจกรรมส
์งเสริมสุขศึกษาในชุมชน
1. ชื่อกิจกรรม
......................ระบุ....................
2.่เข
ผู่าร
่วมกิจกรรม
......................ระบุ....................
3.่รั
ผู บผิดกิจกรรม
......................ระบุ....................
4. งบประมาณ ่ามี
(ถ )
......................ระบุ....................
5. สถานที่ดาเนินการ
......................ระบุ....................
6. ระยะเวลาดาเนินการ
......................ระบุ....................
7. ผลการดาเนินกิจกรรม
- ่าหมายเชิ
เป
งปริมาณ ......................ระบุ....................
- ่าหมายเชิ
เป
งคุณภาพ ......................ระบุ....................
8. ประโยชน
่ที่รั
่ได บ
......................ระบุ....................
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม ......................ระบุ....................
10. ภาคผนวก
......................ระบุ....................

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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(ข. 3) แนวทางการฝ
์กปฏิบัติการศึกษา การวินิจฉัย และการแก
์ไขป
์ญหาชุมชน
ลาดับ
1

2

3

4

5

กิจกรรมการฝ
์กปฏิบัติ
นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษา ศึ ก ษาข
่อมู ล บริ บ ทของชุ ม ชนในพื้ น ที่
รับผิดชอบของหน
่วยงานฝ
่กปฏิบัติ โดยขอรับคาแนะนาจาก
อาจารย
่พี่เลี้ยง
ศึกษาชุมชนเป
่าหมายโดยใช
่เครื่องมือ 7 ชิ้น พร
่อมทั้งจัดทา
สื่อน าเสนอชุมชนที่ท
่ได าการศึกษา ทั้ งนี้่ขอรั
ให บคาแนะนา
จากอาจารย
่พี่เลี้ยง
การวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน โดยใช
่กระบวนการ SWOT Analysis &
TOWS Matrix พร
่อมทั้งวางแผนกลยุทธ และแผนงานสาหรับ
การแก
่ไขป
่ญหาในชุมชน
จัดทาโครงการในการแก
่ไขป
่ญหาในชุมชน 1 โครงการ

แบบฟอร
์มรายงาน
ตามแบบฟอร
่ม PUBH 491_8่วนที
ส ่1
่อมู
ข ลพื้นฐานบริบทชุมชน
ตามแบบฟอร
่ม PUBH 491_8่วนที
ส ่2
กระบวนการศึกษาชุมชนด
่วยเครื่องมือ
7 ชิ้น
ตามแบบฟอร
่ม PUBH 491_8่วนที
ส ่3
กระบวนการวินิจฉัยชุมชน

ตามแบบฟอร
่ม PUBH 491_8่วนที
ส ่4
การดาเนินงานโครงการในชุมชน
ประเมินผลความสาเร็จของโครงการ พร
่อมทั้่ายทอดแนว
งถ
ตามแบบฟอร
่ม PUBH 491_8่วนที
ส ่5
ทางการแก
่ไขป
่ญหาที่จากการด
่ได
าเนินโครงการให
่แก
่ชุมชน การประเมินผลสาเร็จของโครงการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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PUBH 491_No.8

แบบรายงานการฝ
์กปฏิบัติการศึกษา การวินิจฉัย และการแก
์ไขป
์ญหาชุมชน
่วนที
ส ่ 1่อมู
ข ลพื้นฐานบริบทชุมชน
1.1 โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพตาบล
1.2่อมู
ข ลระดับตาบล
1.3่อมู
ข ลระดับหมู
่บ
่าน
่วนที
ส ่ 2 กระบวนการศึกษาชุมชนด
่วยเครื่องมือ 7 ชิ้น
2.1 แผนที่เดินดิน
2.2 ผังเครือญาติ
2.3 โครงสร
่างองค
่กรชุมชน
2.4 ระบบสุขภาพ
2.5 ปฏิทินชุมชน
2.6 ประวัติศาสตร
่ชุมชน
2.7 ประวัติชีวิตบุคคลที่าสนใจในชุ
่น
มชน
่วนที
ส ่ 3 กระบวนการการวินิจฉัยชุมชน
3.1 การวิเคราะห
่ป
่ญหาด
่วย SWOT Analysis & TOWS Matrix
3.2 การจัดลาดับความสาคัญของป
่ญหา
3.3 การวางแผนกลยุท่และแผนงาน
ธ
่วนที
ส ่ 4 การดาเนินงานโครงการในชุมชน
4.1 ชื่อโครงการ
4.2 หลักการและเหตุผล
4.3 วัตถุประสงค
่
4.4 กลุ
่มเป
่าหมาย
- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ
4.5 วิธีการดาเนินงาน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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4.6่รั
ผู บผิดชอบโครงการ
4.7 งบประมาณ
4.8 สถานที่ดาเนินการ
4.9 ระยะเวลาดาเนินการ
4.10 ผลประโยชน
่ที่คาดว
่าจะได
่รับ
4.11 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
่วนที
ส ่ 5 การประเมินผลสาเร็จของโครงการ
5.1 ชื่อโครงการ
5.2่เข
ผู่าร
่วมโครงการ
5.3่รั
ผู บผิดชอบโครงการ
5.4 งบประมาณ
5.5 สถานที่ดาเนินการ
5.6 ระยะเวลาดาเนินการ
5.7 ผลการดาเนินโครงการ
5.8 ประโยชน
่ที่รั
่ได บ
5.9 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- ่าหมายเชิ
เป
งปริมาณ
- ่าหมายเชิ
เป
งคุณภาพ
5.10 ภาคผนวก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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(ข. 4) แนวทางการฝ
์กปฏิบัติการวิจัยสาหรับการแก
์ไขป
์ญหาชุมชน
ให้นักศึกษาค้นคว้าและศึกษาปัญหา หรือดาเนิ นการวิ จยั ร่วมกับแหล่งฝึ ก
ปฏิ บตั ิ ภายใต้การให้คาปรึกษาจากอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึ ก

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิ จยั เพิ่มเติ ม โดยศึกษาทฤษฎี สถานการณ์ รวมถึงงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องมาอ้างอิ ง เปรียบเทียบ กับสถานการณ์จริงที่นักศึกษาได้ศึกษา

นาข้อมูลที่ศึกษามาจัดทาโครงร่างการวิ จยั ตามแบบฟอร์ม PUBH 491_No.9
พร้อมกับนาเสนอต่อหน่ วยงานฝึ กปฏิ บตั ิ
จัดทาเครือ่ งมืองานวิจยั พร้อมทัง้ หาคุณภาพเครือ่ งมือ โดยปรึกษาอาจารย์พี่เลีย้ ง
และอาจารย์นิเทศอย่างสมา่ เสมอ
ดาเนิ นงานโครงการวิ จยั ตามแผนงาน โดยปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศอย่างสมา่ เสมอ
จัดทารายงานการวิ จยั ตามแบบฟอร์ม PUBH 491_No.10 ให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้อม
ทัง้ รับฟังข้อเสนอแนะ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
นักศึกษาส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ที่ผา่ นการตรวจสอบจากอาจารย์พี่เลีย้ ง
ส่งมอบให้อาจารย์นิเทศประจาคณะเพื่อตรวจสอบและให้คะแนน
หมายเหตุ : งานวิจัยให
์ดาเนินงานตามความต
์องการของแหล
์งฝ
์กและชุมชน และต
์องดาเนินงานให
์สมบูร์จึ
ณง
จะสามารถสาเร็จการฝ
์กปฏิบัติในขัน้ ตอนนี้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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แบบฟอร
์มการเขียนโครงร
์างงานวิจัย
1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อ่วิ
ผู จัย
3. ความเป
่นมาและความสาคัญของป
่ญหา
4. วัตถุประสงค
่ของการวิจัย
5. ขอบเขตของการวิจัย
- ขอบเขตของประชากร
- ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย
6. สมมติฐานของงานวิจัย ่ามี
(ถ )
7.่อตกลงเบื
ข
้อ่นของงานวิ
งต
จัย ่ามี
(ถ )
8. นิยามศัพ่เฉพาะ
ท
9. ประโยชน
่ที่คาดว
่าจะได
่รับจากงานวิจัย
- ประโยชน
่ในเชิงวิชาการ
- ประโยชน
่ในการนาไปใช
่
10. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข
่อง
11. วิธีดาเนินการวิจัย
- ประชากรและกลุ
่มตัวอย
่าง
- เครื่องมือที่ในการวิ
่ใช
จัย
- วิธีการรวบรวมข
่อมูล
- การวิเคราะห
่ข
่อมูลและสถิติท่ในการวิ
ี่ใช
จัย
12. สถานที่ในการวิจัย
13. ระยะเวลาและแผนการดาเนินงานวิจัย
14. งบประมาณในการดาเนินงานวิจัย ่ามี
(ถ )
15. เอกสารอ
่างอิง (เขียนในรูปแบบ APA )

