รายละเอียดของการฝ
ดของ กประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลชุมชน
(Community
Community Health Nursing Practicum
Practicum)

รหัสวิชา 6074802

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดของการฝกประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชาคณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่1ขอมูลทั่วไป
1รหัสและชื่อรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (6074802) (Community Health Nursing Practicum)
2 จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
3(0-12-0)
3หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนวิชาบังคับกลุมวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
4อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ดร.อรนุช
ชูศรี
อ.ปณวัตรสัน ประโคน
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อ.ดร.เพชรรัตน เจิมรอด
อ.รังสรรค
มาระเพ็ญ
อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย
อ.ดร.อรนุช
ชูศรี
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
อ.วิวินท
ปุรณะ
อ.ปณวัตร
สันประโคน
5 ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3ปการศึกษา 2560
6วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
5 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่2จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
1) ใหการพยาบาลแกบุคคลที่มีภาวะสุขภาพปกติ ผูที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพ ผูปวย และ
ให ก ารดู แ ลครอบครั ว โดยใช แนวคิ ด ทฤษฏี ท างการพยาบาล การดู แ ลแบบองค ร วม
กระบวนการพยาบาล การพยาบาลชุ ม ชน การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพและสาขาวิ ช าที่
เกี่ยวของเปนฐานคิด
2) ประเมินและแกไขปญหาสุขภาพชุมชนโดยเนนการสรางเสริมสุขภาพ การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเพิ่มศักยภาพของชุมชน ประชาชนและแกนนําชุมชน การประยุกตใช
ทรัพยากรในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Team) ภาคีสุขภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) ประเมินโรงเรียน การแกไขปญหาสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
4) ประเมินสภาพแวดลอมและสิ่งคุกคามดานสุขภาพ (Occupational health hazards)
ในสถานประกอบการ
5) สื บ ค น วิ เ คราะห และประมวลผลขอ มู ล ด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Computer and Information Literacy)
2.วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณภาคสนามครบถวนรวมกับบูรณาโดยการนําการเรียนการสอนใน
วิชาวิจัยทางการพยาบาลมาพัฒนาผูเรียนใหมีประสบการณผลลัพธการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในความเปนพลโลกของศตวรรษ21
หมวดที่3การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ผลการเรียนรู
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรู
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรก ชี้ใหเห็น
 4.1.1.มีความรูความ
เขาใจในหลักศาสนา ทฤษฎีจริย ยกตัวอยางประกอบเพื่อการ
วิเคราะหประเด็นคุณธรรม
ศาสตร และหลักจริยธรรมและ
จริยธรรมในการประชุมปรึกษา
จรรยาบรรณวิชาชีพ
 4.1.2.สามารถควบคุม กอนและหลัง (pre and post
conference) การฝกปฏิบัติการ
ตนเอง แยกแยะความถูกตอง
ดูแลบุคคล ครอบครัว และ
ความดีและความชั่วได
ชุมชน
 4.1.3.เคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 2) สอดแทรก ชี้ใหเห็น

วิธีการประเมินผล
1) การสังเกต
2) การประเมินโดยอาจารย
(แบบประเมินผลการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม)
3) การสะทอนคิด

ผลการเรียนรู

กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรู
และตระหนักในความแตกตางทาง ยกตัวอยางประกอบเพื่อการ
วัฒนธรรม
วิเคราะหประเด็นคุณธรรม
4.1.4.มีความรับผิดชอบตอตนเอง จริยธรรมระหวางการฝก
และผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการพยาบาลรวมกับทีม
สุขภาพและกลุมแกนนําในหนวย
 4.1.5.มีความกตัญู
บริการสุขภาพ ชุมชนและ
เสียสละซื่อสัตย และมีวินัย
โรงเรียนหรือสถานประกอบการ
 4.1.6.มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพและสามารถจัดการกับ
ปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
และการปฏิบัติงาน
 4.1.7.เปนแบบอยางที่ดี
ตอผูอื่นทั้งการดํารงตน และการ
ปฏิบัติงาน8.สงเสริมใหผูปวย/
ผูใชบริการไดรับรูและเขาใจสิทธิ
ของตนเอง
4.2 ความรู
1) มอบหมายใหศึกษาคนควา
 4.2.1.มีความรูความ
เขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่ องคความรูที่เกี่ยวของกับการฝก
ภาคปฏิบัติในชุมชนเพื่อสราง
เปนพื้นฐานชีวิตและทาง
เสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกัน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
โรค รักษา พยาบาล และฟนฟู
 4.2.2.มีความรูความ
เขาใจในสาระสําคัญของศาสตร สภาพ แกครอบครัวที่สมาชิก
ครอบครัวมีภาวะสุขภาพปกติ มี
และศิลปะทางการพยาบาล
ความเสี่ยงดานสุขภาพ และมี
 4.2.3.มีความรูความ
ผูปวย
เขาใจในสาระสําคัญของ
2) มอบหมายงานใหสํารวจชุมชน
กระบวนการพยาบาล และ
กระบวนการแกปญหาสุขภาพ เพื่อวิเคราะหและคนหาโอกาสใน
การขับเคลื่อนสังคมสรางเสริม
 4.2.4.มีความรูความ
สุขภาพโดยจัดทําโครงการที่เนน
เขาใจในกระบวนการวิจัยและ
การมีสวนรวมของประชาชน
การบริหารจัดการองคกร
3) การตรวจสุขภาพนักเรียน
 4.2.5.มีความรูในการใช
การสํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
และสุขาภิบาลอาหาร เพื่อ
สารสนเทศทางการพยาบาล
วิเคราะหปญหาสุขภาพนักเรียน
 4.2.6.มีความรูความ
และปญหาดานสุขาภิบาล

