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ค าน า 
 

ชุดวิชำ 52310 กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชนเป็นชุดวิชำในหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพซ่ึงเป็นระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มี
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะต่ำงๆ ครบถ้วน ทั้งด้ำนพุทธิพิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย  
กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชนได้รับกำรพัฒนำขึ้นตำมวัตถุประสงค์ของชุดวิชำ โดยมีเนื้อหำครอบคลุม
ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชนในขอบเขตของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ตำมพระรำชบัญญัติ
วิชำชีพกำรสำธำรณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นในชุมชนและตัดสินใจส่งต่อเพ่ือกำรรักษำ
ที่เหมำะสมบนพ้ืนฐำนของควำมปลอดภัยของผู้ป่วย คู่มือกำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชนจัดท ำขึ้นเพ่ือให้
นักศึกษำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต ในระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชที่
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชำนี้ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรฝึกปฏิบัติและจัดท ำรำยงำนกำรฝึกปฏิบัติโดยนักศึกษำจะต้องฝึก
ปฏิบัติครอบคลุมตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนดทั้ง 3 รูปแบบคือ กำรฝึกด้วยตนเอง กำรฝึกตำมมอบหมำย  
และกำรฝึกเสริมทักษะ ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจที่มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ภำยใต้กำรดูแลและกำรให้
ค ำแนะน ำกำรฝึกปฏิบัติจำกอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยและอำจำรย์ฝึกเสริมทักษะที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 

นักศึกษำจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรฝึกปฏิบัติได้ดี หำกศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภทและขั้นตอนกำร
ฝึกปฏิบัติกำรประเมินตนเองให้เข้ำใจถ่องแท้ก่อนที่จะด ำเนินกำรฝึกปฏิบัติ ก ำหนดรูปแบบและวำงแผนกำรเรียนรู้
ของตนเองและวำงแผนร่วมกับอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยที่ทำงมหำวิทยำลัยจัดให้ รู้จักแสวงหำทรัพยำกรที่ส่งเสริม
กำรเรียนรู้ของตนเองจำกผู้เชี่ยวชำญและกลุ่มเพ่ือน ต ำรำ เอกสำรต่ำงๆ ศึกษำเอกสำรกำรสอนและคู่มือกำรฝึก
ปฏิบัติของชุดวิชำ เพ่ือตรียมควำมรู้ให้พร้อมก่อนกำรฝึกปฏิบัติและสำมำรถน ำควำมรู้ทำงทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ใน
กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชนได้อย่ำงเหมำะสม 
 ในกำรนี้ นักศึกษำจะต้องปฏิบัติตำมคู่มือฉบับนี้อย่ำงเคร่งครัด ซื่อสัตย์ และประเมินควำมก้ำวหน้ำของ
ตนเองตำมควำมเป็นจริง สม่ ำเสมอ และต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและเสริม
ทักษะด้ำนควำมคิด เพ่ิมควำมพึงพอใจที่จะฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชนจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ของกำรศึกษำ
ตำมวัตถุประสงคข์องชุดวิชำฯ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชำ และมำตรฐำนวิชำชีพสำธำรณสุขชุมชน 

 
 
 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
มีนำคม  2560 
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1. ค าอธิบายชุดวิชาและวัตถุประสงค์ 
 1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 
 แนวคิด ควำมรู้พ้ืนฐำน ปัจจัยที่เป็นตัวก ำหนดสภำวะสุขภำพของชุมชน หลักกำร และวิธีกำรศึกษำ
ชุมชนในกำรวินิจฉัยปัญหำสำธำรณสุข กำรวำงแผนงำนพัฒนำสุขภำพของชุมชน กำรประสำนควำมร่วมมือกับ
ประชำชน องค์กรชุมชนในกำรพัฒนำสุขภำพของชุมชน กำรประเมินผลกำรพัฒนำสุขภำพของชุมชน เทคนิคและ
ทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนร่วมกับองค์กรชุมชนในกำรก ำหนดปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำสุขภำพของชุมชน 

 1.2 วัตถุประสงค์ กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชนมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษำมีทักษะ ดังนี้ 

  1.2.1 ทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำรเข้ำถึงชุมชน 

  1.2.2 ทักษะกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรให้สุขศึกษำในชุมชน 

  1.2.3 ทักษะกำรเสริมสร้ำงพลัง และฟ้ืนฟูสภำพในกำรดูแลสุขภำพในชุมชน 

  1.2.4 ทักษะกำรป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 

  1.2.5 ทักษะกำรคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 

  1.2.6 ทักษะกำรส ำรวจชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำสุขภำพ 

  1.2.7 ทักษะกำรประเมินสภำวะสุขภำพในชุมชน 

  1.2.8 ทักษะกำรเขียนโครงกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน กำรรำยงำนผล และกำรประเมินผลโครงกำร 
 
2. ประเภท วิธีการฝึกปฏิบัติ จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ 
 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพจึงได้ก ำหนดให้ชุดวิชำ 52310 กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชนมี
ลักษณะกำรฝึกปฏิบัติ 3 ลักษณะรวมประมำณ 317 ชั่วโมง ดังนี้ 
  2.1 กำรฝึกด้วยตนเอง อย่ำงน้อย 25 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ใน 3 สัปดำห์ รวมเวลำประมำณ 75 ชั่วโมง
ต่อภำคกำรศึกษำ 
  2.2 กำรฝึกตำมมอบหมำย อย่ำงน้อย 30 ชั่วโมงต่อสัปดำห์เป็นเวลำ 7 สัปดำห์ รวมเวลำประมำณ 
210 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ 
  2.3 กำรฝึกเสริมทักษะโดยใช้เวลำประมำณไม่น้อยกว่ำ 32 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ 
 
สัปดำห์ที่ 1 - 3      สัปดำห์ที่ 3      สัปดำห์ที่ 4 - 11       สัปดำห์ที่ 12 – 15 
 

 
 
 
 
 
 

การฝึกด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง 

การฝึกเสริมทักษะ  
ครั้งที่ 1 

16 ชั่วโมง (2 วัน) 

การฝึกตามมอบหมาย
210 ชั่วโมง 

การฝึกเสริมทักษะ 
ครั้งที่ 2 

16 ชั่วโมง (2 วัน) 
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 2.1 การฝึกด้วยตนเอง ด ำเนินกำรฝึกปฏิบัติตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรชุดวิชำ 52310 กำรฝึก 

ปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชนก ำหนด นักศึกษำใช้เวลำกำรฝึกด้วยตนเองประมำณ 25 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ภำยใน  

3 สัปดำห์ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำ 75 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ โดยศึกษำจำกดีวีดีประกอบชุดวิชำเป็นหลักและท ำ 

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำยในคู่มือฝึกปฏิบัติของชุดวิชำ  

 2.2 การฝึกตามมอบหมาย เป็นกำรฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนสำธำรณสุข 

ในชุมชนระหว่ำงสัปดำห์ที่ 4 - 11 รวมชั่วโมงฝึกปฏิบัติอย่ำงน้อย 210 ชั่วโมง ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ 

ฝึกตำมมอบหมำยที่ปฏิบัติงำนอยู่ใน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมหำวิทยำลัย 

สุโขทัยธรรมำธิรำช ดังนี้ 

  2.2.1 การฝึกตามมอบหมายกิจกรรมเดี่ยว เพ่ือฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะกำรส่งเสริมสุขภำพและ 

กำรให้สุขศึกษำในชุมชน กำรเสริมสร้ำงพลัง กำรฟ้ืนฟูสภำพในกำรดูแลสุขภำพในชุมชน กำรป้องกันและควบคุม 

โรคในชุมชน และกำรคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน จ ำนวน 80 ชั่วโมง โดยนักศึกษำต้องจัดท ำรำยงำนเดี่ยวกำรฝึก 

ปฏิบัติตำมมอบหมำย ส่งจ ำนวน 1 ฉบับ และสมุดบันทึกกำรปฏิบัติงำน (กิจกรรม) ประจ ำวัน โดยก ำหนดเกณฑ์ให้ 

จัดท ำ 1 กิจกรรมหลักไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมย่อย 

  2.2.2 การฝึกตามมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะกำรส ำรวจชุมชนเพ่ือกำร 

พัฒนำสุขภำพ กำรประเมินสภำวะสุขภำพในชุมชน และกำรเขียนโครงกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน รำยงำนผล 

และกำรประเมนิผลโครงกำร จ ำนวน 130 ชั่วโมง โดยนักศึกษำต้องจัดท ำรำยงำนกลุ่มกำรฝึกตำมมอบหมำยใน 

ชุมชน ส่งจ ำนวน 1 เล่มรำยงำน/กลุ่ม 

  2.3 การฝึกเสริมทักษะ ใช้เวลำกำรฝึกปฏิบัติประมำณ 32 ชั่วโมงใน 4 วัน โดยมีตำรำงกำรฝึกปฏิบัติ  

ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งมี 2 ครั้ง ดังนี้ 
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 การฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 ชุด วิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ภายในสัปดาห์ 
ที ่3 ของภาคการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกตามมอบหมาย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
วันเสาร์ รายละเอียด 

