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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
รหัสวิชา NSG ๔๓๐๘ รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   

สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน)  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา  

รหัสวิชา      NSG ๔๓๐๘ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ    Community Health Nursing Practicum  
 

๒. จ านวนหน่วยกิต                    ๔ หน่วยกิต (๐-๑๒-๖) 
 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    ๓.๑  หลักสูตร       พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
    ๓.๒  ประเภทของรายวิชา     วิชาบังคับ ในหมวดวชิาเฉพาะ : วิชาชีพ 

 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 
     ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อ.ดร.กนิษฐ์  โง้วศิริ 
     ๔.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

๑. ผศ. วิภากร  สอนสนาม 
๒. อ.ดร. กนิษฐ์  โง้วศิริ 
๓. อ.ดร. อารยา  ทิพย์วงศ์  
๔. อ.ดร. ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ   
๕. อ.รังสิมา  พัสระ    
๖. อ.ธนะวัฒน์  รวมสุก     
๗. อ.นงลักษณ์ แก้วทอง 
๘. อ.สุรางค์ เชื้อวณิชชากร 
๙. อ.จิราพร  รักการ   

 
๕.  สถานที่ติดต่อ   อาคาร ๓๗ ชั้น ๓ วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ /  e–mail : kanit.ng@ssru.ac.th 

mailto:kanit.ng@ssru.ac.th
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๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณภ์าคสนามตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร 
     ๖.๑   ภาคการศึกษาที่ ๑    
      ๖.๒    ชัน้ปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสตูร ชัน้ปทีี ่๔ 
 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ( Pre-requisite)   ไม่มี 
 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ( Co-requisite)   ไม่มี 
 
๙.  สถานที่เรียน   ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๖, ๙, ๑๗, ๑๙, ๒๕, ๓๑, ๕๑, ๕๒  ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร   
   ศูนย์สุขภาพชุมชน และ โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของศูนย์บรกิารสาธารสุขที่เป็นสถานที่ฝึก 
 
๑๐. วันที่จัดท าหรือปรับปรุง  วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
      รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
         การน าความรู้ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล ความสามารถและความคิด
เชิงวิเคราะห์ ไปใช้ในการพยาบาลและการดูแลสุขภาพแก่ บุคคล ครอบครัวและชุมชนอย่างปลอดภัย                 
มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นรวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในสถานการณ์และแหล่งฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติแล้ว  นักศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 

๒.๑   ปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยน าศาสตรแ์ละศิลป์ทางการพยาบาลและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน อย่างองค์รวมได้ 

๒.๒   ประเมินภาวะสุขภาพชุมชน และด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนโดยน ากระบวนการพยาบาลมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีขั้นตอน 

๒.๓   ประเมินปัญหาสุขภาพนักเรียน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนได้  
๒.๔   ให้การดูแลและแนะน าความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ 
๒.๕   คัดกรองสุขภาพเพื่อให้การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชนทั้งในสถานบริการระดับปฐม

ภูมแิละที่บ้าน ได้อย่างถูกต้องและตามขอบเขตวิชาชีพพยาบาล  
๒.๖    ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนทั้งในสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

และในชุมชนได้ 
 

 
 



มคอ. ๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา  /  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๓ 

 รายวิชา การฝึกปฏิบตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน    วทิยาลยัพยาบาลและสขุภาพ  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา ( 1/05/2564)  
 

 

หมวดที ่๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑  คุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

(๑) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา (๑.๑) 
(๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (๑.๒) 
(๓) สามารถใช้ดุลพินิจในการจัดการกับประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม (๑.๓) 
(๔) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนและตนเอง  

(๑.๔) 
(๕) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ค านึงถึงส่วนรวมและสังคม (๑.๕) 
(๖) แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และสิทธิของพยาบาล 

(๑.๖) 
๑.๒  วิธีการสอน 

(๑) ส่งเสริมและปลูกฝังระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ของนักศึกษา เช่น การแต่งกาย การปฏิบัติตามระเบียบ
การเข้าเรียนและการสอบ 

(๒) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์  และคุณธรรม 
(๓) วางแผนการสอนโดยระบุในแผนการสอนรายวิชาทางการพยาบาลที่แสดงให้เห็นถึงการสอนที่เกี่ยวข้องกับ

คุณธรรม จริยธรรม 
(๔) ส่งเสริมการอภิปรายกรณีตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนและการปฏิบัติงานในรายวิชาทางการ  

พยาบาล 
(๕) จัดและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการประเพณีที่ดีงามของไทย 