วิธีการประเมินผล

1) การสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการพยาบาล (แบบ
ประเมินคุณภาพปฏิบัติการ
พยาบาล)
2) การประเมินคุณภาพของ
รายงานการศึกษาครอบครัว
ชุมชน โรงเรียน และสถาน
ประกอบการ
3) การสอบ กอน และ หลัง การ
ฝกภาคปฏิบัติ

ผลการเรียนรู
เขาใจในวัฒนธรรม สถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
โลก

4.3 ทักษะทางปญญา
 4.3.1.เขาใจตนเอง รู
จุดออนจุดแข็งของตนเอง เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาตนเอง
 4.3.2.สามารถสืบคน
และวิเคราะหขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
 4.3.3.สามารถนําขอมูล
และหลักฐานไปใชในการอางอิง
และแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
 4.3.4.สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบโดยใชองคความรู
ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ
รวมทั้งใชประสบการณเปนฐาน
 4.3.5.สามารถใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
และการวิจัย มาใชในการ
แกปญหา
 4.3.6.สามารถแกไข
ปญหาอยางเปนระบบและ

กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรู
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอาหาร
ที่สงผลตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของนักเรียน เพื่อจัดทํา
โครงการแกไขและสรางเสริม
สุขภาพ
4) จัดประสบการณศึกษาดูงาน
อาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการเพื่อสํารวจ (Walk
through Survey) ความเสี่ยง
ดานสุขภาพ และนําเสนอ
แผนการสรางเสริมสุขภาพใน
โรงงานอุตสาหกรรม

วิธีการประเมินผล

1) การมอบหมายงานและหนาที่
ความรับผิดชอบ
2) การแบงกลุมการเรียนรู
3) การวิเคราะหเหตุปจจัยและ
ผล (Cause and Effect) ใน
การศึกษาชุมชน และ การ
สรุปผลการเรียนรูดวยแผนที่
ความคิด

1) การสังเกตพฤติกรรม (แบบ
ประเมินทักษะทางปญญา)
2) ประเมินวิธีวิเคราะหเหตุปจจัย
และผล (Cause and Effect)
เพื่อการแกปญหาดานสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนจากรายงานประกอบการ
ฝกภาคปฏิบัติ (แบบประเมิน
คุณภาพรายงาน)
3) การสะทอนคิด

ผลการเรียนรู
สรางสรรค
4.4 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.4.1.มีมุมมองดานบวก
ตอผูอื่น มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพ และการสื่อสาร
ทางบวกกับผูเรียน ผูสอน
ผูใชบริการและผูรวมทีมสุขภาพ
 4.4.2.สามารถทํางาน
เปนทีมในบทบาทผูนําและผูตาม
อยางมีความสุข
 4.4.3.สามารถแสดง
ภาวะผูนําในการตัดสินใจเฉพาะ
หนาและในการผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางบวก
 4.4.4.มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
วิชาชีพและ สังคมอยางตอเนื่อง
4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.5.1.สามารถ
ประยุกตใชหลักตรรกะ
คณิตศาสตรและสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล
 4.5.2.สามารแปลงขอมูล
ใหเปนขาวสารที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตอการสื่อสาร และ
ถายทอดแกบุคคลและกลุมคน
รวมทั้งสามารถแปลความหมาย
ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
 4.5.3.สามารสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษทั้งการพูด
การอาน การเขียน ไดอยางมี

กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล

1) การมอบหมายงานรายบุคคล
และเปนกลุม
2) การปฏิบัติงานรวมกับ
พยาบาลอนามัยโรงเรียน ทีม
สุขภาพในชุมชนและองคกร
ชุมชน

1) การสังเกต ใชแบบประเมิน
และประเมินโดยอาจารย เพื่อน
และ พยาบาลแหลงฝก
2) ประเมินและเปรียบเทียบ
ผลสําเร็จของงานที่มอบหมายกับ
ชวงระยะเวลาที่กําหนด
3) ประเมินกระบวนการกลุม
(Group process)
4) การสะทอนคิด

1) การสํารวจและวิเคราะหขอมูล
จากการสํารวจชุมชน การ
พยาบาลอนามัยโรงเรียน
การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
2) การจัดทําและนําเสนอ
รายงานการศึกษาชุมชน การ
พยาบาลอนามัยโรงเรียน และ
การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
3) การนําเสนอรายงาน

1) รายงานที่แสดงผลการ
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทาง
สถิติและระบาดวิทยา การ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปคอมพิวเตอร การ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
โดยใชเทคนิคการนําเสนอ และ
ใชสื่อผสม
2) การอางอิงชื่อฐานขอมูลระบบ
เครือขายในรายงานการศึกษา
ครอบครัวและชุมชน
3) ประเมินคุณภาพการสื่อสาร
ขอมูลเชิงวิชาการตามเกณฑที่
กําหนด (มีแบบประเมิน)

ผลการเรียนรู
ประสิทธิภาพ
 4.5.4.สามารถใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานที่
จําเปน
 4.5.5.รูจักเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตในการ
สืบคนขอมูลและจัดการขอมูล
4.6 ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
 4.6.1.สามารถปฏิบัติ
ทักษะการพยาบาลอยางเปนองค
รวมโดยประยุกตใชศาสตร และ
ศิลปะทางการพยาบาล
 4.6.2.สามารถปฏิบัติการ
สรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค การรักษาพยาบาล การ
บําบัด และการบรรเทาอาการ
และการฟนฟูสุขภาพแก
ผูใชบริการทุกสภาวะการ และทุก
ชวงวัย
 4.6.3.สามารถปฏิบัติการ
พยาบาลดวยความเมตตากรุณา
และเอื้ออาทร
 4.6.4.สามารถปฏิบัติการ
พยาบาลโดยคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
 4.6.5.แสดงภาวะผูนําใน
การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ
ทางคลินิก และในการทํางาน
รวมกับสหวิชาชีพ หรือชุมชน

กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล

จัดประสบการณใหไดฝก
ภาคปฏิบัติดังตอไปนี้
ประเมินโดยการสังเกตในขณะ
1)ปฏิบัติการพยาบาลในหนวย
นิเทศการฝกปฏิบัติ (มีแบบ
(setting) ตอไปนี้ ครอบครัว
ประเมินปฏิบัติการพยาบาล)
ชุมชน โรงเรียน
2)ศึกษาดูงานในสถานประกอบ
การ
3) การศึกษาผูปวยเฉพาะราย
กรณี
4) การจัดทําโครงการ
5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
6)อภิปรายกลุมและถอดบทเรียน

หมวดที่4ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดยนํากรอบแนวคิดทางการพยาบาล วิทยาการระบาด การสราง
เสริมสุขภาพ และ/หรือ ทฤษฏีอื่นที่เลือกสรรมาใชในการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว กลุมคนและชุมชน
เนนการปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลรวมกับชุมชน และสหวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
Provide students an opportunity to integrate nursing concepts, epidemiology,
health promotion, and related theories through nursing process in caring of individuals,
families, communities and those in school and work place; emphasizing on cultureal
diversities, the mobilization of community assets and the participation of community and
health team
2. กิจกรรมของนักศึกษา
ฝกปฏิบัติการพยาบาลในหนวย (Setting) ตางๆ ดังตอไปนี้
2.1การพยาบาลบุคคลและครอบครัว (Individual and family nursing) โดย
1) วางแผนการเยี่ยมบาน โดยการรวบรวมขอมูลสุขภาพของครอบครัวที่เยี่ยมการตรวจ
รางกาย
2) การเยี่ยมบาน ใหการพยาบาลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาพ
ปญหา และความตองการของบุคคลและครอบครัว
3) ประเมินผลการเยี่ยมบาน สงตอขอมูลเพื่อการเยี่ยมครั้งตอไป
2.2 การพยาบาลชุมชน (Community Nursing) โดย
1) วินิจฉัยปญหาชุมชนไดแก การสํารวจชุมชน การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ การสราง
สัมพันธภาพกับชุ มชน การศึกษาชุ มชนและแหลงทรัพยากร การทําแผนที่เดิ นดิ น การสรางเครื่องมือ
สํ ารวจชุ มชน การวางแผนและเก็ บ รวบรวมขอ มูล ปฐมภู มิ จั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารของนั กศึก ษาตลอด
ระยะเวลาฝกปฏิบัติ Gantt chart
2) การกําหนดปญหา หรือระบุปญหาโดยเทียบกับตัวชี้วัด Indicators เชน healthy
Thailand,จปฐ เปนตน
3) ทํา priority setting ปญหารวมกับชุมชน
4) สรางเครื่องมือในการหาสาเหตุของปญหา
5) เก็บขอมูลตามกลุมเปาหมายและวิเคราะหตรวจสอบ
6) วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชวิทยาการระบาดในการวิเคราะห
7) สรางโยงใยแหงเหตุของปญหาที่แทจริง (actual web of causation)
8) จัดโครงการบริการสุขภาพในชุมชนอยางนอย 1 ครั้ง
9) ติดตามและประเมินผลดําเนินการ
2.3 การพยาบาลอนามัยโรงเรียน (School Health Nursing)โดย
1) การประเมินภาวะสุขภาพ ไดแก การตรวจสุขภาพ โดยใชทาตรวจ 10 ทาการวัด
สายตาการประเมินภาวะโภชนาการการบันทึกในสมุดสุขภาพ
2) ใหภูมิคุมกันโรค
3) ประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

4) ประเมินสุขาภิบาลอาหารและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
5) ใหการพยาบาล ชวยเหลือ และจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสอนสุขศึกษา
6) นําเสนอสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมสุขาภิบาลอาหารและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
7) ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.4 การพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nursing) ศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ใช แบบสํ ารวจ) และนํ าเสนอแผนงานสรางเสริ มสุขภาพใน
สถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
รายงานเดี่ยว ประกอบดวย
1) รายงานการศึกษาครอบครัว (family study) จํานวน 1ฉบับ

กําหนดสง

-รายงานฉบับสมบูรณสงใน
วันสุดทายของการฝกภาค
ปฏิบัติ
2) แผนการสอนและสื่อการสอน (เชน ภาพพลิก แผนปลิว) ในครอบครัวที่ -1 วันกอนวันสอนใน
ใหการพยาบาลที่บาน (family study)จํานวน 1 ฉบับ
ครอบครัวที่ใหการพยาบาล
ที่บาน
รายงานกลุม ประกอบดวย
-รายงานฉบับสมบูรณสงใน
1) รายงานการศึกษาชุมชน จํานวน 1 ฉบับ
วันสุดทายของการฝกภาค
2) รายงานอนามัยโรงเรียนจํานวน 1 ฉบับ
ปฏิบัติ
3) รายงานศึกษาดูงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ จํานวน 1 ฉบับ
ชิ้นงานสรางสรรค กลุมละ 1 ชิ้น
-วันนําเสนอขอมูลการ
(รายงาน ผัง/กรอบแนวคิดในการผลิตชิ้นงานสรางสรรค)
วินิจฉัยชุมชนที่ศูนยฝก
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
การสอบลงกอง (OSCE) ในสัปดาหสุดทายของการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5.1 รวมวางแผนกิจกรรมสําหรับการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
5.2 ปฐมนิเทศในหนวยบริการสุขภาพ
5.3 รวมใหความรู คําแนะนํา ในการฝกภาคปฏิบัติ
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
6.1 ใหความรูในคลินิก (Clinical Teaching)
สอน แนะนํา ใหการปรึกษา สาธิต
6.2 ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติการพยาบาล
6.3 ประสานงานกับแหลงฝกภาคปฏิบัติ