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์ คณะสาธารณสุขศาสตร
์
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แบบฟอร
์มการเขียนรายงานการวิจัย
1.่วนน
ส า
1.1) ปกนอก
1.2) ปกใน
1.3) คานา/กิตติกรรมประกาศ
1.4) บทคัด่อ
ย
1.5) สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
1.6) อักษรย
่อและสัญลักษณ
่
2.่วนเนื
ส ้อความ
2.1) บทที่ 1 บทนา
- ความเป
่นมาและความสาคัญของป
่ญหา
- วัตถุประสงค
่/ความมุ
่งหมายของการวิจัย
- ขอบเขตของการวิจัย
- ขอบเขตของประชากร
- ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย
- สมมติฐานของงานวิจัย ่ามี
(ถ )
-่อตกลงเบื
ข
้อ่นของงานวิ
งต
จัย ่ามี
(ถ )
- นิยามศัพ่เฉพาะ
ท
- ประโยชน
่ที่รั
่ได บจากงานวิจัย
2.2) บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข
่อง
2.3) บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
- ประชากรและกลุ
่มตัวอย
่าง
- เครื่องมือที่ในการวิ
่ใช
จัย
- วิธีการรวบรวมข
่อมูล
- การวิเคราะห
่ข
่อมูลและสถิติท่ในการวิ
ี่ใช
จัย
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2.4) บทที่ 4 ผลการวิเคราะห
่ข
่อมูล
2.5) บทที่ 5 บทสรุป
- สรุปผลการวิจัย
- อภิปรายผล
-่อเสนอแนะ
ข
3.่วนประกอบตอนท
ส
่าย
3.1) บรรณานุกรม/เอกสารอ
่างอิง
3.2) ภาคผนวก
3.3) ประวัต่วิ
ิผู จัย
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ใบกิจกรรม ค. การสัมมนาวิชาการ
ประสบการณ
์การส
์งเสริมสุขภาพและการป
์องกันโรคในชุมชน
(การนาเสนอผลงานและรูป์มรายงาน)
เล
วัตถุประสงค
่
1. เพื่อ่นั
ให กศึกษามีทักษะในการสรุป วิเคราะห
่ และประเมินผลการฝ
่กประสบการณ
่วิชาชีพ
สาธารณสุข
2. เพื่อ่นั
ให กศึกษาได
่ฝ
่กการนาเสนอผลงาน ในรูปแบบของการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู
่
และประสบการณ
่ตรงที่จากการฝ
่ได
่กประสบการณ
่วิชาชีพ
3. เพื่อ่นการสะท
เป
่อนผลลัพ่การฝ
ธ ่กภาคปฏิบัติส่างเสริ
ร
มวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อพัฒนา
กระบวนการฝ
่กภาคปฏิบัติ
การเตรียมการสัมมนา
1. ่นั
ให กศึกษาทุกกลุ
่มประชุมเพื่อวิเคราะห
่ผลลัพ่ที
ธ ่จากการฝ
่ได
่กบูรณาการการเรียนกับ
การทางานวิชาชีพที่รั
่ได บมอบหมายตามแผนการฝ
่ก
2. นักศึกษาจัดทาเอกสารรายงานความรู
่ที่รั
่ได บจากการฝ
่กปฏิบัติ
3. นักศึกษาดาเนินการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู
่และประสบการณ
่ตรงที่จากการ
่ ได
่กปฏิ
ฝ บัติ โดยนักศึกษาเชิญอาจารย
่พี่เลี้ยงในแหล
่งฝ
่กและอาจารย
่นเทศมาเป
่นวิทยากรวิพากษ
่และ
สะท
่อนผลลัพ่การฝ
ธ ่กปฏิบัติ
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1. งานส่ งเสริ มสุขภาพ งานป้ องกันควบคุม
โรค และงานวิ จยั
- การศึกษาพืน้ ทีช่ ุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิน้
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
ตามวัยและกลุ่มโรค

2

1

2. งานบริหารสาธารณสุข
- การวิเคราะห์ ปั ญ หาและโอกาส การ พัฒ นา
โดยกระบวนการ SWOT Analysis & TOWS
Matrix
- จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนงานแก้ไขปั ญหา ที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชน

การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพในชุมชนด้วยกระบวนการวิจยั

4. งานตรวจประเมิ น บาบัดโรคเบือ้ งต้น และ
งานส่งต่อ
- การให้บริการสาธารณสุขพืน้ ฐานใน รพ.สต.
- การฝึ กกระบวนการตรวจประเมิ น และ
วินิจฉัยโรค
- งานดูแลสุขภาพที่บ้าน และการดูแลสุขภาพ
ระดับครอบครัว

4

3

3. งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ศึก ษาปั จจัย ด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีว อนามัย
และความปลอดภัย ที่มีผลกระทบต่ อชุมชนตาม
แผนกลยุทธ์และแผนงานชุมชน
- วิเ คราะห์ และสัง เคราะห์ ส าเหตุ ข องการเกิ ด
อุบตั กิ ารณ์โรคทีม่ ผี ลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
- การจัดโครงการแก้ไขปั ญหาในชุมชน
- ประเมินความสาเร็จของโครงการและถ่ ายทอด
วิธกี ารแก้ปัญหาสูช่ ุมชน

5

จัดเวทีสมั มนา
Theme : ประสบการณ์การฝึกปฏิบตั งิ านบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
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หมวดที่ 5
การประเมินผลการฝ
์กปฏิบัติ
1. กระบวนการประเมินผลการฝ
์กปฏิบัติ
1.1 นักศึกษา
1.1.1 ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค
่ในการฝ
่กปฏิบัติ ตามที่รายวิชากาหนด
1.1.2 ประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
่ ความพร
่อมของสถานที่กและความร
่ฝ
่วมมือ
ของบุคลากรในแหล
่งฝ
่ก
1.1.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต
่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
่รายวิชา
1.1.4 ่ข
ให่อเสนอแนะในการจัดประสบการณ
่ภาคสนามและความต
่องการเพิ่มเติม
1.2 ครูพี่เลี้ยงหรือแหล
์งฝ
์ก
1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมตามวัตถุประสงค
่ของการฝ
่กปฏิบัติ
1.2.2 ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของคณะ
1.3 อาจารย
์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
1.3.1 ประเมินสมรรถนะและทักษะการฝ
่กปฏิบัติของนักศึกษาตามวัตถุประสงค
่ของรายวิชา
1.3.2 ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย
่
1.3.3 ประเมินผลการจัดประสบการณ
่ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล
่งสนับสนุนการเรียนรู
่
ความพร
่อม ของสถานที่ก
่ฝ ความร
่วมมือของบุคลากรในแหล
่งฝ
่ก จานวนและความเหมาะสมของ
่รั
ผู บบริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได
่รับจากอาจารย
่ผู
่สอนและอาจารย
่พี่เลี้ยง
1.3.4 ประเมินการทาหน
่าที่ของตนเอง อาจารย
่ผู
่สอนและครูพี่เลี้ยง
1.3.5 ประเมินเกณฑ
่การวัดผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน
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2. เกณฑ
์การประเมินผล
พิจารณาจากด
่านต
่าง ๆ ดังนี้
- ประเมินความรู
่และทักษะการฝ
่กปฏิบัติภาคปฏิบัติ
่ประเมิ
(ผู
น คือ ครูพี่เลี้ยง/ผู
่เกี่ยวข
่องจากแหล
่งฝ
่ก)
- ประเมินจากกิจกรรมที่นักศึกษาได
่ปฏิบัติครบถ
่วนตามกิจกรรมการฝ
่ก
- ประเมินผลงานที่มอบหมายให
่ศึกษาค
่นคว
่า
- ประเมินจากกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนประสบการณ
่ที่รั
่ได บจากการฝ
่กปฏิบัติ
- ประเมินจากความรับผิดชอบและพฤติกรรมของนักศึกษาที่ม่อการฝ
ีต ่กปฏิบัติ

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

ผลการประเมินเทียบเกณฑ
่ ดังนี้
์วงคะแนน
ช
่ากั
เท บหรือมากกว
่าร
่อยละ 80
่อยละ
ร
75 – 79
่อยละ
ร
70 – 74
่อยละ
ร
65 – 69
่อยละ
ร
60 – 64
่อยละ
ร
55 – 59
่อยละ
ร
50 – 54
ต่ากว
่าร
่อยละ 50

ความหมาย
ผลการประเมินดีเยี่ยม
ผลการประเมินดีมาก
ผลการประเมินดี
ผลการประเมิน่อนข
ค ่างดี
ผลการประเมินพอใช
่
ผลการประเมิน่อน
อ
ผลการประเมิน่อนมาก
อ
ผลการประเมินตก

ผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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สาหรับอาจารย
์พี่เลี้ยง

แบบประเมินผลการฝ
์กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ (นักศึกษารายบุคคล)

แบบประเมินผลสาหรับ์ายหน
ฝ ์วยงานฝ
์ก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อนักศึกษา……………….……………..………………………………… รหัส ……………………………………………….
่กประสบการณ
ฝ
่ตั้งแต
่วันที่ ………………………..…………………………………………………………………………..
คาชี้แจง
5
4
3
2
1

โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช
่องระดับคะแนนที่านเห็
่ท น่าเหมาะสม
ว
กับคุณลักษณะของนักศึกษา
หมายถึง
นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล
่าวอยู
่ในเกณฑ
่ ดีอ์างยิ
ย ่ง
หมายถึง
นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล
่าวอยู
่ในเกณฑ
่ ดี
หมายถึง
นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล
่าวอยู
่ในเกณฑ
่ ปานกลาง
หมายถึง
นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล
่าวอยู
่ในเกณฑ
่ พอใช
์
หมายถึง
นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล
่าวอยู
่ในเกณฑ
่์องปรั
ต บปรุง