๑.๓  วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏบิัติตามกฎ ระเบยีบและข้อบังคบัต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่อง 
(๒) ประเมินจากการเข้าห้องเรียนและส่งงานตรงเวลา 
(๓) ประเมินจากการเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน/ผู้ป่วย 
(๔) ใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น แบบประเมิน

รายงานการศึกษาค้นคว้า  แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา  แบบประเมินการน าเสนอรายงาน
ด้วยปากเปล่า  แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ 



มคอ. ๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา  /  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๔ 

 รายวิชา การฝึกปฏิบตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน    วทิยาลยัพยาบาลและสขุภาพ  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา ( 1/05/2564)  
 

 

๒.  ความรู้ 
    ๒.๑   ผลการเรียนรูด้้านความรู้  

(๑) มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตทั้งด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษ ๒๑ ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (๒.๑) 

(๒) มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ (๒.๒) 

(๓) มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ (๒.๓) 
(๔) มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ใน

การปฏิบัติทางการพยาบาล (๒.๔) 
(๕) มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล (๒.๕) 
(๖) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายที่เก่ียวข้องหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

และสิทธิผู้ป่วย (๒.๖) 
(๗) มีความรู้และความเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร

และผู้รับสาร (๒.๗) 
    ๒.๒   กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียน 

(๑) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามลักษณะรายวิชา เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน 

(๒) เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา (Self – Directed Learning) โดยใช้สื่อช่วย
สอนรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ในห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล สื่อ online, internet เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(๓) สอนและส่งเสริมให้นักศึกษาใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ 
(๔) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยสอนแนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ทางการพยาบาล    
๒.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

(๑) ใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น แบบประเมิน
รายงานการศึกษาค้นคว้า  แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา  แบบประเมินการน าเสนอรายงาน
ด้วยปากเปล่า 

(๒) ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่แสดงให้เห็นถึงการคิดวิเคราะห์ การหาความรู้
เพิ่มเติม โดยอาศัยข้อมูลและหลักความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาประกอบได้อย่างเหมาะสมและมี
คุณธรรมในการอ้างอิงเอกสาร 

 
๓  ทักษะทางปัญญา 
    ๓.๑  ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 

(๑) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง (๓.๑) 
(๒) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม (๓.๒) 

    ๓.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใข้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ 
(๑) อาจารย์สอนและแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างของการค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้อง เช่น การอ้างอิงแหล่ง

ความรู ้
(๒) อาจารย์สอนและแสดงให้เห็นการคิดอย่างองค์รวม     
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๓.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
(๑) ประเมินจากการสะท้อนคิดและการปฏิบัติจริงของนักศึกษา เชน่ การท ารายงานมีการอ้างอิงแหล่ง

ความรู้ที่ถูกต้อง 
(๒) ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษา  

 
๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา 

(๑) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ (๔.๑) 
(๒) เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก (๔.๒)  
(๓) มีภาวะผูน้ าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (๔.๓) 

    ๔.๒  กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
(๑) จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  ผู้เรียนกับผู้สอน  

ผู้เรียนกับผู้รับบริการ และทีมสุขภาพ  รวมทั้งเน้นการท างานเป็นทีม    
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็น

ผู้น าและผู้ตาม เช่น การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม  การจัดโครงการ  การสัมมนา 
(๓) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาฝึกปฏิบัติ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นทีมและมีการแสดงออก

ของภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่หลากหลายทั้งในคลินิกและชุมชน เช่น การประชุมปรึกษา การท า
กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย และการจัดกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น 

๔.๓   วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
(๑) ประเมินทักษะการเป็นผูน้ าและผู้ตามของผู้เรียน ในสถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ตามหัวข้อ

ในแบบประเมิน 
(๒) ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อนและทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

ตามหัวข้อในแบบประเมนิ 
(๓) ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบและความสนใจในการเรียนรูต้ามประสบการณ์การเรียนรู้

ภาคปฏิบัติในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอยา่งต่อเนื่องตามหัวข้อในแบบประเมิน 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา 

(๑) สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร ์และสถิติในการปฏิบัติงาน (๕.๑) 
(๒) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๕.๒) 
(๓) สามารถใช้เทโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม (๕.๓) 
(๔) สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างปลอดภัย (๕.๔) 

    ๕.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการน าหลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ มา

ประยุกต์ใช้ในการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
(๒) ฝึกให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาหรือใช้สถานการณ์ที่ต้องการการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์

หรือสถิติ  
(๓)  จัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาไทยระหวา่งบุคคลทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ใน

กลุ่มผู้เรียนและผูส้อน และบุคคลที่เก่ียวข้องในสถานการณท์ี่หลากหลาย เช่น การสัมมนา การจดัท า
รายงานและการน าเสนอ 