6.4 วางแผนกิจกรรมสําหรับการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
6.5 ประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและเปนกลุม
6.6 นํานักศึกษาดูงานดานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
6.7 จัดสอบเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
7.1 อาจารยนิเทศรวมกันวางแผนการฝกภาคปฏิบัติ
7.2 อาจารยนิเทศติดตามการฝกภาคปฏิบัติ โดย สัดสวน อาจารย ตอ นักศึกษา 1:7-8 คน
7.3 อาจารยนิเทศประเมินความกาวหนาของการฝกปฏิบัติและรายงานทุก 1-2 สัปดาห
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
8.1 พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพในหนวยบริการสุขภาพที่เปนแหลงฝกภาคปฏิบัติ
8.2พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการที่เปนแหลงศึกษาดูงาน
8.3 ความรวมมือของ ครอบครัว ชุมชน และ โรงเรียนและ การมีสวนรวมของชุมชน
8.4หอง Conference และ/หรือ พรอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
หมวดที่5การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
1.1ชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุข 30(วัดเจาอาม),
ศูนยบริการสาธารณสุข 31(เอิบ - จิตร ทังสุบุตร), ศูนยบริการสาธารณสุข 49 (วัดชัยพฤกษมาลา) สังกัด
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
2.การเตรียมนักศึกษา
2.1การปฐมนิเทศรายวิชาในวันแรกของการฝกภาคปฏิบัติ
2.2 การมอบหมายใหนักศึกษาทบทวนวิชาการพยาบาลชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ ระบาด
วิทยา ระบบสุขภาพและการพยาบาล เปนตน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
3.1การเตรียมตนเอง ในดานองคความรู สุขภาพ
3.2 การประชุมกลุมเพื่อระดมสมอง อภิปราย และสรางความเขาใจที่ตรงกันในแนวทางการจัด
ประสบการณการเรียนรู การติดตามผลการเรียนรู และการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
4.1 ประสานงานกับหัวหนาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพของแหลงฝกเพื่อสรางความเขาใจใน
วัตถุประสงคของรายวิชา สถานที่ในชุมชน เชน ชุมชน โรงเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน และ วิธีการ
ประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

4.2 ประสานงานกับผูบริหารสถานประกอบการเพื่อจัดประสบการณการศึกษาดูงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
5. การจัดการความเสี่ยง
5.1 การทบทวนความรูกอนการฝกภาคปฏิบัติ
5.2 การนิเทศนักศึกษาอยางใกลชิด โดยควบคุมใหสัดสวนอาจารย ตอ นักศึกษาเปนไปตามเกณฑ
1: 7-8 คน
5.3 การประสานงานกับแหลงฝกและชุมชน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
หมวดที่6การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมินผล
ดาน
1. คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติการพยาบาลประกอบดวย
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลและครอบครัว
 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน
3. คุณภาพรายงาน ประกอบดวย
 รายงานการศึกษาชุมชน
 รายงานการศึกษาครอบครัว
 รายงานการพยาบาลในโรงเรียน
 รายงานการศึกษาดูงานอาชีวอนามัย
 แผนการสอนและสื่อการสอน
4. การนําเสนอรายงานการศึกษาชุมชน
5. ชิ้นงานสรางสรรค (ชิ้นงาน+รายงาน)
6.สอบ OSCE
รวม

น้ําหนัก(รอยละ)
10
30
15
10
5
35
10
10
5
5
5
5
5
15
100

เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คะแนน
90–100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
1-49

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1การนิเทศติดตาม
2.2 การประเมินคุณลักษณะดาน คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ความรู คุณภาพการนําเสนอรายงาน
2.3 การสอบเมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ
3.ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
วางแผนการจัดประสบการณ นิเทศการฝกปฏิบัติ
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
4.1 วางแผนการฝกภาคปฏิบัติ และประสานงานกับแหลงฝก
4.2 สรางแบบประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ
4.3 นิเทศติดตามการฝกภาคปฏิบัติ
4.4 ประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติและประเมินผลรายงานประกอบการฝกภาคปฏิบัติ ของ
นักศึกษากลุมที่รับผิดชอบ
4.5 รวมสรางแบบทดสอบสอบรวบยอด (OSCE) เมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ
4.6 รวมคุมการสอบรวบยอด (OSCE) เมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติใหเปนไปตามกําหนด
4.7 รวมประเมินผลการสอบรวบยอด (OSCE) เมื่อสิ้นสุดการฝกภาคปฏิบัติ
4.8 รวมประเมินผลการเรียนรูในภาพรวมและการตัดเกรด
5.การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
นําผลการประเมินและสรุปผลการประเมินที่แตกตางเขาที่ประชุมอาจารยสาขาการพยาบาล
ชุมชนและที่ประชุมกรรมการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1.กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ
1.1นักศึกษา ประเมินโดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน (นักศึกษาประเมินอาจารยระบบ
Online) ประเมินแหลงฝก ประเมินน้ําหนักคะแนนการประเมินผลรายวิชา และประเมินรายการประเมิน
(Check list) ของอาจารย
1.2 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม ประเมินโดยใชแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญและที่สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.3อื่นๆ เชนบัณฑิตจบใหม
วิเคราะหจากผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนติดตาม
สอบถามความพึงพอใจในสมรรถนะของนักศึกษาจากผูใชบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 นําผลสรุปการประเมินการจัดการเรียนการสอนจากการประเมินของนักศึกษา แหลงฝก และ
อาจารยประเมินตนเองเขาที่ประชุมอาจารยสาขาการพยาบาลชุมชนและที่ประชุมกรรมการวิชาการคณะ
พยาบาลศาสตร
2.2 สอบถามความคาดหวังในสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพจากผูใชบัณฑิต
2.3 นําผลการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาเสนอคณะกรรมการทวนสอบเพื่อคนหาโอกาส
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล
2.4 มอบหมายอาจารยทุกทานสรุปผลการประเมินเพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชารวบรวม
เพื่อการทวนสอบและจัดทํารายงาน มคอ.6 ภายใน 30 วัน
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กําหนดการศึกษา
การศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนจํานวน 27 วัน แบงกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ออกเปน 2 รุน รุนละ 3 กลุม ฝกปฏิบัติในชุมชนซึ่งอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยบริการ
สาธารณสุข 30(วัดเจาอาม), ศูนยบริการสาธารณสุข 31(เอิบ - จิตร ทังสุบุตร), ศูนยบริการสาธารณสุข 49
(วัดชัยพฤกษมาลา) สังกัดสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
การดูแลบุคคลที่เจ็บปวยในครอบครัวและชุมชน
1. ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลที่เจ็บปวยและบุคคลในครอบครัว (family study) จํานวน 1
ครอบครัวโดยคนหาบุคคลที่เจ็บปวยที่อาศัยในชุมชนที่ศึกษา
2. วินิจฉัยทางการพยาบาลและวางแผนการพยาบาล
3. เขียนแผนการสอนสุขศึกษา
4. ใหการพยาบาลและใหสุขศึกษาเฉพาะรายอยางนอยจํานวน 1 ครั้ง
5. ประเมินผล และสงตอบุคคลที่เจ็บปวยใหไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง
การดูแลสุขภาพชุมชน
1. วินิจฉัยปญหาชุมชนไดแก การสํารวจชุมชน การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ การสรางสัมพันธภาพกับ
ชุมชน การศึกษาชุมชนและแหลงทรัพยากร การทําแผนที่เดินดิน การสรางเครื่องมือสํารวจชุมชน
การวางแผนและเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จัดทําแผนปฏิบัติการของนักศึกษาตลอดระยะเวลา
ฝกปฏิบัติ Gantt chart
2. การกําหนดปญหาหรือระบุปญหาโดยเทียบกับตัวชี้วัด Indicators เชน healthy Thailand ,
จปฐฯลฯ
3. ทํา priority setting ปญหารวมกับชุมชน
4. สรางเครื่องมือในการหาสาเหตุของปญหา
5. เก็บขอมูลตามกลุมเปาหมายและวิเคราะหตรวจสอบ
6. วิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชวิทยาการระบาด
7. สรางโยงใยแหงเหตุของปญหาที่แทจริง (actual web of causation)
8. จัดโครงการบริการสุขภาพในชุมชนอยางนอย 1 ครั้ง
9. ติดตามและประเมินผลดําเนินการ