1.์านคุ
ด ณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
รายการประเมิน
1. นักศึกษา มีความรู
่ ความเข
่าใจหลักจริย ธรรม
สิทธิมนุษยชน สิทธิ่ป
ผ่วย
ู ตลอดจนจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2. นักศึกษามีความรับผิดชอบต
่อการกระทาของ
ตนเองและสังคม
3. นั กศึกษามี ระเบี ย บวินั ย ซื่ อสั ต่และตรงต
ย
่อ
เวลา

ดี
อย
์างยิ่ง
(5)

ระดับคะแนน
ดี ปาน พอใช
์ ์อง
ต
(4) กลาง (2) ปรับปรุง
(3)
(1)
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4. นั กศึกษาเป
่นแบบอย
่างที่ด่อผู
ีต ่อื่น ทั้งในการ
ดารงตนและการปฏิบัติงาน
5. นักศึกษาเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู
่อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณ่าและศั
ค
กดิ์ศรีของความเป
่น
มนุษ่ย
6. นั ก ศึ ก ษาเคารพกฎระเบี ย บข
่อบั ง คั บ่างๆ
ต
ขององค
่กรและสังคม
2.์านความรู
ด
์ และความเข
์าใจในงานของนักศึกษา

รายการประเมิน
1. มีความรู
่ความเข
่าใจในลักษณะงานทุกๆ่าน
ด
ของหน
่วยงาน ลักษณะงานของตนเอง และวิธีการ
ปฏิบัติงานในหน
่วยงาน
2. มี ค วามรู
่และความเข
่าใจในศาสตร
่ทางด
่าน
สาธารณสุข และการนาไปใช
่
3. มีความรู
่และความเข
่าใจกระบวนการทางวิจัย
ในการแสวงหาความรู
่ ปฏิบั ติงานอย
่างมีเทคนิค
วิธีการและขั้นตอน
4. มี ค วามรู
่และความเข
่าใจในด
่านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด
่านสุขภาพ
5. มีทักษะในการแก
่ป
่ญหาและการตัดสินใจ มี
ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน
6. มีทักษะการคิดริเริ่มสร
่างสรรค
่ เพื่อสร
่างเสริม
งานตนเอง
7. ปฏิบัติงานเป
่นหมู
่คณะ ่ความร
ให ่วมมือและ
ปรับตนเองให
่เข
่ากับเหตุการณ
่ได
่ดี
8. มีความเป
่นผู
่นา และเป
่นผู
่ตามที่ดี

ดี
อย
์างยิ่ง
(5)

ระดับคะแนน
ดี ปาน พอใช
์ ์อง
ต
(4) กลาง (2) ปรับปรุง
(3)
(1)
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9. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให
่มี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
10. สามารถปฏิบัติงานตามที่บั
่ผู งคับบัญชา
มอบหมายได
่ และมีความไว
่วางใจจาก
่บั
ผู งคับบัญชาให
่ปฏิบัติงาน
11. คุณภาพของงาน มีความประณีต ถูก่อง
ต
ความสม่าเสมอ มีจานวนงานที่ทาตามที่รั
่ได บ
มอบหมายในระยะเวลาที่กาหนด
3.์านการติ
ด
ด์อสื
ต ่อสาร ของนักศึกษา

รายการประเมิน
1. มีความสามารถในการรับ่งค
ฟ าสั่ง และการ
ปฏิบัติตามคาสั่ง
2. สามารถสื่อสารไปยั่บั
งผู งคับบัญชา่ร
ผู่วมงาน
และผู
่ใต
่บังคับบัญชา ่อย
ได ่างเหมาะสม
3. มีวิธีการและศิลปะในการติด่อพู
ต ดจากับเพื่อน
่วมงานหรื
ร
อบุคคลอื่น
4. ความสามารถใช
่ภาษาให
่ถูก่อง
ต
5. มีความสามารถในการประชาสัมพัน่และการ
ธ
ติด่อกั
ต บ่มาติ
ผู ด่อส
ต านักงาน
6. สามารถเลื อกและใช
่สารสนเทศ ตลอดจนใช
่
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารได
่อย
่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

ดี
อย
์างยิ่ง
(5)

ระดับคะแนน
ดี ปาน พอใช
์ ์อง
ต
(4) กลาง (2) ปรับปรุง
(3)
(1)
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4.์านทั
ด ศนคติที่ดี และมนุษยสัมพัน์ในการปฏิ
ธ
บัติงานของนักศึกษา

รายการประเมิน

ดี
อย
์างยิ่ง
(5)

ระดับคะแนน
ดี ปาน พอใช
์ ์อง
ต
(4) กลาง (2) ปรับปรุง
(3)
(1)

1. มีความรู
่สึกนึกคิดที่ม่องานที
ีต
่รั
่ได บมอบหมาย
2. มีความกระตือรือ่นและความสนใจใฝ
ร
่หา
ความก
่าวหน
่า
3. มีน้าใจ ความพยายาม มานะอดทน
4. มีความซื่อสัต่ย สุจริต และการตรงต
่อเวลา
5. มีมนุษ่สั
ย มพัน่ที
ธ ่ด่อผู
ีต ่บังคับบัญชา เพื่อ
่วมงาน
ร
ชุมชนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข
่อง
6. มีความสามารถในการปรับตัวในเชิงวิชาชีพ
5. บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ และการปฏิบัติตามระเบียบของนักศึกษา

รายการประเมิน
1. มีลักษณะท
่าทางกระฉับกระเฉง ่องไว
ว
2. มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมต
่อภาพลักษณะของ
นักศึกษาฝ
่กปฏิบัติงาน
3. มีการแต
่งกายที่สุภาพเรียบร
่อย
4. มีการแสดงออกเหมาะสมต
่อชุมชนและองค
่กร
5. ปฏิบัติตนตามระเบียบข
่อบังคับของหน
่วยงาน
่กการบู
ฝ
รณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
6. ปฏิบัติตนตามระเบียบข
่อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเนชั่น ่แก
ได ่ ่ดื
ไม ่มสุรา ทะเลาะวิวาท
่นต
เป ่น

ดี
อย
์างยิ่ง
(5)

ระดับคะแนน
ดี ปาน พอใช
์ ์อง
ต
(4) กลาง (2) ปรับปรุง
(3)
(1)
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6.์อเสนอแนะอื
ข
่น ๆ ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)………………………………………..ผู
่ประเมิน
(…………………………………….)
ตาแหน
่ง……………………………………………….
วัน……………….เดือน………………….พ.ศ…………

สรุปผลการประเมินการฝ
์กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
องค
์ประกอบการประเมิน
คะแนนเต็ม
1.่านคุ
ด ณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
30
2.่านความรู
ด
่ และความเข
่าใจในงานของนักศึกษา
55
3.่านการติ
ด
ด่อสื
ต ่อสาร ของนักศึกษา
30
4.่านทั
ด ศนคติที่ดี และมนุษยสัมพัน่ในการปฏิ
ธ
บัติงานของ
30
นักศึกษา
5. บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ และการปฏิบัติตามระเบียบ
30
ของนักศึกษา
รวม
175

คะแนนที์
่ได
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สาหรับนักศึกษา

แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ : ประเมินแผนการฝ
์กสร
์างเสริมประสบการณ
์วิชาชีพสาธารณสุข
หัว์อการประเมิ
ข
น

แก
์ไข
(1)

ปรับปรุง
(2)

พอใช
์
(3)

ดี
(4)

ดีมาก
(5)

1. ์านวิ
ด ชาการ
ความรู
่ภาคทฤษฎีมาบูรณาการในการฝ
่กประสบการณ
่
- สิ่งที่เรี
่ได ยนรู
่จากแหล
่งฝ
่กประสบการณ
่
- สิ่งที่เรี
่ได ยนรู
่จากบุคลากรในหน
่วยงาน
2. ์านรู
ด ปแบบการฝ
์กประสบการณ
์สร
์างเสริมวิชาชีพ
รูปแบบการฝ
่กประสบการณ
่
จานวนนักศึกษาต
่อกลุ
่ม
ระยะเวลาการฝ
่กประสบการณ
่
ความครอบคลุมของคู
่มือ่กประสบการณ
ฝ
่
ความเหมาะสมของที่พักและป
่จจัยสนับสนุน
ความเหมาะสมของแหล
่งฝ
่กประสบการณ
่
ความพร
่อมของอาจารย
่พี่เลี้ยง
ความพร
่อมของอาจารย
่นิเทศ
3. ์านการปฏิ
ด
บตั ิ
เรียนรู
่การวางแผนการทางาน
เรียนรู
่ทักษะการปฏิบัติงาน
เรียนรู
่การทางานร
่วมกับ่อื
ผู ่น
เรียนรู
่การแก
่ไขป
่ญหา
เรียนรู
่การปรับตัว่เข
ให่ากับสถานการณ
่ต
่าง ๆ
4.ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝ
์กประสบการณ
์
์อเสนอแนะ
ข