(๔)  มอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานโดยอ้างอิงจากวารสารและต าราภาษาอังกฤษ 
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(๕)  มอบหมายให้นักศึกษาได้เลือกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยฝึกทักษะการสบืค้นและ
การน าเสนอสารสนเทศ เช่น การใช้ Power Point, line VDO  

   ๕.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
(๑) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้แบบประเมิน

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
(๒) ประเมินจากผลของการแก้ไขปัญหาในสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน และอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 
(๓) ใช้แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
(๔) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการฝึกปฏิบัติงาน 

 
๖.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
    ๖.๑  ผลการเรียนรูด้้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(๑) สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (๖.๑) 

(๒) สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (๖.๒) 
(๓) ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา เอ้ืออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (๖.๓) 
(๔) สามารถปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง (๖.๔) 

    ๖.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใข้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ 
(๑) อาจารย์พยาบาลปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้การพยาบาลที่ถูกต้อง รวมทั้งให้การพยาบาล

โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย 
(๒) เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติโดยการสาธิตและการสาธติย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติในห้อง

ประชุม การแสดงบทบาทสมมตแิละการฝึกปฏบิัติในสถานการณ์จ าลอง 
(๓) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานบริการสุขภาพและชุมชนในทุกระดับภาวะสุขภาพ ทุกช่ วงวัย 

และทุกมิติของการบริการสุขภาพ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์และ/หรือคู่กับ เจ้าหน้าที่
พยาบาล โดยจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติ การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงาน การเขียนแผนการพยาบาล การประชุมปรึกษาปัญหาก่อนและหลังปฏิบัติงาน การดูแล
ผู้รับบริการรายบุคคล รายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล และการสอนผู้รับบริการ 
การท า Case study ตลอดจนมอบหมายให้ปฏิบัติในบทบาทของหัวหน้าทีม และสมาชิกทีมในชุมชน
มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มและจัดกิจกรรมในชุมชน และในโรงเรียน โดยมีการแต่งตั้ง
หัวหน้ากลุ่ม ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ และมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน 

(๔) สนับสนนุการจัดท าโครงการบูรณาการการจัดกาเรียนการสอนกับการจัดการความรู้ และ/หรือการ
บริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาร่วมกับอาจารย์ 

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล กับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
และ/หรือกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  

   ๖.๓  วิธีการประเมินผล 
 ใช้แบบประเมินทักษะทางวิชาชพีในการประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู้ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนการสร้างสัมพนัธภาพกับผู้รับบริการ ทัง้นี้โดยเน้น 

(๑) การประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 
(๒) การสังเกตการณ์ปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 
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(๓) การประเมินความสามารถในการเขียนแผนการพยาบาล/การวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการ
พยาบาล 

(๔) การประเมินความสามารถในการให้การพยาบาลในสถานบรกืารสุขภาพและชุมชน 
(๕) การประเมินผลการด าเนนิโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรมบ าเพ็ญประโยชนโ์ดย

ผู้เรียนร่วมกับผู้สอน  ผู้รับบริการ อาจารย์พยาบาล 

 
หมวด ๔ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.  ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลอย่างองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาล การดูแลช่วยเหลือ   
ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การป้องกันการ
เจ็บป่วยในครอบครัวและกลุ่มเสี่ยง การจัดการโครงการ งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย  

 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 ฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมขนในสถานบริการสาธารณสุข ชุมชน และโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ

สถานบริการสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผสมผสานใน
การประเมินภาวะสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน และวางแผนการดูแล ให้การพยาบาลและจัดโครงการสร้างเสริม
สุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและที่บ้าน 
โดยยึดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยฝึกปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
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       ๒.๑  ฝึกปฏิบ้ติการวินิจฉัยชุมชน 
(๑) ศึกษาชุมชน โดยจัดท าแผนที่สังเขปเพื่อแสดงขอบเขตและลักษณะภูมิประเทศของชุมชน      
(๒) รวบรวมข้อมูล ระบุปัญหา และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอแก่ชุมชน 
(๓) จัดล าดับความส าคัญของปัญหา เลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไข และระบุสาเหตุของปัญหาโดยให้ชุมชนมี

ส่วนร่วม 
(๔) จัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ หรือควบคุมป้องกันโรคที่สอดคล้องกับปัญหา สถานการณ์ ความต้องการ

ในการแก้ปัญหาและบริบทของชุมชน 
(๕) กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมใน

การดูแลสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนตามวิถีชุมชนและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(๖) น าเสนอผลงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานวินิจฉัยชุมชน

