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ค าน า 

 
การฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร่ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช่

เป่นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา PUBH 491 การฝ่กการบูรณาการการเรียนกับ
การท างานวิชาชีพเพ่ือเป่นประโยชน่ส าหรับอาจารย่นิเทศ อาจารย่พ่ีเลี้ยง และนักศึกษา ตลอดจนผู่มี
ส่วนเกี่ยวข่อง ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให่บรรลุตามวัตถุประสงค่ 

แนวการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพตามคู่มือนี้ สามารถปรับเปลี่ยนให่
เหมาะสมได่ตามสภาพแวดล่อมของชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย่ผู่รับผิดชอบวิชา 
อาจารย่พ่ีเลี้ยง หรืออาจารย่นิเทศ เพ่ือให่ผู่เรียนเกิดการพัฒนาได่เต็มตามศักยภาพ 

ผู่จัดท าหวังเป่นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป่นประโยชน่ตามวัตถุประสงค่ที่ก าหนดไว่ และ
พร่อมรับค าแนะน าในการปรับปรุงแก่ไข เพ่ือให่คู่มือมีความสมบูรณ่ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 

 
       อาจารย่ผู่รับผิดชอบรายวิชา   
        คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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 หน์า 
ค าน า 1 
ข์อมูลนักศึกษาฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 3 
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ข์อมูลนักศึกษาฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 
 

1. ข์อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 
1.1  ชื่อ (  ) นาย  (  ) นาง (  ) นางสาว……….………..…………..ชื่อสกุล………………………..……………….. 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา.............................................คณะสาธารณสุขศาสตร่  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
โทรศัพท่.................................  
  

1.2.  ที่อยู่ป่จจุบัน บ่านเลขท่ี ………..… หมู่ที ่ ……… ซอย / ถนน ………………………….…………………... 
ต าบล ……….…………………………….  อ าเภอ ……………....……..……….. จังหวัด ……..…….…………………..  
รหัสไปรษณีย่ …………….…….. โทรศัพท่ ……….……………………. E-MAIL : …………………………………….. 
           
         
1.3.  ชื่อ – สกุล ของผู่ปกครอง ..………..………………………………..  อาชีพ  ………………...……………….. 
ที่อยู่ป่จจุบันของผู่ปกครอง บ่านเลขท่ี……..… หมู่ที ่ …..….. ซอย / ถนน ………………..……………………                
ต าบล ……………..…………….  อ าเภอ ……………………………………..จังหวัด ………………….…………………..  
รหัสไปรษณีย่ …………………. โทรศัพท่ ………………………………..…………. 
        
1.4. ประสบการณ่และความสามารถพิเศษ  
 1.  …………………………………………………………………………………….. 
 2.  …………………………………………………………………………………….. 
 3.  …………………………………………………………………………………….. 
 4.  …………………………………………………………………………………….. 
  

1.5.  โรคประจ าตัว (ถ่าม)ี ………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
     (กรณีถ่ามีให่ระบุชื่อ ยาที่ใช่เป่นประจ า พร่อมสถานบริการสุขภาพที่ไปรับบริการ) 
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2. ข์อมูลเกี่ยวกับหน์วยงานฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 
 ชื่อหน่วยงาน  …….…………………………………………………………………………………………………... 
          ที่ตั้ง เลขที…่……….………    ตรอก/ซอย ……………………………  ถนน  ………….……..………….. 
          ต าบล …………………………….……………………   อ าเภอ…………………………………………………….. 
         จังหวัด ……………………… รหสัไปรษณีย่ …….………… โทรศัพท่………………………..……………... 
 
 ชื่อ-สกุลหัวหน่าหน่วยงาน...................................................................................................... 
 ต าแหน่ง  ……………..……………………………………………  โทรศัพท่. …………………………………… 
 
 รายชื่ออาจารย่พ่ีเลี้ยงในหน่วยงานทีฝ่่กปฏิบัติการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 
 ชื่อ – สกุล   ……………………………………………    ต าแหน่ง ……………………………………………… 
 ชื่อ – สกุล   …….………………………………………   ต าแหน่ง ……………………………………………… 
 ชื่อ – สกุล   ……………………………………………    ต าแหน่ง ……………………………………………… 
 ชื่อ – สกุล   …….………………………………………   ต าแหน่ง ……………………………………………… 
 
3. ข์อมูลเกี่ยวกับสถาบัน 

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

 
  ชื่อผู่บริหาร  ผู่ช่วยศาสตราจารย่ ดร. กฤษฎา ตันเปาว่ 
   ต าแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
  ชื่อผู่บริหาร   รองศาสตราจารย่ ดร.สุดารัตน่ สิทธิสมบัติ 
   ต าแหน่ง  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
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4. รายชื่ออาจารย์ผู์นิเทศของมหาวิทยาลัยเนชั่น 
1. รองศาสตราจารย่ ดร.สุดารัตน่ สิทธิสมบัติ โทรศัพท่ 086-421-0141 
2. อาจารย่ ดร. สุภาภรณ่  อุดมลักษณ่ โทรศัพท่ 095-506-3979 
3. อาจารย่นิภรดา ยาวิราช พงศ่กรพิทยา  โทรศัพท่ 088-259-7616 
4. อาจารย่เมธัส  ชูเวช   โทรศัพท่ 086-670-0655 
5. อาจารย่กวินทร่  ศุภวิทยโยธิน  โทรศัพท่ 090-319-0828 
6. อาจารย่ธณกฤษ  หมื่นก่อนแก่ว  โทรศัพท่ 095-450-4716 
7. ผศ.ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท่  โทรศัพท่ 081-595-4546 
8. อาจารย่ดิลกา ไตรไพบูลย่   โทรศัพท่ 086-182-6863 
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หมวดที ่1 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา :  คณะวิทยาศาสตร่สุขภาพ 

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่ 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร   

รหัสหลักสูตร    :  25511881101647 
ภาษาไทย  :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่ 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Public Health Program in Public Health 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่) 
 ชื่อย่อ  :  ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร่) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Public Health (Public Health) 
 ชื่อย่อ  :  B.P.H (Public Health) 

 
3. วิชาเอก 
  ไม่มี  
 
4. จ านวนหน์วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป่  
   5.2  ประเภทของหลักสูตร : ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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6. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร่มุ่งมั่นสร่างบัณฑิตให่เรียนรู่กับมืออาชีพเพ่ือให่เป่นบุคลากร

สาธารณสุขที่มีความรู่และทักษะ สามารถคิดวิเคราะห่ สังเคราะห่ แก่ป่ญหาและพัฒนาการ
สาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ เป่นผู่มีจิตอาสา ปฏิบัติงานด่วยหัวใจความเป่นมนุษย่และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   

6.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. หลักสูตรต่องการสร่างบัณฑิตด่านสาธารณสุข ที่มีความรู่และความสามารถด่าน

วิทยาศาสตร่ วิทยาศาสตร่ประยุกต่  และสาธารณสุขศาสตร่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพื่อตอบสนองความต่องการก าลังคนด่านสาธารณสุข ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ  

2. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติในการสอบความรู่เพ่ือรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนด่าน
สาธารณสุข หรืออาชีพอิสระ 
 3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล่ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

3.1 สามารถประเมินสถานการณ่สุขภาพชุมชน วิเคราะห่ป่ญหาและเหตุป่จจัยทาง
สุขภาพ ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงวางแผนปฏิบัติการในการควบคุม ก ากับและ
ประเมินผลแผนงานโครงการสาธารณสุข 

3.2 ส่งเสริมสุขภาพ ป่องกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต่น 
ดูแลให่ความช่วยเหลือผู่ป่วย ส่งต่อผู่ป่วย ฟ่่นฟูสภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพ้ืนฐาน
แนวคิดแบบองค่รวม 

3.3 ใช่กระบวนการวิจัยและเลือกใช่ผลงานวิจัยเพ่ือสร่างองค่ความรู่และนวัตกรรม
ในการเสริมสร่างสุขภาพ ป่องกันและควบคุมป่ญหาด่านสาธารณสุขและสิ่งแวดล่อมอย่างยั่งยืน 

3.4 มีทักษะในการสื่อสาร ให่สุขศึกษา ให่ค าปรึกษาแก่ผู่รับบริการ การจัดฝ่กอบรม
และพัฒนางานอนามัยชุมชน 

3.5 มีทักษะในการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเฝ่าระวังป่ญหาและ
รายงานความเคลื่อนไหว สถานการณ่ทางสาธารณสุขและป่จจัยก าหนดป่ญหาสุขภาพ 

3.6 มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาสิทธิของผู่รับบริการ เป่นแบบอย่างที่ดีด่านสุขภาพ 
และบริการด่วยหัวใจความเป่นมนุษย่ 

3.7 มีทักษะในการใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต่วิทยาการสมัยใหม่และภูมิ
ป่ญญาไทยเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุข 
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3.8 ท างานเป่นทีม มีภาวะผู่น า และมีมนุษยสัมพันธ่ที่ดี สามารถท างานร่วมกับ
ชุมชนและสาขาวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือเสริมสร่างความเข่มแข็งของชุมชนด่านสุขภาพ 

3.9 มีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถปรับตัวได่ตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม 

 
7. โครงสร์างหลักสูตร 

โครงสร์างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน์วยกติ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร่และมนุษยศาสตร่ 10 
กลุ่มวิชาภาษา 12   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร่และวิทยาศาสตร่  6   
กลุ่มวิชาการเรียนรู่ผ่านกิจกรรม 2 

ข. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ 102 หน์วยกิต 
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 31 
กลุ่มวิชาชีพ 57 
การฝ่กปฏิบัติประสบการณ่ 14 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน์วยกิต 

รวม 138  หน์วยกิต 
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8. ตารางแสดงรายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 
นักศึกษาชั้นป่ที ่1 นักศึกษาชั้นป่ที ่2 นักศึกษาชั้นป่ที ่3 นักศึกษาชั้นป่ที ่4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
อารยธรรมและ
ประวัติศาสตร่
ศิลป่ 

สิ่งแวดล่อมกับ
ชีวิต 

คณิตศาสตร่ใน
ชีวิตประจ าวัน  

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
4  

เศรษฐศาสตร่
สาธารณสุข 

สุขศึกษาและ
พฤติกรรม
ศาสตร่ 

การบริหารงาน
สาธารณสุข 

การบูรณาการ
การเรียนกับการ
ท างานวิชาชีพ 

เศรษฐศาสตร่ใน
ชีวิตประจ าวัน  

สังคมและ
วัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
3  

วิทยาการ
ระบาด 

การวิจัยทาง
สุขภาพและ
ชีวสถิติ 

สุขาภิบาลและ
อนามัย
สิ่งแวดล่อม 

กฎหมาย
เกี่ยวกับสุขภาพ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล่อม 

 

การเรียนรู่ผ่าน
กิจกรรม  1 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
2 

จุลชีววิทยา
ส าหรับการเรียน
ด่านสุขภาพและ
สาธารณสุข  

พยาธิวิทยาและ
อาการวิทยา  

การเรียนรู่ตลอด
ชีวิตกับวิถี
สุขภาพชุมชน 

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 

การส่งเสริม
สุขภาพและการ
ดูแลผู่สูงอายุ  

 

การคิด การ
สื่อสารและการ
แก่ป่ญหา 

กฎหมายทั่วไป ชีวเคมีทาง
โภชนาการ 

การดูแลสุขภาพ
แบบองค่รวม 

เภสัช
สาธารณสุข 

การบ าบัดโรค
เบื้องต่น 

การดูแลสุขภาพ
ที่บ่าน 

 

สื่อและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การเรียนรู่ผ่าน
กิจกรรม  2 

การส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน 

การป่องกันและ
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 

การจัดการสา
ธารณภัย 

การประสัมพันธ่
และสื่อผสมทาง
สุขภาพและ
สาธารณสุข 

ภาวะผู่น าเพื่อ
พัฒนาสุขภาพ
และสร่างความ
เข่มแข็งใน
ชุมชน 

 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
1 

กายวิภาค
ศาสตร่และ
สรีระวิทยา
พื้นฐาน 
 

การป่องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ 

การปฐม
พยาบาล 

จริยธรรม
วิชาชีพ
สาธารณสุข 

การอนุรักษ่และ
สร่างคุณค่า
ทรัพยากร
ทางการ
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

หลักการดูแล
ผู่ป่วยเรื้อรัง  

 

ทักษะพื้นฐาน
การเรียนรู่ด่าน
สุขภาพและ
สาธารณสุข 

เลือกเสรี 1 เลือกเสรี 2 จิตวิทยาและ
การให่
ค าปรึกษาทาง
สุขภาพ  

โภชนาการ การ
จัดการอาหาร
ปลอดภัย และ 
การคุ่มครอง
ผู่บริโภค 

สุขภาพและพหุ
วัฒนธรรม 

การดูแลแบบ
ประคับประคอง
ในชุมชน 

 

      สัมมนาด่าน
สาธารณสุข 
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หมวดที ่2  
แนะน ารายวิชาการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

 
1. รหัสวิชาและช่ือวิชา  
 PUBH 491 การบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ  
 (Work Integrated Learning for Career)   
 
จ านวนหน์วยกิต   14 หน่วยกิต  
 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ฝ่กปฏิบัติการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ ในรูปแบบการปฏิบัติงานในสถาน
บริการสุขภาพด่านสาธารณสุขและชุมชน โรงเรียน รวมทั้งสถานประกอบการอ่ืน  ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยการบูรณาการความรู่ด่านสาธารณสุขมาใช่ในการฝ่กปฏิบัติตั้งแต่การฝ่ก
ขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับสูง เพ่ือการดูแลสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เริ่มจากการบูรณา
การความรู่มาใช่ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล และสุขาภิบาลเบื้องต่นการป่องกันและควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ การปฐมพยาบาล อนามัยสิ่งแวดล่อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยการสร่าง
เสริมสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต่น การฝ่กปฏิบัติรวบยอดโดยใช่วิธีการวิจัยในการแก่ป่ญหาด่าน
สาธารณสุขของชุมชน ตามขั้นตอนการวิจัยคือ 1) การประเมินและวินิจฉัยชุมชนเพ่ือหาป่ญหา  2) 
การวิเคราะห่และเรียงล าดับความส าคัญของป่ญหา  3) เลือกแก่ป่ญหาอย่างน่อย 1 เรื่อง 4) ตั้ง
วัตถุประสงค่  5) การวางแผนหาวิธีการแก่ป่ญหาร่วมกับชุมชน 6) ประเมินผลลัพธ่ 6) สรุปและ
น าเสนอผลการศึกษา 
  
2. ความส าคัญของการฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 24 
(3) ระบุให่การจัดการศึกษาทุกระดับต่องจัดกิจกรรมให่ผู่เรียนได่เรียนรู่จากประสบการณ่จริง ฝ่กการ
ปฏิบัติให่ท าได่ คิดเป่นในทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ .ศ . 2556 มาตรา 3 วรรค 2 กล่าวว่า “การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” 
หมายความว่า การกระท าการสาธารณสุขต่อบุคคล  ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล่อม 
ดังต่อไปนี้  
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1) การส่งเสริมการเรียนรู่ การแนะน าและให่ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  การ
ป่องกันโรค การควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต่น และการฟ่่นฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนโดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป่นองค่รวม  

2) การประยุกต่หลักวิทยาศาสตร่ โดยการกระท าด่านการอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล่อมเพ่ือการควบคุมป่องกันป่จจัยที่ท าให่เกิดโรค และลดความเสี่ยง การเจ็บป่วยต่อบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน  

3) การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต่น การดูแลให่ความช่วยเหลือผู่ป่วย 
การสร่างเสริมภูมิคุ่มกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ่และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ 
ก าหนด  

4) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู่ป่วยเพ่ือการส่งต่อตามหลักเกณฑ่
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, หน่า 19)  