08.30 น. – 09.00 น. กำรปฐมนิเทศชุดวิชำ 52310 กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชน  
กล่ำวเปิดงำนโดย ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 

09.00 น. – 12.00 น. -  รู้จักสถำนบริกำรสุขภำพและชุมชน (VCD ประจ ำชุดวิชำ) 
-  ทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำรเข้ำถึงชุมชน 
-  ทักษะกำรให้สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในชุมชน 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. – 16.00 น. -  ทักษะกำรเสริมสร้ำงพลัง และกำรฟ้ืนฟูสภำพในชุมชน 
16.00 น. – 17.00 น. พักรับประทำนอำหำรเย็น 
17.00 น. – 20.00 น. -  ทักษะกำรป้องกันควบคุมโรค 

-  ทักษะกำรคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
วันอาทิตย์ รายละเอียด 

09.00 น. – 12.00 น. -  ทักษะกำรส ำรวจชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำสุขภำพ 
-  ทักษะกำรก ำหนดปัญหำและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำสุขภำพในชุมชน 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. – 15.00 น. -  ทักษะกำรเขียนโครงกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน กำรรำยงำนผล  

   และกำรประเมินผลโครงกำร 
15.00 น. – 16.30 น. ชี้แจงกำรฝึกตำมมอบหมำย และกล่ำวปิดกำรฝึกเสริมทักษะชุดวิชำ 52310   

กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชน  
 

 หมำยเหตุ  :  นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบก ำหนดกำรฝึกเสริมทักษะแต่ละรุ่นได้ที่หน้ำเว็บของสำขำวิชำ 
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 การฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ระหว่างสัปดาห์ที่ 
12 - 15 ของภาคการศึกษาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช และ/ หรือศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 
 

วันเสาร์ รายละเอียด 
08.30 – 09.00 น. กล่ำวเปิดงำนโดย ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 
09.00 – 12.00 น. กำรน ำเสนอและอภิปรำยรำยงำนกลุ่ม 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.00 น กำรน ำเสนอและอภิปรำยรำยงำนกลุ่ม (ต่อ) 
16.00 - 17.00 น.  พักรับประทำนอำหำรเย็น 
17.00 – 21.00 น. กำรบูรณำกำรทักษะที่ได้จำกกำรฝึกตำมมอบหมำย (กำรประกวดรำยงำนกลุ่ม) 

วันอาทิตย์ รายละเอียด 
09.00 – 12.00 น. กำรน ำเสนอและอภิปรำยรำยงำนเดี่ยว 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.00 น. กำรน ำเสนอและอภิปรำยรำยงำนเดี่ยว (ต่อ) 
16.00 – 16.30 น.  สรุปผลและปิดกำรฝึกปฏิบัติชุดวิชำ 52310 กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชน  

กล่ำวปิดงำนโดย ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 
 
3. สถานที่ฝึกปฏิบัติ 
 เนื่องจำกก ำหนดกำรฝึกปฏิบัติไว้เป็น 3 ประเภทคือ กำรฝึกด้วยตนเอง กำรฝึกเสริมทักษะ และกำรฝึก
ตำมมอบหมำย ดังนั้น สถำนที่ฝึกปฏิบัติจึงถูกจัดเพื่อให้สอดคล้องกำรฝึกปฏิบัติในแต่ละประเภท ดังนี้ 
  3.1 การฝึกด้วยตนเอง ศึกษำและฝึกด้วยตนเอง ณ สถำนที่พัก/ ที่ท ำงำนของนักศึกษำ 
  3.2 การฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 ฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจกำรฝึกเสริมทักษะที่
ก ำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำ ซึ่งมหำวิทยำลัยจะแจ้งให้นักศึกษำทรำบโดยตรง นักศึกษำต้องเข้ำฝึกปฏิบัติด้วย
อัตรำส่วนนักศึกษำ 8 คนต่ออำจำรย์ฝึกเสริมทักษะ 1 คน  
  3.3 การฝึกตามมอบหมาย ฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจกำรฝึกตำมมอบหมำยที่
ก ำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เป็นต้น ซึ่งมหำวิทยำลัยจะแจ้งให้นักศึกษำ
ทรำบโดยตรง ซึ่งนักศึกษำต้องเข้ำฝึกปฏิบัติด้วยอัตรำส่วนนักศึกษำ 8 คนต่ออำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำย 1 คน  
  3.4 การฝึกเสริมทักษะครั้งที 2 ก ำหนดให้นักศึกษำเข้ำรับกำรฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
เฉพำะกิจกำรฝึกเสริมทักษะที่ก ำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำซึ่งมหำวิทยำลัยจะแจ้งให้นักศึกษำทรำบโดยตรง ซึ่ง
นักศึกษำต้องเข้ำฝึกปฏิบัติด้วยอัตรำส่วนนักศึกษำ 8 คนต่ออำจำรย์ฝึกเสริมทักษะ 1 คน 
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4. แผนการฝึกปฏิบัติและก าหนดการฝึกปฏิบัติ 
 4.1 แผนการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาครั้งละ 2 
วันๆ ละ 8 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง 
 4.2 แผนการฝึกตามมอบหมาย ระยะเวลาประมาณ 7 สัปดาห์ เวลาฝึก 8.00 - 16.00 น. รวมไม่
น้อยกว่า 210 ชั่วโมง  
 
5. สื่อประจ าชุดวิชา 
 สื่อประจ ำชุดวิชำประกอบด้วย เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ แบบฝึกปฏิบัติ คู่มือกำรฝึกปฏิบัติ และดีวีดี  
โดยเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 52310  มีหน่วยกำรสอน 15 หน่วย  ดังนี้ 
 เล่มท่ี 1 ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 - 5 
  หน่วยที่ 1  ทักษะกำรสร้ำงเสริมสุขวิทยำและกำรควบคุมโรค 
  หน่วยที่ 2  ทักษะกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นในชุมชน 
  หน่วยที่ 3  ทักษะกำรส่งเสริมสุขภำพในชุมชน 
  หน่วยที่ 4  ทักษะกำรให้สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในชุมชน 
  หน่วยที่ 5  ทักษะกำรฟ้ืนฟูสภำพในชุมชน 
 เล่มท่ี 2 ประกอบด้วย หน่วยที่ 6 - 10 
  หน่วยที่ 6  ทักษะกำรคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
  หน่วยที่ 7  ทักษะกำรให้บริกำรแพทย์แผนไทยในชุมชน 
  หน่วยที่ 8  ทักษะกำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
  หน่วยที่ 9  ทักษะกำรเสริมพลังในกำรดูแลสุขภำพในชุมชน 
  หน่วยที่ 10  ทักษะกำรส ำรวจชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำสุขภำพ 
 เล่มที่ 3 ประกอบด้วย หน่วยที่ 11 - 15  
  หน่วยที่ 11  ทักษะกำรประเมินสภำวะสุขภำพในชุมชน 
  หน่วยที่ 12  ทักษะกำรก ำหนดปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพของชุมชน 
  หน่วยที่ 13  ทักษะกำรวำงแผนงำนโครงกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน 
  หน่วยที่ 14  ทักษะกำรติดตำม ประสำนงำน และประเมินผลโครงกำรพัฒนำสุขภำพ/  
      สำธำรณสุขของชุมชน 
  หน่วยที่ 15  ทักษะกำรจัดกำรกรณีเกิดกำรระบำดของโรคและภัยพิบัติในชุมชน 
 
6. บทบาทนักศึกษา 
 6.1 ทบทวนหลักกำรและทฤษฎีต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง จำกเอกสำรกำรสอนและดีวีดีตำมท่ีชุดวิชำก ำหนด 
 6.2 ฝึกด้วยตนเองตำมที่ชุดวิชำก ำหนด 
 6.3 เข้ำรบักำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 
 6.4 รำยงำนตัวต่ออำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 6.5 เข้ำรับกำรปฐมนิเทศและวำงแผนกำรฝึกตำมมอบหมำยร่วมกับอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำย 
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 6.6 ฝึกตำมมอบหมำย โดยกำรควบคุมของอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 6.7 ขอค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยกรณีมีปัญหำหรือข้อขัดข้องจำกกำรฝึกตำมมอบหมำย 
 6.8 จัดท ำรำยงำนกำรฝึกตำมมอบหมำยตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 6.9 เข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 
 6.10 น ำเสนอและส่งรำยงำนเดี่ยว และรำยงำนกลุ่มในกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 
 6.11 รับฟังข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์ฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 
 