ระหว่างกลุ่มนักศึกษา  
   ๒.๒   ฝึกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน  

(๑) ศึกษาปัญหาสุขภาพนักเรียนโดยการตรวจสุขภาพนักเรียน หรือรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่
จัดเก็บไว้แล้วน ามาระบุปัญหาสุขภาพนักเรียน และพิจารณาปัญหาที่ส าคัญที่สุดที่ควรได้รับการแก้ไข 

(๒) ให้ความรู้ ค าแนะน านักเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามปัญหาสุขภาพที่พบ 
(๓) ส ารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ระบุปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา 
(๔) จัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพหรือควบคุมป้องกันโรคที่สอดคล้องกับปัญหา สาเหตุ ความต้องการ

และบริบทของโรงเรียน 
(๕) สร้างความตระหนักถึงปัญหา สาเหตุ การด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียนให้แก่บุคลากรใน

โรงเรียน เพื่อให้ดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 
(๖) น าเสนอผลงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานอนามัย

โรงเรียนระหว่างกลุ่มนักศึกษา  
   ๒.๓   ฝึกปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว  

(๑) ศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย  โดยรวบรวมจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายเพื่อประเมินภาวะ
สุขภาพ การรับรู้ปัญหา ความต้องการได้รับการดูแลหรือช่วยเหลือของกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว  

(๒) ท าแผนการพยาบาลและให้การช่วยเหลือ แนะน าในการแก้ปัญหาและดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และตามสถานการณ์ 

(๓) บันทึกรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วย ประเมินผลการให้และส่งต่อข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องตามระบบเพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

(๔) ท ารายงานการศึกษาผู้ป่วย ( case study ) ที่เยี่ยมและให้การดูแลที่บ้านโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
   ๒.๔  ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ (ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร)  

(๑) สังเกตการณ์ หรือท าการคัดกรองสุขภาพผู้มารับบริการ โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมิน
ปัญหาสุขภาพ และวางแผนให้การดูแล รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

(๒) ให้การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาลเบี้องต้นแก่ผู้รับบริการ 
(๓) ท าแผนการสอนและสอนสุขศึกษารายกลุ่มแก่ผู้รับบริการ 
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๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 
๑. แผนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตลอดระยะ    
เวลาของการฝึก (เดี่ยว)                                 

ภายในสปัดาห์แรกของการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน 

๒. แผนที่สังเขปของชุมชนที่ศึกษา (กลุ่ม)          

ภายในสปัดาห์ที่ ๓ ของการฝึกปฏิบัติการ
วินิจฉัยชุมชน 

๓. จัดประชาคมเพื่อน าเสนอข้อมูลผลการส ารวจและให้ชุมชนมี
ส่วนรวมในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน (กลุ่ม) 
๔. จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ /ควบคุมป้องกันโรคในชุมชนที่ 
สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของชุมชน ๑ โครงการ (กลุ่ม) 
๕. รายงานผลการศึกษาชุมชน และโครงการสร้างเสริมสุขภาพ /
ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน (กลุ่ม) 
๕. Power point น าเสนอผลการศึกษาชุมชนและสรุปโครงการ 
เป็นภาษาอังกฤษ (กลุ่ม) 

๖. รายงานผลการศึกษาข้อมูลอนามัยโรงเรียนและโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพ / ควบคุมป้องกันโรคในโรงเรียนที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและบริบทของโรงเรียน ๑ โครงการ ท าส่งอาจารยน์ิเทศ ๑ 
ฉบับ (กลุ่ม) 

ภายในวันสุดทา้ยของการฝึกปฏบิัติงาน
อนามัยโรงเรียน  

๘. Power point น าเสนอผลการศึกษาโรงเรียนและสรุป
โครงการ (กลุ่ม) 

๙. รายงานผลการศึกษาผู้ป่วย (case study) ที่ดูแลที่บา้น  
( Home Health Care) ๑ ราย (เดี่ยว) 

ภายในสปัดาห์สุดท้ายของการฝกึปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน 

๑๐. แผนการสอนสุขศึกษา ๑ ฉบับ และสอนสุขศึกษารายกลุม่
ส าหรับผู้รอรับบริการอย่างน้อย ๑ คร้ัง (เดี่ยว)               

ส่งแผนการสอนสุขศึกษาให้กับอาจารย์นิเทศ 
ล่วงหน้าอยา่งน้อย ๒ วนัท าการ 

 
๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

๔.๑   ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์  ระเบียบวินัย ความรับผิด 
ชอบต่อหน้าที่ การปฏิบัติงานและการมีจิตสาธารณะ ฯลฯ และสะท้อนให้นักศึกษารับทราบถึงพฤติกรรมที่
เป็นตัวอย่างและสิ่งที่ควรปรับปรุงเป็นระยะ 

