คู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
(Community Health Nursing Practicum)

รหัสวิชา๔๑๗๔๔๘๒

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 255๘

คานา
การปฎิบัติการพยาบาลชุมชนเป็นรายวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญตามสมรรถนะหนึ่งของ
วิชาชีพพยาบาลมีเป้าหมายเพื่อเพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดกระบวนการการพยาบาลชุมชน วิทยาการระบาด และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้ในการ
ดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยเน้นการดูแลเอาใจใส่และการ
มีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน สถานประกอบการและโรงเรียน เน้นการปฏิบัติงานใน
บทบาทพยาบาลร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อย่างสอดคล้องกับวิถี
การดาเนินชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงกาหนดให้นักศึกษาพยาบาลฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดยประยุกต์ ใช้แนวคิดกระบวนการการพยาบาลชุม ชนเป็นฐาน โดยมี
อาจารย์ผู้สอน และพยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้สอนนิเทศให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล
นักศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้ดี เมื่อปฏิบัติตัวตามวิธีการศึกษาแบบผู้ใหญ่
(Adult Education) คือ กาหนดรูปแบบและแผนการเรียนรู้ของตนเอง (Self–Directed Learning) รู้จัก
แสวงหาทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเองจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม บัณฑิต กลุ่มเพื่อน ตาราเอกสาร
ต่างๆ ศึกษาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา และคู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเตรียมความรู้ให้พร้อม
ก่อนการปฏิบั ติการพยาบาล และสามารถนาความรู้ท างทฤษฎีไปประยุ กต์ใช้ ในการพยาบาลได้อย่า ง
เหมาะสม
เพื่อให้ การจั ด การเรี ย นการสอนเป็น ไปอย่างมีประสิ ท ธิภ าพ คณาจารย์ผู้ ส อนและรับผิ ดชอบ
รายวิชาฯ จึงจัดทาคู่มือฝึกปฏิบัติการการพยาบาลชมุชน ขึ้น โดยรวบรวมรายละเอียดของรายวิชาตาราง
การฝึกปฏิบัติงาน รูปแบบบันทึกและแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน การทารายงานเฉพาะกรณี แบบ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆเกี่ ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ และแนวปฏิบัติเมื่อได้รับ
อุบัติเหตุในขณะฝึกปฏิบัติงาน ในการนี้นักศึกษาต้องศึกษา ทาความเข้าใจคู่มือ และเสริมทักษะด้าน
ความคิด เพิ่มความพึงพอใจที่จะปฏิบัติการพยาบาล จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนโสถติ์ และคณะ
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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สารบัญ
คานา
รายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ
ระเบียบปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษา
แบบบันทึกทางการ
แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการประเมินชุมชน
แบบประเมินรายงานการศึกษากรณีศึกษา (Case study)
แบบประเมินการประชุมปรึกษากรณีศึกษา (Case Conference)
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนโดยอาจารย์พี่เลี้ยง
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนโดยอาจารย์นิเทศ
แนวทางการจัดทารายงานการศึกษากรณีศึกษา
แนวทางการจัดทารายงานประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานสาหรับนักศึกษา
ตัวอย่างปกรายงานกรณีศึกษา
ภาคผนวก
(ร่าง) ตารางฝึกภาคปฏิบัติ
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา 4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
Community Health Nursing Practicum
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต 2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาชีพ
4. ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษา
๔.๑ ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสถติ์
e-mail : too19@hotmail.com
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
e-mail: emwadeek@hotmail.com
๔.๒ ผู้สอน
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสถติ์
e-mail : too19@hotmail.com
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
e-mail: hathaichanok@npru.ac.th
อาจารย์วิไล ตาปะสี
e-mail: wilaitapa@hotmail.com
อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
e-mail: emwadeek@hotmail.com
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
e-mail: chenwutppl@yahoo.com
อาจารย์ทัตติยา นครไชย
e-mail : tatti-nkc@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ 4
6. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
1. ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม ให้แก่กลุ่มคนในชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้น
การดูแลเอาใจใส่ กลวิธีทางสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมของชุมชนและสหวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ
ระดับ ปฐมภูมิ อย่ างสอดคล้ องกับ วิถีการดาเนินชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้บนพื้นฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณพยาบาลวิชาชีพ
2. ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม ให้แก่บุคคลที่บ้าน โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นการ
ดูแลเอาใจใส่และการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวได้บนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณพยาบาลวิชาชีพ
3. ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม ให้แก่กลุ่มคนในสถานประกอบการ โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลทีเ่ น้นการดูแลเอาใจใส่และการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในสถานประกอบการได้บนพื้นฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณพยาบาลวิชาชีพ
4. ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม ให้แก่กลุ่มคนในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่
เน้ น การดูแลเอาใจใส่ และการมีส่ ว นร่ วมของกลุ่ มคนในโรงเรียนได้บนพื้ นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
5. ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มและทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
7. วิพากษ์ประเด็นจริยธรรมทางด้านการพยาบาลในพยาบาลชุมชนจากสถานการณ์จริงได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การฝึกปฏิบัติและผลการ
ปฏิบัติงาน (1)
- เสียสละและมีจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึง
เจ้าหน้าทีใ่ นชุมชน (2)
- ซื่อสัตย์และมีวินัยในการฝึก
ปฏิบัติ (3)