จากข่อบัญญัติข่างต่น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่ คณะสาธารณสุขศาสตร่ มหาวิทยาลัย 
เนชั่น จึงให่ความส าคัญต่อการเรียนรู่จากสถานการณ่จริง โดยมีการวางแนวทางการเรียนรู่ให่
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู่ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได่จริง พัฒนาความสามารถในการปรับตัว 
และการแก่ไขป่ญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานงานและภายในองค่กร ซึ่งการฝ่กปฏิบัติประสบการณ่
วิชาชีพมีการออกแบบการจัดการศึกษาโดยมีการบูรณาการจากการเรียนรู่จากสถานศึกษาสู่การฝ่ก
ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาเป่นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งช่วยให่นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต่ใช่
ความรู่กับทักษะการท างาน และพัฒนาทักษะเฉพาะด่านที่สัมพันธ่กับวิชาชีพ รวมถึงการเรียนรู่
ลักษณะของการท างานในแหล่งงานจริงก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือสร่างคุณภาพและความพร่อมของ
นักศึกษาในการเข่าสู่ตลาดแรงงานเมื่อส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่ ก าหนดให่นักศึกษาทุกคนต่องเข่ารับและผ่านการฝ่กปฏิบัติการบูรณาการ
การเรียนกับการท างานวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ/หรือโรงพยาบาลชุมชน 
ภายใต่การดูแลของอาจารย่พ่ีเลี้ยงและอาจารย่นิเทศ 
 ทั้งนี้การฝ่กปฏิบัติงานจะมีคู่มือส าหรับการฝ่กปฏิบัติบูรณาการการเรียนกับการท างาน
วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร่ ซ่ึงใช่เป่นแนวทางส าหรับการฝ่กท างานในสถานที่จริงภายใต่การแนะน า
ช่วยเหลือของผู่มีประสบการณ่มากกว่า เพ่ือให่เกิดการพัฒนาทักษะในการท างาน วิธีการท างาน     
วิธีการตัดสินใจ การปรับปรุงคุณภาพงาน และการใช่เวลาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง  
การพัฒนาทักษะด่านมนุษยสัมพันธ่ กริยาท่าทาง วาจา การวางตน การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ  
และการรักษาจรรยาบรรณ ตลอดจนการปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป่นการเรียนรู่และฝ่กตนให่มี
ความพร่อมและความสามารถในการประกอบอาชีพและการเป่นคนดีของสังคม รวมถึงก่อให่เกิด  
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ประโยชน่สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพองค่กรวิชาชีพสาธารณสุขให่ดี
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

3. จุดมุ์งหมายของการฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 
1. สามารถประยุกต่องค่ความรู่และทักษะการปฏิบัติงานด่านการสาธารณสุขมาใช่ในการ

ท างานร่วมกับสถานบริการสุขภาพ หรือสถานประกอบการด่านสุขภาพทั้งในองค่การภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนได่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถน ากระบวนการแก่ป่ญหาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ตั้งแต่การประเมินสถานการณ่
สุขภาพ การวิเคราะห่ป่ญหาและเหตุป่จจัยทางสุขภาพ รวมถึงการวางแผนปฏิบัติการ การด าเนินงาน 
และประเมินผลโครงการมาใช่ในการแก่ไขป่ญหาสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได่อย่าง
เหมาะสม 

3. สามารถใช่กระบวนการวิจัยในการพัฒนางานด่านสาธารณสุข การพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ และการแกไขป่ญหาสุขภาพท่ีมีความซับซ่อนได่อย่างเหมาะสม 

4. มีภาวะการเป่นผู่น าทางด่านสุขภาพที่เหมาะสมและสามารถใช่ทักษะด่านการสื่อสารและ
ทักษะด่านเทคโนโลยีในการท างานเป่นทีม และการท างานร่วมกับผู่อ่ืนได่อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. สามาถให่ค าปรึกษา ค าแนะน า จัดฝ่กอบรม จัดท าโครงการ และการบริการวิชาการ
สาธารณสุขร่วมกับชุมชนและสาขาวิชาชีพภาคส่วนต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนางานสุขภาพในชุมชนได่
อย่างเหมาะสม  

6. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ท างานโดยค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมถึงเข่าใจวัฒนธรรมขององค่กรและบริบทของอาชีพตลอดจนสามารถปรับตัวให่เข่ากับการ
ท างานในวิชาชีพได่อย่างเหมาะสม 

 
4. ประโยชน์ที่คาดว์าจะได์รับจากการฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

1. นักศึกษาได่รับประสบการณ่จริงจากการน าองค่ความรู่มาประยุกต่ใช่กับการปฏิบัติงาน
ด่านการสาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

2. นักศึกษาได่รับประสบการณ่จริงจากการใช่กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนแก่ไขป่ญหา
สุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

3. นักศึกษามีประสบการณ่จริงด่านการท างานวิจัยร่วมกับชุมชนในการจัดการป่ญหาสุขภาพ 
4. นักศึกษาได่พัฒนาทักษะด่านการสื่อสารและการใช่เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ

การท างานสหวิชาชีพและบุคลากรด่านสาธารณสุข 
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5. นักศึกษาได่รับประสบการณ่จริงในการเป่นผู่น าและการท างานเป่นทีมผ่านการบริการ
วิชาการ การจัดท าโครงการ กิจกรรม และการให่ค าปรึกษาในชุมชน 

6. นักศึกษาได่พัฒนาทักษะการท างานตามหลักจรรยาบรรณและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล่อมในการท างานที่หลากหลายในชุมชน 

7. นักศึกษามีประสบการณ่และความพร่อมส าหรับการท างานในสถานบริการสุขภาพตาม
บทบาทท่ีได่รับมอบหมายอย่างถูกต่องและเหมาะสม 
 
5. ขั้นตอนของการด าเนินงานของรายวิชา 
 วิชาการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพสาธารณสุข ได่แบ่งกระบวนการของการฝ่ก
ปฏิบัติไว่ 3 ส่วนประกอบด่วย 
  ส์วนที่ 1 การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร่อมก่อนการฝ่กปฏิบัติ 
  ส์วนที่ 2 การฝ่กปฏิบัติ ขอบเขตการฝ่ก และการนิเทศงาน  

ส์วนที่ 3 การป่จฉิมนิเทศและการประเมินผลการฝ่กปฏิบัติ 
ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังนี้  

 
     ส์วนที่ 1  :  การเตรียมความพร์อมและการปฐมนิเทศก์อนการฝ์กปฏิบัติ 

1.1 ความส าคัญของการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร์อม 
1.  เพ่ือให่นักศึกษาเข่าใจในกระบวนการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างาน

วิชาชีพ 
2.  เพื่อเตรียมความพร่อมและแนวทางปฏิบัติตนให่เหมาะสมต่อการฝ่กปฏิบัติงาน

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
3.  เพ่ือให่นักศึกษาได่เข่าใจแนวทางการฝ่กปฏิบัติ วิธีการติดตาม และการ

ประเมินผลการฝ่กปฏิบัติงาน 
1.2 การเตรียมความพร์อมก์อนการฝ์กปฏิบัติ 

  1.2.1 การเตรียมความพร่อมสถานที่ฝ่กปฏิบัติ ประกอบด่วย 
   1) การพิจารณาคัดเลือกสถานที่ฝ่กปฏิบัติ 
   2) ประสานงานและแต่งตั้งอาจารย่พ่ีเลี้ยง 
   3) การจัดกลุ่มนักศึกษาและจัดท าคู่มือฝ่กปฏิบัติ 
   4) จัดท าบันทึกขออนุญาตส่งตัวนักศึกษาเข่าสถานที่ฝ่กปฏิบัติ 
   5) อบรมทบทวนความรู่และปฐมนิเทศนักศึกษา 
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1.2.2 การทบทวนองค่ความรู่และทักษะการท างานของนักศึกษาก่อนฝ่กปฏิบัติ โดย
ใช่ระยะเวลาในการอบรม 1 สัปดาห่มีหัวข่อการอบรม ดังนี้ 
 1) ด่านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 
 2) ด่านการป่องกันและควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย 
 3) ด่านการตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต่น การดูแลช่วยเหลือ     

การฟ่่นฟูสภาพและการส่งต่อ 
 4) ด่านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล่อม 
 5) ด่านการบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข 

1.3  การปฐมนิเทศการฝ์กปฏิบัติ  
  1.3.1 แนะน าคู่มือการฝ่กปฏิบัติงานและแบบบันทึกข่อมูลในเอกสาร ประกอบด่วย 
   1) แบบบันทึกประวัตินักศึกษาฝ่กงาน 
   2) อธิบายขอบเขตของการฝ่กปฏิบัติ   

3) อธิบายขั้นตอนการฝ่กปฏิบัติตามขอบเขตงานแต่ละด่าน 
   4) อธิบายแนวทางในการจัดท ารายงานผลการฝ่กปฏิบัติ 

5) อธิบายแบบฟอร่มตามคู่มือฝ่กปฏิบัติ 
   6) อธิบายวิธีการวัดผลและประเมินผล 
   7) อธิบายเกณฑ่การส าเร็จการฝ่กปฏิบัติ 
  1.3.2  ชี้แจงระเบียบการฝ่กปฏิบัติงาน ประกอบด่วย 
   1) ระเบียบและเง่ือนไขของการฝ่กปฏิบัติงาน  
   2) ระเบียบการแต่งกาย และเครื่องแบบส าหรับใช่ในการฝ่กปฏิบัติงาน 
   3) ระเบียบการปฏิบัติตนขณะการฝ่กปฏิบัติงาน  

1.4 ช์วงเวลาในการจัดปฐมนิเทศและการเตรียมความพร์อมก์อนการฝ์กปฏิบัติ    
  ก าหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร่อมอย่างน่อย 2-4 สัปดาห่ ก่อนส่ง
นักศึกษาออกฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ  

1.5.  ผู์ที่เกี่ยวข์องในการปฐมนิเทศ 
  1. หน่วยงานที่เกี่ยวข่องกับการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 
  2. วิทยากร (ถ่ามี) 
  3. อาจารย่นิเทศ 
  4. นักศึกษา 
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     ส์วนที ่2 :  บทบาท หน์าที่และแนวทางการนิเทศการฝ์กปฏิบัติ 
2.1 บทบาทและหน์าที่ของนักศึกษาฝ์กปฏิบัติ 

1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 
2. นักศึกษาเข่ารับการปฐมนิเทศและปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติส าหรับการฝ่กการบูร

ณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ  
3. เมื่อครบก าหนดการฝ่กงานให่น าหนังสือส่งตัวกลับพร่อมด่วยสมุดบันทึกการ

ฝ่กงานใบลงเวลาการปฏิบัติงาน 
4. นักศึกษาเข่าร่วมการสัมมนาระหว่างการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างาน

วิชาชีพ (ถ่ามี)  
5. นักศึกษาเข่าร่วมสัมมนาและป่จฉิมนิเทศตามปฏิทินการฝ่กการบูรณาการการ

เรียนกับการท างานวิชาชีพ 
 2.2 การลงเวลาปฏิบัติงาน 
  1. นักศึกษาจะต่องปฏิบัติงานให่ทันตามเวลาที่หน่วยฝ่กการบูรณาการการเรียนกับ
การท างานวิชาชีพก่อนก าหนด และไม่กลับก่อนเวลาที่สถานทีฝ่่กปฏิบัติก าหนด  
  2.  นักศึกษาจะต่องเซ็นชื่อ ลงเวลามาและกลับตามแบบฟอร่มในเอกสารคู่มือการ
ฝ่กปฏิบัติที่ก าหนดไว่ หรือปฏิบัติตามวิธีการลงเวลามาและกลับตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข่ารับการ
ฝ่ก ปฏิบัติก าหนดให่ 
  3. หากมีเหตุจ าเป่นต่องลาหยุดการฝ่กประสบการณ่ต่องชี้แจงเหตุผลและใช่
แบบฟอร่มการลาตามท่ีก าหนดไว่ในคู่มือฝ่กปฏิบัติ 
  4. การฝ่กปฏิบัติมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
โดยก าหนดให่มีชั่วโมงของการฝ่กปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 600 ชั่วโมง 

2.3 การแต์งกายของนักศึกษา  
  นักศึกษาต่องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือตามระเบียบการฝ่ก
ปฏิบัติงาน หรือตามท่ีหน่วยงานฝ่กปฏิบัติก าหนด  

2.4  บทบาทและหน์าที่ของอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง 
  2.4.1  อาจารย่พ่ีเลี้ยงประจ าหน่วยงาน มีหน่าที่ดังนี้ 

1)  ให่ค าแนะน าแก่นักศึกษาในปฏิบัติงาน เพ่ือชี้แจงให่นักศึกษาทราบถึง
ลักษณะงาน การบริหารงานในหน่วยงาน และระเบียบหรือข่อปฏิบัติต่างๆ ที่
นักศึกษาต่องยึดถือปฏิบัติ 

2)  ประสานงาน และควบคุมดูแล ความประพฤติ และการฝ่กงานของ
นักศึกษาฝ่กงาน ตลอดจนรักษาความปลอดภัยแก่นักศึกษาตามสมควร  
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3)  ปรึกษาหารือกับอาจารย่นิเทศในเรื่องต่อไปนี้ 
-  จุดประสงค่ ขอบข่ายงาน และชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข่องกับการ

ฝ่กงานของนักศึกษา 
-  เมื่อนักศึกษามีป่ญหา รวมกันวางแผนเพ่ือแก่ไข 

4) ตรวจและลงนามรับทราบในสมุดบันทึกการฝ่กงานประจ าวัน พร่อมทั้ง
ให่ข่อเสนอแนะ 

5) ประสานงานกับสาขาวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย  
6) ประเมินผลการฝ่กงานของนักศึกษาตามแบบประเมินผลน าส่งสถาบัน 
7) ให่ความคิดเห็นและเสนอเกี่ยวกับการฝ่กงานของนักศึกษากับสาขาวิชา 

คณะ และมหาวิทยาลัย  
  2.4.2  อาจารย่นิเทศ มหีน่าที่ดังนี้ 

1)  ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝ่กงานของสถาบันกับ
แหล่งฝ่กงาน 

2)  เข่าร่วมปฐมนิเทศก่อนฝ่กงาน 
3)  จัดส่งนักศึกษาไปยังแหล่งฝ่กงาน 
4)  ปรึกษาหารือกับอาจารย่พ่ีเลี้ยงประจ าหน่วยของแหล่งฝ่กงานในเรื่อง

ต่อไปนี้ 
-  จุดประสงค่ ขอบข่าย และชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข่องกับการ

ฝ่กงานของนักศึกษา 
-  เมื่อนักศึกษามีป่ญหา ร่วมกันวางแผนเพ่ือแก่ไข 

5)  นิเทศช่วยเหลือ แนะน า และตรวจสมุดบันทึกการฝ่กงานประจ าวัน
ของนักศึกษา 

6)  ประเมินผลการฝ่กงานของนักศึกษาตามแบบประเมินผล 
7)  ร่วมสัมมนาและป่จฉิมนิเทศหลังฝ่กงานตามปฏิทินการฝ่กงาน 
8)  รวบรวมแบบประเมินผลและหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝ่กงานตาม

เวลาที่ก าหนด 
2.5 จ านวนครั้งในการนิเทศ  

  การนิเทศการฝ่กปฏิบัติของนักศึกษาอย่างน่อย 4-6 ครั้งตลอดระยะเวลาของการฝ่ก 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของอาจารย่นิเทศและอาจารย่พ่ีเลี้ยงทีจ่ะก าหนดเวลาในการนิเทศแต่ละครั้ง  
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     ส์วนที่ 3 : การประเมินผลและการป์จฉิมนิเทศการฝ์กปฏิบัติงาน 
3.1 การประเมินผล 

  การประเมินผลจะพิจารณาจากผลงานที่ได่ฝ่กปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1. เวลาในการฝ่กงาน ต่องมีเวลาครบตามที่ก าหนดไว่ตามหลักสูตรของสาขาวิชาฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ  
  2. การเข่าร่วมปฐมนิเทศ  การสัมมนาหลังการฝ่ก  การป่จฉิมนิเทศ 
  3. การประเมินผล ของอาจารย่นิเทศ และอาจารย่พ่ีเลี้ยงประจ าหน่วยงาน  ต่องได่
คะแนนไม่ต่ ากว่าร่อยละ 60 
  4. ภาคนิพนธ่/รายงานการวิจัย 
  5. เกณฑ่การตัดสินใจ (เป่นไปตามระเบียบข่อบังคับของมหาวิทยาลัย) 
  6. ผู่ประเมินประกอบด่วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
   -  ฝ่ายสถาบัน ได่แก่ อาจารย่นิเทศ 
   -  ฝ่ายสถานที่ฝ่กงานภายนอก ได่แก่ หัวหน่าหน่วยงานหรือผู่ที่ได่รับ
มอบหมายจากหัวหน่าหน่วยงานแล่วแต่กรณี 
  7. ก าหนดการส่งแบบประเมิน ก่อนจะถึงวันสิ้นสุดกระบวนการฝ่ก ทางสาขาวิชาฯ 
จะแจ่งก าหนดวันที่ขอรับแบบประเมินผลจากหน่วยฝ่กประสบการณ่ให่ทราบ โดยแบบประเมินจะอยู่
ในส่วนท่ายของคู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ  

3.2 การป์จฉิมนิเทศ 
  1.  สาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการเป่นผู่ด าเนินการป่จฉิมนิเทศ 
  2.  จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝ่กงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ่จากแหล่งต่างๆ 
(ถ่าเป่นไปได่) 
  3.  ให่นักศึกษาแต่ละคนได่เสนอป่ญหาวิธีแก่ไข จากประสบการณ่การฝ่กงานและ
เขียนรายงานส่งอาจารย่นิเทศ 
  4.  นักศึกษา อาจารย่นิเทศ สาขาวิชาฯ คณะวิชา ฝ่ายวิชาการ เข่าร่วมป่จฉิมนิเทศ 
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6. ตารางแผนการนิเทศ 
ส าหรับใช่ในนิเทศการฝ่กปฏิบัติของนักศึกษาชั้นป่ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ป่การศึกษา 2561 