๔.๒   ผู้สอนตรวจสอบแผนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนว่ามีความครอบคลุมตามประสบการณ์ที่
นักศึกษาต้องได้รับและสอดคล้องกับบริบทของแหล่งฝึกหรือไม่ พร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบสิ่งที่
ควรปรับปรุงและแก้ไขก่อนน ามาส่งในวันรุ่งขึ้น 

๔.๓  ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องและความก้าวหน้าของงานและรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาเป็นระยะๆ 
ทั้งในด้านความครอบคลุมความรู้ ความเข้าใจในเชิงวิชาการ และทักษะปฏิบัติการพยาบาล พร้อมสะท้อน
ให้นักศึกษารับทราบสิ่งที่ควรปรับปรุงและแก้ไขก่อนน ามาส่งในวันรุ่งขึ้น 

๔.๔  ผู้สอนติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการจัดท าโครงการของนักศึกษาเป็นระยะๆ โดยดูการใช้
เอกสารอ้างอิงที่ได้จากการค้นคว้าความรู้จากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษาปรับปรุง
รายละเอียดเพิ่มเติมโดยน าความรู้และทฤษฎีที่สืบค้นได้มาใช้ 
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๔.๕ ผู้สอนสังเกตการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การน าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดประชาคมกับชุมชน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือตอบข้อซักถามในการประชุม
กลุ่มกับนักศึกษาด้วยกัน กับทีมสุขภาพ ผู้รับบริการและประชาชนในชุมชน และสะท้อนให้นักศึกษา
รับทราบสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม 

๔.๖  ผู้สอนสังเกต ตรวจสอบ และประเมินความสนใจ การพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการน าสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร การจัดกิจกรรม
การฝึกปฏิบัติงาน และสะท้อนให้นักศึกษารับทราบสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม 

๔.๗   ผู้สอนตรวจสอบคุณภาพของรายงานผลการศึกษาผู้ป่วย (case study) และแผนการสอนสุขศึกษาของ
นักศึกษาที่มีการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ และการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมพร้อมทั้ง
สะท้อนให้นักศึกษารับทราบสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนการปฏิบัติงาน 

 
๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึกทีดู่แลกิจกรรมในภาคสนาม 

๕.๑  ปฐมนิเทศนักศึกษาให้ทราบเก่ียวกับโครงสร้าง บุคลากร การจัดบริการด้านตา่งๆ  สถานที่ กฎระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัตติ่างๆ ของแหล่งฝึก  

๕.๒  ร่วมวางแผนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนกับอาจารย์นิเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์
ครอบคลุมและครบถ้วนตามที่ก าหนดในวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

๕.๓ จัดหาชุมชนที่มีความพร้อมในการเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนะน าสถานที่ บุคคล โครงสสร้าง
ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องและ/หรือให้การสนับสนุนนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน เช่น 
แกนน าชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน ครูอนามัยโรงเรียน ฯลฯ  

๕.๔  น านักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ในวันแรกของการฝึกปฏิบัติการศึกษาชุมชน  
๕.๕  ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน เช่น 

การประชุมปรึกษาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน การศึกษาชุมชน การจัดประชาคมร่วมกับชุมชน 
การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน การเยี่ยมบ้าน การให้บริการและการสอนสุข
ศึกษาในสถานบริการ  

๕.๖  ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของนักศึกษากับอาจารย์นิเทศประจ าแหล่งฝึก 
 

๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
๖.๑   ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านความรู้ พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมทั้ง 
๖.๒   ชี้แจงคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องได้รับ แนวทางการจัดท ารายงาน และโครงการ 

แบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เกณฑ์การประเมินผลวิชาการฝึกปฏิบัติพยาบาลอนามัยชุมชน และการส่งงาน
หรือรายงานตามก าหนด 

๖.๓ ประสานงานและร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก ในการจัดแผนการฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหาในการฝึก
ปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ครอบคลุมและครบถ้วนตามที่ก าหนดในวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน 

๖.๔  มอบหมายงานให้นักศึกษาเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ครอบคลุมและครบถ้วนตามที่ก าหนดในวิชาการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลอามัยชุมชน 
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๖.๕  ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบงาน/รายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาเพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทั้ง
ก่อนฝึกปฏิบัติงาน ขณะฝึกปฏิบัติงานและหลังการฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาให้
รับทราบเพื่อการพัฒนานักศึกษาต่อไป 