7. การประเมินผล 
 7.1 ประเมินผลจากการสอบไล่ภาคทฤษฎี ร้อยละ 40 
 7.2 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 60 จาก 
  7.2.1 กำรฝึกด้วยตนเองจำกรำยงำนกำรฝึกด้วยตนเอง (ไม่คิดคะแนน) 
  7.2.2 กำรฝึกตำมมอบหมำย ร้อยละ 40 ประเมินโดยอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยที่นักศึกษำไปฝึก 
แบ่งเป็นคะแนนกำรฝึกปฏิบัติกิจกรรมและรำยงำนเดี่ยวร้อยละ 20 คะแนนกำรฝึกปฏิบัติกิจกรรมและรำยงำนกลุ่ม
ร้อยละ 20  
  7.2.3 กำรฝึกเสริมทักษะร้อยละ 20 ประเมินโดยอำจำรย์ฝึกเสริมทักษะ เป็นคะแนนในกำรน ำเสนอ
รำยงำนเดี่ยวและรำยงำนกลุ่มและร่วมอภิปรำยในวันฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 ร้อยละ 20  
  โดยกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 จะตัดสินเกณฑก์ำรให้คะแนนที่ผ่ำนและไม่ผ่ำน 
   - ผ่ำน   คือ  นักศึกษำสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกตำมมอบหมำยได้ 
   - ไม่ผ่ำน คือ  นักศึกษำไม่สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกตำมมอบหมำยได้  
  นักศึกษำต้องสอบผ่ำนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติโดยได้คะแนนแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
และเม่ือน ำกำรประเมินผลทั้ง 2 ส่วนคือ สอบไล่ภำคทฤษฎี และกำรฝึกปฏิบัติมำรวมกันต้องได้คะแนนรวมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 60  
 7.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบไล่และการสอบซ่อมใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับชุดวิชำฝึก
ปฏิบัติทักษะของส ำนักทะเบียนและวัดผล กรณีท่ี 2 ดังนี้ 
  7.3.1 เป็นชุดวิชำที่มีกำรฝึกปฏิบัติเฉพำะภำคไล่ที่เปิดสอน 
  7.3.2 กรณีสอบไล่ผ่ำนเฉพำะภำคปฏิบัติ สอบไม่ผ่ำนภำคทฤษฎี 
   1) ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้ำสอบซ่อมเฉพำะภำคทฤษฎี 
   2) ถ้ำนักศึกษำสอบซ่อมในภำคทฤษฎีไม่ผ่ำนอีก นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนชุดวิชำนี้ใหม่ 
   3) กำรลงทะเบียนเรียนสำมำรถกระท ำได้ในปีกำรศึกษำถัดไปที่เปิดสอน และเข้ำสอบเฉพำะ
ภำคทฤษฎีแต่เพียงอย่ำงเดียว จนกว่ำจะสอบผ่ำน ยกเว้น มีกำรปรับปรุงชุดวิชำ 
  7.3.3 กรณีสอบไล่ผ่ำนเฉพำะภำคทฤษฎี สอบไม่ผ่ำนภำคปฏิบัติ   
   1) ให้ลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้ำสอบซ่อมเฉพำะภำคปฏิบัติ 
   2) กำรสอบซ่อมภำคปฏิบัติสำขำวิชำจะจัดให้นักศึกษำเข้ำฝึกปฏิบัติพร้อมกับนักศึกษำที่
ลงทะเบียนในภำคไล่ของปีกำรศึกษำถัดไปที่เปิดสอน 
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   3) กำรลงทะเบียนเรียนสำมำรถกระท ำได้ในปีกำรศึกษำถัดไปที่เปิดสอน และเข้ำสอบเฉพำะ
ภำคปฏิบัติแต่เพียงอย่ำงเดียว จนกว่ำจะสอบผ่ำน ยกเว้น มีกำรปรับปรุงชุดวิชำ 
 7.4 แนวทางการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ในกำรฝึกปฏิบัติชุดวิชำนี้แบ่งกำรฝึกปฏิบัติเป็น กำรฝึกด้วย
ตนเอง กำรฝึกตำมมอบหมำย และกำรฝึกเสริมทักษะ ดังนั้น ลักษณะกำรประเมินผลจึงก ำหนดให้มีกำรประเมินผล
ทั้งจำกกำรประเมินตนเองของนักศึกษำและกำรประเมินผลร่วมระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำย
และ/ หรืออำจำรย์ฝึกเสริมทักษะ และกำรประเมินผลจำกอำจำรย์ฝึกเสริมทักษะ 
  7.4.1 กำรประเมินผลด้วยตนเองของนักศึกษำ นักศึกษำจะต้องประเมินผลกำรเรียนรู้และกำรฝึก
ปฏิบัติดังนี้ 
   1) ท ำแบบประเมินผลตนเองในกำรฝึกด้วยตนเอง 
   2) ท ำแบบประเมินผลตนเองในกำรฝึกตำมมอบหมำย 
   3) ท ำแบบประเมินผลตนเองในกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
  7.4.2 กำรประเมินผลจำกอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำย โดยอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยจะท ำหน้ำที่
ประเมินผลกำรฝึกทักษะเฉพำะในแต่ละทักษะที่ก ำหนด 
  7.4.3 กำรประเมินผลจำกอำจำรย์ฝึกเสริมทักษะ โดยอำจำรย์ฝึกเสริมทักษะจะท ำหน้ำที่ประเมินผล
รำยงำนเดี่ยวและรำยงำนกลุ่ม 
 7.5 วิธีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดยอาจารย์ฝึกตามมอบหมายและอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ 
  แบบประเมินผลกำรฝึกด้วยตนเอง กำรฝึกตำมมอบหมำย และกำรฝึกเสริมทักษะและกำรทดสอบ
ทักษะแบ่งกำรประเมินผลออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 การตรวจสอบวิธีการด าเนินงานของตนเองโดยนักศึกษา ให้นักศึกษำใส่เครื่องหมำย  √
ลงในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริง โดยนักศึกษำตรวจสอบตนเองก่อนกำรฝึกด้วยตนเอง กำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 
กำรฝึกตำมมอบหมำย และกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2  
  ตอนที่ 2 การประเมินผลที่ได้จากการฝึกด้วยตนเอง กำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 กำรฝึกตำม
มอบหมำย และกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2  

  ตอนที่ 3 การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกำรฝึกเสริมทักษะ และกำรฝึกตำมมอบหมำย  
 
8. การแต่งกายนักศึกษา 
 

ให้นักศึกษำสวมเครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขสีฟ้ำ – ขำว ติดตรำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
รวมทั้งติดป้ำยหรือปักชื่อนักศึกษำที่เสื้อและสวมกำงเกงขำยำว ทรงสแลค สีด ำ (ติดริบบิ้นหรือเข็มกลัดเพ่ือไว้อำลัย
ที่แขนเสื้อข้ำงใดข้ำงหนึ่ง) 
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รายละเอียดการฝึกปฏบิัติ 
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การฝึกด้วยตนเอง 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถ 
 1. ทบทวนสำระเนื้อหำชุดวิชำให้มีควำมเข้ำใจก่อนเข้ำรับกำรฝึกปฏิบัติ 
 2. วำงแผนกำรฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับปฏิทินที่ชุดวิชำก ำหนด 
 3. ฝึกทักษะเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง 
 4. ประเมินผลกำรฝึกด้วยตนเอง 
 
วิธีด าเนินการ 

 1. ตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ของชุดวิชำให้ครบถ้วน ได้แก่ เอกสำรกำรสอน แบบฝึกปฏิบัติ คู่มือกำรฝึก
ปฏิบัติ ดีวีดีประจ ำชุดวิชำ 

 2. วำงแผนกำรฝึกด้วยตนเองให้ครบถ้วนทั้งเนื้อหำและระยะเวลำคือ ฝึกด้วยตนเองสัปดำห์ละ 25 
ชั่วโมงจ ำนวน 3 สัปดำห์รวมไม่น้อยกว่ำ 75 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำโดยนักศึกษำสำมำรถจัดแบ่งเวลำฝึกตลอด
ภำคกำรศึกษำท้ังในช่วงก่อนเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะและระหว่ำงกำรฝึกตำมมอบหมำยเพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญใน
ทักษะต่ำงๆ 

 3. ศึกษำรำยละเอียดจำกเอกสำรกำรสอนชุดวิชำทั้ง 15 หน่วยกำรสอน กำรท ำกิจกรรมท้ำยเรื่อง 
กำรศึกษำและปฏิบัติตำมดีวีดีประจ ำชุดวิชำ 

 4. ประเมินผลกำรฝึกด้วยตนเอง 
 
การประเมินผล 
 ประเมินผลกำรฝึกด้วยตนเอง คือ ตอนที่ 1 กำรตรวจสอบวิธีกำรด ำเนินงำนของตนเอง โดยให้นักศึกษำ
น ำแบบประเมินหน้ำ 14 ใส่ไว้ในเล่มรำยงำนเดี่ยว 
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แบบประเมินผลการฝึกดว้ยตนเอง 
 

ตอนที่ 1 กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนกำรฝึกด้วยตนเอง 
 

ชื่อ-สกุลนักศึกษำ.....................................................................................รหัสนักศึกษำ.. ................................. 