อนามัยโรงเรียน
1. การประเมินภาวะสุขภาพ ไดแก การตรวจสุขภาพ โดยใชทาตรวจ 10 ทาการวัดสายตา การ
ประเมินภาวะโภชนาการการบันทึกในสมุดสุขภาพ
2. ประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
3. ประเมินสุขาภิบาลอาหารและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
4. ใหการพยาบาล ชวยเหลือ และจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสอนสุขศึกษา
5. นําเสนอสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมสุขาภิบาลอาหารและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อาชีวอนามัย
ดูงานการใหบริการอาชีวอนามัยอยางนอย 1 ครั้งประกอบดวย
1. ใชแบบประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน
2. เดินสํารวจสถานประกอบการเบื้องตน walk though survey
3. รายงานสรุปผลการสํารวจและแนวทางแกไขตอสถานประกอบการ
ประสบการณการพยาบาลเฉพาะที่กําหนดเกณฑ
1. การดูแลบุคคลที่เจ็บปวยในครอบครัวและชุมชน
-ใหการพยาบาลและใหสุขศึกษาเฉพาะรายอยางนอยจํานวน 1 ครั้ง
2.การดูแลสุขภาพชุมชน
-จัดโครงการบริการสุขภาพในชุมชนอยางนอย 1 ครั้ง
3.อนามัยโรงเรียน
-การประเมินภาวะสุขภาพ อยางนอย 1 ครั้ง
-ประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 ครั้ง
-ประเมินสุขาภิบาลอาหารและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
-จัดโครงการเพื่อแกไขปญหาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
4.อาชีวอนามัย
-ดูงานการใหบริการอาชีวอนามัยอยางนอย 1 ครั้ง
รายงานประกอบการฝกปฏิบัติ
1.รายงานเดี่ยว ประกอบดวย
1.1 รายงานการศึกษาครอบครัว (family study) จํานวน 1ฉบับ
1.2 แผนการสอนและสื่อการสอน ในครอบครัวที่ใหการพยาบาลที่บาน (family study)
จํานวน 1 ฉบับ
2.รายงานกลุม ประกอบดวย
2.1 รายงานการศึกษาชุมชน จํานวน 1 ฉบับ
2.2 รายงานอนามัยโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ
2.3 รายงานศึกษาดูงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ จํานวน 1 ฉบับ
2.4 ชิ้นงานสรางสรรค จํานวน 1 ฉบับ