..............................................................................................................................................................................................
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สาหรับอาจารย
่นิเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร
์
กิจกรรมการนิเทศ: การบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
วัตถุประสงค
์การนิเทศ
1. เพื่อติดตามประเมินผลการเรียนรู
่ของนักศึกษา ทั้งในด
่านความรู
่ /ทักษะที่คาดหวังตามที่กาหนดไว
่
ในแผนการฝ
่กและประเมิน พฤติกรรมของนักศึกษาในการฝ
่กปฏิบัติ โดยกิจกรรมการนิเทศประกอบด
่วย
การประชุมกลุ
่มร
่วมกับนักศึกษา (Conference) การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การตรวจสอบความก
่าวหน
่า
ของงานที่นักศึกษาได
่รับมอบหมาย และการสัมภาษณ
่อาจารย
่พี่เลี้ยงในแหล
่งฝ
่ก
2. เพื่อ่ค
ให าปรึกษา/ข
่อเสนอแนะแก
่นักศึกษา ตลอดจนการปรับปรุง/แก
่ไขป
่ญหาที่เกิดขึ้นในระหว
่าง
การฝ
่กปฏิบัติในแหล
่งฝ
่ก
3. เพื่อรวบรวมข
่อมูลจากผลการประเมิน หรือ่อเสนอแนะจากอาจารย
ข
่พี่เลี้ยง ทีมสุขภาพในแหล
่งฝ
่ก
และข
่อมูลจากนักศึกษา มาทาการปรับปรุง/พัฒนาการฝ
่กปฏิบัติในป
่การศึกษาต
่อไป
ขอบเขตการนิเทศ
1. ความรู
่และทักษะทางวิชาชีพที่นักศึกษาได
่รับในขณะฝ
่กปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติงานตามที่รั
่ได บมอบหมายจากแหล
่งฝ
่กอย
่างครบถ
่วน
3. ความก
่าวหน
่าในการปฏิบัติงานตามที่นักศึกษาได
่รับมอบหมายตามที่ระบุ่ในแผนการฝ
ไว
่ก
4. พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและของแหล
่งฝ
่ก
5. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการให
่บริการ
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สาหรับอาจารย
่นิเทศ

แบบรายงานผลการนิเทศการฝ
์กปฏิบัต์
ิ ป 256….
1. แหล
่งฝ
่ก .........................................................................................................................................
2. ชื่อ- สกุล อาจารย
่พี่เลี้ยง ...............................................................................................................
3. วดป. ที่นิเทศ ............................................................................................................ ......................
4. อาจารย
่นิเทศ .............................................................................................................. ...................
5. ประเด็นสาคัญที่พบจากการนิเทศ
5.1 ความรู
่และทักษะทางวิชาชีพที่นักศึกษาได
่รับในขณะฝ
่กปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 ความก
่าวหน
่าในการปฏิบัติงานตามที่นักศึกษาได
่รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการให
่บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4 พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและของแหล
่งฝ
่ก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.5 อื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
แบบลงเวลา แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และแบบการลา
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แบบบันทึกการลงเวลา
การฝ
์กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
วัน เดือน์ป

ลายมือชื่อ

เวลามา

เวลากลับ

หัวหน
์างาน

หมายเหตุ
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แบบการลา
เขียนที…่ ……………………………………
วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………….
เรื่อง

การลาหยุด

เรียน
่วยข
ด ่าพเจ
่า (นาย,นางสาว)………..…..……นามสกุล……...………..รหัสประจาตัว........................
กาลังอยู
่ในระหว
่างการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ สาธารณสุขศาสตร
่ ภาคเรียนที่…….ป
่
การศึกษา……….…....ณ หน
่วยฝ
่ก รพ.สต. …..…………………………………. มีเหตุจาเป
่นต
่องขอลาหยุดพักการฝ
่กฯ
่นเวลา………วั
เป
น ตั้งแต
่วันที่ ............................. ถึง วันที่ .....................................
เนื่องจาก (เหตุผล)………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………………………..
(……………………………………….)
ความเห็นของหัวหน
่าสถานฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)…………………………………………….
(……………………………………………..)
ตาแหน
่ง…………………………………………..
หมายเหตุ

การลาต
่องลาทั้งหน
่วยฝ
่กและมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
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ภาคผนวก ข.
หนังสืออนุญาตเข
์ารับการฝ
์กปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก ค
การจัดทารายงานการฝ
์กปฏิบตั ิ
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ภาคผนวก ค
การจัดทารายงานการฝ
์กปฏิบัติ
การพิม์พ
1. พิม่ด
พ่วยอักษร TH sarabunPSK ขนาด 16 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดทั้ง่ม
เล
2. การเว
่นระยะกระดาษ่านบน
ด
และด
่านซ
่าย 1.5 นิ้ว่านขวาและด
ด
่านล
่าง 1 นิ้ว
3. จัดกั้นหน
่า กั้นหลัง่เป
ให่นระเบียบทุก่อหน
ย ่า
กาหนดส
์งงาน
1. ่งรายงานการฝ
ส
่กประสบการณ
่ฉบับ่างให
ร ่อาจารย
่นิเทศ อย
่างน
่อย 1 สัปดาห
่ก
่อนวันนาเสนอ
2. หลังจากการนาเสนอและสอบผ
่านแล
่ว ่ปรั
ให บปรุงแก
่ไขตามข
่อเสนอแนะและจัดทารายงานฉบับ
สมบูร่
ณ จานวน 2 ชุด่งคณะภายในระยะเวลาที
ส
่กาหนด
การเรียงลาดับรายงาน
่เรี
ให ยงลาดับรายงาน ดังนี้
1. ปกนอก
2. ปกใน
3. ใบรองปก
4. กิตติกรรมประกาศ
5. สารบัญ แบ
่งเป
่น สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ สารบัญภาพ ่ามี
(ถ )
6. เนื้อหา
- (งานเดี่ยว) เรียงตาม ใบงาน ก
- (งานกลุ
่ม) เรียงตามใบงาน ข
- ภาพรวมการฝ
่กประสบการณ
่/ป
่ญหา อุปสรรค/ข
่อเสนอแนะ
7. ภาคผนวก
- ภาพบรรยากาศ
- เอกสารที่เกี่ยวข
่อง
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ตัวอย
์างการจัดพิม์ปกนอก/ปกใน
พ

การฝ
์กบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ

จัดทาโดย
ชื่อ.............................สกุล......................................
รหัสประจาตัว........................................

รายงานฉบับนี์นส
้เป ์วนหนึ่งของการศึกษาวิชา
การฝ
์กบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ (PUBH 491)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร
์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ภาคเรียนที่ 2 ์การศึ
ป กษา 2561

78

่มื
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่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
ตัวอย
์างการจัดพิม์ใบรองปก
พ

การฝ
์กบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
ของ
ชื่อ.............................สกุล......................................
รหัสประจาตัว........................................

์รั
ได บอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการให
์นับ์นส
เป ์วนหนึ่งของการศึกษา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร
์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
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คู อการฝ
่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
ตัวอย
์างการจัดพิม์สารบั
พ
ญ สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ สารบัญภาพ
ตัวอย
์างสารบัญ
หน
์า
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญภาพ

ค
ง
ฉ
ช

การปฏิบัติงานประจาวัน
..................
...................

....

ภาคผนวก

....

ภาคผนวก ก .......................................................
ภาคผนวก ข .......................................................

....
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่กการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
ตัวอย
์างสารบัญตาราง
ตาราง

1
2
3

หน
์า

21
.…
….

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

ตัวอย
์างสารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิ

1
2
3

หน
์า

21
.…
….

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

ตัวอย
์างสารบัญภาพ
ภาพ

1
2
3

หน
์า
.................................................
.................................................
.................................................