 ล าดับที่ ชื่อหน์วยงาน วัน/เดือน/ป์ ที่ท าการนิเทศ (พ.ศ. 2562) 
7-31 ม.ค. 1-28 ก.พ. 1-31 มี.ค. 1-30 เม.ย. 1-10 พ.ค. 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านโทกหัวช่าง 

สัปดาห่ที่ 
2 หรือ 4 

ของเดือน* 

สัปดาห่ที่   
2 หรือ 4

ของเดือน* 

สัปดาห่ที่ 
2 หรือ 4

ของเดือน* 

สัปดาห่ที่   
2 หรือ 4

ของเดือน* 

สัปดาห่ที่ 2
ของเดือน*  

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านศรีหมวดเกล่า 

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านต่นธงชัย 

4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านต่นมื่น 

5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านท่าโทก 

6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านม่วงแงว 

7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่านท่าขัว 

 หมายเหตุ *สัปดาห่ในการออกนิเทศการฝ่ก อาจปรับเปลี่ยนได่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
แหล่งฝ่กปฏิบัติแต่ละพ้ืนที ่
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7. ตารางแผนการฝ์กปฏิบัติ 

 
ตารางฝ์กปฏิบัติงานเสริมสร์างวิชาชีพสาธารณสุข ประจ าป์การศึกษา 2561 

 
ระยะเวลาการฝ่กปฏิบัติ ตั้งแต่วันท่ี 7 มกราคม 2562 – 10 พฤษภาคม 2562 

 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 

7 
– 

11
 

14
 - 

18
 

21
 - 

25
 

28
 - 

31
 

1 4 
- 8

 

11
 - 

15
 

18
 - 

22
 

25
 –

 2
8 

1 4 
- 8

 

11
 - 

15
 

18
 - 

22
 

25
 - 

29
 

1 
- 5

 

8 
- 1

2 

15
 - 

19
 

22
 - 

26
 

29
 - 

30
 

1 
- 3

 

6 
- 1

0 

13
 - 

17
 

ฝ์กระดับ   
บุคลล 

                                      

ฝ์กระดับ
ครอบครัว 

                      

ฝ์กระดับ
ชุมชน 

                      

 
หมายเหตุ : 

o ฝ์กประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม 
  ส์งรูปเล์มรายงานก์อนสัมมนา และงานที่ได์รับมอบหมาย 

  สัมมนาผลการฝ์กปฏิบัติภาคสนาม 
  ส์งรูปเล์มรายงานหลังสัมมนา 
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หมวดที ่3 
ระเบียบการฝ์กปฏิบัติงาน 

 
นักศึกษาต่องถือปฏิบัติตามระเบียบ ข่อบังคับ ค าสั่งหรือข่อก าหนดตามระเบียบนี้และหรือ

ตามระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ  
  
1. วินัยและการรักษาวินัย นักศึกษาต่องปฏิบัติดังนี้ 
 (1) นักศึกษาต่องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุก
โอกาส 
 (2) นักศึกษาต่องรักษาไว่ซึ่งความสามัคคี ความเป่นระเบียบเรียบร่อย และชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัย 
 (3) นักศึกษาต่องประพฤติตนเป่นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่
ตนเอง บิดา มารดา ผู่ปกครอง มหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพ 
 (4) นักศึกษาต่องเชื่อฟ่งค าสั่งของอาจารย่หรือผู่ดูแลนักศึกษาโดยเคร่งครัด 
 (5) นักศึกษาต่องไม่มีและ/หรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล่ รวมถึงมี
กลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล่ระหว่างปฏิบัติงาน  
 (6) นักศึกษาจะต่องไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไว่ในครอบครองหรือจ าหน่าย 
 (7) นักศึกษาต่องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข่องสนับสนุนการพนันใด ๆ 
 (8) นักศึกษาต่องไม่กระท าตนให่เป่นผู่มีหนี้สินล่นพ่นตัวจนมีเรื่องเสียหายถึงผู่อ่ืนหรือ
สถานศึกษา 
 (9) นักศึกษาต่องไม่น าสิ่งผิดกฎหมายเข่ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หน่วยฝ่กการบูรณาการ

การเรียนกับการท างานวิชาชีพ หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว่ในครอบครอง 
 (10) นักศึกษาต่องไม่มีหรือพกอาวุธ หรือวัตถุระเบิด 
 (11) นักศึกษาต่องไม่ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข่องในการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาด่วยกันหรือกับ
ผู่อ่ืน 
 (12) นักศึกษาต่องไม่ลักขโมย ยักยอก หรือท าลายทรัพย่สอนของผู่อ่ืน หรือของมหาวิทยาลัย 
และแหล่งฝ่กภาคปฏิบัติ 
 (13) นักศึกษาต่องไม่กระท าการอันใด ซึ่งได่ชื่อว่าเป่นผู่ประพฤติชั่ว เช่น กระท าผิดศีลธรรม
ทางด่านชู่สาว กระท าการใดหรือยอมให่ผู่อ่ืนกระท าการใดซึ่งอาจท าให่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง 
มหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพ 
 (14) นักศึกษาต่องไม่ทุจริต รายงานเท็จ ปลอมแปลงรายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร 



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

22 

 (15) นักศึกษาต่องพึงระวังในการวางตน ทั้งในด่านพฤติกรรมและวาจา มิให่เกิดความ        
เสื่อมเสียต่อตนเองและมหาวิทยาลัย  
 (16) ในการศึกษาภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะต่องปฏิบัติด่วยความรู่ วิจารณญาณและความ
รอบคอบ มิให่เกิดความเสียหายแก่ผู่ใช่บริการ โดยปฏิบัติดังนี้ 
  (ก) ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
  (ข) ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน่าที่ที่รับผิดชอบภายใต่กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
และสถานที่ฝ่กปฏิบัติงาน 
  (ค) เคารพในสิทธิและพิทักษ่สิทธิของผู่ใช่บริการ (สิทธิผู่ป่วย) โดยเคร่งครัด 
  (ง) รายงานอาจารย่นิเทศหรือผู่ดูแลนักศึกษาทราบโดยทันทีที่ปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือมีเหตุการณ่ไม่ปกติเกิดขึ้น 
  (จ) มีมนุษยสัมพันธ่ที่เหมาะสมต่อผู่ใช่บริการ ผู่ร่วมงานและผู่ที่เกี่ยวข่อง 
  (ฉ) มีความซื่อสัตย่ต่อผู่ใช่บริการ ผู่ร่วมงานและผู่ที่เก่ียวข่อง 
  (ช) ให่ความร่วมมือต่อผู่ร่วมงานตามความเหมาะสม 
  (ซ) ไม่ปฏิบัติกิจกรรมอื่นในเวลาปฏิบัติงานโดยมิได่รับอนุญาตจากอาจารย่นิเทศหรือ
ผู่ดูแลนักศึกษา 
  (ฌ) ในขณะปฏิบัติงาน เมื่อมีกรณีจ าเป่นใดก็ตามที่ ต่องออกนอกสถานที่ ฝ่ก
ปฏิบัติงาน ต่องได่รับอนุญาตจากอาจารย่อาจารย่พ่ีเลี้ยง หรือผู่ดูแลนักศึกษาก่อน 
  (ญ) ในกรณีที่นักศึกษาต่องปฏิบัติงานนอกเหนือจาก วัน เวลาที่ก าหนด ต่องได่รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย่อาจารย่พ่ีเลี้ยง หรือผู่ดูแลนักศึกษาก่อน 
 
2. โทษทางวินัยในการฝ์ก 

2.1 โทษทางวินัยมี 7 สถานะ  
  (1) ว่ากล่าวตักเตือน 
  (2) ภาคทัณฑ่  

(3) ควบคุมความประพฤติ 
  (4) ตัดคะแนนความประพฤติหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน 
  (5) ยืดเวลาการส าเร็จการศึกษา 
  (6) พักการศึกษา 
  (7) ให่พ่นสภาพจากการเป่นนักศึกษา 
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 ในการพิจารณาโทษแต่ละระดับจะเป่นการพิจารณาระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และหน่วยฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวชิาชีพ โดยมีระดับความผิด และโทษแต่ละสถาน
ดังนี้   

2.2 ระดับความผิดแบ์งเป์น  3  ระดับ  ดังนี้ 
  (1) ระดับที่ 1 เป่นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ท าให่เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเอง
และผู่อ่ืนเล็กน่อย ตัวอย่างเช่น 
   (ก) แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต่องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   (ข) รบกวนความสงบเรียบร่อย ก่อเหตุร าคาญ 
   (ค) ไม่รักษาระเบียบของมหาวิทยาลัยและแหล่งฝ่กภาคปฏิบัติ 
   (ง) สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยและสถานที่ฝ่กปฏิบัติงาน 
   (จ) ไม่ตั้งใจเล่าเรียนและไม่กระท าการใด ๆตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ฉ) ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ประพฤติตามค าสั่งของอาจารย่ หรือผู่ดูแล
นักศึกษา ซึ่งสั่งโดยหน่าที่โดยชอบด่วยกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัย ท าให่มีผลเสียหาย
เล็กน่อย 
   (ช) การฝ่กปฏิบัติงานผิดพลาด แต่ไม่เป่นอันตรายแก่ผู่ใช่บริการและหรือ
เสียหายต่อทรัพย่สิน โดยไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ 
   (ซ) ความผิดอ่ืนที่เทียบได่ในระดับเดียวกัน 
   
 (2) ระดับที่ 2  เป่นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ท าให่เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ตนเอง ผู่อ่ืน มหาวิทยาลัย และวิชาชีพไม่ร่ายแรง ตัวอย่างเช่น 
   (ก) กระท าความผิดเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ่มาแล่ว 1 ครั้ง 
   (ข) กล่าววาจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาวาจาไม่มีสัมมาคาราวะต่ออาจารย่ 
ผู่ดูแลนักศึกษาหรือบุคคลอ่ืน 
   (ค) มีหนี้สินล่นพ่นตัว 
   (ง) ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย่หรือผู่ดูแล
นักศึกษา ซึ่งสั่งโดยหน่าที่โดยชอบด่วยกฎหมาย และระเบียบของมหาวิทยาลัย ท าให่มีผลเสียหายไม่
ร่ายแรง 
   (จ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เป่นอันตรายแก่ผู่ใช่บริการและหรือเสียหาย
ต่อทรัพย่สินหรือมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ แต่ไม่ร่ายแรง 
   (ฉ) ความผิดอ่ืนที่เทียบได่ระดับเดียวกัน 
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  (3) ระดับที่ 3 เป่นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ท าให่เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเอง 
ผู่อ่ืนมหาวิทยาลัย และวิชาชีพอย่างร่ายแรง ตัวอย่างเช่น 
   (ก) รายงานเท็จด่วยวาจาหรือลายลักษณ่อักษร 
   (ข) ก่อการวิวาท ท าร่ายร่างกาย หรือก่อความไม่สงบเรียบร่อย 
   (ค) มีอาวุธครอบครองในมหาวิทยาลัย หรือแหล่งฝ่ก 
   (ง) เล่นการพนัน 
   (จ) ดื่มสุรา เสพสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด หรือมีไว่ในครอบครอง 
   (ฉ) ลักทรัพย่ และหรือฉ่อโกง 
   (ช) ประพฤติผิดในทางชู่สาว 
                               (ซ) ท าลายทรัพย่สินของทางราชการ มหาวิทยาลัยหรือบุคคลอ่ืน 
                               (ฌ) ปลอมแปลงรายมือชื่อผู่อ่ืน หรือปลอมแปลงเอกสาร 
                               (ญ) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน หรือขาดความรับผิดชอบในหน่าที่ 
                               (ฎ) ท าความผิดทางอาญา หรือต่องโทษทางคดีอาญา 
                               (ฏ) ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย่หรือผู่ดูแล
นักศึกษา ซึ่งสั่งโดยชอบด่วยกฎหมาย และระเบียบของมหาวิทยาลัย ท าให่มีผลเสียหายอย่างร่ายแรง 
                                (ฐ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เป่นอันตรายร่ายแรงแก่ผู่ใช่บริการ และหรือ
เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนวิชาชีพ 
                                (ฑ) ทุจริต เช่น การสอบ การเงิน เป่นต่น 
                                (ฒ) ความผิดอื่นเทียบได่ในระดับเดียวกัน 

2.3 การพิจารณาโทษตามความผิดมี 3 ระดับ ดังนี้ 
              (1) ระดับ 1 มี 4 สถานะ คือ 
   (ก) ว่ากล่าวตักเตือนด่วยวาจาหรือเป่นลายลักษณ่อักษร 
   (ข) ภาคทัณฑ่ 
   (ค) ควบคุมความประพฤติและหรือบ าเพ็ญประโยชน่และหรือปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม ไม่เกิน 2 สัปดาห่ 
   (ง) ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 10 คะแนน หรือตัดคะแนนการ
ปฏิบัติงาน ไม่เกินร่อยละ 10 ของคะแนนที่ได่รับในหน่วยนั้น 
  (2) ระดับ 2 มี 3 สถานะ คือ 
   (ก) ควบคุมความประพฤติและหรือบ าเพ็ญประโยชน่และหรือปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมตั้งแต่ 2 สัปดาห่ แต่ไม่เกิน 1 เดือน 
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   (ข) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 10 ถึง 20 คะแนน และหรือตัดคะแนน
การปฏิบัติงานร่อยละ 10 ถึง 20 ของคะแนนที่ได่รับในหน่วยนั้น 
  (3) ระดับ 3 มี 4 สถาน คือ 
   (ก) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 20 ถึง 40 คะแนน และหรือตัดคะแนน
การปฏิบัติงานร่อยละ 20 ถึง 40 ของคะแนนที่ได่รับในหน่วยนั้น 
   (ข) ยืดเวลาการส าเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 เดือน 
   (ค) พักการศึกษา 
   (ง) ให่พ่นสภาพจากการเป่นนักศึกษา 

2.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษให์ถือ 
  (1) พิจารณาโดยความเสมอภาค 
  (2) พิจารณาเป่นบุคคล กลุ่มบุคคล แล่วแต่กรณี   
  (3) การลงโทษมีวัตถุประสงค่ให่ผู่รับโทษมีโอกาสกลับตัว  เกรงกลัวต่อความผิด  
และป่องกันมิให่กระท าซ้ าอีก 
  (4) พิจารณาพฤติกรรมและมีผลอันเกิดข้ึนในขณะนั้น โดยไม่คาดคะเนผลที่จะขึ้น 
ในอนาคต 
  (5) พิจารณาถึงวัยและชั้นป่ที่ก าลังศึกษา 
  (6) ความดีความชอบของผู่กระท าความผิดซึ่งเคยมีมาก่อน อาจใช่เป่นข่อพิจารณา
  (7) ผู่กระท าความผิดแล่วรับสารภาพก่อนจ านนต่อหลักฐาน อาจได่รับการพิจารณา
ลดหย่อนผ่อนโทษได่ 
  (8) ความผิดในกรณีเดียวกันซึ่งเคยรับโทษมาหลายครั้งและประพฤติอีกเป่นการ
เจตนาฝ่าฝ่นข่อบังคับหรือระเบียบอาจเป่นข่อพิจารณาเพ่ิมโทษได่ 
  (9) การพิจารณาโทษความผิดไม่จ าเป่นต่องเรียงล าดับสถาน สามารถพิจารณาโทษ
ได่ตามลักษณะความผิดที่กระท า และสามารถลงโทษได่มากกว่า 1 สถาน 
 
3. ระเบียบเกี่ยวกับการลาและการให์พัก 

3.1 การลาป์วย  ลากิจ  ให์ปฏิบัติดังนี้ 
     (1) นักศึกษาลากิจ ได่ไม่เกินร่อยละ 2 ของเวลาฝ่กปฏิบัติ  
  (2)  นักศึกษาลาป่วย ได่ไม่เกินร่อยละ 2 ของเวลาฝ่กปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะต่องมี
ใบรับรองแพทย่ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และหลักฐานอื่นๆ  
  (3)  นักศึกษาลากิจ และลาป่วยได่ไม่เกินร่อยละ 3 ของเวลาฝ่กปฏิบัติ 
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  (4) นักศึกษาต่องยื่นใบลาต่อผู่ดูแลนักศึกษา หรือผู่ควบคุมการฝ่กปฏิบัติงานและ
เสนอต่อผู่มีอ านาจให่ลา และหัวหน่าสาขาวิชา  
  (5)  ในกรณีท่ีลากิจ นักศึกษาจะต่องได่รับอนุญาต และ  ลงชื่อรับทราบการอนุญาต 
ให่ลาเสียก่อนจึงลาได่  
            (6) การลากิจย่อนหลัง จะไม่นับเป่นวันลา รวมถึง การลาป่วยที่ไม่มีใบรับรองแพทย่ 
ไม่นับเป่นวันลา  