การนําเสนอผลงาน
1. นําเสนอรายงานการศึกษาอนามัยโรงเรียน เปนกิจกรรมกลุม ในวันสุดทายของการฝกปฏิบัติ
สถานที่ในการนําเสนอพิจารณาตามความเหมาะสม
2. นําเสนอรายงานการศึกษาชุมชน เปนกิจกรรมกลุม โดยใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาชุมชน
ในวันสุดทายของการฝกปฏิบัติ สถานที่ในการนําเสนอพิจารณาตามความเหมาะสม และควรใหชุมชนได
เขารวมรับฟงดวย
วิธีการเรียนการสอน
1. สาธิต
2. ศึกษาดูงาน
3. ปฏิบัติการพยาบาล
4. อภิปรายกลุมและถอดบทเรียน
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
6. การจัดทําโครงการ
7. การศึกษาผูปวยเฉพาะรายกรณี
สถานที่ฝกปฏิบัติ
ชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุข 30(วัดเจาอาม),
ศูนยบริการสาธารณสุข 31(เอิบ - จิตร ทังสุบุตร), ศูนยบริการสาธารณสุข 49 (วัดชัยพฤกษมาลา) สังกัด
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
การแตงกาย
นักศึกษาทุกคนตองแตงกายดวยชุดฟอรมพยาบาลชุมชน(สีฟา) สวมรองเทาสีดําไมมีลวดลาย
หรือสีอื่นปน ติดปายชื่อแสดงตน ไมสวมเครื่องประดับ ยกเวนนาฬิกา ตามระเบียบของคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระเบียบการศึกษา
เวลาในการฝกปฏิบัติ
วันจันทร-พุธเวลา 8.00 -17.00 น.
ประสบการณที่นักศึกษาไดรับ
นักศึกษาตองไดรับประสบการณตามตารางหมุนเวียนของภาควิชาฯ และมีเวลาฝกปฏิบัติไม
นอยกวารอยละ 90
การทดสอบ
สอบ OSCE ในวันสุดทายของการศึกษา
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประเมินวันสุดทายหลังการสอบ OSCE เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน
ประสบการณที่ไดรับและขอเสนอแนะ

กําหนดการปฐมนิเทศวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 8ม.ค. - 15มี.ค. 2561
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 27 มี.ค. – 31 พ.ค. 2561
วันที/่ เวลา
8 ม.ค.2561 และ19 มี.ค.2561
08.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.
9 ม.ค.2561 และ 20 มี.ค.2561
08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.
10 ม.ค.2561และ21 มี.ค. 2561
08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

รายการ
สอบกอนขึ้นฝกปฏิบัติ
ปฐมนิเทศรายวิชาและจัด
กระเปาเยี่ยมบาน
ปฐมนิเทศโดยผูอํานวยการกอง
พยาบาลสาธารณสุข สํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร
ปฐมนิเทศและแนะนําระบบ
บันทึกขอมูลครอบครัวของ
ศูนยบริการสาธารณสุข

คณาจารยสาขาการพยาบาล
ชุมชน
คณาจารยสาขาการพยาบาล
ชุมชน
คณะพยาบาลจากศูนยบริการ
สาธารณสุข
คณาจารยสาขาการพยาบาล
ชุมชน

ปฐมนิเทศและแนะนําระบบ
บันทึกขอมูลครอบครัวของ
ศูนยบริการสาธารณสุข (ตอ)
Wind Shield แยกตามศูนยการ คณะพยาบาลจากศูนยบริการ
ฝกปฏิบัติ
สาธารณสุข
คณาจารยสาขาการพยาบาล
ชุมชน
- อภิปรายประเด็นการสอบ
คณาจารยสาขาการพยาบาล
- พบอาจารยนิเทศนประจํากลุม ชุมชน

6
12-14

ปฐมนิเทศแนะนําแหลงฝก

ฝกปฏิบัติวชิ าปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
อ.ดร.เพชรรัตน เจิมรอด
อ. ณัฐรพี ใจงาม

26

8
27

28

5

7

สอบ OSCE ประเมินรายวิชา

5
5-7

มี.ค
9
6

นําเสนอผลการศึกษาชุมชน

4
29-31

สรุปการสํารวจชุมชนและสงตอ case ใหกับเจาของพื้นที่

10

3
22-24

กพ.
7
19-21

ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ*

8

ปฐมนิเทศแนะนํารายวิชา

กลุม 1
1น.ส.นัทชลิดาอรรคบุตร
2นายนวพลไชยวงค
3น.ส.ณัฐธิดาปญญาวงศ
4น.ส.อมรรัตนมาทายน้ํา
5น.ส. มนันยาสียางนอก
6น.ส. นภัสสรใจงาม
7น.ส. ปยาภรณชะนุดรัมย
8น.ส. ศรัญญาขุนอินทร
กลุม 2
1น.ส. ปฏิญญาสีมาคาม
2น.ส.จุไรวรรณตวยกระโทก
3น.ส. วิชุดาสามารถ
4น.ส. นันทิยาภรณสวัสดิ์นที
5น.ส.รุจิรานาจังหาร
6นายณัฐพลคําหวาน
7น.ส. นันทิกานตดอกพวง
8น.ส. สวรรยาพิมพจันทร

1
9

ม.ค.
2
15-17

ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน*

ชื่อ – สกุล

จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสุขภาพในโรงเรียน*

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชาปฏิบัติการชุมชน
กลุมที่1 ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 8 มกราคม 2561 - 7 มีนาคม 2561

5
5-7

6
12-14

26

8
27

28

5

ปฐมนิเทศแนะนําแหลงฝก

อ. รุงนภา ปองเกียรติชัย
อ. วิวินท ปุรณะ

ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน*

ฝกปฏิบัติวชิ าปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

7

สอบ OSCE ประเมินรายวิชา

4
29-31

มี.ค
9
6

นําเสนอผลการศึกษาชุมชน

10

3
22-24

กพ.
7
19-21

สรุปการสํารวจชุมชนและสงตอ case ใหกับเจาของพื้นที่

8

ปฐมนิเทศแนะนํารายวิชา

กลุม 3
1 น.สธัญจิราศรีอุตตะ
2 น.สแพรพลอยสันดี
a. น.สอมรรัตนจันทะคาม
4 น.สเกษราราชสีหา
5 น.สกัญญาณัฐทองทา
6 นายพัฒนศักดิ์สลางสิงห
7 น.สนพวรรณรังวิเศษ
8 น.สณัฐกมลพนาภิรัตนกุล
กลุม 4
1 น.สพัชรินทรสุพรรนิช
2 น.สเจนจิราชาวงษ
3 น.สณัชชาสาริพันธุ
4 น.สธิดารัตนบงแกว
5 น.สนดาวดีคุมมณี
6 น.สพรนภาเสาเวียง
7 น.สนิตยาพันธสาย
8 น.สกนกวรรณบัวผัด