21
.…
….
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ภาคผนวก ง.
แบบประเมินผลการฝ
์กปฏิบัติ
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แบบการประเมินผลการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ ประกอบด
์วย
1. แบบประเมินผลการฝ
์กศึกษาและวินิจฉัยชุมชน (PUBH 01)
คาชี้แจง
่นั
ให กศึกษาฝ
่กปฏิบัติแ่ละกลุ
ต ่ม หลังจากฝ
่กปฏิบัติงานในการศึกษาและวินิจฉัย
ชุมชนแล
่วให
่จัดทารายงาน พร
่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 01 แนบส
่งให
่ผู
่อานวยการโรงพยาบาลส
่งเสริม
สุขภาพประจาตาบล หรือ่แทน
ผู พิจารณาผลการฝ
่กปฏิบัติ
2. แบบประเมินผลการให
์บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ (PUBH 02)
คาชี้แจง
่นั
ให กศึกษาฝ
่กปฏิบัติแ่ละกลุ
ต ่ม หลังจากสังเกตการณ
่/ฝ
่กปฏิบัติงานด
่านการบริการ
สาธารณสุขปฐมภูมิแ่ว
ล ่บั
ให น ทึกลงในสมุดที่แจกไว
่ พร
่อมจัดทาแบบสรุปตามแบบ PUBH 02 แนบส
่งให
่
่อ
ผู านวยการโรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพประจาตาบล หรือ่แทน
ผู พิจารณาผลการสังเกตการณ
่
3. แบบประเมินผลการส
์งเสริมสุขภาพและการให
์สุขศึกษา (PUBH 03)
คาชี้แจง
่นั
ให กศึกษาฝ
่กปฏิบัติแ่ละกลุ
ต ่ม หลังจากปฏิบัติงานด
่านการส
่งเสริมสุขภาพและการ
่สุ
ให ขศึกษาแล
่ว ่จั
ให ดทารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล
่าว พร
่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 03 เพื่อ่
ให
่อ
ผู านวยการโรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพประจาตาบล หรือ่แทน
ผู พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
4. แบบประเมินผลการเยี่ยมบ
์าน (PUBH 04)
คาชี้แจง
่นั
ให กศึกษาฝ
่กปฏิบัติแ่ละกลุ
ต ่ม หลังจากปฏิบัติงานด
่านการเยี่ยมบ
่านแล
่ว ่จั
ให ดทา
รายงานผลการเยี่ ย มบ
่าน พร
่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 04 เพื่ อ่ผู
ให่อานวยการโรงพยาบาลส
่งเสริม
สุขภาพประจาตาบล หรือ่แทน
ผู พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด
์านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล
์อม (PUBH 05)
คาชี้แจง
่นั
ให กศึกษาฝ
่กปฏิบัติแ่ละกลุ
ต ่ม หลังจากปฏิบัติงานด
่านอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล
่อมแล
่ว ่จั
ให ดทารายงานผลการปฏิบัติงาน พร
่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 05 เพื่อ่ผู
ให่อานวยการ
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพประจาตาบล หรือ่แทน
ผู พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
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6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด
์านอื่น ๆ (PUBH 06)
คาชี้แจง
่นั
ให กศึกษาฝ
่กประสบการณ
่แต
่ละกลุ
่ม หลังจากปฏิบัติงานด
่านอื่นแล
่วให
่นักศึกษา
ทารายงานการถอดบทเรียน พร
่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 06 เพื่อ่ผู
ให่อานวยการโรงพยาบาลส
่งเสริม
สุขภาพประจาตาบล หรือ่แทน
ผู พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
7. แบบประเมินผลด
์านการวิจัย (PUBH 07)
คาชี้แจง
่นั
ให กศึกษาฝ
่กประสบการณ
่แต
่ละกลุ
่ม หลังจากปฏิบัติงานด
่านศึกษาวิจัยแล
่ว ่
ให
จัดทารายงานผล พร
่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 07 เพื่ อ่ผู
ให่อานวยการโรงพยาบาลส
่งเสริมสุ ขภาพ
ประจาตาบล หรือ่แทน
ผู พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
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แบบ PUBH 01

แบบประเมินผลการฝ
์กศึกษาและวินิจฉัยชุมชน
ชื่อ รพ.สต. ............................................................................................................................. .........

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการการปฏิบัติงาน

ระดับคะแนน
ดีมาก ดี พอใช
์ ปรับปรุง

รวบรวมข
่อมูล่ครบถ
ได ่วน
วิเคราะห
่ข
่อมูล่ถู
ได ก่อง
ต
วินิจฉัย่ญหาและความต
ป
่องการร
่วมกับประชาชน
วางแผนและจัดทาแผนในการแก
่ไขป
่ญหา
ปฏิบัติงานตามแผนในการแก
่ไขป
่ญหา
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
มีความกระตือรือ่นปฏิ
ร บัติงานในชุมชน
มีความรับผิดชอบในงานที่รั
่ได บมอบหมาย
วางตนได
่เหมาะสมกับสถานภาพแห
่งวิชาชีพ
มีน้าใจเอื้อ่
เฟอเสียสละต
่อผู
่อื่น
การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
การเป
่นผู
่นาและเป
่นตัวอย
่างด
่านสุขภาพ
การเข
่าถึงชุมชนและผู
่ร
่วมงาน
การประสานงานร
่วมกับหน
่วยงาน,องค
่กร,บุคคลที่เกี่ยวข
่อง
การให
่ข
่อเสนอแนะและคาปรึกษาแก
่ผู
่ที่เกี่ยวข
่อง
คะแนนเต็ม (60 คะแนน)
(ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช
์ = 2 ปรับปรุง = 1)

คะแนนที์..................................คะแนน
่ได
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ความคิดเห็น............................................................................................................................. ......................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู
์ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
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แนวทางในการประเมินผลการศึกษาและวินิจฉัยชุมชน
กิจกรรม
1. รวบรวมข
่อมูล่ถู
ได ก่อง
ต

องค
์ประกอบในการประเมิน
1. รวบรวมข
่อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ
่ และสังเกต หรืออื่นๆ ที่นวิ
่เป ชาการ
2.่อมู
ข ลที่รวบรวมได
่ถูก่อง
ต
3. ่เวลาในการรวบรวมข
ใช
่อมูลเหมาะสม
4. สร
่างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข
่อมูล
2. วิเคราะห
่ข
่อมูล่ถู
ได ก่อง
ต
1. จาแนกข
่อมูล่นระบบ
เป
2. เลือกวิธีวิเคราะห
่ข
่อมูล ่สถิ
ใช ติและคานวณได
่ถูก่อง
ต
3. แปลความหมาย นาเสนอข
่อมูล่เหมาะสม
ได
อย
่างถูก่อง
ต
4. สร
่างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข
่อมูล
3.วินิจฉัย่ญหาและความ
ป
1. ระบุ่ญหาและสาเหตุ
ป
่ครอบคลุ
ได
ม โดยใช
่ข
่อมูลในการสนับสนุน่ญหาได
ป ่
่องการร
ต ่วมกับประชาชน
ชัดเจน
2. อธิบายให
่ชุมชนเข
่าใจข
่อมูลและป
่ญหาที่พบ
3. จัดลาดับความสาคัญของป
่ญหาได
่สอดคล
่องกับสถานการณ
่
4. กาหนเกณฑ
่ค
่าคะแนนในแต
่ละองค
่ประกอบได
่ถูก่อง
ต
5. จัดทาตารางแสดงการการจัดลาดับความสาคัญของป
่ญหาและ
วินิจฉัย่ญหาได
ป ่ถูก่อง
ต
4. วางแผนและจัดทาแผนใน 1. เลือกป
่ญหาที่องน
่ต ามาทาการแก
่ไขได
่เหมาะสมตามความต
่องการของ
การแก
่ไขป
่ญหา (โครงการ) ชุมชน
2.่วมมื
ร อกับชุมชนในการกาหนดวัตถุประสงค
่ในการแก
่ไขได
่ถูก่อง
ต
3. ระบุวิธีการแก
่ไขป
่ญหาได
่เหมาะสม
4. เขียนแผนการแก
่ไขป
่ญหาได
่เหมาะสม
- กาหนดชื่อโครงการชัดเจนตรงกับประเด็น่ญหา
ป
- มี่อมู
ข ลสนับสนุนการอธิบายหลักการและเหตุผล
- มี่าหมายและวั
เป
ตถุประสงค
่ชัดเจน
- แผนการดาเนินงานสอดคล
่องกับ่าหมายและวั
เป
ตถุประสงค
่
- กิจกรรมที่กาหนดชุมชนมี่วนร
ส ่วม
- ่ทรั
ใช พยากรและแหล
่งประโยชน
่ในชุมชนได
่อย
่างเหมาะสม
- กาหนดวิธีประเมินผลได
่สอดคล
่องกับวัตถุประสงค
่และเป
่าหมาย
- กาหนดการมอบหมายงานให
่ผู
่รับผิดชอบเหมาะสม
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5. ปฏิบัติงานตามแผนในการ 1. อธิบายให
่ผู
่เกี่ยวข
่องเข
่าใจการปฏิบัติงานตามแผน
แก
่ไขป
่ญหา
2. ประสานงานและดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว
่
3. ่ความส
ให
าคัญกับ่เกี
ผู ่ยวข
่องทุกระดับในการดาเนินงานตามแผน
4. สามารถปฏิบัตงิ านเป
่นทีม่อย
ได ่างเหมาะสม
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. กาหนดวิธีการประเมินผลการแก
่ไขป
่ญหาได
่ถูก่อง
ต
2. กาหนดเกณฑ
่ในการประเมินผลได
่ถูก่อง
ต
3. ่การประเมิ
ใช
นผลเป
่นเครื่องมือในการพัฒนางาน
4. มีการเปรียบเทียบการดาเนินงานกับวัตถุประสงค
่และเป
่าหมาย
5. มีการเปรียบเทียบผลก
่อนและหลังการดาเนินงาน
6. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับระยะเวลาและทรัพยากร
7. แสดงผลการประเมิน่ชุ
ให มชนเข
่าใจและร
่วมมือ
8. มีการให
่ข
่อเสนอแนะในการศึกษาที่นประโยชน
่เป
่
7. มีความกระตือรือ่น
ร
1. ตรงต
่อเวลาในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในชุมชน
2. ยิ้มแย
่งแจ
่มใสในขณะปฏิบัตงิ าน
3. สนใจในกิจกรรมที่กาหนดให
่ปฏิบัติ
4. ่แสดงความย
ไม
่อท
่อต
่ออุปสรรค
8. มีความรับผิดชอบในงานที่ 1. ทบทวนกิจกรรมที่รั
่ได บมอบหมาย
่รั
ได บมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานได
่ครบถ
่วน ่ละเลย
ไม
3. ปฏิบัติงานได
่ตามกาหนดเวลา
4.่วมมื
ร อกับชุมชนและกลุ
่ม
9. การวางตนได
่เหมาะสมกับ 1. กิริยา วาจาสุภาพ
สถานภาพแห
่งวิชาชีพ
2. มีอารมณ
่หนักแน
่น มั่นคงไม
่โกรธง
่าย
3. ปฏิบัติตนได
่เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สถานที่
4. ยอมรับและปรับปรุงตนเองเมื่อ่รั
ได บคาตักเตือน
10. การมีน้าใจเอื้อ่
เฟอ
1. มีความเมตตา เห็นใจ ่ความช
ให ่วยเหลือประชาชน
เสียสละต
่อผู
่อื่น
2. อดทน เสียสละ ปฏิบัติงานเกินเวลาเมื่อจาเป
่น
3. เต็มใจช
่วยเหลือเพื่อ่วมงานและประชาชน
ร
4. ดูแล เอาใจใส
่ เห็นแก
่ประโยชน
่ผู
่อื่นมากกว
่าตนเอง
11. การปรับปรุงและพัฒนา 1. สนใจหาความรู
่เพิ่มเติม
ตนเอง
2. ยอมรับ่งข
ฟ่อบกพร
่อง และแก
่ไขตนเอง
3. ริเริ่มสร
่างสรรค
่ กิจกรรมต
่าง ๆ
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4. มีสุขภาพดี และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูก่อง
ต
12. การเป
่นผู
่นาและเป
่น
1. ่นผู
เป ่นาในการประชุมกลุ
่ม
ตัวอย
่างด
่านสุขภาพ
2. ่นที
เป ่ปรึกษาแก
่ประชาชนในชุมชน
3. ตัดสินใจแก
่ไขป
่ญหาเฉพาะหน
่าได
่เหมาะสม
4. มีสุขภาพดี และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูก่อง
ต
13. การเข
่าถึงชุมชนและ
1. ่ความส
ให
าคัญกับความคิดเห็นของชุมชนและผู
่ร
่วมงาน
่ร
ผู่วมงาน
2. ลดความขัดแย
่งในการปฏิบัตงิ าน
3. สร
่างบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานในราบรืน่
4. สนใจและร
่วมมือในกิจกรรมต
่าง ๆ ของชุมชน
14. การประสานงานร
่วมกับ 1. ่ภาษาที
ใช
่าใจง
่เข ่าย
หน
่วยงาน,องค
่กร,
2. สนใจต
่อความรู
่สึกของผู
่อื่น
บุคคลที่เกี่ยวข
่อง
3. ่าใจระบบการปฏิ
เข
บัตงิ านของหน
่วยงานที่เกี่ยวข
่อง
4. ่ศิ
ใช ลปะในการประสานงานอย
่างเป
่นทางการและไม
่เป
่นทางการ
15. การให
่ข
่อเสนอแนะและ 1. ่ข
ให่อเสนอแนะได
่เหมาะสมกับกาลเทศะ
คาปรึกษาแก
่ผู
่ที่เกี่ยวข
่อง
2.่อเสนอแนะเหมาะสมกั
ข
บ่ญหา
ป
3. ประเมินผลการให
่ข
่อเสนอแนะ
4.่อเสนอแนะทั
ข
น่อเหตุ
ต การณ
่
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แบบประเมินผลการให
์บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา..................................................................................
ชื่อแหล
์งฝ
์ก ...................................................................................................................
กิจกรรม / รายละเอียดของการปฏิบัติ
แบบองค
์รวม แบบเบ็ดเสร็จ
Case ที่ 1 ...........