3.2 ผู์มีอ านาจอนุญาตให์นักศึกษาลาป์วย และ ลากิจได์ ดังนี้ 
           หัวหน่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับฝ่กปฏิบัติงาน และอาจารย่นิเทศ ซึ่งการลาอนุญาตให่
ลาติดต่อกันได่ไม่เกิน 2 วัน นอกเหนือจากนี้ ต่องพิจารณาเป่นกรณี ๆ ไป         

3.3 การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในขณะที่ฝ์กปฏิบัติงาน 
           เมื่อนักศึกษาลงชื่อเข่าปฏิบัติงานแล่ว ไม่อนุญาตให่ออกนอกสถานที่ในขณะฝ่ก
ปฏิบัติงาน จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติงาน หรือได่รับอนุญาตให่ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่แล่วเท่านั้น  

3.4 การฝ์กปฏิบัติงาน 
           (1) นักศึกษาต่องขึ้นฝ่กปฏิบัติงานก่อนเวลาท าการปกติของแหล่งฝ่กปฏิบัติงานอย่าง
น่อย 15 นาท ีหรือตามท่ีแหล่งฝ่กก าหนด  
            (2) ในกรณีที่นักศึกษาขาดการฝ่กปฏิบัติงานไม่ว่าจะด่วยเหตุใดก็ตาม  ต่องแจ่งให่
อาจารย่นิเทศประจ าแหล่งฝ่กทราบทุกครั้ง และต่องขึ้นฝ่กปฏิบัติงานชดเชยในส่วนที่ขาดการฝ่ก
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
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หมวดที ่4 
ขอบข์ายและกิจกรรมการฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

 
1. ขอบข์ายของการฝ์ก 

การฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร่ ระดับปริญญาตรี 4 ป่ มีระยะเวลาในการฝ่กประมาณ 4 
เดือน (ตั้งแต่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)   

โดยมีการก าหนดขอบข่ายของการฝ่กปฏิบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค่ตาม
สาขาวิชาฯ และตามอัตลักษณ่และเอกลักษณ่ของสถาบัน ทั้งนี้ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสามารถปรับเปลี่ยนขอบข่ายของการฝ่กปฏิบัติให่เหมาะสมตามภารกิจ บทบาท หน่าที่ 
และการด าเนินงานของหน่วยงานได่ ซ่ึงกรอบของการฝ่กปฏิบัติ ประกอบด่วย 
 

ประเภทกลุ์มวชิาชีพ หัวข์อการฝ์กปฏิบัต ิ ระดับงาน เป์าหมายผลงาน 

1. กลุ์มงานส์งเสริม
สุขภาพและอนามัย
ชุมชน 

(1) การศึกษาข่อมูลบริบท
ชุมชนในพื้นที่ 1 ชุมชนด่วย
เครื่องมือ 7 ช้ิน 
(2) จัดกิจกรรมสุขศึกษาตาม
กลุ่มโรค และกลุ่มวัย ตามแผน
สุขศึกษาของหน่วยงาน 

(1) ระดับชุมชน 
(งานกลุ่ม) 
 
(2) ระดับชุมชน 
(งานกลุ่ม)  

(1) รายงานผลการศึกษาชุมชน 
พร่อมไฟล่ Digital น าเสนอ
ชุมชน 1 ผลงาน 
(2) รายงานผลการให่สุขศึกษา 
พร่อมสื่อส่งเสรมิสุขศึกษาแบบ 
Digital 1 ผลงาน 

2. กลุ์มงานป์องกนั
ควบคุมโรค ระบาด
วิทยา สถิติและการ
วิจัย 

(1) การท างานวิจัยจากข่อมูล
วินิจฉัยชุมชน/ ตามเป่าหมาย
ของหน่วยงาน 
 

(1) ระดับชุมชน 
(งานกลุ่ม) 

(1) โครงร่างการวิจัยในชุมชน 1 
ผลงาน 
(2) รายงานวิจัยในชุมชนฉบับ
สมบูรณ่ 1 ผลงาน 

3. กลุ์มงานตรวจ
ประเมิน การบ าบัด
โรคเบื้องต์น 
ช์วยเหลือฟ์์นฟูสภาพ
และการส์งต์อ 

(1) การให่บริการสาธารณสุข
ปฐมภูมิ ตรวจประเมิน และ
รักษาโรคเบื้องต่น                                                                                                                                                                            
(2) การดูแลสุขภาพที่บ่านและ
การฟ่่นฟูสภาพ 

 

(1) ระดับบุคคล 
(งานเดี่ยว) 
 
(2) ระดับ
ครอบครัว 
(งานกลุ่ม) 

(1) รายงานผลการให่บริการ
สาธารณสุขปฐมภูมิ 1 ผลงาน  
 
(2) รายงานผลการดูแลสุขภาพท่ี
บ่าน 1 ผลงาน 

4. กลุ์มอาชีว 
อนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล์อม 

(1) การจัดท าโครงการด่าน
ความปลอดภัยจากการท างาน
และการประกอบอาชีพใน
ชุมชน 

(1) ระดับชุมชน 
(งานกลุ่ม) 

(1) รายงานผลโครงการที่
สอดคล่องกับป่ญหาที่มีอยู่ใน
พื้นที ่1 ผลงาน 
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ประเภทกลุ์มวชิาชีพ หัวข์อการฝ์กปฏิบัต ิ ระดับงาน เป์าหมายผลงาน 

5. กลุ์มบริหาร
สาธารณสุขและ
กฎหมายสาธารณสขุ 

(1) การวินิจฉัย การวิเคราะห่
ป่ญหาและโอกาสการพัฒนา 
โดยกระบวนการ SWOT 
Analysis & TOWS Matrix 
(2) การจัดท าแผนด าเนินงาน
แก่ไขป่ญหาในชุมชน      

(1) ระดับชุมชน 
(งานกลุ่ม) 

(1) รายงานผลโครงการที่
สอดคล่องกับป่ญหาที่มีอยู่ใน
พื้นที ่1 ผลงาน 
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2. รายละเอียดของกิจกรรมตามขอบข์ายของการฝ์ก 

ใบกิจกรรม ก. (งานเดี่ยว) 
 

(ก. 1) แบบฟอร์มบันทึกประสบการณ์เรียนรู์ภาคปฏิบัติ  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให่นักศึกษาบันทึกประสบการณ่การเรียนรู่ภาคปฏิบัติ ตลอดจน ป่ญหา/อุปสรรค   
แนวทางแก่ไขป่ญหา และสิ่งที่ได่เรียนรู่ เพ่ือน าไปประยุกต่ใช่ตลอดช่วงระยะการฝ่ก
ประสบการณ่การเรียนรู่ภาคปฏิบัติ 

2. เพ่ือเป่นการสื่อสารกระบวนการฝ่กประสบการณ่ การเรียนรู่ภาคปฏิบัติ รายบุคคล        
ให่อาจารย่ พี่เลี้ยง และอาจารย่นิเทศรับทราบ เพื่อน าสู่โอกาสพัฒนากระบวนการเรียนรู่
และการเรียนการสอน  

การด าเนินงาน  
1. นักศึกษาทุกคนศึกษาเอกสารการบันทึกประสบการณ่การเรียนรู่ภาคปฏิบัติที่นักศึกษา

ได่รับตามแบบฟอร่มท่ีคณะฯก าหนดให่ (PUBH 491_No.1) ก่อนเข่าแหล่งฝ่ก  
2. นักศึกษาบันทึกสรุปประสบการณ่การเรียนรู่ภาคปฏิบัติ ตามแบบฟอร่ม (PUBH 

491_No.1) โดยสรุปรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดทุกวันตลอดสัปดาห่ รายงานต่ออาจารย่พ่ี
เลี้ยงในแหล่งฝ่กเพ่ือลงนามรับทราบ น าข่อเสนอแนะมาเป่นโอกาสพัฒนา  จนกระทั่ง
ครบระยะเวลาในการฝ่ก 

3. น าส่งแบบฟอร่ม (PUBH 491_No.1) ที่ ผ่านการลงนามรับรอง จากอาจารย่พ่ีเลี้ยง          
ส่งให่อาจารย่นิเทศของคณะ ฯ ในวันที่อาจารย่นิเทศด าเนินการนิเทศในแหล่งฝ่ก         
เพ่ือติดตามความก่าวหน่าในการฝ่กภาคปฏิบัติของนักศึกษา  
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แบบบันทึกการฝ์กประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
 
วัน/เดือน/ป่....................................สถานที่ฝ่กประสบการณ่.............................................. .................. 
งานที่ได่รับมอบหมายให่ปฏิบัติที่เก่ียวข่องกับการสาธารณสุขหรือบริการสุขภาพในชุมชน 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ............... 
ผลการปฏิบัติงานตามท่ีได่รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ............... 
ความรู่และประสบการณ่ที่ได่รับ 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................... 
ป่ญหา-อุปสรรค/ข่อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. .................... 
ชื่อ-สกุล นักศึกษา/รหัส....................................................... 

อาจารย่พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝ่ก....................................................... 
ต าแหน่ง........................................................ 

อาจารย่นิเทศ........................................................ 
วัน/เดือน/ป่........................................................ 

PUBH 491_No.1 
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(ก. 2) ใบงานการฝ์กให์บริการปฐมพยาบาลเบื้องต์นในหน์วยบริการปฐมภูมิ 
(Basic Primary Medical care in Primary Care Unit) 

ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กประสบการณ่การปฐมพยาบาลเบื้องต่นในหน่วยบริการปฐมภูมิจาก
สถานการณ่จริง 

1. นักศึกษาทุกคนต่องผ่านการฝ่กทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต่นในหน่วยบริการปฐมภูมิ            
ในระยะเวลาของการฝ่กในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามหัวข่อและจ านวนราย (Case) ตามที่
ก าหนดไว่ในแบบบันทึกกิจกรรมการฝ่กทักษะ ฯ (PUBH 491_No.2) 
2. กิจกรรมการฝ่กทักษะของนักศึกษาต่องอยู่ภายใต่การนิเทศของอาจารย่พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝ่ก 
และต่องมีการลงนามรับรองโดยอาจารย่พ่ีเลี้ยง                                  
3. กิจกรรมช่วยท าหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ ในล าดับที่ 16 เป่นกิจกรรมที่นักศึกษาอาจได่เรียนรู่
เพ่ิมเติมจากแหล่งฝ่ก เป่นทักษะที่ ต่องใช่ความเชี่ยวชาญ/ช านาญ ซึ่ งทางคณะ ฯ                 
ไม่อนุญาตให่นักศึกษาปฏิบัติได่ด่วยตนเอง เนื่องจากเกินขอบเขต หน่าที่และความสามารถ 
ของนักศึกษา แต่นักศึกษาสามารถช่วยจัดเตรียมอุปกรณ่ ช่วยจัดเตรียมผู่ป่วย หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และให่ระบุกิจกรรมการช่วยท าหัตถการพิเศษ         
ในวันและเวลาที่ด าเนินการ  
4. กิจกรรมช่วยท าหั ตถการพิ เศษ อ่ืน  ๆ ที่ ต่องใช่ความเชี่ ยวชาญ /ความช านาญ                 
หากอาจารย่พ่ีเลี้ยงมีความเห็นว่า นักศึกษาควรมีประสบการณ่เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีคณะ
ได่ก าหนดไว่เบื้องต่น ให่ขึ้นอยู่กับการพิจารณา และการตัดสินใจของอาจารย่พ่ีเลี้ยงในแหล่ง
ฝ่ก 
5. กรณีกิจกรรมไม่ครบถ่วนตามท่ีก าหนด ให่นักศึกษาปรึกษาอาจารย่พ่ีเลี้ยง เพื่อหาแนวทาง
ในการฝ่กทักษะเพ่ิมเติมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใต่ดุลยพินิจของอาจารย่พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝ่ก  
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แบบบันทึกกิจกรรมการให์บริการปฐมพยาบาลเบื้องต์น ในหน์วยบริการปฐมภูมิ                                                                      

(Basic Primary Medical care in Primary Care Unit) 

ล าดับ กิจกรรม 
วัน/เดือน/ป์ ที่ด าเนินกิจกรรม/อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 

Caseที่1 Caseที่2 Caseที่3 Caseที่4 Caseที่5 Caseที่6 Caseทึ่7 Caseที่8 Caseที่9 Caseที่10 
1 Dry dressing 

 
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 

          

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

2 Wet dressing  
 
 
 
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          
วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

3 ตัดไหม 
 
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

4 ห์ามเลือด 
(external 
bleeding , 
Epistaxis ฯลฯ 
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

5 Immobilization 
(เข์าเฝ์อกชั่วคราว
, Sling) 
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

6 พันผ์า  ( Elastic 
bandage) 
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

 

PUBH 491_No.2 
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ล าดับ กิจกรรม 
วัน/เดือน/ป์ ที่ด าเนินกิจกรรม/ลายเซนต์อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 

Caseที่1 Caseที่2 Caseที่3 Caseที่4 Caseที่5 Caseที่6 Caseทึ่7 Caseที่8 Caseที่9 Caseที่10 
7 ล์างตา/หยอดตา/

ป์ายยา 
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

8 ให์การพยาบาล
แมลงเข์าหู 
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

9 ประคบเย็น/ร์อน
(cold/hot 
compress)       

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

10 เคลื่อนย์ายผ์ูป์วย 
(ยก พยุงฯลฯ) 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

11 เช็ดตัวลดไข์ 
(tepid sponge) 
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

12 พ์นยา  
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

13 ให์ออกซิเจน วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

14 เจาะน้ าตาลปลาย
น้ิว (DTX) 
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

15 ให์ยา (ทางปาก/ 
อมใต์ลิ้น)  
 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
          

16 ช์วยท าหัตถการ
พิเศษ 
(suture, lavage 
NG tube, 
retained cath, 
remove nail) 
ระบุกิจกรรม..... 

วดป
.............. 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป
............... 

วดป 
................ 

อาจารย์พี่เลี้ยงลงนาม 
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ศึกษาข้อมูลผูป่้วย ซกัประวติั อาการเจบ็ป่วย             
การตรวจรา่งกายเบือ้งต้น และกิจกรรมการดแูลรกัษาอ่ืน ๆ  

โดยใช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาอ้างอิง เปรียบเทียบ กบัสถานการณ์จริงท่ีนักศึกษาได้ศึกษา 
 

รวบรวมข้อมูลท่ีนักศึกษาได้ด าเนินการ น ามาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์   
และบนัทึกตามแบบบนัทึกรายงาน PUBH 491_No.3 พรอ้มกบัการเขียนอ้างอิงตามรปูแบบท่ีก าหนด 

นักศึกษาส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ จ านวน 2 กรณีศึกษา ท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารยพ่ี์เลี้ยง    
ส่งมอบให้อาจารยนิ์เทศประจ าคณะเพื่อตรวจสอบและให้คะแนน 

           
 

(ก. 3) แนวทางการฝ์กภาคปฏิบัติ การตรวจประเมิน 

และการบริบาลเบื้องต์นในหน์วยบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษา 

(Basic Primary Medical care in Primary Care Unit : Case study) 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : การส์งรายงาน ให์น าส์งรายงานกรณีศึกษาต์ออาจารย์นิเทศของคณะ ฯ ในวันศุกร์สัปดาห์สุดท์าย
ของเดือน หรือวันที่อาจารย์เข์าท าการนิเทศในแหล์งฝ์ก                                                            

 
 
 
 

ให้นักศึกษาเลือกกรณีศึกษาโรคท่ีน่าสนใจ (2 กรณี ตลอดระยะเวลาการฝึก) 
ภายใต้การให้ค าปรกึษาจากอาจารยพ่ี์เลี้ยงในแหล่งฝึก 

นักศึกษา ปรกึษาและขอค าแนะน าจากอาจารยพ่ี์เลีย้งทุกระยะอย่างสม า่เสมอ 
 

ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ ให้อาจารยพ่ี์เล้ียงตรวจสอบความสมบูรณ์ 
พรอ้มทัง้รบัฟังข้อเสนอแนะ ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อน าไปปรบัปรงุแก้ไข 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
แบบรายงานกรณีศึกษา การบริบาลเบื้องต์นในหน์วยบริการปฐมภูมิ 

 

ช่ือ – สกุลนักศึกษา........................................................................... รหัส............................................... 

แหล่งฝ่กปฏิบัติงาน............................................................................  