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล

1.2 วิธีการสอน
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ
วินัย คุณธรรมที่พึงปฏิบัติก่อน
การฝึกงาน
- ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรมแก่นักศึกษา
ในขณะฝึกปฏิบัติงาน ใน
ระหว่างการปฏิบัติการพยาบาล
แก่ประชาชนในชุมชน การทา

1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกต และประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาตามแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานโดย
ผู้สอน
- เพื่อนประเมินเพื่อนตาม
แบบฟอร์มการประเมินผล
- พยาบาลในแหล่งฝึกร่วม
ประเมินพฤติกรรมนักศึกษา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
- ฝึกปฏิบัติการพยาบาลภายใต้
จรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพ (4)
- ให้การพยาบาลโดยเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ(5)
- ควบคุมตนเองได้ และปฏิบัติ
ต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม (6)
- แยกแยะความถูกต้อง และ
ความไม่ถูกต้องได้ (7)
- เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของคณะและแหล่งฝึก (8)
- จัดการกับปัญหาจริยธรรมใน
การดารงชีพและการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพการพยาบาล (9)
- เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้ง
ในการดารงตนและการ
ปฏิบัติงาน (10)

กลยุทธ์การสอน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มอบหมาย
ตามเงื่อนไขรายวิชาได้แก่การ
ประชุมปรึกษาก่อนและหลัง
การปฏิบัติงาน (Pre and post
conference) การตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล (Nursing
round) การประชุมปรึกษา
ปัญหาทางการพยาบาล
(Nursing care conference)
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้
อย่างครอบคลุมทั้งคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการดารงตน
-วิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมจากสถานการณ์จริง
-อาจารย์ผู้สอนสอดแทรก
คุณธรรม และจริยธรรมแก่
นักศึกษาในขณะฝึกปฏิบัติงาน
ในระหว่างการปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยมี
การประชุมปรึกษาก่อนและ
หลังการปฏิบัติงาน (Pre and
post conference) การ
อภิปรายประเด็นจริยธรรมใน
การรักษาโรคเบื้องต้น และการ
ประชุมปรึกษาปัญหาทางการ
พยาบาล (Nursing care
conference) โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง
ครอบคลุมทั้งคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การดารงตน
2. ความรู้
2.2 วิธีการสอน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
- จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา
- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ ฝึกปฏิบัติให้
ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต ที่
1 ) มี ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ 1 .
ครอบคลุมทั้งมนุษย์ศาสตร์
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอย่ า งเป็ น
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ตามแบบฟอร์มการประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงาน
-พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แบบประเมินผลการอภิปราย
ประเด็นจริยธรรม
-ประเมินวิเคราะห์ประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมจาก
สถานการณ์จริง

2.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตปฏิบัติงานในชุมชน
ตามแบบประเมิน
- การประเมินคุณภาพของการ
แสดงความคิดเห็น และการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้
สังคมศาสตร์กฎหมาย (1)
-มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่
เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพและทางวิชาชีพ (2)
- มีความรู้ความเข้าใจใน
งานวิจัยและวิทยาการที่
ทันสมัย (5)
- มีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (6)
- มีความรู้ทางจริยศาสตร์ (7)