๖.๖  ให้ความรู้ ค าแนะน าปรึกษา สาธิตและเป็นแบบอย่างที่ดีในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ทั้งใน
ด้านพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล 
การคิดวิเคราะห์และการสื่อสารข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกปฏิบัติงาน ฯลฯ 

๖.๗  สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ กับแหล่งฝึกและชุมชนตามความ
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน 

๖.๘  ดูแลรับผิดชอบและให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ในการฝึกปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชาและมีความปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 

๗.๑  ประสานงานกับอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก ในการจัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติและการจัดเตรียม
ชุมชนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของวิชา 

๗.๒ ทบทวนความรู้ และทักษะการพยาบาลอนามัยชุมชนที่นักศึกษาต้องน าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน 
๗.๓   ปฐมนิเทศรายวิชาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ หน้าที่

ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ  และแนวทางการ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 

๗.๔  อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มพบนักศึกษาเพื่อชี้แจงแผนการฝึกปฏิบัติ และให้ค าแนะน าปรึกษา ดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ 

 
๘.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม 

๘.๑  การจัดเตรียมชุมชนที่มีความเหมาะสม มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะพัฒนา สามารถเดินทางไปมาสะดวกและ
ปลอดภัยส าหรับนักศึกษาและอาจารย์นิเทศทีจ่ะเข้าฝึกปฏบิัติงานในชุมชน 

๘.๒ สถานทีส่ าหรับใช้เปน็ที่ท างานชัว่คราวส าหรับประชุมกลุ่มย่อย สถานที่จดักิจกรรมรวมกลุ่มของสมาชิกใน
ชุมชน และมีห้องน้ าส าหรับนักศึกษาและอาจารย์นิเทศในขณะเข้าฝึกปฏิบัติงานในชุมชน 

๘.๓  อาจารย์พี่เลี้ยงของแหล่งฝึก ส าหรับใหค้ าแนะน าปรึกษา น าฝึกและร่วมประเมินนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ 
การพยาบาลอนามัยชุมชน 

 
 



มคอ. ๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา  /  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 

 รายวิชา การฝึกปฏิบตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน    วทิยาลยัพยาบาลและสขุภาพ  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา ( 1/05/2564)  
 

 

 
หมวดที ่๕  การวางแผนและการเตรียมการ 

 
 

๑.  การก าหนดสถานที่ฝึก 
เลือกแหล่งฝึกปฏิบัติที่เป็นสถานบริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร 

การจัดบริการ สถานที่ทั้งในสถานบริการและในชุมชน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการฝึกและตามจุดมุ่งหมายรายวิชา 
 
๒.  การเตรียมนักศึกษา 

 ๒.๑  ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านความรู้  ทักษะการฝึกปฏิบัติ พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ 
หน้าที่ความรับผิดชอบก่อนการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมชน  

๒.๒  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนทบทวนเนื้อหาความรู้ที่ส าคัญส าหรับการฝึกปฏิบัติงาน
การพยาบาลอนามัยชุมชนให้นักศึกษา และมอบหมายงานให้นักศึกษาทบทวน ค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมก่อนการฝึกปฏิบัติและถ่ายท าเป็นคลิปวิดิโอส่งอาจารย์นิเทศในวันขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 

๒.๓ แหล่งฝึกร่วมปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงาน และการปฏิบัติงานของสถานบริการ
สาธารณสุขให้นักศึกษาทราบก่อนการฝึกปฏิบัติ 

๒.๔  อาจารย์นิเทศสาธิตและให้นักศึกษาสาธิตย้อนกลับเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่จ าเป็นในการฝึกปฏิบัติงานการ
พยาบาลอนามัยชุมชน เช่น การใช้แบบส ารวจชุมชน การใช้กระเป๋าเยี่ยมบ้าน การตรวจร่างกาย 10 ท่า 
การตรววัดสายตานักเรียน ฯลฯ 

 
๓.  การเตรียมอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ / อาจารย์นิเทศ 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมชน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู้ ตารางการฝึกปฏิบัติงานแหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน พร้อมคู่มือการฝึกปฏิบัติก่อนการฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 

 
๔.  การเตรียมอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึกที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม/การประสานงานกับพยาบาลประจ า
แหล่งฝึก 
          ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา ประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องได้รับ พร้อมทั้งมอบคู่มือส าหรับแหล่งฝึกปฏิบัติ 
ให้แก่อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก และร่วมกันวางแผนจัดตารางการฝึกให้นักศึกษาเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตามที่ก าหนด 
พร้อมทั้งช่วยควบคุมและประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษา 
 
๕.  การจัดการความเสี่ยง 

๕.๑   ส ารวจและจัดหาสถานบริการสาธารณสุขที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร การจัดบริการ สถานที่  ความสะดวก 
และปลอดภัยในการเดินทางและการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 