 

การซักประวัติ / OPD card 

1. ผู่รับบริการ : เพศ  ชาย      หญิง     HN…………………..………..อายุ.............ป่.............เดือน 
   สถานภาพสมรส....................... เชื้อชาติ.......................สัญชาติ.........................ศาสนา...................  
   ระดับการศึกษา..........................................................อาชีพ................................................. ............ 
   ที่อยู่.................................................................................................................................................  

   วันที่เข่ารับการรักษา……………..............................................................................................................   
2. อาการส าคัญ (Chief complaint)……………………………..………………………………………………………………………..... 

3. ประวัติการเจ็บป่วยในป่จจุบัน (Present illness)................................................................................  
................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ......................... 
4. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past history)...........................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ......................... 
5. ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว (Family History)............................................................................ .. 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................  
 
 
 

PUBH 491_No.3 
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6. ประวัติส่วนตัวและพฤติกรรมสุขภาพ (Personal History and Health behavior/ Lifestyle) เช่น 

   การรับประทานอาหาร............................................................................................................ ........... 

    น้ าดื่ม............................................................................................................................................ .... 
    การขับถ่าย................................................................................................................ ....................... 
    สารเสพติด.................................................................................................................... ................ 
    การนอนหลับพักผ่อน................................................................. .................................................. 
    ประจ าเดือนครั้งสุดท่าย....................................................................................................... ....... 
7. การตรวจร่างกาย (Physical examination)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

8. ผลตรวจทางห่องปฏิบัติการ/การตรวจพิเศษ 
………………………………………………………………………………………….................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………… 

9. ป่ญหาที่พบ (Problem list) 

1................................................................................................................................................................. 
2................................................................................................................................................................ 
3................................................................................................................................................................ 

10. การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)  
………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

11. การรักษาของแพทย่ที่ผู่ป่วยได่รับ (Treatment) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
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ตารางเปรียบเทียบระหว์าง Case & ความรู์ด์านทฤษฎี 

โรค ทฤษฎี 
ข์อมูลสนับสนุน : Subjective Data & Objective Data 

Subjective Data Objective Data 

    
 
 
 
 

 

 

การวางแผนการดูแลผู์ป์วย กิจกรรมการดูแล เหตุผล 
   

   

   
   

   

 

12. การให่ค าแนะน า (Health Education) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………… 

13. สิ่งที่ได่เรียนรู่จาก Case นี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

หนังสอือ์างอิง (อย์างน์อย 3 เล์ม ไม์เกิน 5 ป์ เขียนตามหลัก APA) 

ตัวอย์าง 

พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี. (2559). นวดไทยเพื่อสุขภาพเล์ม 3: นวดบ าบัดอาการเบื้องต์น. กรุงเทพฯ:   

        หมอชาวบ่าน. 
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ใบงาน ข. (งานกลุ์ม) 
 

(ข. 1) ใบงานการฝ์กปฏิบัติการ การดูแลผู์ป์วยต์อเนื่องที่บ์านในหน์วยบริการปฐมภูมิ 
(Home Health Care in Primary Care Unit) 

ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กประสบการณ่การการดูแลผู่ป่วยต่อเนื่องที่บ่านในหน่วยบริการปฐมภูมิ       
 จากสถานการณ่จริง นักศึกษา 2-3 คน ต่อผู่ป่วย 1 ราย จ านวน 2 Cases 

ล าดับ กิจกรรมการฝ์กปฏิบัติ แหล์งข์อมูล 

1 การเลือก Case ผู่ป่วย ขอรับการปรึกษาและการดูแลผู่ป่วยภายใต่
การนิเทศของอาจารย่พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝ่ก 

ปรึกษาอาจารย่พ่ีเลี้ยงในการเลือก 
Case 

2 นักศึกษาประเมินการดูแลผู่ป่วยต่อเนื่องที่บ่าน ตามเครื่องมือแบบ
ประเมิน D-Method (PUBH 491_No.4)  

แบบบันทึกการประเมินการดูแล
ผู่ป่วยต่อเนื่องที่บ่าน แบบประเมิน 
D-Method  

(PUBH 491_No.4) 
3 ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี และสถานการณ่จริงที่นักศึกษาได่

ด าเนินการในผู่ป่วย พร่อมเขียนอ่างอิงตามรูปแบบที่ก าหนดให่ 
เ อ ก ส า ร ฉ บั บ ส ม บู ร ณ่ ที่ มี
รายละเอียดบันทึกประเมินการ
ดูแลผู่ป่วยต่อเนื่องที่บ่าน (PUBH 

491_No.5) 
4 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1 (โดยอาจารย่พ่ีเลี้ยง) ให่

นักศึกษาส่งเอกสารรายงานให่อาจารย่พ่ีเลี้ยงท าการตรวจสอบใน
ระหว่างที่ใช่เวลาอยู่ในแหล่งฝ่ก  

ขอรับค าแนะน าอาจารย่พ่ีเลี้ยงใน
แหล่งฝ่ก 

5 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ครั้งที่  2 ให่นักศึกษาจัดท า
รายงานการดูแลผู่ป่วยอย่างต่อเนื่อง ให่เป่นป่จจุบันอยู่เสมอ โดย
อาจารย่นิเทศของคณะ ฯ สามารถตรวจสอบได่ตลอดระยะเวลาของ
การฝ่ก 

ส่งรายงาน (PUBH 491_No.5) ทั้ง 
2 กรณีศึกษา เมื่อสิ้นสุดการฝ่ก 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
แบบประเมินความต์องการการดูแลสุขภาพของผู์ป์วยท่ีบ์าน: D - METHOD Model 

แบบประเมินความต์องการการดูแลสุขภาพของผ์ูป์วยท่ีบ์าน: D- METHOD  Model 
D = Disease  M = Medication E = Economic + Emotion + Environment 

T = Treatment  H = Health  O = Out Patient D = Diet 
ข์อมูลผ์ูป์วยท่ีต์องการการดูแลที่บ์าน 

 
ช่ือผู่ป่วย..................................นามสกุล.................................อายุ...................ป่    หญิง  ชาย 
ช่ือผู่ดูแล..................................นามสกุล..................................อายุ...................ป่   หญิง  ชาย 
ความสัมพันธ่กับผู่ป่วย  บุตร/หลาน  สามี/ภรรยา   ญาติ    เพื่อน/เพื่อนบ่าน  ผู่รับจ่างดูแล  
ที่อยู่ของผู่ป่วย................................................................................................................................................. 
สภาพทั่วไปของผู่ป่วย  
 ช่วยเหลือตัวเองได่  ช่วยเหลือตัวเองได่บางส่วน  ช่วยเหลือตัวเองไม่ได่  สามารถสื่อสารได่ดี  
สามารถสื่อสารได่บ่าง  ไม่สามารถสื่อสาร  มีการใช่อุปกรณ่เสริม ระบุ............................................. 
ข่อมูลผู่ป่วยที่ได่จากการสังเกตและจากสอบถาม............................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
สภาพทั่วไปของทีอ่ยู่อาศัย................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

รายการประเมิน แนวทางการประเมิน ข์อมูลที่ได์จากการประเมินผ์ูป์วย 
D = Disease 
อาการ-อาการแสดงที่ผิดปกติ ที่
เกิดขึ้นเนื่องมาจากโรค 

- ความรู่เรื่องโรคที่เป่นอยู่ 
- อาการ & อาการแสดง  
- แผนการรักษาต่อเนื่อง 
- มีโรคแทรกซ่อน /โรคประจ าตัว 
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M = Medication 
ชนิด/ประเภทของยาที่ผู่ป่วยได่รับ
เพื่อการรักษาพยาบาล 
 

- ช่ือยาท่ีได่รับ 
- ความรู่เกี่ยวกับยาที่ตนเองได่รับ 
- รู่วัตถุประสงค่และวิธีการใช่ยา 
- รู่อาการข่างเคียงและข่อควรระวังใน
การใช่ยา/ข่อห่ามส าหรับการใช่ยา 
-การรับประทานยาต่อเนื่องและการไป
รับยาตามนัดที่สถานบริการสาธารณสุข 

 

E = Economic + Emotion + 
Environment 
สภ าพ เศ รษ ฐกิ จ  อ ารม ณ่ แล ะ
สิ่งแวดล่อม 

- ห น่วยงานที่ ให่ความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ เช่น การประกันสังคม สิทธิการ
รักษา สวัสดิการต่าง ๆ 
- สภาพอารมณ่และจิตใจ  
- สภ าพแวด ล่อมภ าย ใน บ่ าน และ
โดยรอบบริเวณบ่าน 

 

T = Treatment 
การรักษาพยาบาล 

- ข่อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ต่อง
ท าต่อเนื่อง  
- ความรู่ในการดูแล และการปฏิบัติตัว
พิเศษเฉพาะโรค 

 

H = Health 
การดูแลสุขภาพโดยทั่วไปของผู่ป่วย 

- ข่อมูลเรื่องการขับถ่าย/การท าความ
สะอาดร่างกาย/การท ากิจกรรม /การ
ออกก าลังกาย/การพักผ่อนนอนหลับ  
- การป่องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ 
และฟ่่นฟูสภาพ 

 
 
 
 

O = Out Patient การใช่แห ล่ ง
บริการสุขภาพอนามัยในการบ าบัด 
หรือรักษาอย่างต่อเนื่อง 

- การพบแพทย่หรือการตรวจตามนัด  
- การสังเกตอาการผิดปกติที่จ าเป่นต่อง
มาพบแพทย่ก่อนเวลานัด หรือการใช่
บริการสถานบริการสาธารณสุขใกล่บ่าน
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

 

D = Diet 
อาหารที่ เหมาะสมกับโรค  และ 
สภาวะของความเจ็บป่วย 

- ประเภท/ชนิดของอาหารที่รับประทาน
ในระหว่างท่ีเจ็บป่วย 
- ปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละ
มื้อ 

 

1. ช่ือ – สกุล ผู่ท าการประเมินสภาพผู่ป่วย............................สถานะผู่ประเมิน......................................... 
2. ช่ือ – สกุล ผู่ท าการประเมินสภาพผู่ป่วย............................สถานะผู่ประเมิน......................................... 
3. ช่ือ – สกุล ผู่ท าการประเมินสภาพผู่ป่วย............................สถานะผู่ประเมิน......................................... 
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E: Evaluation การประเมินผลเพ่ือการดูแลสุขภาพอย์างต์อเนื่อง 
การประเมินและบนัทึกป์ญหา การประเมินความต์องการของผ์ูป์วยท่ีต์องดูแลอย์างต์อเนื่อง โดยมี  
การระบุเร่ืองท่ีส าคัญและจ าเป์นในการให์การดูแลหรือการให์ค าแนะน าด์านสขุภาพภายหลังจากการประเมินป์ญหา ความ
ต์องการของ ผ์ูป์วย ตาม D-METHOD  Model 

D-METHOD  Model ผลการประเมิน 

ความต์องการดูแล 
การวางแผน 

การดูแลผู์ป์วยที่บ์าน 
D = Disease หมายถึง การให่ค าแนะน า
เกี่ยวกับเรื่องโรค  และการสังเกตอาการ
ผิดปกติ ซึ่งจ าเป่นต่องกลับมาพบแพทย่  

  

M = Medication ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ใ ห่
ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องยาที่ต่องรับประทาน
ต่อที่ บ่ านตั้ งแต่  ชนิด  สรรพคุณ  อาการ
ข่างเคียง ขนาด วิธีใช่ วิธีเก็บ การเฝ่าระวัง
อาการไม่พึ งประสงค่  และวิธีการแก่ไข
เบื้องต่น  

  

E = Economic + Emotion + 
Environment 
การให่ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องการได่รับความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ การดูแลสุขภาพด่านสภาพอารมณ่
และจิตใจ การดูแลสภาพแวดล่อมภายในบ่าน
และโดยรอบบริเวณบ่าน 

  

T = Treatment หมายถึง การให่ค าแนะน า
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ต่องท าต่อเนื่อง 
การดูแล และการปฏิบัติตัวพิเศษเฉพาะโรค 

  

H = Health หมายถึง การให่ค าแนะน าใน
เรื่องการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป  เช่น การ
ขับถ่าย การท าความสะอาดร่างกาย การท า
กิจกรรม การออกก าลังกาย การพักผ่อนนอน
หลับ รวมถึงการป่องกันโรค การส่งเสริม 
และฟ่่นฟูสภาพ 
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O = Out patient ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ใ ห่
ค าแนะน าการใช่แหล่งบริการสุขภาพอนามัย
ในการบ าบัด ต่อเนื่อง การมาตรวจตามนัด 
การสังเกตอาการผิดปกติที่จ าเป่นต่องมาพบ
แพทย่ก่อน เวลานัด หรือการใช่บริการสถาน
บริการสาธารณสุขใกล่บ่านเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 

 

D = Diet หมายถึง การให่ค าแนะน าในเรื่อง
การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค 
และ สภาวะของความเจ็บป่วย 

  

รายละเอียดอื่นๆที่ต์องการวางแผนการดูแลเพิ่มเติม 

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

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

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

............................................................................................................................. ...................................... 
1. ชื่อ-สกุลผู่วางแผนการดูแล ..................................................สถานะ......................................  
2. ชื่อ-สกุลผู่วางแผนการดูแล ..................................................สถานะ............................. ......... 
3. ชื่อ-สกุลผู่วางแผนการดูแล ..................................................สถานะ......................................  
 

ชื่อ-สกุลผู์ดูแลผู์ป์วยที่บ์าน 

........................................................................................................................................................... 
การติดต์อสื่อสาร/การประสานความร์วมมือ 

........................................................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุลอาจารย์นิเทศ /อาจารย์ผู์ดูแลร์วม 

........................................................................................................................................................... 
การติดต์อสื่อสาร 

........................................................................................................................................................... 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

แบบรายงานการดูแลผู์ป์วยต์อเนื่องท่ีบ์าน 

 

สถานที่ฝ่กปฏิบัติงาน.............................................................................................................................. 

ชื่อ – สกุลนักศึกษา                                                      
1. ............................................................ ...................................รหัส........................................................... 
2. ..........................................................................................................รหัส.................................................... 
3. ..........................................................................................................รหัส.................................................... 

ประวัติผู์ป์วย 

1. ผู่รับบริการ : เพศ  ชาย      หญิง     HN…………………..………..อายุ.............ป่.............เดือน 
   สถานภาพสมรส............................. เชื้อชาติ.......................สัญชาติ.........................ศาสนา.............  
   ระดับการศึกษา.........................................................อาชีพ......................................... .................... 
   ที่อยู่...................................................................................................................... ..........................  
   วันที่เข่ารับการรักษา…..................................................................................................................... 
2. อาการส าคัญ (Chief 

complaint)…………………………………………………………………………...........…………………………………….. 

3. ประวัติการเจ็บป่วยในป่จจุบัน(Present 

illness)................................................................................... 
4. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต(Past history)............................................................................................  
5. ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว (Family 

History)............................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
............. 

6. ประวัติส่วนตัวและพฤติกรรมสุขภาพ  ; (Personal History and Health behavior/ Lifestyle) เช่น 

   การรับประทานอาหาร 

........................................................................................................................................................... 
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    น้ าดื่ม 

.......................................................................................... ................................................................. 
    การขับถ่าย
............................................................................................................................. .............................. 
    สารเสพติด
.................................................................................................................................... .......................... 
    การนอนหลับพักผ่อน
................................................................................... ........................................................................ 
    ประจ าเดือนครั้งสุดท่าย
............................................................................................................................. .............................. 
7. แผนภูมิครอบครัว (Genogram and Family system) : ตัวอย่าง 

 
ที่มา : http://familytrees.genopro.com/1120914/Beck/default.htm?page=help.htm 

8.การตรวจร์างกาย (Physical Examination) เบื้องต์น  

Body weight……………………………..  
Height………………………………………..  
BMI……………………………………………. 
                 
                        

Vital signs 

Temperature…………………………………..๐C  

Pulse…………………………………...ครั้ง/ นาที 
Respiration…………………………..ครั้ง/ นาที 
Blood Pressure…………………….mmHg.             