กลยุทธ์การสอน
องค์รวม ให้แก่กลุ่มคนในชุมชน
โดยใช้ กระบวนการพยาบาลที่
เน้นการดูแลเอาใจใส่ กลวิธีทาง
สาธารณสุขและการมีส่วนร่ว ม
ของชุ ม ชนและสหวิ ช าชี พ ใน
สถานบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิ อย่ า งสอดคล้ องกั บวิถี การ
ดาเนินชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนได้บนพื้นฐาน
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
2. ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
อย่างเป็นองค์รวม ให้แก่บุคคล
ที่ บ้ า น โดยใช้ ก ระบวนการ
พยาบาลที่เน้นการดูแลเอาใจใส่
และการมีส่วนร่วมของบุคคลใน
ค ร อ บ ค รั ว ไ ด้ บ น พื้ น ฐ า น
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
3. ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
อย่างเป็นองค์รวม ให้แก่กลุ่มคน
ในสถานประกอบการ โดยใช้
กระบวนการพยาบาลที่เน้นการ
ดูแลเอาใจใส่และการมีส่วนร่วม
ข อ ง ก ลุ่ ม ค น ใ น ส ถ า น
ประกอบการได้ บ นพื้ น ฐาน
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
4. ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
อย่างเป็นองค์รวม ให้แก่กลุ่มคน
ในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลที่เน้นการดูแลเอาใจใส่
และการมีส่วนร่วมของกลุ่มคน
ใ น โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ บ น พื้ น ฐ า น
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
5. ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มและ
4

กลยุทธ์การประเมินผล
ตอบคาถาม
- รายงานการศึกษาและการ
นาเสนอผู้ป่วยเฉพาะราย
- การประเมินความรู้หลังฝึก
ปฏิบัติ
- รายงานการบันทึกแผนการ
พยาบาลฉบับสมบูรณ์
-แบบประเมินการประชุมก่อน
และหลังการปฏิบัติการพยาบาล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
ท า ง า น เ ป็ น ที ม อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน
และสหวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
7. วิพากษ์ประเด็น
จริยธรรมทางด้านการพยาบาล
ในพยาบาลชุมชนจาก
สถานการณ์จริงได้
- สถานพยาบาลที่ฝึกงานใน
ชุ ม ชนจั ด อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งให้
คาแนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านตาม
หน้ าที่ บอกถึง แหล่ ง ข้อ มู ล
เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูล
เพื่อการทางานได้ด้วยตนเอง
- วางแผนการพยาบาลผู้ป่วย
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางการ
พยาบาลทางทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาลก่อนและหลังฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล
- มอบหมายงานและบอก
วิธีการประเมินผล ติดตามงาน
เป็นระยะเวลาที่กาหนด หรือ
ตามความเหมาะสม
- สอนการปฏิบัติการพยาบาล
- มอบหมายให้ nursing care
conference
- รายงานกรณีศึกษา (case
study) และนาเสนอ รายกลุ่ม
กลุ่มละ 2 ราย (นักศึกษา
กลุ่มละ 3-4 คน)
3. ทักษะทางปัญญา
3.2 วิธีการสอน
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้อง - Pre – post conference
3.3 วิธีการประเมินผล
พัฒนา
- มอบหมายให้เยี่ยมบ้านและ - สังเกตจากการให้การพยาบาล
5
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- การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ (1)
- การคิดวิเคราะห์ ส ถานการณ์
ด้านการพยาบาลโดยใช้ความรู้
(2)
- การประมวลความรู้ ข้อมูล
จากสารสนเทศมาเป็นข้อเสนอ
ในการแก้ไขสถานการณ์ (3)
- แก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (4)
- เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์ (5)
4.
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
ที่ต้องพัฒนา
-มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับบุคคล กลุ่มคน สถาบัน
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ (1)
-ทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาผู้
ตามในระบบการศึกษาและ
ระบบบริการสุขภาพ (2)
-แสดงออกภาวะผู้นาใน
สถานการณ์เฉพาะหน้า (3)
-มีความเคารพและยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และวัฒนธรรม (4)
- รับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง (5)
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรวิชาชีพ (6)
-มีความภาคภูมิใจในสถาบัน

กลยุทธ์การสอน
พัฒนานวัตกรรมในชุมชน
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
- มอบหมายการวางแผนการ
พยาบาล
- มอบหมายให้ ทา nursing
care conference ในการ
พยาบาลชุมชน
- วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการ
พยาบาลก่อน และหลังการ
ปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน
จากเพื่อน อาจารย์และพยาบาล
4.2 วิธีการสอน
- การปฐมนิเทศหอผู้ป่วย แนะนา
ให้รู้จักบุคลากรในแหล่งฝึก
- การมอบหมายงาน/หน้าที่
รับผิดชอบในการให้การ
พยาบาล โดยปฏิบัติงานเป็น
สมาชิกทีมพยาบาล
- อาจารย์เป็นตัวอย่างในด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์กับทีมสุขภาพ
ผู้ป่วยและญาติ
- การทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการและญาติบนหอ
ผู้ป่วย
- การรับเวร-ส่งเวรกับบุคลากร
ของหอผู้ป่วย
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แก่ผู้ใช้บริการและจากบันทึก
แผนการพยาบาล เกี่ยวกับ การ
พยาบาลชุมชน
-แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา
- แผนการพยาบาล และบันทึก
ทางการพยาบาล
- แบบประเมินพัฒนาการ
วิพากษ์วิจารณ์ก่อนและหลังฝึก
ปฏิบัติ