๕.๒    แนะน าแนวทางปฏิบัติและก าชับนักศึกษาให้เคร่งครัดเริ่องการป้องกันความเสี่ยง และลดการแพร่กระจายเชื้อ 
COVID-19 ตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

๕.๒   แนะน าเส้นทางการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและอาจารย์นิเทศรับทราบ 
๕.๓   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบคุลากรประจ าแหล่งฝกึ  แกนน าชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและกลุม่

บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้การฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนเป็นไปด้วยความราบรื่น และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชา 
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๕.๔  อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่ม ให้ค าแนะน าปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาใน
การฝึกปฏิบัติงาน โดยอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ไม่เกิน ๑ ต่อ ๘ 

๕.๕   ประสานงานกับอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก  แกนน าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน และทีม
สุขภาพในแหล่งที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง 

๕.๖   ให้นักศึกษาตั้งหัวหน้ากลุ่ม และจัดท ารายชื่อนักศึกษาพร้อมติดรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของนักศึกษา
ทุกคนมอบให้อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มและแหล่งฝึกส าหรับเพื่อการติดต่อประสานงาน
กันได้อย่างรวดเร็ว 

๕.๗  เตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานทัง้ก่อนการฝึกปฏิบัติ 
ระหว่างการฝึกปฏบิัติและหลงัการฝึกปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและพัฒนา การฝึกปฏิบตัิร่วมกันระหว่าง
อาจารย์นิเทศ บุคลาการพี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึกและนักศึกษา 

 
 

หมวด ๖ การประเมินนักศึกษา 
 

๑.  หลักเกณฑ์การประเมินผล 
              ประเมินการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาร่วมกับแหล่งฝกึ โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๑. Demonstrates professional behaviors  

Performance Criteria: Professional behaviors 
๔ 

๒. Assessment: Collects and Analyzes comprehensive 
client data 

๔ 

๓. Nursing Diagnosis ๔ 

๔. Plans appropriate client care ๔ 

๕. Provides safe client-centered care: Implementations 
of nursing Care 

๔ 

๖. Engages in systematic and ongoing evaluation of 
the plan of care 

๔ 

๗. Applies knowledge relevant to client care ๔ 

๘. Communicates effectively  ๔ 

๙. Uses teaching-learning process when providing 
individualized client/family/group education 

๔ 

๑๐. Exhibits caring to facilitate physical, mental, and 
spiritual health     

๔ 

                                         รวม  ๔๐ 
 เฉลี่ย  ๔ 
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๒.  กระบวนการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๒.๑  ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจิตสาธารณะ การมีส่วนร่วมกับกลุ่ม การมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม ทีมพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ประจ าแหล่งฝึก และคนในชุมชน ฯลฯ.  

๒.๒  ประเมินทักษะการปฏิบัติงานจากการสังเกตและติดตามการปฏิบัติงานในชุมชน (วินิจฉัยชุมชน)  การฝึก
ปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน การฝึกปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว (การเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน) การให้บริการ
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ การสอนสุขศึกษา โดยระหว่างการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาจะได้รับการประเมินและ
ค าแนะน าเพื่อพัฒนาตนเองเป็นระยะ จากอาจารย์นิเทศก่อนที่จะประเมินและให้คะแนนในแบบประเมิน 

๒.๓ ประเมินจากการตรวจสอบและฟังการน าเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาจะได้รับค าปรึกษา แนะน าเป็นระยะจากอาจารย์นิเทศ 
ก่อนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

๒.๔ ประเมินจากการน าเสนอรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

 ๓.  ความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
๓.๑ ร่วมประเมินพฤติกรรมและการฝึกปฏิบัติงาน  โดยให้ข้อมูลย้อนกลับกับอาจารย์นิเทศประจ าแหล่งฝึก

ปฏิบัติ ในระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก 
๓.๒ ร่วมประเมินผลปฏิบัติงานในชุมชน (การวินิจฉัยชุมชน ) การฝึกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน  การฝึกปฏิบัติ 

งานอนามัยครอบครัว การให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ ร่วมกับอาจารย์นิเทศประจ าแหล่งฝึก 
๓.๓ ร่วมประเมินผลการน าเสนอรายงาน การวินิจฉัยชุมชนและแผนที่   อนามัยโรงเรียน  กรณีศึกษาผู้ป่วย

ร่วมกับอาจารย์นิเทศประจ าแหล่งฝึก 
๓.๔ ร่วมประเมินผลจากการตรวจสอบแผนการสอนสุขศึกษาและฟังการสอนสุขศึกษาของนักศึกษา ร่วมกับ