กิจกรรม ท า ไม่ได้ท า 
1. ตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ของชุดวิชำ   

2. วำงแผนกำรฝึกปฏิบัติ   

3. ศึกษำเนื้อหำทฤษฎีจำกเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 52310   

4. ดูดีวีดีประจ ำชุดวิชำ 52310   

5. ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตำมแนวทำงจำกดีวีดีและเอกสำรกำรสอนประจ ำชุดวิชำ 52310   

วันที่นักศึกษาประเมิน  

สรุป 
  กำรด ำเนินงำนของนักศึกษำเป็นไปตำมแผน 
  กำรด ำเนินงำนของนักศึกษำมีกำรปรับแผน (โปรดระบุ)…………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 
 

วัตถุประสงค ์เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถ 
  1. พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในกำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชนไดอ้ย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
  2. เสริมควำมรู้และควำมเข้ำใจจำกกำรศึกษำเอกสำรกำรสอนและกำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
  3. แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกษำและระหว่ำงนักศึกษำกับนักศึกษำ 
  4. ได้รับกำรปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อผู้รับบริกำร ประชำชน และต่อวิชำชีพ 
 
วิธีด าเนินการ 
 นักศึกษำควรปฏิบัติดังนี้ 
  1. ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับก ำหนดกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 โดยเฉพำะวัน เวลำ และสถำนที่ฝึก
เสริมทักษะตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดและแจ้งให้ทรำบ 
  2. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 ดังนี้ 
   2.1 จัดเวลำให้ตนเองสำมำรถเขำ้รับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดได้ 
   2.2 ศึกษำเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ สื่อกำรสอน และเอกสำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกปฏิบัติงำน
สำธำรณสุขในชุมชนตำมทักษะที่จ ำเป็น 8 ทักษะที่แจ้งไว้ในก ำหนดกำรฝึก 
   2.3 ด ำเนินกำรฝึกด้วยตนเองอย่ำงเพียงพอก่อนที่จะเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 
   2.4 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของตนเองก่อนเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 ตำมแบบ
ประเมินผลตนเองหน้ำ 14 
   2.5 เข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยมี
ระยะเวลำ 2 วัน (16 ชั่วโมง) เนื่องจากการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1เป็นกระบวนการฝึกทักษะและการประเมินผล 
ดังนั้น หากนักศึกษาไม่เข้ารับการฝึกหรือฝึกไม่ผ่านการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกตาม
มอบหมาย และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 เนื่องจากกระบวนการฝึกเป็นกระบวนการที่อาศัย
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   2.6 ถ้ำตรวจสอบพบว่ำ ไม่มีรำยชื่อนักศึกษำ ณ สถำนที่ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด ให้ติดต่อสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพทันที ในกรณีเร่งด่วน ให้เขียนค ำร้องขอเข้ำฝึก (บันทึกข้อควำม) ยื่นต่อสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ เมื่อได้รับอนุญำตจึงเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 ได ้
 
การประเมินผล 
 1. นักศึกษำประเมินผลกำรฝึกเสริมทักษะ ครั้งที่ 1 ด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมินผลตนเองในกำรฝึก
เสริมทักษะครั้งที่ 1 (หน้ำ 17) ดังนี้ 
  1.1 กำรตรวจสอบวิธีกำรด ำเนินงำนของตนเอง 
  1.2 กำรประเมินผลที่ได้จำกกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 
 2. อำจำรย์ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้
นักศึกษำน ำไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 
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ก าหนดการฝึกเสริมทักษะ ครั้งที่ 1 

วันเสาร์ รายละเอียด 
08.30 น. – 09.00 น. กำรปฐมนิเทศชุดวิชำ 52310 กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชน  

กล่ำวเปิดงำนโดย ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 
09.00 น. – 12.00 น. -  รู้จักสถำนบริกำรสุขภำพและชุมชน (VCD ประจ ำชุดวิชำ) 

-  ทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพและกำรเข้ำถึงชุมชน 
-  ทักษะกำรให้สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในชุมชน 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. – 16.00 น. -  ทักษะกำรเสริมสร้ำงพลัง และกำรฟ้ืนฟูสภำพในชุมชน 
16.00 น. – 17.00 น. พักรับประทำนอำหำรเย็น 
17.00 น. – 20.00 น. -  ทักษะกำรป้องกันควบคุมโรค 

-  ทักษะกำรคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
วันอาทิตย์ รายละเอียด 

09.00 น. – 12.00 น. -  ทักษะกำรส ำรวจชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำสุขภำพ 
-  ทักษะกำรก ำหนดปัญหำและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำสุขภำพในชุมชน 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. – 15.00 น. -  ทักษะกำรเขียนโครงกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน กำรรำยงำนผล  

   และกำรประเมินผลโครงกำร 
15.00 น. – 16.30 น. ชี้แจงกำรฝึกตำมมอบหมำย และกล่ำวปิดกำรฝึกเสริมทักษะชุดวิชำ 52310   

กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชน  
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แบบประเมินผลการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 

ชื่อ-สกุลนักศึกษำ.....................................................................................รหัสนักศึกษำ................ .............................. 

ตอนที่ 1 การตรวจสอบการด าเนินงานของตนเอง 
 

กิจกรรม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับก ำหนดกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1   
2. ตรวจสอบวัน เวลำ และสถำนที่เข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1   
3. ทบทวนควำมรู้พร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1   
4. ศึกษำควำมรู้ที่เก่ียวข้องจำกแหล่งอ่ืนๆ   
4. ฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเองตำมแนวทำงจำกดีวีดี เอกสำรกำรสอนประจ ำชุดวิชำ 
52310 กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชน และแหล่งวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

  

วันที่นักศึกษาประเมินตนเอง  
ลงนามอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ  
วัน เดือน ปี  
 

สรุป 
  กำรด ำเนินงำนของนักศึกษำเป็นไปตำมแผน 
  กำรด ำเนินงำนของนักศึกษำต้องมีกำรปรับแก้ไข (โปรดระบุ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
หมายเหตุ  *เมื่ออาจารย์ฝึกเสริมทักษะลงนามแล้วให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มแผ่นนี้ไปใส่ในเล่มรายงานเดี่ยว 
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การฝึกตามมอบหมาย 
 
วัตถุประสงค ์เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถ 
 1. น ำควำมรู้จำกกำรศึกษำเอกสำรกำรสอน กำรฝึกด้วยตนเอง และกำรฝึกเสริมทักษะมำบูรณำกำรใน
กำรฝึกตำมมอบหมำยไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
 2. พัฒนำทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลำกรสุขภำพ ผู้รับบริกำร และเพ่ือน
นักศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 
 3. ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ เจตคติและทักษะตำมวัตถุประสงค์ของชุดวิชำ 

 
วิธีการด าเนินงาน นักศึกษำควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับก ำหนดกำรฝึกตำมมอบหมำย โดยเฉพำะวัน เวลำ และสถำนที่ฝึกเสริม
ทักษะตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดและแจ้งให้ทรำบ 
 2. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ำรับกำรฝึกตำมมอบหมำย ดังนี้ 
  2.1 จัดเวลำให้ตนเองสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกตำมมอบหมำยตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดได้ 
  2.2 ศึกษำเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ สื่อกำรสอน และเอกสำรอื่นที่เก่ียวข้องกับกำรฝึกตำมมอบหมำย 
  2.3 ทบทวนทักษะต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1 
  2.4 เตรียมพร้อมเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกตำมมอบหมำย โดยเฉพำะในกรณีที่ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
เฉพำะกิจไม่ได้อยู่ในภูมิล ำเนำของนักศึกษำ 
  2.5 ตรวจสอบรำยชื่อนักศึกษำในกำรฝึกตำมมอบหมำย และไปรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรฝึกในวัน
เวลำ ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจที่มหำวิทยำลัยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ในกำรขึ้นฝึกตำมมอบหมำยทุกครั้ง 
นักศึกษำต้องสวมเครื่องแบบนักสำธำรณสุขสีฟ้ำ ติดตรำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช รวมทั้งติดป้ำย หรือปัก
ชื่อนักศึกษำที่เสื้อ สวมกำงเกงขำยำว ทรงสแลคสีด ำ สวมรองเท้ำหุ้มส้น และติดริบบิ้นหรือเข็มกลัดไว้อำลัย 
(ภำคผนวก) 
  2.6 เข้ำรับกำรฝึกตำมมอบหมำยตำมวันและเวลำ ที่นักศึกษำได้ประสำนงำนและวำงแผนร่วมกับ
อำจำรย์ฝึกมอบหมำยที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง รวมไม่น้อยกว่ำ 210 ชั่วโมง กิจกรรมกำรฝึกตำมมอบหมำย
ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 ประกำรคือ 
   2.6.1 กิจกรรมกลุ่ม จ ำนวน 130 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

    1) กำรส ำรวจชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำสุขภำพ 
    2) กำรก ำหนดปัญหำและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำสุขภำพในชุมชน 

     3) กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน  
     4) กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน 
     5) กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพ 
ทั้งนี้ในกำรจัดท ำงำนโครงกำรในข้อ 3) และข้อ 4) ให้ใช้ทักษะด้ำนกำรเสริมพลัง กำรฟ้ืนฟูสภำพในกำรดูแล
สุขภำพ กำรให้สุขศึกษำ กำรป้องกันและควบคุมโรค ฯลฯ ตำมปัจจัยสำเหตุของปัญหำสุขภำพท่ีเลือกมำแก้ไข 
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   2.6.2 กิจกรรมเดี่ยวประกอบด้วย 4 กิจกรรม จ ำนวน 80 ชั่วโมง ดังนี้ 
    1. กำรให้สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพในชุมชน 
    2. กำรเสริมสร้ำงพลัง และกำรฟื้นฟูสภำพในชุมชน 
    3. กำรป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 
    4. กำรคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
 ทั้งนี้เวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมขึ้นกับควำมสะดวกของศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจและนักศึกษำ ซึ่ง
นักศึกษำต้องบันทึกรำยละเอียดกำรฝึกตำมมอบหมำยเพ่ือให้อำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยลงนำมด้วย 
  2.7 ขอค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยเป็นระยะๆ ในช่วงเวลำของกำรฝึกตำมมอบหมำย 
  2.8 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของตนเอง และประเมินผลตนเองตำมแบบประเมินผลตนเอง และ
น ำส่งให้อำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยลงนำม พร้อมทั้งน ำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกตำมมอบหมำยอ่ืนๆ ให้
อำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยลงนำม และส่งอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยก่อนสิ้นสุดเวลำกำรฝึกตำมมอบหมำย 
 
การประเมินผล 
 1. นักศึกษำประเมินผลกำรฝึกตำมมอบหมำยด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมินผลตนเองในกำรฝึกตำม
มอบหมำย ดังนี้ 
  1.1 กำรตรวจสอบวิธีกำรด ำเนินงำนของตนเอง 
 2. อำจำรย์ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรฝึกตำมมอบหมำยและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้นักศึกษำ
น ำไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 
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รายละเอียดการฝึกตามมอบหมาย 
 กิจกรรมกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่อำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยได้มอบหมำยให้นักศึกษำที่ร่วมในกำรฝึก  
ณ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจเดียวกันร่วมกันจัดท ำขึ้นตำมควำมเหมำะสมและตำมสภำพจริงของพ้ืนที่ 
 

ทักษะ รายละเอียดทักษะ 
กำรส ำรวจชุมชนเพ่ือ 
กำรพัฒนำสุขภำพ 

กำรใช้เครื่องมือส ำรวจชุมชนทำงมำนุษยวิทยำ  
      1) แผนที่เดินดิน  
      2) ผังเครือญำติ  
      3) โครงสร้ำงองค์กรชุมชน 
      4) ระบบสุขภำพชุมชน  
      5) ปฏิทินชุมชน  
      6) ประวัติศำสตร์ชุมชน  
      7) ประวัติชีวิต  
 

กำรก ำหนดปัญหำและกำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ปัญหำสุขภำพในชุมชน 

      1) กำรเก็บรวบรวมและน ำเสนอข้อมูลสุขภำพชุมชน 
      2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลสุขภำพชุมชน 
      3) กำรก ำหนดปัญหำสุขภำพชุมชน 
      4) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำสุขภำพชุมชน 
 

กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
สุขภำพชุมชน 

      1) ให้นักศึกษำจัดท ำโครงกำรใหม่เพ่ือพัฒนำสุขภำพชุมชน (ท่ีไม่ซ้ ำกับที่
หน่วยงำนท ำอยู่) โดยเขียนโครงกำรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 
           (1.1) กำรเขียนโครงกำรแบบประเพณีนิยมหรือแบบตั้งเดิม 
           (1.2) กำรเขียนโครงกำรแบบเหตุผลสัมพันธ์ 
               เอกสารที่ต้องส่ง  
               1) โครงกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน 

กำรด ำเนนิงำนโครงกำร  
กำรติดตำม และประเมินผล
โครงกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพ 

      1) กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมที่เขียนโครงกำร 
      2) กำรประเมินผลโครงกำร 
               เอกสารที่ต้องส่ง 
               รำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำร 
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 กิจกรรมเดี่ยว เป็นกิจกรรมที่อำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำยได้มอบหมำยให้นักศึกษำแต่ละคนท ำ โดย
นักศึกษำต้องฝึกในแต่ละทักษะให้ครบ จ ำนวน 5 ครั้งและให้ครบภำยในจ ำนวนชั่วโมงที่ก ำหนดตำมควำม
เหมำะสมและตำมสภำพจริงของพ้ืนที่ ทั้งนี้นักศึกษำควรท ำกิจกรรมในแต่ละทักษะให้มีควำมหลำกหลำยและไม่ซ้ ำ
กันในแต่ละครั้งเพ่ือประสบกำรณ์ของนักศึกษำเอง หำกมีเวลำในแต่ละทักษะเหลือนักศึกษำอำจฝึกมำกกว่ำ 
จ ำนวน 5 ครั้งก็ได้ นักศึกษาพึงระลึกไว้ว่า ยิ่งนักศึกษาฝึกมาก นักศึกษายิ่งได้รับประสบการณ์มาก  และอย่ำลืม
บันทึกรำยละเอียดกำรฝึกในแบบบันทึกรำยละเอียดกำรฝึกตำมมอบหมำย 
 

ทักษะ รายละเอียดทักษะ 
กำรให้สุขศึกษำและ 
กำรส่งเสริมสุขภำพในชุมชน 

      1) ทักษะกำรให้สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพเพ่ือแก้ปัญหำสุขภำพใน
ชุมชน ตั้งแต่กำรเตรียมกำร กำรเลือกวิธีกำร กำรด ำเนินกำร และกำร
ประเมินผลโดยวิเครำะห์ข้อมูลชุมชน และปัญหำสุขภำพ 

กำรเสริมสร้ำงพลัง และ 
กำรฟ้ืนฟูสภำพในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1) ทักษะกำรเสริมสร้ำงพลังโดยกำรสร้ำงควำมตระหนัก ในควำมเสี่ยง 
เรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นสำเหตุ และอุปสรรคของกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
มองเห็นทำงเลือกในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำมำรถตั้งเป้ำหมำยและวำง
แผนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือกำรมีสุขภำพดีของตนเองได้ 
      2) ทักษะกำรประเมินภำวะสุขภำพเพ่ือฟ้ืนฟูสภำพและควำมเสี่ยงต่อ
ภำวะแทรกซ้อน 
          (2.1) กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน  (Activity 
of Daily Living; ADL) 
          (2.2) กำรประเมินสภำพจิต เช่น ควำมรู้สึกนึกคิด  มีควำมตื่นตัวหรือ
สับสน  ควำมต้องกำรก ำลังใจ  กำรยอมรับ  ร่ำเริงสนุกสนำนหรือชอบอยู่คน
เดียว  ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครอบครัว  กำรให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำร
เรียนรู้ในเรื่องต่ำงๆ เป็นต้น 
          (2.3) กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อภำวะแทรกซ้อนเพ่ือกำรฟ้ืนฟู  
      3) ทักษะกำรฟื้นฟูสภำพโดยกำรให้ควำมรู้และค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำร
ฟ้ืนฟูสภำพ 
          (3.1) กำรฟ้ืนฟูสภำพอย่ำงต่อเนื่องที่บ้ำน  เน้นกำรให้ควำมรู้และ
ค ำแนะน ำในกำรฟ้ืนฟูสภำพอย่ำงต่อเนื่องที่บ้ำน  เกี่ยวกับ กำรช่วยเหลือผู้ป่วย  
กำรเคลื่อนที่ของผู้ป่วย อำกำรแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้น  กำรจัดสภำพ
สิ่งแวดล้อมให้เหมำะสม 
          (3.2) กำรฟ้ืนฟูสภำพอย่ำงต่อเนื่องในชุมชน  เน้นกำรให้ควำมรู้และ
ค ำแนะน ำเพ่ือให้ผู้ป่วยและชุมชนสำมำรถพ่ึงตนเองได้  และกำรส่งเสริมกำร
เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของระบบเครือข่ำยในชุมชน กำรฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วย
ทำงกำย  เน้นกำรให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำและปรึกษำเก่ียวกับกำรฟ้ืนฟูสภำพ
ผู้ป่วยกระดูกหัก  ผู้ป่วยปวดหลัง  ผู้ป่วยแผลไหม้ ผู้ป่วยอัมพำต 
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ทักษะ รายละเอียดทักษะ 
กำรเสริมสร้ำงพลัง และ 
กำรฟ้ืนฟูสภำพในชุมชน (ต่อ) 
 

          (3.3) กำรฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วยทำงจิต เน้นกำรจัดกิจกรรม เช่น กำรให้
ควำมรู้และค ำแนะน ำ กำรจัดกิจกรรมและนันทนำกำร กำรแก้ไขปัญหำและให้
ควำมช่วยเหลือในระหว่ำงกำรฟ้ืนฟูสภำพ กำรเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วย กำรให้
ค ำแนะน ำกับญำติหรือผู้ดูแลเกี่ยวกับอำกำรผิดปกติต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วย เป็นต้น 
      4) ทักษะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติด้ำนกำรฟ้ืนฟูสภำพ 