1
9

ม.ค.
2
15-17

ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ*

ชื่อ – สกุล

จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสุขภาพในโรงเรียน*

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชาปฏิบัติการชุมชน
กลุมที่ 1 ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 8 มกราคม 2561 - 7 มีนาคม 2561

5

ปฐมนิเทศแนะนําแหลงฝก

อ.รังสรรค มาระเพ็ญ
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ปณวัตร สันประโคน

ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน*

ฝกปฏิบัติวชิ าปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

7

สอบ OSCE ประเมินรายวิชา

28

มี.ค
9
6

นําเสนอผลการศึกษาชุมชน

8
27

สรุปการสํารวจชุมชนและสงตอ case ใหกับเจาของพื้นที่

8

ปฐมนิเทศแนะนํารายวิชา

กลุม 5
1 น.สกาญจนาอบภิรมย
2 น.สบุญฑริกากลอมเบี้ย
3 น.สชุลีรัตนแกวคําภา
4 นายพิริยะทองมูล
5 น.สผกาวรรณไชยธรรม
6 น.สลานนาสิทธิชัยคํา
7 น.สมัลลิกาไชยขันธุ
8 น.สเจนจิราอินัง
9 น.สภัทรวรรวรรณภพ
กลุม 6
1น.ส. วิชญากรอบรูป
2น.ส. จิตตราพรบุญนาค
3 น.ส.เจนจิราชะนะพล
4 น.ส.ณัฐกาญจนสุรัชนีนพดล
5 น.ส.กนกกาญจนเพ็ชรไม
6. น.ส.กรชนกธรรมใจ
7 น.ส.ศศิชาชมภูพนื้
8 น.ส.กาญจนาเหลือล้ํา

1
9

ม.ค.
กพ.
2
3
4
5
6
7
10 15-17 22-24 29-31 5-7 12-14 19-21 26

ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ*

ชื่อ – สกุล

จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสุขภาพในโรงเรียน*

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชาปฏิบัติการชุมชน
กลุมที่ 1 ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 8 มกราคม 2561 - 7 มีนาคม 2561

6
12-14

ปฐมนิเทศแนะนําแหลงฝก

ฝกปฏิบัติวชิ าปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
อ.รังสรรค มาระเพ็ญ
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ปณวัตร สันประโคน

26

8
27

28

5

7

สอบ OSCE ประเมินรายวิชา

5
5-7

มี.ค
9
6

นําเสนอผลการศึกษาชุมชน

4
29-31

สรุปการสํารวจชุมชนและสงตอ case ใหกับเจาของพื้นที่

10

3
22-24

กพ.
7
19-21

ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ*

8

ปฐมนิเทศแนะนํารายวิชา

กลุม 7
1 น.ส.จิรพรรณที่ดี
2 น.ส.วัชรีจิตอารี
3 น.ส.ณหทัยปสาทรัตน
4 น.ส.อารียายอดมั่น
5 น.ส.ดาลิกากันยา
6 นายพีรวิชญสุวรรณเวลา
7 น.ส.หฤทัยทองจันทร
8 น.ส.อภิญญากาลจักร
9 น.ส.กนกรัตไชยศิล

1
9

ม.ค.
2
15-17

ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน*

ชื่อ – สกุล

จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสุขภาพในโรงเรียน*

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชาปฏิบัติการชุมชน
กลุมที่ 1 ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 8 มกราคม 2561 - 7 มีนาคม 2561

*สามารถปรับเปลี่ยนวันเวลาไดตามความเหมาะสมของแหลงฝก
สัปดาหสอบกลางภาคของคณะฯวันที่ 12-16 มีนาคม 2561
วันหยุดนักขัตฤกษ
วันจันทรที่ 1 มกราคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
วันศุกรที่ 13 เมษายน 2561
วันจันทรที่ 14 พฤษภาคม 2561

หยุดวันขึ้นปใหม
หยุดวันมาฆบูชา
หยุดวันสงกรานต
หยุดวันพืชมงคล

กิจกรรมสําหรับนักศึกษา
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ 2561
วันที่.29 มีนาคม 2561
วันที่ 30 มีนาคม 2561

กีฬาสถาบันพยาบาล
สัมมนาปญหาการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นป
พิธีมอบขีดหมวกวิชาชีพ

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
วันศุกรที่ 6 เมษายน 2561
วันจันทร-อังคารที่ 16-17 เมษายน 2561
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

หยุดชดเชยวันขึ้นปใหม
หยุดวันจักรี
หยุดชดเชยวันสงกรานต
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชาปฏิบัติการชุมชน
กลุมที่ 2 ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 12 มีนาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561

7-8

8
9

15

16

21

9
22

23

สอบ OSCE ประเมินรายวิชา

ฝกปฏิบัติวชิ าปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
อ.ดร.เพชรรัตน เจิมรอด
อ. ณัฐรพี ใจงาม

7

นําเสนอผลการศึกษาชุมชน

23-25

6
30-2

สรุปการสํารวจชุมชนและสงตอ case ใหกับเจาของพื้นที่

5
18

ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ*

3
2-4

พ.ค.

จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสุขภาพในโรงเรียน*

21

2
26-28

เม.ย.
4
9-11

ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน*

19

1
20

ปฐมนิเทศแนะนําแหลงฝก

กลุม 1
1.น.ส.นิจจารียออนทรัพย
2.น.ส.กาญจนา เสนอกลาง
3.น.ส.ปยวรรณ อบฟง
4.น.ส.ณัฐกานต อุตชา
5.น.ส.ธนาภรณ บุญเพิ่ม
6.น.ส.พิมพกานต สืบทิพย
7.น.ส.ณัฏฐณิชา จุยสกูล
8.นายกฤตมุข ชวยมี
กลุม 2
1.น.ส.สุภาภรณ แกวอุดร
2.น.ส.ณัฐกานต พรหมบุตร
3.น.ส.นริศราปวงกันทา
4.น.ส.พิมพทอง วรรณวงษ
5.น.ส.นภัสสร ปานพิมพ
6.น.ส.มนัสชนก บุญศักดิ์
7.น.ส.ณัฐเรวดี สูตรประจันทร
8.น.ส.วิรัญญา เดนศักดิ์ตระกูล

มี.ค

ปฐมนิเทศแนะนํารายวิชา

ชื่อ – สกุล

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชาปฏิบัติการชุมชน
กลุมที่ 2 ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 12 มีนาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561
6
30-2

7
7-8

8
9

15

16

21

ฝกปฏิบัติวชิ าปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

ปฐมนิเทศแนะนําแหลงฝก

อ.ดร. รุงนภา ปองเกียรติชัย
อ. วิวินท ปุรณะ

9
22

23

สอบ OSCE ประเมินรายวิชา

18

5
23-25

นําเสนอผลการศึกษาชุมชน

3
2-4

สรุปการสํารวจชุมชนและสงตอ case ใหกับเจาของพื้นที่

21

2
26-28

พ.ค.

ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ*

1
20

เม.ย.
4
9-11

จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสุขภาพในโรงเรียน*

19

ปฐมนิเทศแนะนํารายวิชา

กลุม 3
1.น.ส.ชลธิชามากดาน
2.น.ส.ณิชกานตชูพยันต
3.น.ส.นนทยา บุตตะวงษ
4.น.ส.กิตติยาภรณ วิชาชัย
5.น.ส.วรรณรัตน รัตจะรันทร
6.น.ส.พิชญา มาพันนะ
7.น.ส.สุภาวดี ลอดบุญมา
8.น.ส.กรรณิกา ชฎารัมย
กลุม 4
1.น.ส.วรรณมาศ มีทรงธรรม
2.น.ส.นิศาชล ยินดี
3.น.ส.รัชนิฎา ทิพยเนตร
4.น.ส.ศิริยากร คําภักดี
5.น.ส.ตมิสา คลายมี
6.น.ส.น้ําเพชร แสวงดิลก
7.น.ส.ศศิวิมล เพ็งพิศ
8.นายอรรถพลปอมไธสง

มี.ค.

ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน*

ชื่อ – สกุล

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชาปฏิบัติการชุมชน
กลุมที่ 2 ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 12 มีนาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561
6
30-2

7
7-8

8
9

15

16

21

ฝกปฏิบัติวชิ าปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

ปฐมนิเทศแนะนําแหลงฝก

อ.รังสรรค มาระเพ็ญ
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ปณวัตร สันประโคน
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สอบ OSCE ประเมินรายวิชา
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นําเสนอผลการศึกษาชุมชน
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สรุปการสํารวจชุมชนและสงตอ case ใหกับเจาของพื้นที่
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ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ*
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พ.ค

จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสุขภาพในโรงเรียน*
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ปฐมนิเทศแนะนํารายวิชา

กลุม 5
1.น.ส.พัชรินทร เวทสม
2.น.ส.สรอยสุวรรณ กาวรรณ
3.น.ส.ขวัญสุดา ทุมพัฒน
4.น.ส.สุกัญญา ชมชาติ
5.น.ส.สุภัสสร วงคหนัก
6.น.ส.สุวิภา ยันตบุตร
7.นายธัญญธารณ จินะวงค
8.น.ส.กัญญาภัค นนทะภา
กลุม 6
1.น.ส.สุดารัตน ปฏิเวช
2.น.ส.อัญชลี ประดับศรี
3.น.ส.ชัยวิศิษฏไชยขันธุ
4.น.ส.ทอฝน นามวงษ
5.น.ส.ณัฐธิชา หาญเชิงชัย
6.น.ส.กนกวรรณคําเหมือง
7.น.ส.วรรณทิพย มูลสาร
8.น.ส.มาลีรัตน โพธิจักร

1
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เมย.

ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน*
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ฝกปฏิบัติวชิ าปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
อ.รังสรรค มาระเพ็ญ
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ปณวัตร สันประโคน
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พ.ค.
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ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียน*
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ปฐมนิเทศแนะนํารายวิชา

กลุม 7
1.น.ส.ชไมพรเบ็ญคุม
2.น.ส.บุษรินทร วรรณศรี
3.น.ส.ณัฐชา คําแกว
4.น.ส.อรอนงค เดชกัลยา
5.น.ส.สราลีปราศจาก
6.น.ส.อัฐจิมา สูนานนท
7.น.ส.ชุติมณฑน อัศวสุทธิพันธ
8.น.ส.เยาวนาฎยะมา

มี.ค.
1
20
21

นําเสนอผลการศึกษาชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางการฝกปฏิบัติงาน วิชาปฏิบัติการชุมชน
กลุมที่ 2 ฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 12 มีนาคม 2561 - 23 พฤษภาคม 2561

*สามารถปรับเปลี่ยนวันเวลาไดตามความเหมาะสมของแหลงฝก
สัปดาหสอบกลางภาคของคณะฯ วันที่ 12-16 มีนาคม 2561
วันหยุดนักขัตฤกษ
วันจันทรที่ 1 มกราคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
วันศุกรที่ 13 เมษายน 2561
วันจันทรที่ 14 พฤษภาคม 2561

หยุดวันขึ้นปใหม
หยุดวันมาฆบูชา
หยุดวันสงกรานต
หยุดวันพืชมงคล

กิจกรรมสําหรับนักศึกษา
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ 2561
วันที่.29 มีนาคม 2561
วันที่ 30 มีนาคม 2561

กีฬาสถาบันพยาบาล
สัมมนาปญหาการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นป
พิธีมอบขีดหมวกวิชาชีพ

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
วันศุกรที่ 6 เมษายน 2561
วันจันทร-อังคารที่ 16-17 เมษายน 2561
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

หยุดชดเชยวันขึ้นปใหม
หยุดวันจักรี
หยุดชดเชยวันสงกรานต
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