 

ผลตรวจทางห์องปฏิบัติการ/การตรวจพิเศษ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………. 
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ป์ญหาที่พบ (Problem list) 
1............................................................................................................................................................................... 
2.............................................................................................................................................................................. 
3..................................................................................................................................................................... 
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) 

1..................................................................................................................................................................... 
2..................................................................................................................................................................... 
ตารางเปรียบเทียบพยาธิสภาพของโรคที่พบและทฤษฎี 
พยาธิสภาพของ

โรค 
Signs & 

Symptoms 

ทฤษฎี 

จาก Case Study 

ข์อมูลสนับสนุนตามทฤษฎี ข์อมูลที่แตกต์างจากทฤษฎี 

    
    
    

การรักษาของแพทย์ (Treatment) 

ชื่อยา 

(Medication) ขนาดและวิธีใช์ (Dosage) 
 

กลไกการออกฤทธิ์ (Action) 

 
ผลข์างเคียง (Side Effect) 

    

    

    

การวางแผนการดูแลผู์ป์วย 

ป์ญหาผ์ูป์วย
และความ

ต์องการการ
ดูแลและข์อมูล

สนับสนุน 
 

เป์าหมายและผลที่คาด
ว์าจะได์รับจากการดูแล 
(Goal & Expected 

outcome) 

กิจกรรม 
การดูแล 

(Intervention) 

เหตุผล 
เชิงวิทยาศาสตร์

ของแต์ละกจิกรรม
(Scientific 
reasoning) 

เกณฑ์การ
ประเมินผล

(Evaluation 
criteria) 

ผลการประเมิน
(outcome) 
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การให์ค าแนะน า (Health Education) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……… 

 

การติดตามความก์าวหน์าของผู์ป์วย (Progress) จากผลผลการรักษาและการให์การดูแลผู์ป์วยที่
บ์าน (ระบุครั้งท่ีและวันที่ติดตามการเยี่ยมผู์ป์วยท่ีบ์าน) 

ความก่าวหน่าของผู่ป่วย (ครั้งที่เยี่ยม/วันที่ด าเนินการ)..........................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……… 

วิจารณ์และข์อเสนอแนะ 

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

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

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

สิ่งท่ีได์เรียนรู์จาก Case นี ้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…… 

หนังสืออ์างอิง (อย่างน่อย 3 เล่ม ไม่เกิน 5 ป่ เขียนตามหลัก APA)    

ตัวอย์าง 

พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี. (2552). นวดไทยเพื่อสุขภาพเล์ม 3: นวดบ าบัดอาการเบื้องต์น. กรุงเทพฯ:   
        หมอชาวบ่าน. 
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ศึกษาข้อมูลกลุม่ผูร้บัการให้สขุศึกษาตามกลุม่วยั และกลุม่โรค  
โดยใช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาอ้างอิง เปรียบเทียบ กบัสถานการณ์จริงท่ีนักศึกษาได้ศึกษา 

 

น าข้อมลูท่ีศึกษามาจดัท าแผนกิจกรรมสุขศึกษาตามแบบฟอรม์ PUBH 491_No.6  
พรอ้มกบัจดัท าส่ือการให้สุขศกึษาตามหลกัการ และทฤษฎีท่ีถกูต้อง 

นักศึกษาส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารยพ่ี์เลีย้ง    
ส่งมอบให้อาจารยนิ์เทศประจ าคณะเพื่อตรวจสอบและให้คะแนน 

           
 

(ข. 2) แนวทางการฝ์กภาคปฏิบัติ กิจกรรมสุขศึกษาและการส์งเสริมสุขศึกษา 

(Health Promotion Activity in Primary Care Unit) 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : งานกิจกรรมสขุศึกษาก าหนดให์นักศึกษาให์ด าเนินงานและจัดท ารายงานส์งอาจารย์นิเทศ 2 
กิจกรรม ท้ังนี้หากในแหล์งฝ์กให์ด าเนินงานเพ่ิมเติมให์ด าเนินการตามขั้นตอนนี้อย์างต์อเนื่องในรูปแบบกิจกรรม
จิตอาสา 
 
 

ให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมท่ีสนใจ หรอืด าเนินการกิจกรรมสุขศึกษารว่มกบั
แหล่งฝึกปฏิบติัภายใต้การให้ค าปรกึษาจากอาจารยพ่ี์เลี้ยงในแหล่งฝึก 

น าแผนกิจกรรมและส่ือปรกึษาและขอค าแนะน าจากอาจารยพ่ี์เลี้ยงอย่างสม า่เสมอ 
 

จดัท ารายงานผลกิจกรรมสุขศึกษา ตามแบบฟอรม์ PUBH 491_No.7  ให้อาจารยพ่ี์เล้ียงตรวจสอบความ
สมบูรณ์ พรอ้มทัง้รบัฟังข้อเสนอแนะ ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อน าไปปรบัปรงุแก้ไข 

 

ด าเนินกิจกรรมสุขศึกษาตามแผนกิจกรรม พรอ้มทัง้ประเมินความส าเรจ็ตามแผนงาน 
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แผนการการสอนสุขศึกษาเร่ือง 
 

เรื่อง   ......................ระบุ....................  
เวลาที่ใช์สอน  ......................ระบุ.................... 
ผู์ให์ข์อมูล  ......................ระบุ..................... 
ผู์รับข์อมูล  ......................ระบุ.................... 
วัตถุประสงค์ทั่วไป ......................ระบุ.................... 
กิจกรรม  ......................ระบุ.................... 
สื่อ/อุปกรณ์  ......................ระบุ.................... 
การประเมินผล  ......................ระบุ.................... 

 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน การประเมินผล 

      
 
แหล์งอ์างอิง  ......................ระบ.ุ................... 
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รายงานผลการด าเนินกิจกรรมส์งเสริมสุขศึกษาในชุมชน 
 
 1. ชื่อกิจกรรม   ......................ระบ.ุ................... 
 2. ผู่เข่าร่วมกิจกรรม  ......................ระบ.ุ................... 

3. ผู่รับผิดกิจกรรม  ......................ระบ.ุ................... 
4. งบประมาณ (ถ่ามี)  ......................ระบ.ุ................... 
5. สถานที่ด าเนินการ  ......................ระบ.ุ................... 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ......................ระบ.ุ................... 
7. ผลการด าเนินกิจกรรม 
 - เป่าหมายเชิงปริมาณ ......................ระบ.ุ................... 
 - เป่าหมายเชิงคุณภาพ ......................ระบ.ุ................... 

  8. ประโยชน่ที่ได่รับ  ......................ระบ.ุ................... 
 9. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม ......................ระบ.ุ................... 
 10. ภาคผนวก   ......................ระบ.ุ................... 
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(ข. 3) แนวทางการฝ์กปฏิบัติการศึกษา การวินิจฉัย และการแก์ไขป์ญหาชุมชน  
 

ล าดับ กิจกรรมการฝ์กปฏิบัติ แบบฟอร์มรายงาน 

1 นักศึกษาศึ กษา ศึกษาข่อมูลบริบทของชุมชนใน พ้ืนที่
รับผิดชอบของหน่วยงานฝ่กปฏิบัติ โดยขอรับค าแนะน าจาก
อาจารย่พ่ีเลี้ยง 

ตามแบบฟอร่ม PUBH 491_8 ส่วนที่ 1 
ข่อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน  

2 ศึกษาชุมชนเป่าหมายโดยใช่เครื่องมือ 7 ชิ้น พร่อมทั้งจัดท า
สื่อน าเสนอชุมชนที่ได่ท าการศึกษา ทั้งนี้ให่ขอรับค าแนะน า
จากอาจารย่พ่ีเลี้ยง  

ตามแบบฟอร่ม PUBH 491_8 ส่วนที่ 2 
กระบวนการศึกษาชุมชนด่วยเครื่องมือ 
7 ชิ้น  

3 การวินิจฉัยชุมชน โดยใช่กระบวนการ SWOT Analysis & 
TOWS Matrix พร่อมทั้งวางแผนกลยุทธ และแผนงานส าหรับ
การแก่ไขป่ญหาในชุมชน 

ตามแบบฟอร่ม PUBH 491_8 ส่วนที่ 3 
กระบวนการวินิจฉัยชุมชน  

4 จัดท าโครงการในการแก่ไขป่ญหาในชุมชน 1 โครงการ ตามแบบฟอร่ม PUBH 491_8 ส่วนที่ 4 
การด าเนินงานโครงการในชุมชน  

5 ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ พร่อมทั้งถ่ายทอดแนว
ทางการแก่ไขป่ญหาที่ได่จากการด าเนินโครงการให่แก่ชุมชน  

ตามแบบฟอร่ม PUBH 491_8 ส่วนที่ 5 
การประเมินผลส าเร็จของโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

51 

 
 

แบบรายงานการฝ์กปฏิบัติการศึกษา การวินิจฉัย และการแก์ไขป์ญหาชุมชน 
 

ส่วนที่ 1 ข่อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน 
 1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 1.2 ข่อมูลระดับต าบล 
 1.3 ข่อมูลระดับหมู่บ่าน 
ส่วนที่ 2 กระบวนการศึกษาชุมชนด่วยเครื่องมือ 7 ชิ้น 

 2.1 แผนที่เดินดิน 
 2.2 ผังเครือญาติ 
 2.3 โครงสร่างองค่กรชุมชน 
 2.4 ระบบสุขภาพ 
 2.5 ปฏิทินชุมชน 
 2.6 ประวัติศาสตร่ชุมชน 
 2.7 ประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจในชุมชน 
ส่วนที่ 3 กระบวนการการวินิจฉัยชุมชน 
 3.1 การวิเคราะห่ป่ญหาด่วย SWOT Analysis & TOWS Matrix 
 3.2 การจัดล าดับความส าคัญของป่ญหา 
 3.3 การวางแผนกลยุทธ่และแผนงาน 
ส่วนที่ 4 การด าเนินงานโครงการในชุมชน  

 4.1 ชื่อโครงการ 
 4.2 หลักการและเหตุผล 
 4.3 วัตถุประสงค่ 
 4.4 กลุ่มเป่าหมาย 
   - เชิงปริมาณ 
   - เชิงคุณภาพ 

4.5 วิธีการด าเนินงาน 

PUBH 491_No.8 
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4.6 ผู่รับผิดชอบโครงการ 
4.7 งบประมาณ 
4.8 สถานที่ด าเนินการ 
4.9 ระยะเวลาด าเนินการ 

  4.10 ผลประโยชน่ที่คาดว่าจะได่รับ 
 4.11 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ส่วนที่ 5 การประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
 5.1 ชื่อโครงการ 
 5.2 ผู่เข่าร่วมโครงการ 

5.3 ผู่รับผิดชอบโครงการ 
5.4 งบประมาณ 
5.5 สถานที่ด าเนินการ 
5.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
5.7 ผลการด าเนินโครงการ 

  5.8 ประโยชน่ที่ได่รับ 
 5.9 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 - เป่าหมายเชิงปริมาณ 
   - เป่าหมายเชิงคุณภาพ 
  5.10 ภาคผนวก 
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ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเพ่ิมเติม โดยศึกษาทฤษฎี สถานการณ์ รวมถึงงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องมาอ้างอิง เปรียบเทียบ กบัสถานการณ์จริงท่ีนักศึกษาได้ศึกษา 

 

น าข้อมลูท่ีศึกษามาจดัท าโครงรา่งการวิจยัตามแบบฟอรม์ PUBH 491_No.9  
พรอ้มกบัน าเสนอต่อหน่วยงานฝึกปฏิบติั 

นักศึกษาส่งรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารยพ่ี์เลีย้ง    
ส่งมอบให้อาจารยนิ์เทศประจ าคณะเพื่อตรวจสอบและให้คะแนน 

           
 

(ข. 4) แนวทางการฝ์กปฏิบัติการวิจัยส าหรับการแก์ไขป์ญหาชุมชน  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : งานวิจัยให์ด าเนินงานตามความต์องการของแหล์งฝ์กและชุมชน และต์องด าเนินงานให์สมบูรณ์จึง
จะสามารถส าเร็จการฝ์กปฏิบัติในขัน้ตอนนี ้

 
 
 
 
 
 
 

ให้นักศึกษาค้นควา้และศึกษาปัญหา หรอืด าเนินการวิจยัรว่มกบัแหล่งฝึก
ปฏิบติัภายใต้การให้ค าปรกึษาจากอาจารยพ่ี์เลี้ยงในแหล่งฝึก 

จดัท าเครือ่งมอืงานวิจยั พรอ้มทัง้หาคณุภาพเครือ่งมือ โดยปรกึษาอาจารยพ่ี์เล้ียง
และอาจารยนิ์เทศอย่างสม า่เสมอ 

 

จดัท ารายงานการวิจยั ตามแบบฟอรม์ PUBH 491_No.10  ให้อาจารยพ่ี์เล้ียงตรวจสอบความสมบูรณ์ พรอ้ม
ทัง้รบัฟังข้อเสนอแนะ ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อน าไปปรบัปรงุแก้ไข 

 

ด าเนินงานโครงการวิจยัตามแผนงาน โดยปรกึษาอาจารยพ่ี์เล้ียงและอาจารยนิ์เทศอย่างสม า่เสมอ 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงร์างงานวิจัย 
 
  1. ชื่อเรื่อง 
  2. ชื่อผู่วิจัย  
  3. ความเป่นมาและความส าคัญของป่ญหา 
  4. วัตถุประสงค่ของการวิจัย 
  5. ขอบเขตของการวิจัย 
   - ขอบเขตของประชากร 
   - ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย 

6. สมมติฐานของงานวิจัย (ถ่ามี) 
7. ข่อตกลงเบื้องต่นของงานวิจัย (ถ่ามี)  
8. นิยามศัพท่เฉพาะ 
9. ประโยชน่ที่คาดว่าจะได่รับจากงานวิจัย 
 - ประโยชน่ในเชิงวิชาการ 
 - ประโยชน่ในการน าไปใช่ 
10. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข่อง 

  11. วิธีด าเนินการวิจัย 
   - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   - เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
   - วิธีการรวบรวมข่อมูล 
   - การวิเคราะห่ข่อมูลและสถิติที่ใช่ในการวิจัย 
 12. สถานที่ในการวิจัย 
 13. ระยะเวลาและแผนการด าเนินงานวิจัย 
 14. งบประมาณในการด าเนินงานวิจัย (ถ่ามี) 
 15. เอกสารอ่างอิง (เขียนในรูปแบบ APA ) 
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แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย 
 
1. ส่วนน า 
 1.1) ปกนอก 
 1.2) ปกใน 
 1.3) ค าน า/กิตติกรรมประกาศ 
 1.4) บทคัดย่อ 
 1.5) สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ 
 1.6) อักษรย่อและสัญลักษณ่ 
2. ส่วนเนื้อความ 
 2.1) บทที่ 1 บทน า 
  - ความเป่นมาและความส าคัญของป่ญหา 
 - วัตถุประสงค่/ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 - ขอบเขตของการวิจัย 
   - ขอบเขตของประชากร 
   - ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย 

- สมมติฐานของงานวิจัย (ถ่ามี) 
- ข่อตกลงเบื้องต่นของงานวิจัย (ถ่ามี)  
- นิยามศัพท่เฉพาะ 
- ประโยชน่ที่ได่รับจากงานวิจัย 

 2.2) บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข่อง 
 2.3) บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
   - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  - เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
  - วิธีการรวบรวมข่อมูล 
  - การวิเคราะห่ข่อมูลและสถิติที่ใช่ในการวิจัย 

PUBH 491_No.10 
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 2.4) บทที่ 4 ผลการวิเคราะห่ข่อมูล 
 2.5) บทที่ 5 บทสรุป 
  - สรุปผลการวิจัย 
  - อภิปรายผล 
  - ข่อเสนอแนะ 
3. ส่วนประกอบตอนท่าย 
 3.1) บรรณานุกรม/เอกสารอ่างอิง 
 3.2) ภาคผนวก 
 3.3) ประวัติผู่วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

57 

ใบกิจกรรม ค. การสัมมนาวิชาการ 
ประสบการณ์การส์งเสริมสุขภาพและการป์องกันโรคในชุมชน 

 (การน าเสนอผลงานและรูปเล์มรายงาน) 
 

วัตถุประสงค่ 
1. เพ่ือให่นักศึกษามีทักษะในการสรุป วิเคราะห่ และประเมินผลการฝ่กประสบการณ่วิชาชีพ

สาธารณสุข 
2. เพ่ือให่นักศึกษาได่ฝ่กการน าเสนอผลงาน ในรูปแบบของการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู่

และประสบการณ่ตรงที่ได่จากการฝ่กประสบการณ่วิชาชีพ 
3. เพ่ือเป่นการสะท่อนผลลัพธ่การฝ่กภาคปฏิบัติสร่างเสริมวิชาชีพของนักศึกษา เพ่ือพัฒนา

กระบวนการฝ่กภาคปฏิบัติ 
การเตรียมการสัมมนา 

1. ให่นักศึกษาทุกกลุ่มประชุมเพ่ือวิเคราะห่ผลลัพธ่ที่ได่จากการฝ่กบูรณาการการเรียนกับ
การท างานวิชาชีพที่ได่รับมอบหมายตามแผนการฝ่ก 

2. นักศึกษาจัดท าเอกสารรายงานความรู่ที่ได่รับจากการฝ่กปฏิบัติ  
3. นักศึกษาด าเนินการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู่และประสบการณ่ตรงที่ได่จากการ

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

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

2. งานบริหารสาธารณสุข 

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

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

 การแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
สขุภาพในชมุชนด้วยกระบวนการวิจยั 

 

1 

2 3 

จดัเวทีสมัมนา 
Theme : ประสบการณ์การฝึกปฏบิตังิานบรูณาการการเรยีนกบัการท างานวชิาชพี 