(4.1) กำรบริหำรกำรเคลื่อนไหวของข้อ  ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สำมำรถ 
เคลื่อนไหวแขนและขำ ผู้ดูแลท ำกำร เคลื่อนไหวข้อต่ำงๆ ให้ผู้ป่วย 

(4.2) ทักษะกำรฟ้ืนฟูสภำพคนพิกำรทำงกำรมอง ได้แก่ กำรเดินทำง 
โดยใช้ไม้เท้ำ กำรนั่งเก้ำอ้ี กำรข้ึนลงบันได 

กำรป้องกันและควบคุมโรค 
ในชุมชน 

      1) กำรรำยงำนโรค จำก รง.506 และวิเครำะห์ข้อมูลจำก รง.506 
      2) กำรป้องกันโรคล่วงหน้ำ กรณีโรคติดต่อ 
      3) กำรป้องกันโรคล่วงหน้ำ กรณีโรคไม่ติดต่อ 
      4) กำรสอบสวนโรค/ เหตุกำรณ์ในพ้ืนที่ 

กำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ในชุมชน 

      1) กำรวิเครำะห์ปัญหำกำรคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนหรือในหน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบจำกสำเหตุที่มีอยู่ 
      2) กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนอำหำร ด้ำนยำ  
ด้ำนเครื่องส ำอำง ฯลฯ 
      3) กำรด ำเนินโครงกำรจริงและมีกำรติดตำมประเมินผล (ถ้ำมีในพื้นที่) 
      4) กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนพร้อมถ่ำยภำพกิจกรรมประกอบ 
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แบบประเมินผลตนเองในการฝึกตามมอบหมาย 

ตอนที่ 1 กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของตนเอง 
 

กิจกรรม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับก ำหนดกำรฝึกตำมมอบหมำย   
2. ตรวจสอบวัน เวลำ และสถำนที่เข้ำรับกำรฝึกตำมมอบหมำย   
3. ทบทวนควำมรู้พร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกตำมมอบหมำย   
4. ศึกษำควำมรู้ที่เก่ียวข้องจำกแหล่งอ่ืน ๆ   
5. ฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเองตำมแนวทำงจำกดีวีดี เอกสำรกำรสอนประจ ำชุดวิชำ 
52310 กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชน และแหล่งวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

  

วันที่นักศึกษาประเมินตนเอง  
ลงนามอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย  
วัน เดือน ปี  

สรุป 
  กำรด ำเนินงำนของนักศึกษำเป็นไปตำมแผน 
  กำรด ำเนินงำนของนักศึกษำต้องมีกำรปรับแก้ไข (โปรดระบุ) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  *อาจารย์ฝึกตามมอบหมายลงนามแล้วให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มแผ่นนี้ไปใส่ในเล่มรายงานเดี่ยว 
 



 24 

การฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 
 

วัตถุประสงค ์เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถ 
 1. น ำเสนอรำยงำนจำกกำรฝึกตำมมอบหมำยได ้
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอภิปรำยร่วมกับอำจำรย์ฝึกเสริมทักษะและเพ่ือนนักศึกษำได ้
 3. ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ เจตคติและทักษะตำมวัตถุประสงค์ของชุดวิชำ 
 

วิธีด าเนินการ 
นักศึกษำควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับก ำหนดกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 โดยเฉพำะวัน เวลำ และสถำนที่ฝึก
เสริมทักษะตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดและแจ้งให้ทรำบ 
 2. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 ดังนี้ 
  2.1 จัดเวลำให้ตนเองสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดได้ 
  2.2 ศึกษำเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ สื่อกำรสอน และเอกสำรอื่นที่เก่ียวข้องกับกำรฝึกเสริมทักษะ  
ครั้งที่ 2 
  2.3 น ำรำยงำนเดี่ยวและรำยงำนกลุ่มมำน ำเสนอในวันฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 โดย (1) ปรับปรุง
รำยงำนดังกล่ำวให้สมบูรณ์ตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำย และส่งอำจำรย์ฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 
ก่อนวันฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 ภำยใน 1 สัปดำห์ (2) จัดท ำสรุปรำยงำนเดี่ยวและรำยงำนกลุ่ม พร้อมส ำเนำ
เอกสำรที่จะน ำเสนอให้อำจำรย์และเพ่ือนนักศึกษำในกลุ่ม และ (3) เตรียมกำรน ำเสนอรำยงำนเดี่ยวและรำยงำน
กลุ่ม โดยเลือกใช้รูปแบบในกำรน ำเสนอท่ีเหมำะสม 
  2.4 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของตนเองก่อนเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะ ครั้งที่ 2 ตำมแบบประเมินผล
ตนเองเพ่ือน ำส่งอำจำรย์ลงนำม 
  2.5 เข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยมี
ระยะเวลำ 2 วัน (16 ชั่วโมง) ตำมก ำหนดกำรฝึกท่ีได้แจ้งให้ทรำบ 
  2.6 ถ้ำตรวจสอบพบว่ำ ไม่มีรำยชื่อนักศึกษำ ณ สถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ให้ติดต่อสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพทันที ในกรณีเร่งด่วน ให้เขียนค ำร้องขอเข้ำฝึก (ภำคผนวก) ยื่นต่อสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ เมื่อได้รับอนุญำตจึงเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะ ครั้งที่ 2 ได ้
 

การประเมินผล 
 1. นักศึกษำประเมินผลกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 ด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมินผลตนเองในกำรฝึก
เสริมทักษะครั้งที ่2 ดังนี้ 
  1.1 กำรตรวจสอบวิธีกำรด ำเนินงำนของตนเอง 
 2. อำจำรย์ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่  2 และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้
นักศึกษำน ำไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 
 
 



 25 

 
ก าหนดการฝึกเสริมทักษะ ครั้งที่ 2 

วันเสาร์ รายละเอียด 
08.30 – 09.00 น. กล่ำวเปิดงำนโดย ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
09.00 – 12.00 น. กำรน ำเสนอและอภิปรำยรำยงำนกลุ่ม 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.00 น กำรน ำเสนอและอภิปรำยรำยงำนกลุ่ม (ต่อ) 
16.00 - 17.00 น.  พักรับประทำนอำหำรเย็น 
17.00 – 21.00 น. กำรบูรณำกำรทักษะที่ได้จำกกำรฝึกตำมมอบหมำย (กำรประกวดรำยงำนกลุ่ม) 

วันอาทิตย์ รายละเอียด 
09.00 – 12.00 น. กำรน ำเสนอและอภิปรำยรำยงำนเดี่ยว 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.00 น. กำรน ำเสนอและอภิปรำยรำยงำนเดีย่ว (ต่อ) 
16.00 – 16.30 น.  สรุปผลและปิดกำรฝึกปฏิบัติชุดวิชำ 52310 กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชน 

กล่ำวปิดงำนโดย ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
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แบบประเมินผลการฝึกเสริมทักษะ ครั้งที่ 2 

ชื่อ-สกุลนักศึกษำ.....................................................................................รหัสนักศึกษำ...................................  

ตอนที่ 1 การตรวจสอบการด าเนินงานของตนเอง 
 

กิจกรรม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับก ำหนดกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2   
2. ตรวจสอบวัน เวลำ และสถำนที่เข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะ ครั้งที่ 2   
3. ทบทวนควำมรู้พร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2   
4. ศึกษำควำมรู้ที่เก่ียวข้องจำกแหล่งอ่ืนๆ   
5. ฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเองตำมแนวทำงจำกดีวีดี เอกสำรกำรสอนประจ ำชุดวิชำ 
52310 กำรฝึกปฏิบัติงำนสำธำรณสุขในชุมชน และแหล่งวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

  

วันที่นักศึกษำประเมินตนเอง  
ลงนำมอำจำรย์ฝึกเสริมทักษะ  
วัน เดือน ปี  

 
สรุป 
 □ กำรด ำเนินงำนของนักศึกษำเป็นไปตำมแผน 
 □ กำรด ำเนินงำนของนักศึกษำต้องมีกำรปรับแก้ไข (โปรดระบุ) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  *เมื่ออาจารย์ฝึกเสริมทักษะลงนามแล้วให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มแผ่นนี้ไปใส่ในเล่มรายงานเดี่ยว 
ตอนที่ 2 แบบประเมินผลที่ได้จากการฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2 
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ภาคผนวก 
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แบบบันทึกรายละเอียดการฝึกตามมอบหมายของนักศึกษาชื่อ__________________________________รหัสนักศึกษา___________________ 

วันที่/เดือน/ปี เวลา รายละเอียดการฝึกตามมอบหมาย จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

ลงนำมอำจำรย์ฝึกตำมมอบหมำย 

วัน เดือน ปี 

 

*หมายเหตุ  :  นักศึกษาสามารถท าส าเนาแบบฟอร์มเพิ่มเติมเองได้ เม่ือฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้วน าเอกสารฉบับนี้เข้าเล่มรายงานเดี่ยว 
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แบบบันทึกประสบการณ์การฝึกตามมอบหมายกิจกรรมกลุ่มในชุมชน 
 