4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกต และประเมินพฤติกรรม
นักศึกษาตามแบบฟอร์มการสร้าง
สัมพันธภาพโดยผู้สอน เพื่อน
พยาบาลในแหล่งฝึก

ผลลัพธ์การเรียนรู้
(7)
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีฯ ที่ต้องพัฒนา
- ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลความหมายข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ (1)
- แปลข้อมูลเป็นข่าวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย นา
มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
ได้อย่างเหมาะสม (2)
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดการฟังแลการเขียน
(3)
- ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า
และนาเสนอ (4)
- ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ (5)

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล

5.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายงานให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชนโดยประยุกต์ใช้แนวคิด
กระบวนการการพยาบาลชุมชน
วิทยาการระบาด และแนวคิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้
ในการดูแลและแก้ไขปัญหา
สุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคโดย
เน้นการดูแลเอาใจใส่และการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว
กลุ่มคน ชุมชน สถาน
ประกอบการและโรงเรียน เน้น
การปฏิบัติงานในบทบาท
พยาบาลร่วมกับชุมชนและสห
วิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ อย่างสอดคล้อง
กับวิถีการดาเนินชีวิตและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-การมอบหมายงานให้
นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และนาเสนอในการ
ประชุมปรึกษาปัญหาทางการ
พยาบาล การตรวจเยี่ยม
ทางการพยาบาล และจัดทา
รายงานที่มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น สถิติ
ต่างๆ รายงานการวิจัยที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ
- การเขียนแผนการพยาบาล
การบันทึกทางการพยาบาล
และการวิเคราะห์รายงาน
กรณีศึกษา
- การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ใช้บทความภาษาอังกฤษเป็น

5.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการแสดงความคิดเห็นใน
การประชุมก่อนและหลังการ
ปฏิบัติการพยาบาล
- ตรวจรายงานบันทึกแผนการ
พยาบาลฉบับสมบูรณ์ และ
รายงานกรณีศึกษา
- ประเมินพฤติกรรมในการเป็น
ผู้ร่วมการประชุมปรึกษาปัญหา
ทางการพยาบาล
- ตรวจรายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย
เฉพาะโดยมีการใช้บทความ
ภาษาอังกฤษเป็นบรรณานุกรม
- สังเกตการและดูแลใกล้ชิดใน
เรื่องกระบวนการพยาบาล
ชุมชน
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6. ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพที่ต้องพัฒนา
- ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล
โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการ
พยาบาลที่เกี่ยวข้องและ
หลักฐานเชิงประจักษ์แก่บุคคล
ครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม (1)
- ให้คาปรึกษา แนะนาแก่
ผู้รับบริการและญาติได้ (2)
- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
ศรัทธาในวิชาชีพ ยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (3)
- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
เอื้อาทรให้บริการด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ (4)
- ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานในระบบ
บริการสุขภาพ (5)
- มีทักษะพื้นฐานด้านรักษาโรค
เบื้องต้น (6)

กลยุทธ์การสอน
บรรณานุกรมในการทารายงาน
กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะรายอย่าง
น้อยฉบับละ 1บทความ
6.2 วิธีการสอน
- ปฏิบัติทักษะการพยาบาล
ชุมชนในชุมชนและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล หรือศูนย์สุขภาพชุมชน
- การประเมินชุมชน การ
วินิจฉัยชุมชน การปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน การประเมินผล
ชุมชน การดูแลบุคคลที่บ้าน
กลุ่มคนในสถานประกอบการ
กลุ่มคนในโรงเรียน เป็นต้น
- Pre-Post conference โดย
มุ่งให้มีการนาความรู้มาอธิบาย
เกี่ยวกับการประเมินชุมชน การ
วินิจฉัยชุมชน การปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน การประเมินผล
ชุมชน การดูแลบุคคลที่บ้าน
กลุ่มคนในสถานประกอบการ
กลุ่มคนในโรงเรียนตามขอบเขต
ของกฎหมายและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
-มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
ความรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น
ชุม ชน การวิ นิ จฉั ยชุ ม ชน การ
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน การ
ประเมิ น ผลชุ ม ชน การดู แ ล
บุ ค คลที่บ้ า น กลุ่ ม คนในสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก ลุ่ ม ค น ใ น
โ ร ง เ รี ย น ภ า ย ใ ต้ ข อ บ เ ข ต
กฎหมายและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพพยาบาล
-สอนและสาธิตการวินิฉัยชุมชน
ในสถานการณ์จริงที่สถาน
บริการสุขภาพฝึกปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์การประเมินผล