5 

4 
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หมวดที ่5 
การประเมินผลการฝ์กปฏิบัติ 

 

1. กระบวนการประเมินผลการฝ์กปฏิบัติ 
 1.1 นักศึกษา 

1.1.1 ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค่ในการฝ่กปฏิบัติ ตามที่รายวิชาก าหนด 
1.1.2 ประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู่ ความพร่อมของสถานที่ฝ่กและความร่วมมือ
ของบุคลากรในแหล่งฝ่ก  
1.1.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู่รายวิชา  
1.1.4 ให่ข่อเสนอแนะในการจัดประสบการณ่ภาคสนามและความต่องการเพ่ิมเติม 

  1.2 ครูพี่เลี้ยงหรือแหล์งฝ์ก 
1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมตามวัตถุประสงค่ของการฝ่กปฏิบัติ 
1.2.2 ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของคณะ 
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
1.3.1 ประเมินสมรรถนะและทักษะการฝ่กปฏิบัติของนักศึกษาตามวัตถุประสงค่ของรายวิชา 
1.3.2 ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย่ 
1.3.3 ประเมินผลการจัดประสบการณ่ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู่ 
ความพร่อม ของสถานที่ฝ่ก ความร่วมมือของบุคลากรในแหล่งฝ่ก จ านวนและความเหมาะสมของ
ผู่รับบริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได่รับจากอาจารย่ผู่สอนและอาจารย่พ่ีเลี้ยง 
1.3.4 ประเมินการท าหน่าที่ของตนเอง อาจารย่ผู่สอนและครูพี่เลี้ยง 
1.3.5 ประเมินเกณฑ่การวัดผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
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2. เกณฑ์การประเมินผล 
 พิจารณาจากด่านต่าง ๆ ดังนี้ 

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

  - ประเมินจากกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนประสบการณ่ที่ได่รับจากการฝ่กปฏิบัติ    20 % 
- ประเมินจากความรับผิดชอบและพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อการฝ่กปฏิบัติ   20 % 

 
ผลการประเมินเทียบเกณฑ่  ดังนี้ 

ช์วงคะแนน ความหมาย ผลการเรียน 
เท่ากับหรือมากกว่าร่อยละ 80 ผลการประเมินดีเยี่ยม A 

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

แบบประเมินผลส าหรบัฝ์ายหน์วยงานฝ์ก 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อนักศึกษา……………….……………..………………………………… รหัส ………………………………………………. 
ฝ่กประสบการณ่ตั้งแต่วันที่ ………………………..………………………………………………………………………….. 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคะแนนที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม 
กับคุณลักษณะของนักศึกษา 

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

1. ด์านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี 

อย์างยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

พอใช์
(2) 

ต์อง
ปรับปรุง

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

     

2.  นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนเองและสังคม 

     

3.  นักศึกษามีระเบียบวินัย ซื่อสัตย่และตรงต่อ
เวลา 

     

ส าหรับอาจารย์พี่เลี้ยง 
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4.  นักศึกษาเป่นแบบอย่างที่ดีต่อผู่อ่ืนทั้งในการ
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

     

5.  นักศึกษาเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู่อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป่น
มนุษย่ 

     

6.  นักศึกษาเคารพกฎระเบียบข่อบังคับต่างๆ  
ขององค่กรและสังคม 

     

 
2. ด์านความรู์ และความเข์าใจในงานของนักศึกษา 
 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี 

อย์างยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

พอใช์
(2) 

ต์อง
ปรับปรุง

(1) 
1. มีความรู่ความเข่าใจในลักษณะงานทุกๆ ด่าน
ของหน่วยงาน ลักษณะงานของตนเอง และวิธีการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

     

2. มีความรู่และความเข่าใจในศาสตร่ทางด่าน
สาธารณสุข และการน าไปใช่ 

     

3. มีความรู่และความเข่าใจกระบวนการทางวิจัย
ในการแสวงหาความรู่ ปฏิบัติงานอย่างมีเทคนิค 
วิธีการและขั้นตอน  

     

4. มีความรู่และความเข่าใจในด่านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด่านสุขภาพ  

     

5. มีทักษะในการแก่ป่ญหาและการตัดสินใจ มี 
ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 

     

6. มีทักษะการคิดริเริ่มสร่างสรรค่ เพ่ือสร่างเสริม
งานตนเอง    

     

7. ปฏิบัติงานเป่นหมู่คณะ ให่ความร่วมมือและ
ปรับตนเองให่เข่ากับเหตุการณ่ได่ดี                                     

     

8. มีความเป่นผู่น า และเป่นผู่ตามท่ีดี      
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9. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให่มี
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 

     

10. สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู่บังคับบัญชา
มอบหมายได่ และมีความไว่วางใจจาก
ผู่บังคับบัญชาให่ปฏิบัติงาน 

     

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

     

 
3. ด์านการติดต์อสื่อสาร ของนักศึกษา  
 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี 

อย์างยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

พอใช์
(2) 

ต์อง
ปรับปรุง

(1) 
1. มีความสามารถในการรับฟ่งค าสั่ง  และการ
ปฏิบัติตามค าสั่ง             

     

2. สามารถสื่อสารไปยังผู่บังคับบัญชา ผู่ร่วมงาน
และผู่ใต่บังคับบัญชา ได่อย่างเหมาะสม                            

     

3. มีวิธีการและศิลปะในการติดต่อพูดจากับเพ่ือน
ร่วมงานหรือบุคคลอ่ืน                   

     

4. ความสามารถใช่ภาษาให่ถูกต่อง                                 
5. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ่และการ
ติดต่อกับผู่มาติดต่อส านักงาน                          

     

6. สามารถเลือกและใช่สารสนเทศ ตลอดจนใช่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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4. ด์านทัศนคติที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี 

อย์างยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

พอใช์
(2) 

ต์อง
ปรับปรุง

(1) 
1.  มีความรู่สึกนึกคิดที่มีต่องานที่ได่รับมอบหมาย           
2.  มีความกระตือรือร่นและความสนใจใฝ่หา
ความก่าวหน่า                        

     

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

     

6. มีความสามารถในการปรับตัวในเชิงวิชาชีพ      
 
5.  บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ และการปฏิบัติตามระเบียบของนักศึกษา 
 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดี 

อย์างยิ่ง 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

พอใช์
(2) 

ต์อง
ปรับปรุง

(1) 
1. มีลักษณะท่าทางกระฉับกระเฉง  ว่องไว      
2. มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อภาพลักษณะของ
นักศึกษาฝ่กปฏิบัติงาน 

     

3. มีการแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร่อย      
4. มีการแสดงออกเหมาะสมต่อชุมชนและองค่กร      
5. ปฏิบัติตนตามระเบียบข่อบังคับของหน่วยงาน
ฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

     

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

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

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

 
 
สรุปผลการประเมินการฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

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

30  

5.  บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ และการปฏิบัติตามระเบียบ
ของนักศึกษา 

30  

รวม 175  
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แบบทวนสอบผลสมัฤทธิ์ : ประเมินแผนการฝ์กสร์างเสริมประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข  

หัวข์อการประเมิน แก์ไข 
(1) 

ปรับปรุง 
(2) 

พอใช์ 
 (3) 

ด ี
(4) 

ดีมาก 
(5) 

1.  ด์านวิชาการ 

ความรู่ภาคทฤษฎีมาบูรณาการในการฝ่กประสบการณ่      

   - สิ่งที่ได่เรียนรู่จากแหล่งฝ่กประสบการณ่      

   - สิ่งที่ได่เรียนรู่จากบุคลากรในหน่วยงาน      

2.  ด์านรูปแบบการฝ์กประสบการณ์สร์างเสริมวชิาชีพ      

รูปแบบการฝ่กประสบการณ่      

จ านวนนกัศึกษาต่อกลุ่ม      

ระยะเวลาการฝ่กประสบการณ่      

ความครอบคลุมของคู่มือฝ่กประสบการณ่      

ความเหมาะสมของที่พักและป่จจยัสนับสนุน      

ความเหมาะสมของแหล่งฝ่กประสบการณ่      

ความพร่อมของอาจารย่พี่เลี้ยง      

ความพร่อมของอาจารย่นิเทศ      

3.  ด์านการปฏิบตั ิ      

เรียนรู่การวางแผนการท างาน      

เรียนรู่ทักษะการปฏิบัติงาน      

เรียนรู่การท างานร่วมกบัผู่อื่น      

เรียนรู่การแก่ไขป่ญหา      

เรียนรู่การปรับตัวให่เข่ากับสถานการณ่ต่าง ๆ      

4.ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝ์กประสบการณ์      

 
ข์อเสนอแนะ

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

ส าหรับนักศึกษา 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

กิจกรรมการนิเทศ: การบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

 

วัตถุประสงค์การนิเทศ  
1. เพ่ือติดตามประเมินผลการเรียนรู่ของนักศึกษา ทั้งในด่านความรู่ /ทักษะที่คาดหวังตามที่ก าหนดไว่

ในแผนการฝ่กและประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการฝ่กปฏิบัติ โดยกิจกรรมการนิเทศประกอบด่วย     
การประชุมกลุ่มร่วมกับนักศึกษา (Conference) การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การตรวจสอบความก่าวหน่า
ของงานที่นักศึกษาได่รับมอบหมาย และการสัมภาษณ่อาจารย่พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝ่ก 

2. เพ่ือให่ค าปรึกษา/ข่อเสนอแนะแก่นักศึกษา ตลอดจนการปรับปรุง/แก่ไขป่ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การฝ่กปฏิบัติในแหล่งฝ่ก  

3. เพ่ือรวบรวมข่อมูลจากผลการประเมิน หรือข่อเสนอแนะจากอาจารย่พ่ีเลี้ยง ทีมสุขภาพในแหล่งฝ่ก
และข่อมูลจากนักศึกษา มาท าการปรับปรุง/พัฒนาการฝ่กปฏิบัติในป่การศึกษาต่อไป 
 

ขอบเขตการนิเทศ 

 1. ความรู่และทักษะทางวิชาชีพที่นักศึกษาได่รับในขณะฝ่กปฏิบัติงาน 

 2. การปฏิบัติงานตามที่ได่รับมอบหมายจากแหล่งฝ่กอย่างครบถ่วน 

 3. ความก่าวหน่าในการปฏิบัติงานตามที่นักศึกษาได่รับมอบหมายตามที่ระบุไว่ในแผนการฝ่ก  

 4. พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและของแหล่งฝ่ก 
 5. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการให่บริการ 

 
 
 
 
 

ส าหรับอาจารย่นิเทศ 
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แบบรายงานผลการนิเทศการฝ์กปฏิบัติ ป์ 256…. 
 

1. แหล่งฝ่ก ......................................................................................................................................... 
2. ชื่อ- สกุล อาจารย่พ่ีเลี้ยง ............................................................................................................... 
3. วดป. ที่นิเทศ ............................................................................................................ ...................... 
4. อาจารย่นิเทศ .............................................................................................................. ................... 
5. ประเด็นส าคัญที่พบจากการนิเทศ  
     5.1 ความรู่และทักษะทางวิชาชีพที่นักศึกษาได่รับในขณะฝ่กปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     5.2 ความก่าวหน่าในการปฏิบัติงานตามที่นักศึกษาได่รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     5.3 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการให่บริการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     5.4 พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและของแหล่งฝ่ก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     5.5 อ่ืน ๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับอาจารย่นิเทศ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก.  
แบบลงเวลา แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และแบบการลา 
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แบบบันทึกการลงเวลา 

การฝ์กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 
วัน เดือน ป์ ลายมือชื่อ เวลามา เวลากลับ หัวหน์างาน หมายเหตุ 
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แบบการลา 

เขียนที…่…………………………………… 
วันที่………เดือน…………………พ.ศ……………. 

เรื่อง การลาหยุด 

เรียน  

 ด่วยข่าพเจ่า (นาย,นางสาว)………..…..……นามสกุล……...………..รหัสประจ าตัว........................ 
ก าลังอยู่ในระหว่างการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร่ ภาคเรียนที่…….ป่
การศึกษา……….…....ณ หน่วยฝ่ก รพ.สต. …..…………………………………. มีเหตุจ าเป่นต่องขอลาหยุดพักการฝ่กฯ 
เป่นเวลา………วัน ต้ังแต่วันที่ ............................. ถึง วันที่ .....................................  
 เนื่องจาก (เหตุผล)……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

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

ความเห็นของหัวหน่าสถานฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

ต าแหน่ง………………………………………….. 

     
หมายเหตุ  การลาต่องลาทั้งหน่วยฝ่กและมหาวิทยาลัยทุกครั้ง   
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ภาคผนวก ข.  
หนังสอือนุญาตเข์ารับการฝ์กปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ค 
การจัดท ารายงานการฝ์กปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ค 
การจัดท ารายงานการฝ์กปฏิบัติ 

 
การพิมพ์ 

1. พิมพ่ด่วยอักษร TH sarabunPSK ขนาด 16 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งเล่ม 
2. การเว่นระยะกระดาษ ด่านบน และด่านซ่าย 1.5 นิ้ว ด่านขวาและด่านล่าง 1 นิ้ว 
3. จัดกั้นหน่า กั้นหลังให่เป่นระเบียบทุกย่อหน่า 

ก าหนดส์งงาน 
1. ส่งรายงานการฝ่กประสบการณ่ฉบับร่างให่อาจารย่นิเทศ อย่างน่อย 1 สัปดาห่ก่อนวันน าเสนอ 
2. หลังจากการน าเสนอและสอบผ่านแล่ว ให่ปรับปรุงแก่ไขตามข่อเสนอแนะและจัดท ารายงานฉบับ

สมบูรณ่ จ านวน 2 ชุด ส่งคณะภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

การเรียงล าดับรายงาน 

 ให่เรียงล าดับรายงาน  ดังนี้ 
1. ปกนอก 
2. ปกใน 
3. ใบรองปก 
4. กิตติกรรมประกาศ 
5. สารบัญ  แบ่งเป่น  สารบัญตาราง  สารบัญแผนภูมิ  สารบัญภาพ (ถ่ามี) 
6. เนื้อหา   

- (งานเดี่ยว) เรียงตาม ใบงาน ก 

- (งานกลุ่ม) เรียงตามใบงาน ข 

- ภาพรวมการฝ่กประสบการณ่/ป่ญหา อุปสรรค/ข่อเสนอแนะ 
7. ภาคผนวก 

- ภาพบรรยากาศ 

- เอกสารที่เกี่ยวข่อง 
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ตัวอย์างการจัดพิมพ์ปกนอก/ปกใน 
 

 
 

การฝ์กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 

ชื่อ.............................สกลุ...................................... 
รหัสประจ าตัว........................................ 

 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับนี้เป์นส์วนหนึ่งของการศึกษาวิชา  
การฝ์กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ (PUBH 491) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

ภาคเรียนที่  2  ป์การศึกษา 2561 
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ตัวอย์างการจัดพิมพ์ใบรองปก 
 

 
 

การฝ์กบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 
ของ 

 
ชื่อ.............................สกลุ...................................... 

รหัสประจ าตัว........................................ 
 
 
 
 
 
 

ได์รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการให์นับเป์นส์วนหนึ่งของการศึกษา 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
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ตัวอย์างการจัดพิมพ์สารบัญ สารบัญตาราง  สารบัญแผนภูมิ  สารบัญภาพ 
 

ตัวอย์างสารบัญ 
 หน์า 
  

กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญแผนภูมิ ฉ 
สารบัญภาพ ช 
 

การปฏิบัติงานประจ าวัน  .... 
..................  
................... .... 
  

ภาคผนวก .... 

           ภาคผนวก  ก   .......................................................  

ภาคผนวก  ข   .......................................................  
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ตัวอย์างสารบัญตาราง 
ตาราง  หน์า 

   
1 ................................................. 21 
2 ................................................. .… 
3 ................................................. …. 

 
 

ตัวอย์างสารบัญแผนภูมิ 
แผนภูมิ  หน์า 

   
1 ................................................. 21 
2 ................................................. .… 
3 ................................................. …. 