ประสบการณ์ 
รายละเอียดการฝึกตามมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

ที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และให้ 
อาจารย์ฝึกตามมอบหมายลงนาม 

1.การส ารวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 
ทักษะกำรใช้เครื่องมือส ำรวจชุมชนทำงมำนุษยวิทยำ 
    1.1) แผนที่เดินดิน  
    1.2) ผังเครือญำติ  
    1.3) โครงสร้ำงองค์กรชุมชน 
    1.4) ระบบสุขภำพชุมชน  
    1.5) ปฏิทินชุมชน  
    1.6) ประวัติศำสตร์ชุมชน  
    1.7) ประวัติชีวิต 

 

2. การก าหนดปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
    2.1) กำรเก็บรวบรวมและน ำเสนอข้อมูลสุขภำพชุมชน 
    2.2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลสุขภำพชุมชน 
    2.3) กำรก ำหนดปัญหำสุขภำพชุมชน 
    2.4) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำสุขภำพชุมชน 

  

3. การจัดท าโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
    จัดท ำโครงกำรใหม่เพ่ือพัฒนำสุขภำพชุมชน  
(ที่ไม่ซ้ ำกับที่หน่วยงำนท ำอยู่) โดยเขียนโครงกำร 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 
     (3.1) กำรเขียนโครงกำรแบบประเพณีนิยมหรือแบบตั้งเดิม 
     (3.2) กำรเขียนโครงกำรแบบเหตุผลสัมพันธ์ 
*โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

 

4. การด าเนินงานโครงการ การติดตาม และประเมินผล
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
    4.1) กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมที่เขียนโครงกำร 
    4.2) กำรประเมินผลโครงกำร 
*รายงานผลการติดตามโครงการ 
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แบบบันทึกประสบการณ์การฝึกตามมอบหมายกิจกรรมเดี่ยวในชุมชน 

ประสบการณ์ วัน/เดือน/ปี 
อาจารย ์

ฝึกตามมอบหมาย 
ลงนาม 

1. ทักษะการให้สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
 

    ครั้งที่ 1 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 2 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 3 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 4 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 5 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

 

*หมายเหตุ  :  นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้มากกว่า 5 ครั้ง โดยส าเนาเอกสารเพิ่มเติม  
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แบบบันทึกประสบการณ์การฝึกตามมอบหมายกิจกรรมเดี่ยวในชุมชน 

ประสบการณ์ วัน/เดือน/ปี 
อาจารย ์

ฝึกตามมอบหมาย 
ลงนาม 

2. ทักษะการเสริมสร้างพลัง และการฟื้นฟูสภาพในชุมชน 
 

    ครั้งที่ 1 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 2 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 3 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 4 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 5 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

 

*หมายเหตุ  :  นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้มากกว่า 5 ครั้ง โดยส าเนาเอกสารเพิ่มเติม  
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แบบบันทึกประสบการณ์การฝึกตามมอบหมายกิจกรรมเดี่ยวในชุมชน 

ประสบการณ์ วัน/เดือน/ปี 
อาจารย ์

ฝึกตามมอบหมาย 
ลงนาม 

3. การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 
 

    ครั้งที่ 1 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 2 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 3 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 4 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 5 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

 

*หมายเหตุ  :  นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้มากกว่า 5 ครั้ง โดยส าเนาเอกสารเพิ่มเติม  
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แบบบันทึกประสบการณ์การฝึกตามมอบหมายกิจกรรมเดี่ยวในชุมชน 

 

ประสบการณ์ วัน/เดือน/ปี 
อาจารย ์

ฝึกตามมอบหมาย 
ลงนาม 

4. ทักษะการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
 

    ครั้งที่ 1 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 2 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 3 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 4 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

    ครั้งที่ 5 ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

 

*หมายเหตุ  :  นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้มากกว่า 5 ครั้ง โดยส าเนาเอกสารเพิ่มเติม  
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ปกรายงานเดี่ยว 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 

 

 

รายงานการฝึกตามมอบหมาย 

ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 
 

ชื่อ - สกุลนักศึกษำ................................................................. เลขประจ ำตัวนักศึกษำ .............................................. 

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจฝึกตำมมอบหมำย....................................................................................................... 

เสนอ ชื่อ-สกุลอำจำรย์ฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 2............................(รอประกำศรำยชื่ออำจำรย์หน้ำเว็บสำขำ)................ 
 
 
 
 

     วันที่ส่งรำยงำน....................................ลงนำมนักศึกษำ.............................. 
 
 

    วันที่ตรวจ...........................................ลงนำมผู้ตรวจ.................................. 
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แบบรายงานกลุ่ม 

 
ทักษะการส ารวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบรายงานการฝึกตามมอบหมายการส ารวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 

 
ศูนย์บริกำรกำรฝึกตำมมอบหมำย.................................................................................................................................. 
 
สภำพพ้ืนที่ 
 
การส ารวจชุมชนโดยใช้เครื่องมือส ารวจชุมชนทางมานุษยวิทยา (รำยละเอียด) 
                
                1)  แผนที่เดินดิน  
                2)  ผังเครือญำติ  
                3)  โครงสร้ำงองค์กรชุมชน 
                4)  ระบบสุขภำพชุมชน  
                5)  ปฏิทินชุมชน  
                6)  ประวัติศำสตร์ชุมชน  
                7)  ประวัติชีวิต  
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ทักษะการก าหนดปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบรายงานการก าหนดปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 
1. กำรเก็บรวบรวมและน ำเสนอข้อมูลสุขภำพชุมชน 
 
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลสุขภำพชุมชน 
 
3. กำรก ำหนดปัญหำสุขภำพชุมชน 
 
4. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำสุขภำพชุมชน 
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ทักษะการจัดท าโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ส่วนที่ 1 โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

1.1 กรณีเขียนโครงการแบบดั้งเดิม 

1.  ชื่อโครงการ…………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

2.  หลักการและเหตุผล (กล่ำวถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นว่ำ เพรำะเหตุใดต้องท ำโครงกำรนี้) 

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

3.  วัตถุประสงค์ / (หรือจุดมุ่งหมำยของโครงกำร / ระบุควำมมุ่งหมำยในกำรด ำเนินงำนเพื่ออะไร เช่น   

     เพ่ือติดตำมผล……...เพ่ือจัดท ำเอกสำร………..เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้…...เพ่ือศึกษำปัญหำและอุปสรรค
ในกำรด ำเนินงำน……...เป็นตน้)     ………………………………………………………………………..........………………………. 

4.  เป้าหมาย : ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน (Output) 

4.1 เชิงปริมำณ (ผลงำนที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นโดยตรงจำกกิจกรรมหรือกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนปริมำณ เช่น 
จ ำนวนผู้ร่วมประชุม รำยกำรสื่อ เอกสำรที่จัดท ำ เป็นต้น) 

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

4.2 เชิงคุณภำพ (ผลงำนที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนคุณภำพ เช่น ผู้รับเข้ำกำรอบรม
สำมำรถปฏิบัติงำน….....ได้ถูกต้อง เป็นต้น) 

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

5.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ระบุเกณฑ์ตัดสิน) 

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

6.  ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน…………….พ.ศ………….ถึงเดือน………….…..พ.ศ………….) 
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โดยเขียนผังควบควบคุมก ากับงานแบบแกนต์ชาร์ต 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

     
1      
2      
3      
4      
5      
6      
 

7. การประเมินผลโครงการ : (แนวทาง / วิธีการประเมินผลความส าเร็จ โครงการ)  
............................................................................................. ....................................................................................... 

8. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 

8.1............................................................................................................... .................................................... 

8.2 ................................................................................................... .............................................................. 

8.3  ............................................................................................................................. .................................. 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการน าผลที่ได้ไปใช้เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts)  
............................................................................................................................. ...................................................... 

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

.................................................................................................................................................. ................................. 
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10. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ 
10.1 ค่าตอบแทน 

ค่ำตอบแทนวิทยำกร  

(…… คน x …… บำท x ……ชม. x ……ครั้ง)   =  …………………..บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ช ำนำญภำยนอกมำร่วมประชุม    

(…… คน x …… บำท x ……วัน x ……ครั้ง)   =  …………………..บำท 

10.2 ค่าใช้สอย 

เบี้ยเลี้ยง        

(…… คน x …… บำท x ……วัน x ……ครั้ง)   =  …………………..บำท 

ค่ำท่ีพัก   

(…… คน x …… บำท x ……วัน x ……ครั้ง)   =  …………………..บำทค่ำ
พำหนะ   

(…… คน x …… บำท x ……ครั้ง)    =  …………………..บำท 

10.3 ค่าวัสดุ…………………………………………………………………………………….. 

 

          รวมทั้งสิ้นทุกกิจกรรมของโครงกำร .........................................  บำท 

 

ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงกำร        ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

  (............................................)        (............................................)      