6.3 วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
- สั ง เกตการณ์ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาล
- การตรวจสอบการวาง
แผนการรักษาโรคเบื้องต้น
- การตรวจสอบบันทึกการให้
การรักษาโรคเบื้องต้นจากแฟ้ม
ประวัติผู้ป่วย
- การปฏิบัติงานในสถานบริการ
สุขภาพฝึกปฏิบัติงาน
- การมีส่วนร่วมในการประชุม
ปรึกษาก่อนและหลังการ
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
รายงานการศึกษาผู้ป่วย
เฉพาะราย
- การสอบประเมินความรู้ห ลั ง
ฝึกปฏิบัติ
- ประเมินจากข้อมูลสะท้อน
กลับและผลลัพธ์จาก ทีม
สุขภาพ ผู้รับบริการและ
ครอบครัว และการสอบ
ปฏิบัติการพยาบาล
- ประเมินผลจากแผนการ
พยาบาล รายงาน การนาเสนอ
และการประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล
- ประเมินจากการให้ข้อมูลการ
ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล
- การตรวจสอบสมุดบันทึก
ประสบการณ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
- ประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาลก่อนและหลังการ
พยาบาล
- ทารายงานกรณีศึกษา และ
นาเสนอ

กลยุทธ์การประเมินผล

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบั ติการพยาบาลชุมชนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการการพยาบาลชุมชน วิทยาการ
ระบาด และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้ในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคโดยเน้นการดูแลเอาใจใส่และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน สถาน
ประกอบการและโรงเรียน เน้นการปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพในสถานบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ อย่างสอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. กิจกรรมของนักศึกษา
- การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน (pre and post conference)
- ทาการประเมินชุมชน การวางแผน การวินิจฉัยปัญหาชุมชน การปฏิบัติการพยาบาลชุมชน การ
ประเมินผล
- การจัดทาโครงการ แผนงานโครงการ
- ศึกษากรณีเยี่ยมบ้านที่สนใจ (case study) ทารายงาน และนาเสนอ เป็นรายกลุ่ม จานวน 1 ครั้ง
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่มอบหมาย
1.แบบบันทึกรายงานการดูแลสุขภาพที่บ้าน อย่างน้อย
5 case
2. การวินิฉัยปัญหาชุมชน จานวน 3 ราย
3. การทาแผนที่ชุมชน 1 ฉบับ
4. แผนงานโครงการในชุมชน
๕. นวัตกรรมชุมชน 1 ชิ้นต่อกลุ่ม
๖. บันทึกการอภิปรายประเด็นจริยธรรม กลุ่มละ 1
ราย
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กาหนดส่ง
1.ส่งแบบบันทึกรายงานหลังฝึกปฏิบัติงาน
1 วัน
2.ส่ง แผนการวินฉัยปัญหาชุมชน
๓. แผนที่ชุมชน สาเหตุโยงใยของปัญหา
ภายใน ๑ สัปดาห์
๔.ส่งแผนงาน
โครงการ
ก่อนการ
ดาเนินงาน ๑ สัปดาห์
๕. ทานวัตกรรมในชุมชน ก่อนการ
ดาเนินงาน ๑ สัปดาห์
๖. สรุปบันทึกประเด็นปัญหาจริยธรรม
ก่อนการดาเนินงาน ๑ สัปดาห์