วันที่
ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ
์ผู
ปฏิบัติ ์าน
ผ (S) ์ผ
ไม์าน (U)

ลงชื่อ.............................................ผู
่ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะต
่องกรอก กิจกรรมที่ปฏิบัติและวันที่ที่ปฏิบัติ
2. นาแบบประเมินผลให
่หัวหน
่าหน
่วยงาน หรือ อาจารย
่นิเทศประจาหน
่วยฝ
่กประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3. หากกิจกรรมที่ปฏิบัติซ้ากัน แต
่เป
่นคนละวัน่บั
ให นทึกแยกรายการ
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4. เกณฑ
่การพิจารณาการประเมินจะต
่องผ
่านอย
่างน
่อย่อยละ
ร
70 จากกิจกรรมทั้งหมด
แบบ PUBH 03

แบบประเมินผลการส
์งเสริมสุขภาพและการให
์สุขศึกษา
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา........................................................................................
ชื่อแหล
์งฝ
์ก ............................................................................................................................
ที่

ระดับคะแนน
ดีมาก ดี พอใช
์ ปรับปรุง

รายการการปฏิบัติงาน
1
2
3
4
5
6

การวางแผนการให
่สุขศึกษา
การเลือกประเด็น และกาหนดวัตถุประสงค
่ในการให
่สุขศึกษา
การกาหนดกลวิธี วิธีการ ในการให
่สุขศึกษา
การกาหนระยะเวลาในการให
่สุขศึกษา
การกาหนดกลุ
่มเป
่าหมายในการให
่สุขศึกษา
การประเมินผลการให
่สุขศึกษา
คะแนนเต็ม (24 คะแนน)
(ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช
์ = 2 ปรับปรุง = 1)

คะแนนที์..................................คะแนน
่ได

ความคิดเห็น
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู
่ประเมิ น
(....................................................)
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วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
แนวทางในการประเมินผลการให
์สุขศึกษา
หัว์อ
ข
1. การวางแผนการให
่สุข
ศึกษา

แนวทางในการพิจารณา
1. นักศึกษามีการรวบรวมข
่อมูลเพื่อ่เป
ใช่นแนวทางในการกาหนด
แผนการให
่สุขศึกษา
2. นักศึกษาเขียนแผนการให
่สุขศึกษาได
่อย
่างถูก่อง
ต
3. นักศึกษามีสารวจ และเลือกใช
่ทรัพยากรในการวางแผนได
่อย
่าง
ถูก่อง
ต เหมาะสม
3. นักศึกษามีการศึกษาหาข
่อมูลที่ในการให
่ใช
่สุขศึกษาอย
่างถูก่องตาม
ต
หลักวิชาการ
4. นักศึกษามีการนาแผนการให
่สุขศึกษา ปรึกษา หารือ ขอคาแนะนา
จากอาจารย
่พี่เลี้ย่อนด
งก าเนินงาน
2. การเลือกประเด็น
1. นักศึกษาเลือกประเด็น / หัว่อในการให
ข
่สุขศึกษา
และกาหนดวัตถุประสงค
่ สอดคล
่องกับสภาพของชุมชน/ท
่องถิ่น
ในการให
่สุขศึกษา
2. นักศึกษากาหนดวัตถุประสงค
่ ่สอดคล
ได ่องเหมาะสมกับ
สภาพของชุมชน วิธีการ และกลุ
่มเป
่าหมาย
3. นักศึกษาสามารถกาหนดวัตถุประสงค
่ที่สามารถ วัดประเมิน่จริ
ได ง
3. การกาหนดกลวิธี
1. นักศึกษากาหนดวิธีการ และกลวิธีท่สุ
ี่ให ขศึกษาได
่ตรงกับ
วิธีการ ในการให
่สุขศึกษา วัตถุประสงค
่
2. วิธีการในการให
่สุขศึกษาเป
่นวิธีการที่เหมาะกับกลุ
่มเป
่าหมาย
4. การกาหนระยะเวลาใน 1. ระยะเวลาในการให
่สุขศึกษามีความเหมาะสมกับวิธีการ
การให
่สุขศึกษา
วัตถุประสงค
่ และกลุ
่มเป
่าหมายในการให
่สุขศึกษา
2. นักศึกษากาหนดช
่วงเวลาในการให
่เหมาะสม
5. การกาหนด
นักศึกษาสามารถคัดเลือกกลุ
่มเป
่าหมาย และจานวนในการให
่สุขศึกษา
กลุ
่มเป
่าหมายในการให
่ อย
่างมีหลักวิชาการ
สุขศึกษา
6. การประเมินผลการให
่ 1. วิธีการประเมินมีความเหมาะสม สอดคล
่องกับวัตถุประสงค
่
สุขศึกษา
อาศัยหลักสถิติในการวิเคราะห
่และประเมินผล
2. นักศึกษาเขียนรายงานการประเมินผลได
่ถูก่อง
ต
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แบบประเมินผลการเยี่ยมบ
์าน
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา........................................................................................
ชื่อแหล
์งฝ
์ก ............................................................................................................................
ที่

ระดับคะแนน
ดีมาก ดี พอใช
์ ปรับปรุง

รายการการปฏิบัติงาน
1
2
3
4
5
6

การรวบรวมข
่อมูล
การวางแผนการเยี่ยมบ
่าน
การวินิจฉัย่ญหาสุ
ป
ขภาพ
การพยาบาลเยี่ยมบ
่าน
การวางตนและการปฏิบัติตน
สรุปผล วิจารณ
่และข
่อเสนอแนะการเยี่ยมบ
่าน
คะแนนเต็ม (24 คะแนน)
(ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช
์ = 2 ปรับปรุง = 1)