                                                          ลงชื่อ ................................... ผู้อนุมัติโครงกำร
          (............................................)    
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1.2 กรณีเขียนโครงการเหตุผลสัมพันธ์ 

1.  ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

2.  หลักการและเหตุผล (กล่ำวถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นว่ำ เพรำะเหตุใดต้องท ำโครงกำรนี้) 

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

3. ตาราง Log  Frame 

สาระส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ของโครงการ 
แหล่งตรวจสอบ 

และวัดความส าเร็จ 
ข้อสมมุติฐานที่ 

ส าคัญ 
การด าเนินงาน 

โดยสรุป 
1-1 1-2 1-3 1-4 
วัตถุประสงค์ของแผน สิ่งที่แสดงถึง แหล่งอ้ำงอิง ผลอันเกิดจำกควำม 
(Program  Goal) ควำมส ำเร็จของ

วัตถุประสงค์ของแผน 
ควำมส ำเร็จของ
วัตถุประสงค์ของแผน 

ส ำเร็จตำม 
วัตถุประสงค์ของ 
แผนในระยะยำว 

2-1 2-2 2-3 2-4 
ควำมมุ่งหมำยของ
โครงกำร (Project 
Purpose) (ใช้เพียง
ควำมมุ่งหมำยเดียว)  

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรตำม 
ควำมมุ่งหมำย 

แหล่งอ้ำงอิง
ควำมส ำเร็จตำม 
ควำมมุ่งหมำยของ
โครงกำร 

ผลอันเกิดจำก
ควำมส ำเร็จเฉพำะ
ควำมมุ่งหมำยของ
โครงกำร 

3-1 3-2 3-3 3-4 
ผลงำน (Outputs) สมรรถนะของควำม 

ส ำเร็จที่แสดงในรูปของ
ปริมำณและคุณภำพ 

แหล่งอ้ำงอิง
ควำมส ำเร็จของงำน 

สมมุติฐำนที่ก่อ ให้
เกิดควำมส ำเร็จของ
แต่ละผลงำนหรือ
โดยรวม 

    
4-1 4-2 4-3 4-4 
ข้อมูลน ำเข้ำ (Inputs) ค่ำใช้จ่ำย และ

ทรัพยำกรที่จะต้องใช้
ในแต่ละกิจกรรม 

แหล่งที่มำของเงินและ
ทรัพยำกรในแต่ละ
กิจกรรม 

สมมุติฐำนซึ่งเป็น
แหล่งที่มำของ
ทรัพยำกร 
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4. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ 
4.1 ค่าตอบแทน 

ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
(…… คน x …… บำท x ……ชม. x ……ครั้ง)   =  …………………..บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ช ำนำญภำยนอกมำร่วมประชุม    
(…… คน x …… บำท x ……วัน x ……ครั้ง)   =  …………………..บำท 

4.2 ค่าใช้สอย 
เบี้ยเลี้ยง        

(…… คน x …… บำท x ……วัน x ……ครั้ง)   =  …………………..บำท 
ค่ำท่ีพัก   

(…… คน x …… บำท x ……วัน x ……ครั้ง)   =  …………………..บำทค่ำ
พำหนะ   

(…… คน x …… บำท x ……ครั้ง)    =  …………………..บำท 
4.3 ค่าวัสดุ…………………………………………………………………………………….. 
          รวมทั้งสิ้นทุกกิจกรรมของโครงกำร .........................................  บำท 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน…………….พ.ศ………….ถึงเดือน………….…..พ.ศ………….)  
 
โดยเขียนผังควบควบคุมก ากับงานแบบแกนต์ชาร์ต 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

     
1      
2      
3      
4      
5      

        (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง) 

ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงกำร        ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 

  (............................................)        (............................................)      

                                                          ลงชื่อ ................................... ผู้อนุมัติโครงกำร
                    (............................................)    
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ทักษะการรายงานผลการด าเนินโครงการแกไ้ขปัญหาสุขภาพ 
 
รายงานผลการด าเนินโครงการ................................................................................................. ................................. 
 

1. ชื่อโครงการ 
 

2. วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ 

3. ก าหนดการด าเนินโครงการ  
กล่ำวถึงวัน เดือน ปี ก ำหนดเวลำ ที่จัดกิจกรรมต่ำงๆ ในวันด ำเนินโครงกำรรวมไปถึงสถำนที่ที่จัดกิจกรรม 

4. เครื่องมือ/ วิธีการประเมินโครงการ 

5. ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ   
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำร่วมโครงกำร เช่น จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  แบ่งเป็นเพศหญิงกี่คน  เพศชำยกี่คน  

อำยุเฉลี่ยของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ระดับกำรศึกษำของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  อำชีพของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
5.2 สรุปกำรด ำเนินกำรของโครงกำรหรืองำนนั้นๆ 
5.3 ผลสัมฤทธิ์และข้อค้นพบของโครงกำรหรืองำนนั้นๆ 
5.4 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ที่มีต่อภำพรวมของโครงกำรที่เกี่ยวกับ  ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำ  

กำรบรรยำยของวิทยำกร  กำรตอบค ำถำมของวิทยำกร  สื่อที่ใช้ในกำรบรรยำย  ควำมคำดหวังที่มีต่อกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ระยะเวลำในกำรบริกำรวิชำกำร    ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 

5.5 ข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วมโครงกำร   
 
6. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ / ระยะเวลาด าเนินโครงการ และผลงาน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินการ 

ผลงานตาม
ตัวช้ีวัด 

แผน ผล      แผน ผล 
          
          
          
 

ในส่วนของระยะเวลำด ำเนินกำรให้เขียน 2 เส้น คือ                    หมำยถึงแผน                   หมำยถึงผล 
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7. ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 
ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

8. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ 

9. บทเรียน/ ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการท าโครงการ 

10. ภาคผนวก 

10.1 ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 

10.2 หนังสือรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำโครงกำร 

10.3 เครื่องมือ/ แบบประเมินโครงกำร 
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แบบรายงานกิจกรรมเดี่ยว 
 

   1. ปกรายงาน (หน้า 34) 
   2. แบบบันทึกการฝึกกรณีศึกษา (หน้า 30 – 33) 
   3. ค าน า 
   4. สารบัญ 
   5. เนื้อหาประกอบด้วย เช่น 
     5.1 การรวบรวมข้อมูล (ข้อมูลผู้ป่วย ครอบครัว/สถานการณ์ชุมชน)  
     5.2 ปัญหา/ประเด็นความต้องการของผู้ป่วย ครอบครัว หรือชุมชน  
     5.3 การวางแผน เยี่ยมบ้านหรือการท ากิจกรรมในชุมชน ครั้งที่ ……… (ระบุวันเดือนปีและช่วงเวลา) 
 

กิจกรรม/การเยี่ยมบ้าน วัตถุประสงค์ 
วิธีการ/ 

รายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร/วัสดุ วิธีการประเมินผล 

      

      

      

      

      

     5.4 ผลการเยี่ยมบ้าน/ ผลการด าเนินงานกิจกรรม (บรรยายว่าไปด าเนินการหรือเยี่ยมบ้านตามที่ได้วางแผนหรือไม่อย่างไร) 
     5.5 ผลการประเมินผล  
     5.6 ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ และการแก้ไข 
   การวางแผน เยี่ยมบ้านหรือการท ากิจกรรมในชุมชน  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3  (ระบุวันเดือนปีและช่วงเวลา) เขียนตาม 5.3-5.6  
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การแต่งกายนักศึกษา 

 
  ชุดวิชำนี้ก ำหนดให้นักศึกษำชำยและหญิงสวมเสื้อเครื่องแบบ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขสีฟ้ำติดตรำ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (นักศึกษำสำมำรถหำซื้อได้ที่สหกรณ์ร้ำนค้ำ มสธ.) มำสอยติดกระเป๋ำเสื้อด้ำนซ้ำย 
รวมทั้งแขนป้ำยชื่อบัตรนักศึกษำพลำสติกห้อยคอนักศึกษำ และสวมกำงเกงขำยำว ทรงสแลคสีด ำ สวมรองเท้ำหุ้ม
ส้น และติดริบบิ้นสีด ำ หรือเข็มกลัดเพ่ือไว้อำลัย ในกำรฝึกปฏิบัติ (ดังภำพท่ี 1) 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 การแต่งกายนักศึกษาชาย - หญิง 
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การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 

 

สามารถตรวจดูรายละเอียดได้ใน website สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(http://healthsci.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=48261&Datatype=2) 

หรือสอบถามที่คุณจรรยา  พึ่งสอน (พี่อิน) โทร  02-504-8029 (เวลาราชการเท่านั้น) 

หรือ  e-mail: nonginnin1@gmail.com 

สอบถามได้ทีป่ระธานชุดวิชา  อาจารย์สุณัฐชา  แสงมณ ี

โทรศัพท์ สายตรง 0-2504-8078 

หรือ  e-mail: Sunutcha.pj@gmail.com 

สามารถเข้าร่วมกลุ่มชุดฝึกปฏิบัติเพื่ออัพเดรทข่าวโดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากนักศึกษามีข้อค าถามในการเรียนการสอนชุดวิชา 
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