 
 

ตัวอย์างสารบัญภาพ 
ภาพ  หน์า 

   
1 ................................................. 21 
2 ................................................. .… 
3 ................................................. …. 
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ภาคผนวก ง.  
แบบประเมินผลการฝ์กปฏิบัติ 
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แบบการประเมินผลการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ ประกอบด์วย 
 

1. แบบประเมินผลการฝ์กศึกษาและวินิจฉัยชุมชน  (PUBH 01)  
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กปฏิบัติแต่ละกลุ่ม หลังจากฝ่กปฏิบัติงานในการศึกษาและวินิจฉัย
ชุมชนแล่วให่จัดท ารายงาน พร่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 01 แนบส่งให่ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการฝ่กปฏิบัติ 
 

2. แบบประเมินผลการให์บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ (PUBH 02) 
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กปฏิบัติแต่ละกลุ่ม หลังจากสังเกตการณ่/ฝ่กปฏิบัติงานด่านการบริการ
สาธารณสุขปฐมภูมิแล่ว ให่บันทึกลงในสมุดที่แจกไว่ พร่อมจัดท าแบบสรุปตามแบบ PUBH 02 แนบส่งให่
ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการสังเกตการณ่ 
 
3. แบบประเมินผลการส์งเสริมสุขภาพและการให์สุขศึกษา (PUBH 03) 
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กปฏิบัติแต่ละกลุ่ม หลังจากปฏิบัติงานด่านการส่งเสริมสุขภาพและการ
ให่สุขศึกษาแล่ว ให่จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว พร่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 03 เพ่ือให่
ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
 
4. แบบประเมินผลการเยี่ยมบ์าน (PUBH 04) 
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กปฏิบัติแต่ละกลุ่ม หลังจากปฏิบัติงานด่านการเยี่ยมบ่านแล่ว ให่จัดท า
รายงานผลการเยี่ยมบ่าน พร่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 04 เพ่ือให่ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล หรือ ผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
 
5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด์านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล์อม (PUBH 05)  
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กปฏิบัติแต่ละกลุ่ม หลังจากปฏิบัติงานด่านอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล่อมแล่ว ให่จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน พร่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 05 เพ่ือให่ผู่อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
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6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด์านอ่ืน ๆ (PUBH 06) 
 ค าชี้แจง  ให่นักศึกษาฝ่กประสบการณ่แต่ละกลุ่ม หลังจากปฏิบัติงานด่านอ่ืนแล่วให่นักศึกษา
ท ารายงานการถอดบทเรียน พร่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 06 เพ่ือให่ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
 
7. แบบประเมินผลด์านการวิจัย  (PUBH 07)  
 ค าชี้แจง ให่นักศึกษาฝ่กประสบการณ่แต่ละกลุ่ม หลังจากปฏิบัติงานด่านศึกษาวิจัยแล่ว ให่
จัดท ารายงานผล  พร่อมทั้งแนบแบบประเมิน PUBH 07 เพ่ือให่ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล หรือผู่แทน พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
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แบบ PUBH 01 

 
แบบประเมินผลการฝ์กศึกษาและวินิจฉัยชุมชน 

 
ชื่อ รพ.สต. ............................................................................................................................. ......... 

 
 

ที่                 รายการการปฏิบัติงาน 
              ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี พอใช์ ปรับปรุง 

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

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

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

 
กิจกรรม องค์ประกอบในการประเมิน 

1. รวบรวมข่อมูลได่ถูกต่อง 1. รวบรวมข่อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ่ และสังเกต หรืออ่ืนๆ ที่เป่นวชิาการ 
2. ข่อมูลที่รวบรวมได่ถูกต่อง 
3. ใช่เวลาในการรวบรวมข่อมูลเหมาะสม 
4. สร่างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข่อมูล 

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

3.วินิจฉัยป่ญหาและความ
ต่องการร่วมกับประชาชน 

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

4. วางแผนและจัดท าแผนใน
การแก่ไขป่ญหา (โครงการ) 

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

5. ปฏิบัติงานตามแผนในการ
แก่ไขป่ญหา 

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

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

7. มีความกระตือรือร่น
ปฏิบัติงานในชุมชน 

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

8. มีความรับผิดชอบในงานที่
ได่รับมอบหมาย 

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

9. การวางตนได่เหมาะสมกับ
สถานภาพแห่งวิชาชีพ 

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

10. การมีน้ าใจเอ้ือเฟ่่อ
เสียสละต่อผู่อ่ืน 

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

11. การปรับปรุงและพฒันา
ตนเอง 

1. สนใจหาความรู่เพิ่มเติม 
2. ยอมรับฟ่งข่อบกพร่อง และแก่ไขตนเอง 
3. ริเริ่มสร่างสรรค่ กิจกรรมต่าง ๆ  
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กิจกรรม องค์ประกอบในการประเมิน 
4. มีสุขภาพดี และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต่อง 

12. การเป่นผู่น าและเป่น
ตัวอย่างด่านสุขภาพ 

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

13. การเข่าถึงชุมชนและ
ผู่ร่วมงาน 

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

14. การประสานงานร่วมกบั
หน่วยงาน,องค่กร, 
บุคคลที่เกี่ยวข่อง 

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

15. การให่ข่อเสนอแนะและ
ค าปรึกษาแก่ผู่ที่เก่ียวข่อง 

1. ให่ข่อเสนอแนะได่เหมาะสมกับกาลเทศะ 
2. ข่อเสนอแนะเหมาะสมกับป่ญหา 
3. ประเมินผลการให่ข่อเสนอแนะ 
4. ข่อเสนอแนะทันต่อเหตุการณ่ 
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แบบ PUBH 02 

 
แบบประเมินผลการให์บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ 

 
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา..................................................................................  

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

 
กิจกรรม / รายละเอียดของการปฏิบัติ 

แบบองค์รวม แบบเบ็ดเสร็จ 
วันที่

ปฏิบัติ 
ผู์

ปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

ผ์าน (S) ไม์ผ์าน (U) 
Case ที่ 1 ...........      

     
     
     
     
     

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

1.  นักศึกษาจะต่องกรอก กิจกรรมที่ปฏิบัติและวันที่ที่ปฏิบัติ   
2.  น าแบบประเมินผลให่หัวหน่าหน่วยงาน หรือ อาจารย่นิเทศประจ าหน่วยฝ่กประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  
3.  หากกิจกรรมที่ปฏิบัติซ้ ากัน แต่เป่นคนละวันให่บันทึกแยกรายการ  
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4.  เกณฑ่การพิจารณาการประเมินจะต่องผ่านอย่างน่อย ร่อยละ 70 จากกิจกรรมทั้งหมด  
แบบ PUBH 03 

 
แบบประเมินผลการส์งเสริมสุขภาพและการให์สุขศึกษา 

 
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา........................................................................................  

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

 

ที่                 รายการการปฏิบัติงาน 
              ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี พอใช์ ปรับปรุง 

   1 การวางแผนการให่สุขศึกษา     

   2 การเลือกประเด็น และก าหนดวัตถุประสงค่ในการให่สุขศึกษา     

   3 การก าหนดกลวิธี วิธีการ ในการให่สุขศึกษา     

   4 การก าหนระยะเวลาในการให่สุขศึกษา     

   5 การก าหนดกลุ่มเป่าหมายในการให่สุขศึกษา      

   6 การประเมินผลการให่สุขศึกษา      

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

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

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

 
หัวข์อ แนวทางในการพิจารณา 

1. การวางแผนการให่สุข
ศึกษา 

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

2. การเลือกประเด็น  
และก าหนดวัตถุประสงค่ 
ในการให่สุขศึกษา 

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

3. การก าหนดกลวิธี  
วิธีการ ในการให่สุขศึกษา 

1. นักศึกษาก าหนดวิธีการ และกลวิธีที่ให่สุขศึกษาได่ตรงกับ
วัตถุประสงค่ 
2. วิธีการในการให่สุขศึกษาเป่นวิธีการที่เหมาะกับกลุ่มเป่าหมาย 

4. การก าหนระยะเวลาใน
การให่สุขศึกษา 

1. ระยะเวลาในการให่สุขศึกษามีความเหมาะสมกับวิธีการ  
วัตถุประสงค่ และกลุ่มเป่าหมายในการให่สุขศึกษา 
2. นักศึกษาก าหนดช่วงเวลาในการให่เหมาะสม  

5. การก าหนด
กลุ่มเป่าหมายในการให่
สุขศึกษา  

นักศึกษาสามารถคัดเลือกกลุ่มเป่าหมาย และจ านวนในการให่สุขศึกษา
อย่างมีหลักวิชาการ  

6. การประเมินผลการให่
สุขศึกษา  

1. วิธีการประเมินมีความเหมาะสม สอดคล่องกับวัตถุประสงค่ 
อาศัยหลักสถิติในการวิเคราะห่และประเมินผล 
2. นักศึกษาเขียนรายงานการประเมินผลได่ถูกต่อง 
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แบบ PUBH 04 

 
แบบประเมินผลการเยี่ยมบ์าน 

 
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา........................................................................................  

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

 

ที่                 รายการการปฏิบัติงาน 
              ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี พอใช์ ปรับปรุง 

   1 การรวบรวมข่อมูล     

   2 การวางแผนการเยี่ยมบ่าน     

   3 การวินิจฉัยป่ญหาสุขภาพ      

   4 การพยาบาลเยี่ยมบ่าน     

   5 การวางตนและการปฏิบัติตน     

   6 สรุปผล วิจารณ่และข่อเสนอแนะการเยี่ยมบ่าน     

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

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

2. รวบรวมข่อมูลในการติดตามการแก่ไขป่ญหาได่ 
ครอบคลุม 

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

3. การวินิจฉัยป์ญหาสุขภาพ  
  

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

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

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

6. สรุปผล วิจารณ์และข์อเสนอ 
แนะการเยี่ยมบ์าน 

สรุปผลได่ครอบคลุมและตรงประเด็นที่ส าคัญ 
วิจารณ่กระบวนการศึกษา ผลการศึกษา ผล 
การด าเนินงาน 
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แบบ PUBH 05 

 
แบบประเมินผลปฏิบัตงิานด์านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล์อม 

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

 
ที ่

หัวข์อการประเมิน 
              ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี พอใช์ ปรับปรุง 

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

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

 
ความคิดเห็น  ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................ 
 
                             ลงชื่อ.............................................ผู่ประเมิน 
         (....................................................)                                                                
      วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 
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              แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานด์านอนามัยโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก  
 

กิจกรรม องค์ประกอบในการประเมิน 
1. รวบรวมข่อมูลได่ถูกต่อง 1. รวบรวมข่อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ่ และสังเกต หรืออ่ืนๆ ที่เป่นวชิาการ 

2. ข่อมูลที่รวบรวมได่ถูกต่อง 
3. ใช่เวลาในการรวบรวมข่อมูลเหมาะสม 
4. สร่างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข่อมูล 

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

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

4. วางแผนและจัดท าแผนใน
การแก่ไขป่ญหา (โครงการ) 

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

5. ปฏิบัติงานตามแผนในการ
แก่ไขป่ญหา 

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



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

 
 

96 

4. สามารถปฏิบัตงิานเป่นทีมได่อย่างเหมาะสม 
 

กิจกรรม องค์ประกอบในการประเมิน 
6. ประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 

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

 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานด์านอื่น ๆ  

 
หน์วยฝ์ก .....................................................................................................  

 

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ วันที่ปฏิบัติ ผู์รับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติ 

(S/U) 
     
     
     
     
     
     
     

 
    ลงชื่อ ........................................................... ครูนิเทศฝ่ายหน่วยงาน 

       (..........................................................)  
 
ความคิดเห็น ................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
หมายเหตุ   

1. ให่นักศึกษาบันทึกการปฏิบัตงิานด่านอ่ืนๆ ที่ได่รับมอบหมายจากหัวหน่าหน่วยงานและขอความ
อนุเคราะห่หัวหน่าหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงาน  

2. ผลการประเมินมี 2 แบบ คือ S : Satisfactory หมายถึง เป่นที่พอใจ และ U : Unsatisfactory หมายถึง 
ไม่เป่นทีน่่าพอใจ    



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

 
 

98 

3. นักศึกษาสามารถพิมพ่แบบฟอร่มได่ 
  

แบบ PUBH 07 

 
แบบประเมินผลรายงานการวิจัย 

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

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

5 
 

2. การเขียนหลักการและเหตุผล 
- กล่าวถึงที่มาของป่ญหาชัดเจน มีความเป่นมาที่น่าสนใจ 
- การเขียนที่มาของป่ญหาเป่นไปตามหลักการและชี้ประเด็นได่
อย่างเหมาะสม 

10 

 

3. สมมติฐาน/ค าถามการวิจัย 
- มีความสอดคล่องกับเนื้อหาการวิจัย 
- มีการอ่างอิงหลักการและทฤษฎีที่เพียงพอเหมาะกับเนื้อหา 

5 
 

4. วัตถุประสงค่ของการวิจัย 
- มีความสอดคล่องกับค าถามและสมมติฐาน มีความชัดเจน และ
สามารถศึกษาได่ 

5 
 

5. ขอบเขตของการศึกษา ข่อตกลงเบื้องต่น  
- มีการก าหนดขอบเขต และข่อตกลงเป่นไปตามหลักการวิจัยและ
เหมาะสมกับเนื้อหาของการศึกษาวิจัย 

5 
 

6. นิยามศัพท่และประโยชน่ของการวิจัย 
- นิยามศัพท่มีการก าหนดไว่อย่างถูกต่อง เหมาะสมกับการศึกษา  
- ประโยชน่ของการศึกษาก าหนดถูกต่องตามวัตถุประสงค่และ

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

10 

 

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

15 

 

9. การเก็บรวบรวมข่อมูล 
- ใช่วิธีการเก็บรวบรวมข่อมูลได่อย่างเหมาะสม มีการวางแผนการ
เก็บรวบรวมข่อมูลที่ตอบค าถามการศึกษาได่ 

5 
 

10. เครื่องมือในการศึกษา 
- มีข้ันตอนของการสร่างเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ เหมาะสม
ป่ญหาของการศึกษา  

10 
 

11. การวิเคราะห่ข่อมูล 
- มีการเลือกวิธีการในการวิเคราะห่ข่อมูลสอดคล่องกับ
วัตถุประสงค่ เครื่องมือในการศึกษา และสามารถเลือกใช่สถิติใน
การตอบค าถามงานวิจัยได่อย่างถูกต่อง 

10 

 

12. อ่ืนๆ  
- นักศึกษาสามารถตอบค าถามจากการศึกษาวิจัยได่ดี 
- นักศึกษามีการวางแผนเตรียมความพร่อมในการศึกษา และมี
ความเป่นวิชาการ 

10 

 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 100  
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ข์อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
                             ลงชื่อ.............................................ผู่ประเมิน 
           (....................................................) 
      วันที่.........เดือน....................พ.ศ. .............. 
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ภาคผนวก จ.  
รายชื่ออาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษา 
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จ.1 รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล์งฝ์กปฏิบัติ 
 1.1 อาจารย่ที่ปรึกษา 
  1. ผศ.ดร.กฤษฎา  ตันเปาว่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น  

2. รศ.ดร.สุดารัตน่  สิทธิสมบตัิ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
     

1.2 อาจารย่นิเทศ 
ล าดับที่ รายช่ือและต าแหน์ง คุณวุฒิและเบอร์โทรติดต์อ 

1 อาจารย่ธณกฤษ  หมื่นก่อนแก่ว 
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่  
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
(ประธานการฝ่กปฏิบัติฯ) 

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

2 อาจารย่ดิลกา  ไตรไพบูลย่ 
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร่) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- Master 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 

3 อาจารย่นิภรดา  ยาวิราช พงศ่กรวิทยา
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

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

4 ผศ.ดร.ประภาส  โพธิ์ทองสุนันท่ 
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

- Doctor of Philosophy (Physical 
Therapy) University of New York, USA. 
- Master of Art (Physical Therapy) 
University of New York, USA. 
โทร. 0815954546 
Email: prapas_pot@nation.ac.th 

mailto:prapas_pot@nation.ac.th
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ล าดับที่ รายช่ือและต าแหน์ง คุณวุฒิและเบอร์โทรติดต์อ 
5 อาจารย่กวินทร่  ศุภวิทยโยธิน 

อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

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

6 อาจารย่เมธัส  ชูเวส  
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

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

7 รศ.จิราพร  สุวรรณธีรางกูร  
อาจารย่ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร่ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

วท.ม. (การพัฒนาสุขภาพ)  
จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย 
โทร. 0810220898 
Email: jsuwantee@hotmail.com 

  
 1.3 อาจารย่พ่ีเลี้ยงประจ าแหล่งฝ่กปฏิบัติ 
ล าดับที่ ชื่อหน์วยงาน รายช่ือและต าแหน์ง 

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

1) คุณสุวรรณ  วงศ่สุวรรณ 
    ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2) คุณนิรันทร่  กาชัย 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (เวชปฏิบัติฯ) 
3) คุณวิพรรษา ค ารินทร่ 
    นักวิชาการสาธารณสุข 
 

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

1) คุณกัญญาณัฐ  ป่นตาสาย 
    ผู่อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2) คุณจ าเนียร  วรรณารักษ่ 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3) คุณจินตา  เรนทอน 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (เวชปฏิบัติฯ) 
 
 



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

 
 

104 

ล าดับที่ ชื่อหน์วยงาน รายช่ือและต าแหน์ง 
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

 
 

106 

 



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

 
 

107 

 



 
 
คู่มือการฝ่กการบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ 

 
 

108 

 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 