คะแนนที์..................................คะแนน
่ได

ความคิดเห็น
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู
่ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
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แนวทางในการประเมินการเยี่ยมบ
์าน
หัว์อ
ข
1. การรวบรวมข
์อมูล

2. การวางแผนการเยี่ยมบ
์าน

3. การวินิจฉัย์ญหาสุ
ป
ขภาพ

4. การพยาบาลเยี่ยมบ
์าน

5. การวางตนและการปฏิบัติตน

6. สรุปผล วิจารณ
์และข
์อเสนอ
แนะการเยี่ยมบ
์าน

องค
์ประกอบในการประเมิน
1. รวบรวมข
่อมูลตามแบบฟอร
่มได
่ครบถ
่วน
2. รวบรวมข
่อมูลในการติดตามการแก
่ไขป
่ญหาได
่
ครอบคลุม
1. มีการเขียนแผนการเยี่ยมบ
่านก
่อนออกปฏิบัติงาน
2. มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ
่ ่อย
ได ่างเหมาะสม ถูก่อง
ต
3. มีการจัดเตรียมแผนการให
่สุขศึกษาในการเยี่ยมบ
่าน
4. มีการศึกษาข
่อมูลของกลุ
่มเป
่าหมายก
่อนการเยี่ยมบ
่าน
1. แปลผลข
่อมูล่ถู
ได ก่อง
ต
2. จัดกลุ
่มข
่อมูลเพื่อระบุ่ญหาโดยใช
ป
่หลักทฤษฎี
3. ระบุ่ญหาได
ป ่ครบถ
่วนตามข
่อมูลที่ปรากฏ
4. วางแผนการเยี่ยมบ
่านได
่ถูก่องเหมาะสม
ต
1. มี่าหมายและวั
เป
ตถุประสงค
่ชัดเจน
2. เลือกกิจกรรมการพยาบาลได
่เหมาะสมกับ่ญหา
ป
3. กาหนดวิธีประเมินผลได
่สอดคล
่องกับ
วัตถุประสงค
่และเป
่าหมาย
1. การแต
่งกายเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
2. มีกิริยาวาจา สุภาพ มีอารมณ
่หนักแน
่นควบคุม่
ได
3. มีการปฏิบัต่วมกั
ิร บทีมสหวิชาชีพ่เป
ได่นอย
่างดี
4.่จั
รู ก่าใจ
เข เคารพในสิทธิของผู
่ป
่วย
5. มีความเมตตา กรุณา เอื้อ่
เฟอเผื่อแผ
่
สรุปผลได
่ครอบคลุมและตรงประเด็นที่สาคัญ
วิจารณ
่กระบวนการศึกษา ผลการศึกษา ผล
การดาเนินงาน
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แบบ PUBH 05

แบบประเมินผลปฏิบัตงิ านด
์านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล
์อม
ชื่อแหล
์งฝ
์ก ............................................................................................................................
ที่
1
2
3
4
5
6

หัว์อการประเมิ
ข
น

ระดับคะแนน
ดีมาก ดี พอใช
์ ปรับปรุง

รวบรวมข
่อมูล่ครบถ
ได ่วน
วิเคราะห
่ข
่อมูล่ถู
ได ก่อง
ต
การประเมินและวินิจฉัย่ญหา
ป
วางแผนและจัดทาแผนในการแก
่ไขป
่ญหา
ปฏิบัติงานตามแผนในการแก
่ไขป
่ญหา
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน การให
่ข
่อเสนอแนะ
คะแนนเต็ม (24 คะแนน)
(ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช
์ = 2 ปรับปรุง = 1)

คะแนนที์..................................คะแนน
่ได

ความคิดเห็น ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู
่ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
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แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานด
์านอนามัยโรงเรียน/ศูน์เด็
ย กเล็ก
กิจกรรม
1. รวบรวมข
่อมูล่ถู
ได ก่อง
ต

องค
์ประกอบในการประเมิน
1. รวบรวมข
่อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ
่ และสังเกต หรืออื่นๆ ที่นวิ
่เป ชาการ
2.่อมู
ข ลที่รวบรวมได
่ถูก่อง
ต
3. ่เวลาในการรวบรวมข
ใช
่อมูลเหมาะสม
4. สร
่างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข
่อมูล
2. วิเคราะห
่ข
่อมูล่ถู
ได ก่อง
ต
1. จาแนกข
่อมูล่นระบบ
เป
2. เลือกวิธีวิเคราะห
่ข
่อมูล ่สถิ
ใช ติและคานวณได
่ถูก่อง
ต
3. แปลความหมาย นาเสนอข
่อมูล่เหมาะสม
ได
อย
่างถูก่อง
ต
4. สร
่างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข
่อมูล
3.วินิจฉัย่ญหา
ป
1. ระบุ่ญหาและสาเหตุ
ป
่ครอบคลุ
ได
ม โดยใช
่ข
่อมูลในการสนับสนุน่ญหาได
ป ่
ชัดเจน
2. อธิบายให
่ผู
่บริหารหน
่วยงานเข
่าใจข
่อมูลและป
่ญหาที่พบ
3. จัดลาดับความสาคัญของป
่ญหาได
่สอดคล
่องกับสถานการณ
่
4. วางแผนและจัดทาแผนใน 1. เลือกป
่ญหาที่องน
่ต ามาทาการแก
่ไขได
่เหมาะสมตามความต
่องการของ
การแก
่ไขป
่ญหา (โครงการ) หน
่วยงาน
2.่วมมื
ร อกับหน
่วยงานในการกาหนดวัตถุประสงค
่ในการแก
่ไขได
่ถูก่อง
ต
3. ระบุวิธีการแก
่ไขป
่ญหาได
่เหมาะสม
4. เขียนแผนการแก
่ไขป
่ญหาได
่เหมาะสม
- กาหนดชื่อโครงการชัดเจนตรงกับประเด็น่ญหา
ป
- มี่อมู
ข ลสนับสนุนการอธิบายหลักการและเหตุผล
- มี่าหมายและวั
เป
ตถุประสงค
่ชัดเจน
- แผนการดาเนินงานสอดคล
่องกับ่าหมายและวั
เป
ตถุประสงค
่
- กิจกรรมที่กาหนดชุมชนมี่วนร
ส ่วม
- ่ทรั
ใช พยากรและแหล
่งประโยชน
่ในชุมชนได
่อย
่างเหมาะสม
- กาหนดวิธีประเมินผลได
่สอดคล
่องกับวัตถุประสงค
่และเป
่าหมาย
- กาหนดการมอบหมายงานให
่ผู
่รับผิดชอบเหมาะสม
5. ปฏิบัติงานตามแผนในการ 1. อธิบายให
่ผู
่เกี่ยวข
่องเข
่าใจการปฏิบัติงานตามแผน
แก
่ไขป
่ญหา
2. ประสานงานและดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว
่
3. ่ความส
ให
าคัญกับ่เกี
ผู ่ยวข
่องทุกระดับในการดาเนินงานตามแผน
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4. สามารถปฏิบัตงิ านเป
่นทีม่อย
ได ่างเหมาะสม
กิจกรรม
องค
์ประกอบในการประเมิน
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. กาหนดวิธีการประเมินผลการแก
่ไขป
่ญหาได
่ถูก่อง
ต
2. กาหนดเกณฑ
่ในการประเมินผลได
่ถูก่อง
ต
3. ่การประเมิ
ใช
นผลเป
่นเครื่องมือในการพัฒนางาน
4. มีการเปรียบเทียบการดาเนินงานกับวัตถุประสงค
่และเป
่าหมาย
5. มีการเปรียบเทียบผลก
่อนและหลังการดาเนินงาน
6. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับระยะเวลาและทรัพยากร
7. แสดงผลการประเมิน่ชุ
ให มชนเข
่าใจและร
่วมมือ
8. มีการให
่ข
่อเสนอแนะในการศึกษาที่นประโยชน
่เป
่
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แบบ PUBH 06

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานด
์านอื่น ๆ
หน
์วยฝ
์ก .....................................................................................................
ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วันที่ปฏิบัติ ์รั
ผู บผิดชอบ

ผลการปฏิบัติ
(S/U)

ลงชื่อ ........................................................... ครูนิเทศฝ
่ายหน
่วยงาน
(..........................................................)
ความคิดเห็น ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. ่นั
ให กศึกษาบันทึกการปฏิบัตงิ านด
่านอื่นๆ ที่รั
่ได บมอบหมายจากหัวหน
่าหน
่วยงานและขอความ
อนุเคราะห
่หัวหน
่าหน
่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ผลการประเมินมี 2 แบบ คือ S : Satisfactory หมายถึง ่นที
เป ่พอใจ และ U : Unsatisfactory หมายถึง
่เป
ไม่นที่าพอใจ
น่
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3. นักศึกษาสามารถพิม่แบบฟอร
พ
่มได
่