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
- อาจารย์นิเทศตรวจปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการการพยาบาล
ชุมชน วิทยาการระบาด และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้ในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้ง
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยเน้นการดูแลเอาใจใส่และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน
ชุมชน สถานประกอบการและโรงเรียน เน้นการปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพใน
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อย่างสอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พร้ อมทั้ง สะท้อ นและอธิบ ายถึง เหตุ ผ ลให้ นัก ศึ กษาเข้า ใจถึง ประเด็ นที่ ไม่ ถู กต้ องเพื่ อนั กศึ ก ษานาไปแก้ ไ ข
รวบรวมเป็นรายงาน ส่งอาจารย์นิเทศภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน 1 วัน
- อาจารย์นิเทศตรวจรายงานการทาหัตถการเบื้องต้นพร้อมทั้งสะท้อนให้นักศึกษารับทราบและ
เข้าใจถึงประเด็น ที่ไม่ถูกต้องและควรแก้ไขรวบรวมเป็นรายงาน ส่ งอาจารย์นิเทศภายหลังเสร็จสิ้ นการฝึ ก
ปฏิบัติงาน 1 วัน
- อาจารย์นิเทศร่วมฟังการนาเสนอกรณีศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อแนะนาปรับปรุง เพื่อนักศึกษานาไป
แก้ไข รวบรวมเป็นรายงาน ส่งอาจารย์นิเทศภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน 1 วัน
- อาจารย์นิเทศร่วมฟังการอภิปรายประเด็นจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลชุมชน พร้อมให้
ข้อแนะนาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป นักศึกษาบันทึกประเด็นที่ได้จากการอภิปราย รวบรวมเป็น
รายงาน ส่งอาจารย์นิเทศภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน 3 วัน
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติ
- ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติงาน
- ให้คาแนะนาในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่
การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน การให้คาปรึกษาปัญหาด้านการปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการการพยาบาลชุมชน วิทยาการระบาด และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้
ในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยเน้นการดูแลเอาใจใส่และ
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน สถานประกอบการและโรงเรียน เน้นการปฏิบัติงานใน
บทบาทพยาบาลร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อย่างสอดคล้องกับวิถีการ
ดาเนินชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
- ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันว่าด้วยการฝึกปฏิบัติงาน
- สอน แนะนา ประเมินผลและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
- ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนานักศึกษาของรายวิชา ปัญหาจาก
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา การมอบหมายงานตามข้อกาหนดของรายวิชา
- กากับ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคน
- ร่วมประชุม ให้คาปรึกษา ชี้แนะในประชุมก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงาน การประชุมปรึกษา
ปัญหาทางการพยาบาลชุมชน
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- การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่รับผิดชอบ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
- ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน และประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
- เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
- ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม
- มีมุมความรู้สาหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- มีพื้นที่สาหรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน
- มีอินเทอร์เนต/สัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เนตเพื่อค้นคว้าข้อมูล
- มีวารสาร/หนังสือ/งานวิจัยทางการแพทย์/การพยาบาล
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมี
ความพร้อมดังนี้
- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
- สามารถจัดอาจารย์พี่เลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในกรณีไม่มีอาจารย์ประจานิเทศ
- ฝึกประสบการณ์ได้ครบในระยะเวลาที่กาหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิค
เพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์นิเทศ
อาจารย์ที่รับผิดชอบฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานบริการสุขภาพเพื่อขอชื่อ
ตาแหน่งของอาจารย์พี่เลี้ยง ประชุมอาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาเพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่จะ
นามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน
มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
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4. การเตรียมอาจารย์พี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
จัดประชุมอาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาเพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทางานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มือการดูแล และ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมิ นความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทางาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถาน
บริการสุขภาพที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทางาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ป้องกันโดย จัดปฐมนิเทศ
แนะนาการใช้อุปกรณ์ การป้องกัน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานบริการสุขภาพ เน้นจริยธรรมการ
ไม่เปิดเผยข้อมูลสถานบริการสุขภาพอันเป็นความลับ และกาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมินผล
การประเมิน

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

(1)

การปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ในโรงพยาบาล

(2)

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบล
ปฏิบัติการการแผนที่เดินดิน การวินิจฉัยปัญหา
การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผล
รายงานการศึกษาชุมชนเป็นรายกลุ่ม
อภิปรายประเด็นจริยธรรมในการพยาบาลใน
ชุมชน
การประเมินความรู้หลังฝึกปฏิบัติ
การคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณธรรม
จริยธรรม

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

สัปดาห์ที่
กาหนด
ทุกวันที่ฝึก
ปฏิบัติ
ทุกวันที่ฝึก
ปฏิบัติ
ทุกวันที่ฝึก
ปฏิบัติ
5
ทุกวันที่ฝึก
ปฏิบัติ
16
16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%
20%
30
10 %
5%
5%
10%