อาจารย์นิเทศประจ าแหล่งฝึก  
 

 ๔.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติต่อการประเมินนักศกึษา 
๔.๑   ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักศึกษาร่วมกับอาจารย์นิเทศและ

อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก 
๔.๒    รวบรวมคะแนนและวิเคราะห์ผลการประเมินนักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ เพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ 
 พยาบาลอนามัยชุมชน 
๔.๓ น าเสนอผลการประเมินให้อาจารย์นิเทศ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและผู้บริหารวิทยาลัย 
 รับทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย 
 ชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 

๕.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่างกัน 
          หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมินจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างอาจารย์นิเทศประจ า 
แหล่งฝึกและอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึก 
ปฏิบัติของนักศึกษาและหาข้อสรุปต่อไป 
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หมวด ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

๑.  กระบวนการประเมินการฝกึประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
    ๑.๑  นักศึกษา 

(๑)   ประเมินผลรายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนภาพรวม ในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์
ของรายวิชา การจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ การเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่
ดีในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของอาจารย์นิเทศ  การจัดแหล่งฝึกเหมาะสมมีความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ บุคลากร แกนน าในชุมชน สถานที่ทั้งในสถานบริการและในชุมชน  การมอบหมาย
งานและระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ  และความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพยาบาลอนามัย
ชุมชน  

(๒)   ประเมินผลอาจารย์นิเทศวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในด้านการชี้แจงวัตถุประสงค์ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การให้ค าแนะน าความรู้และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม การให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมและรับทราบผลการประเมินของตนเอง  รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาในด้าน
ความมีมนุษยสัมพันธ์  บุคลิกภาพและความตรงต่อเวลาในระหว่างการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

(๓) แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่ม และอาจารย์ประจ าวิชา ทั้ง
ระหว่างการฝึกและหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการ
จัดฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้ดีขึ้น 

 
๑.๒  อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึกที่ช่วยดูแลการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาลอนามัยชุมชน 

(๑) ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวม ว่าบรรลุผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามรายวิชาหรือไม่ 

(๒)  ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบตัิการพยาบาลอนามัยชุมชนเก่ียวกับความพอเพียงของแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความ
เหมาะสมของผู้บริการ 

(๓) ประเมินการท าหน้าที่ของอาจารย์พี่เลี้ยงเอง 
(๔) ประเมินเกณฑ์การประเมิน แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 

 
๑.๓ อาจารย์นิเทศที่ดูแลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

(๑)  ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุวัตถุประสงค์การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชนหรือไม่ 

(๒)  ประเมินผลการจัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนเก่ียวกับความครอบคลุมและ
เพียงพอตามความต้องการขั้นต่ าที่สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึกปฏิบัติ ความ
ร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับ
จากอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติ 

(๓)  ประเมินการท าหน้าที่ของอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
(๔)  ประเมินเกณฑ์การประเมิน และกระบวนการประเมิน 
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๑.๔  อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม ่
๑)  ประเมินผลการสอบรวบยอดก่อนจบวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น 
๒)   ประเมินผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
๒)  ติดตามผลสมรรถนะบัณฑิตจบใหม่ที่ท างานในหน่วยงานที่เก่ียวกับการพยาบาลอนามัยชุมชนทั้งจาก

ตัวบัณฑิตเอง ผู้รับบริการและผู้ใช้บัณฑิต 
 
๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชนสรุปผลการประเมินภายใน ๑ สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการประเมิน และน าเสนอกลุ่มวิชาเพื่อตรวจสอบและวางแผน
ปรับปรุงการฝึกปฏิบัติในรายวิชานี้ต่อไป โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อจัดท ารายงาน  มคอ.๖  ให้เสร็จภายใน 
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 
๓.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

 อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มเตรียมคะแนนและเกรดนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบจากการประเมินราย
กิจกรรมต่าง และตรวจสอบรายงาน เอกสารที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนดในรายวิชา และส่งมอบคะแนนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนรวบรวมผลการประเมิน เพื่อจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาของนักศึกษาทั้งชั้นปี โดยตรวจสอบกับ มคอ ๔ และส่งให้หัวหน้ากลุ่มวิชา และคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์และให้ข้อเสนอในการปรับปรุงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่อไป 
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 รายวิชา การฝึกปฏิบตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน    วทิยาลยัพยาบาลและสขุภาพ  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา ( 1/05/2564)  
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

   ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง     
 

รายวิชา/ผลการเรยีนรู ้
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้

๓. ทักษะ
ทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
NSG ๔๓๐๘ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน                             

 

 

 
 