แบบ PUBH 07

แบบประเมินผลรายงานการวิจัย
ชื่อวิจัย ............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
เกณฑ
์การประเมิน
1. ชื่อเรื่องงานวิจัย
- ชื่อเรื่องกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา
- ชื่อเรื่องถูก่องตามหลั
ต
กการเขียนชื่อเรื่องในการวิจัย
2. การเขียนหลักการและเหตุผล
- กล
่าวถึงที่มาของป
่ญหาชัดเจน มีความเป
่นมาที่าสนใจ
่น
- การเขียนที่มาของป
่ญหาเป
่นไปตามหลักการและชี้ประเด็น่
ได
อย
่างเหมาะสม
3. สมมติฐาน/คาถามการวิจัย
- มีความสอดคล
่องกับเนื้อหาการวิจัย
- มีการอ
่างอิงหลักการและทฤษฎีที่เพียงพอเหมาะกับเนื้อหา
4. วัตถุประสงค
่ของการวิจัย
- มีความสอดคล
่องกับคาถามและสมมติฐาน มีความชัดเจน และ
สามารถศึกษาได
่
5. ขอบเขตของการศึกษา่อตกลงเบื
ข
้อ่น
งต
- มีการกาหนดขอบเขต และข
่อตกลงเป
่นไปตามหลักการวิจัยและ
เหมาะสมกับเนื้อหาของการศึกษาวิจัย
6. นิยามศัพ่และประโยชน
ท
่ของการวิจัย
- นิยามศัพ่มี
ท การกาหนดไว
่อย
่างถูก่อง
ต เหมาะสมกับการศึกษา
- ประโยชน
่ของการศึกษากาหนดถูก่องตามวั
ต
ตถุประสงค
่และ

คะแนนเต็ม
5

10

5

5

5

10

คะแนนที์
่ได
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เกณฑ
์การประเมิน
หลักการได
่มาซึ่งผลการศึกษา
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข
่อง
- เอกสารและทฤษฎีมีความสอดคล
่องกับงานวิจัย มีความเป
่น
่จจุ
ป บัน
- มีงานวิจัยที่เกี่ยวข
่องกับการศึกษา สามารถนาไปกาหนดกรอบ
ของการศึกษาได
่อย
่างเหมาะสม

8. รูปแบบการวิจัย ประชากร และกลุ
่มตัวอย
่าง
- กาหนดรูปแบบของการวิจัย่เหมาะสมกั
ได
บเนื้อหา
- คัดเลือกกลุ
่มประชากรและตัวอย
่างเหมาะสมกับงานวิจัย
เหมาะสมกับระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย
9. การเก็บรวบรวมข
่อมูล
- ่วิ
ใช ธีการเก็บรวบรวมข
่อมูล่อย
ได ่างเหมาะสม มีการวางแผนการ
เก็บรวบรวมข
่อมูลที่ตอบคาถามการศึกษาได
่
10. เครื่องมือในการศึกษา
- มีขั้นตอนของการสร
่างเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ เหมาะสม
่ญหาของการศึ
ป
กษา
11. การวิเคราะห
่ข
่อมูล
- มีการเลือกวิธีการในการวิเคราะห
่ข
่อมูลสอดคล
่องกับ
วัตถุประสงค
่ เครื่องมือในการศึกษา และสามารถเลือกใช
่สถิติใน
การตอบคาถามงานวิจัย่อย
ได ่างถูก่อง
ต
12. อื่นๆ
- นักศึกษาสามารถตอบคาถามจากการศึกษาวิจัย่ดี
ได
- นักศึกษามีการวางแผนเตรียมความพร
่อมในการศึกษา และมี
ความเป
่นวิชาการ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คะแนนเต็ม

10

15

5

10

10

10
100

คะแนนที์
่ได
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์อเสนอแนะ
ข
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู
่ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
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ภาคผนวก จ.
รายชื่ออาจารย
์นิเทศ อาจารย
์พี่เลี้ยงและนักศึกษา
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จ.1 รายชื่ออาจารย
์ที่ปรึกษา อาจารย
์นิเทศ อาจารย
์พี่เลี้ยงในแหล
์งฝ
์กปฏิบัติ
1.1 อาจารย
่ที่ปรึกษา
1. ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว
่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น
2. รศ.ดร.สุดารัต่น สิทธิสมบัติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
่
1.2 อาจารย
่นิเทศ
ลาดับที่
รายชื่อและตาแหน
์ง
1
อาจารย
่ธณกฤษ หมื่น่อนแก
ก ่ว
อาจารย
่ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร
่
มหาวิทยาลัยเนชั่น
(ประธานการฝ
่กปฏิบัติฯ)
2
อาจารย
่ดิลกา ไตรไพบูล่ย
อาจารย
่ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร
่
มหาวิทยาลัยเนชั่น

3

อาจารย
่นิภรดา ยาวิราช พงศ
่กรวิทยา
อาจารย
่ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร
่
มหาวิทยาลัยเนชั่น

4

ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนัน่ท
อาจารย
่ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร
่
มหาวิทยาลัยเนชั่น

คุณวุฒิและเบอร
์โทรติด์อ
ต
วท.ม. (โภชนศาสตร
่ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่
โทร. 0954504716
Email: chutchchai_mua@nation.ac.th
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร
่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- Master Degree of Health Science
(Primary Health Care) University of
Western Sydney, Australia.
- Master Degree of Health Science
(Public Health Care) University of
Otago, New Zealand.
โทร. 0861826863
Email: dinlaga_tri@nation.ac.th
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร
่)
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 0882597616
Email: nipharada_yaw@nation.ac.th
- 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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ลาดับที่
รายชื่อและตาแหน
์ง
5
อาจารย
่กวินทร
่ ศุภวิทยโยธิน
อาจารย
่ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร
่
มหาวิทยาลัยเนชั่น
6

อาจารย
่เมธัส ชูเวส
อาจารย
่ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร
่
มหาวิทยาลัยเนชั่น

7

รศ.จิราพร สุวรรณธีรางกูร
อาจารย
่ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร
่
มหาวิทยาลัยเนชั่น

คุณวุฒิและเบอร
์โทรติด์อ
ต
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่
โทร. 0903190828
Email: kawin_sup@nation.ac.th
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมีฯ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่
โทร. 0866700655
Email: met hus_chu@nation.ac.th
วท.ม. (การพัฒนาสุขภาพ)
จุฬาลงกรณ
่มหาวิทยาลัย
โทร. 0810220898
Email: jsuwantee@hotmail.com

1.3 อาจารย
่พี่เลี้ยงประจาแหล
่งฝ
่กปฏิบัติ
ลาดับที่
ชื่อหน
์วยงาน
รายชื่อและตาแหน
์ง
1
โรงพยาบาลส
่งเสริ ม สุ ข ภาพ 1) คุณสุวรรณ วงศ
่สุวรรณ
ตาบลบ
่านโทกหัว่าง
ช
่อ
ผู านวยการโรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพตาบล
หมู
่ 3 ต.พระบาท อ.เมื อ ง 2) คุณนิรันทร
่ กาชัย
จ.ลาปาง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (เวชปฏิบัติฯ)
โทร. 054-317710
3) คุณวิพรรษา คารินทร
่
นักวิชาการสาธารณสุข
2

โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านศรีหมวดเกล
่า
หมู
่ 4 ต.ชมพู อ.เมือง
จ.ลาปาง
โทร. 054-325083
แฟกซ
่. 054-325083

1) คุณกัญญาณัฐ ่นตาสาย
ป
่อ
ผู านวยการโรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพตาบล
2) คุณจาเนียร วรรณารัก่ษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3) คุณจินตา เรนทอน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (เวชปฏิบัติฯ)
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ลาดับที่
ชื่อหน
์วยงาน
3
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านต
่นธงชัย
หมู
่ 2 ต.ต
่นธงชัย อ.เมือง
จ.ลาปาง
โทร. 054-321265
แฟกซ
่. 054-321265
4
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านต
่นมื่น
หมู
่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง
จ.ลาปาง
โทร. 054-335566
5
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านท
่าโทก
หมู
่ 4 ต.ทุ
่งฝาย อ.เมือง
จ.ลาปาง
โทร. 054-358724
6

7

โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านม
่วงแงว
หมู
่ 14 ต.บ
่อแฮ
่ว อ.เมือง
จ.ลาปาง
โทร. 054-350695
โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ
่านท
่าขัว
หมู
่ 4 ต.บ
่อแฮ
่ว อ.เมือง
จ.ลาปาง
โทร. 054-219339

รายชื่อและตาแหน
์ง
1) คุณนรกมล ขันตรี
่อ
ผู านวยการโรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพตาบล
2) คุณวชิราภรณ
่ ตามวงค
่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (เวชปฏิบัติฯ)

1) คุณยุพา ฟูชื่น
่อ
ผู านวยการโรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพตาบล
2) คุณนิตยา วรรณาโสภา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (เวชปฏิบัติฯ)
1) คุณศิริลักษณ
่ รัตนดวง
่อ
ผู านวยการโรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพตาบล
2) คุณวัชรี ใจโพธิ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (เวชปฏิบัติฯ)
3) คุณนิตยา อิน่ะสาน
ต
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
1) คุณสิริพร อนุพัน่ธ
่อ
ผู านวยการโรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพตาบล
2) คุณขนิษฐา โสวรรณะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (เวชปฏิบัตฯิ )
1) คุณไกรสร วงศ
่ธิดา
่อ
ผู านวยการโรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพตาบล
2) คุณดวงแข สุขใจ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (เวชปฏิบัติฯ)
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จ.2 รายชื่อนักศึกษาในแหล
์งฝ
์กปฏิบัติ
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สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
์
คณะสาธารณสุขศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