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินผลการลงมือปฏิบัติตามแบบบันทึกรายงานการชุมชนตามแบบฟอร์มการประเมิน โดย
นักศึกษาจะได้รับการประเมินในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปรับปรุงตนเอง
- ประเมินรายงานกลุ่มกรณีศึกษาตามแบบฟอร์มการประเมิน โดยรายงานของนักศึกษาจะได้รับการ
ตรวจและให้นากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศ ก่อนที่จะมีการประเมินให้คะแนนจริง
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- ประเมินตามกระบวนการชุมชน ตามแบบฟอร์มการประเมิน นักศึกษาจะได้รับการประเมินภายหลัง
เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน 1 วันและนารายงานส่ง
- ประเมินการอภิปรายประเด็นจริยธรรมตามแบบฟอร์มการประเมิน
- ทดสอบโดยใช้ข้อสอบสถานการณ์กรณีศึกษา ให้คะแนนตามเกณฑ์
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณา
จากรายงานผลการประเมินผลร่วมกันโดยรวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรดและนาเสนอหัวหน้ากลุ่มวิชา
และนาเสนอคณะกรรมการจัดการศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
อาจารย์ที่รับผิดชอบประสานงานกับแหล่งฝึก ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง มีการประชุมร่วมกันในการให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1.2 อาจารย์พี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติ
อาจารย์พี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และประเมินผลการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความเพียงพอ ความ
พร้อมของแหล่งฝึก ความร่ วมมือของทีมสุขภาพ จานวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการในแบบฟอร์มการ
ประเมิน
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ที่รับผิดชอบบันทึกการให้คาปรึกษา ผลการดาเนินงานของนักศึกษาหลังให้คาปรึกษา ใน
แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนาคาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาของนักศึกษา
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
อาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของ
นักศึกษา จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากอาจารย์พี่เลี้ยง และจากอาจารย์นิเทศ
รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการจัดการศึกษาเพื่อทราบ
ประชุมหลักสูตร ร่วมพิจารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นา
แสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
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3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาล/ ภาคสนาม
อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบจัดเตรี ยมคะแนนและเกรดของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดใน
รายวิช า คะแนนการปฏิบั ติการพยาบาล คะแนนการมีส่ ว นร่ว มในการอภิปรายประเด็นจริยธรรมในการ
พยาบาล และคะแนนการประเมินความรู้หลังฝึกปฏิบัติ พร้อมกับ มคอ. 6 ตลอดจนเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน ส่งให้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะ เพื่อตรวจสอบ และนาผลการทวนสอบมา
ปรับปรุงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่อไป
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การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
ก่อนที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องได้รับการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาต้องทบทวนความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการพยาบาลชุมชน แนวคิดกระบวนการการพยาบาล
ชุมชน วิทยาการระบาด และแนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุมชนมาใช้ในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้ง
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยเน้นการดูแลเอาใจใส่และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน
ชุมชน สถานประกอบการและโรงเรียน เน้นการปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพใน
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อย่างสอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. อาจารย์ผู้ รั บ ผิ ดชอบรายวิช าปฐมนิเทศรายวิชา พร้อมแจกคู่มือการฝึ กปฏิบัติรายวิช า
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ในวันปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน ๑ สัปดาห์
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอธิบายชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดตามคู่มือ และสมุดบันทึก
ประสบการณ์พร้อมตอบข้อซักถามในเรื่องต่อไปนี้
- รายละเอียดรายวิชา
- ตารางการฝึกปฏิบัติงาน
- อาจารย์ประจาหอผู้ป่วย/ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน/ การแต่งกายและการเดินทาง
- การเก็บและการบันทึกสมุดประสบการณ์
- การเขียนแผนการพยาบาลหรือแบบบันทึกการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน
- การทารายงานการพยาบาลชุมชน 1 ฉบับ ต่อกลุ่ม
- การประเมินผลการเรียน พร้อมทั้งชี้แจงแบบประเมินชนิดต่างๆ
- การสอบประเมินเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์บนหอผู้ป่วย
4. นักศึกษาต้องปฏิบัติระเบียบการเข้าพักของแหล่งฝึก
5. การเตรียมนักศึกษา
5.1 จัดให้นักศึกษาทุกคนสอบเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ณ ชั้น 4 ห้องฝึกปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.2 จัดเตรียมให้นักศึกษาแต่ละคนฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แบ่งเป็น
4 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 7 – 8 คน กลุ่มที่ 1 แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย จะได้ฝึกที่ ตาบลวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม
ตาบลสระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม ตาบลไทยาวาส อาเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม
5.3 กาหนดระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติงาน
 กลุ่มที่ 1 นักศึกษาจานวน 28 คน กลุ่มที่ 2 นักศึกษาจานวน 29 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย
(กลุ่มย่อยที่ 1, 2, 3 และ 4 จานวนกลุ่มละ 7 คน ) ระยะเวลาฝึก 4 สัปดาห์ ฝึก ตาบลวังตะกู
อ.เมือง จ.นครปฐม ตาบลสระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม ตาบลไทยาวาส อาเภอนครชัยศรี จ.
นครปฐม
5.4 พบอาจารย์ประจาแหล่งฝึก ประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ก่อนขึ้น
ปฏิบัติงานแก่นักศึกษากลุ่ม 1 ณ ที่ฝึกงาน
5.5 pre - test และ post – test
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ระเบียบปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษา
1. การขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
1.1 วันฝึกปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันพุธ ณ โรงพยาบาลชุมชน (ตามตารางฝึกปฏิบัติในภาคผนวก ค)
ต้องขึ้นฝึกให้ครบ 128 ชั่วโมง
1.2 นักศึกษาต้องมาขึ้นรถรับ-ส่ง ตามเวลาที่กาหนด ดังนี้
- เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัย นักศึกษาต้องพักในหอพักของแหล่งฝึก และเดินทางไป
และกลับโรงพยาบาลโดยรถยนต์ที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้เท่านั้น(ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางด้วย
ตนเอง)
2. การออกจากชุมชน
2.1 นักศึกษาจะออกจากชุมชนได้ เมื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ และส่งเวรกับพยาบาลหัวหน้า
ทีมหรืออาจารย์พี่เลี้ยงให้เรียบร้อยแล้วตามเวลาที่ฝึกปฏิบัติ และต้องแจ้งกับอาจารย์ประจาแหล่งฝึกก่อนทุก
ครั้ง
2.2 ในกรณีที่นักศึกษามีความจาเป็นเร่งด่วนต้องออกจากชุมชนก่อนเวลาต้องแจ้งอาจารย์ประจาแหล่ง
ฝึก และออกจากชุมชนได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
2.3 การลงรับประทานอาหาร นักศึกษาจะพักรับประทานอาหารได้รอบละ 1 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม ไปรับประทานอาหารครั้งละ 1 กลุ่ม (ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงไปรับประทานอาหารทั้งหมดในคราวเดียว)
และก่อนลงไปรับประทานอาหารจะต้องฝาก Case ไว้กับเพื่อนที่ไม่ได้ไปรับประทานอาหาร
3. การลาป่วยและลากิจ
การฝึกปฏิบัติงานในวิช าปฏิบั ติการพยาบาลชุมชน เป็นการจัดการฝึ กประสบการณ์ในการให้ การ
พยาบาลตามความสาคัญที่นักศึกษาควรจะได้รับจากการเรียนวิชานี้ ซึ่งเวลาที่จัดให้นักศึกษาขึ้นฝึกนั้น เป็น
ระยะเวลาที่จากัด นักศึกษาจึงไม่ควรขาด แต่ถ้ามีความจาเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆ ก็สามารถที่จะลา
ป่วยและลากิจได้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) การลาป่วย
1.1) นักศึกษาต้องแจ้งการลาป่วยกับอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยด้วยตนเอง
1.2) ส่งใบรับรองแพทย์ให้อาจารย์ประจาแหล่งฝึกโดยเร็วเท่าที่เป็นไปได้
2) การลากิจ
2.1) แจ้งพร้อมส่งใบลาให้อาจารย์ประจาแหล่งฝึก ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ยกเว้นใน
กรณีรีบด่วน ให้แจ้งอาจารย์ประจาหอผู้ป่วยทันทีที่ทราบและส่งจดหมายลาภายใน 24 ชัว่ โมง
4. การฝึกปฏิบัติชดเชย
4.1 การลาทุกชนิดต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานชดเชย ตามจานวนวันที่ขาดการฝึกปฏิบัติงาน
5. การแต่งกาย
5.1 แต่งชุดฝึกปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในวันที่ขนึ้ ปฏิบัติงานจริง
6. การใช้เครื่องมือสื่อสาร
ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล เนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดที่มี
สัญญาณโทรศัพท์ อาจรบกวนการทางานของอุปกรณ์ดังกล่าว
7. กรณีนักศึกษาเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Malpractice)
ต้องแจ้งอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบทันที และต้องส่งรายงานภายใน
24 ชั่วโมง
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แบบประเมินรายงานการศึกษากรณีศึกษา (Case study)
เรื่อง...........................................................ชื่อนักศึกษา..........................................................เลขที่............
คาชี้แจง
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการประเมิน
ลาดั
บ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

หัวข้อ
ข้อมูลการรับแจ้งเหตุ
ข้อมูลการสั่งการ
ข้อมูลเวลาและระยะทาง
การติดต่อสื่อสารเมื่อออกปฏิบัติการ
การเตรียมอุปกรณ์ระหว่างออก
ปฏิบัติการ
การติดต่อสื่อสารเมื่อถึงจุดเกิดเหตุ
การจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน
การประเมินสถานการณ์และการ
ควบคุมสถานการณ์
การประเมินสภาพทั่วไปผู้ป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
การประเมินระดับความรู้สึกตัวพร้อม
เหตุผล
การประเมินสภาพเบื้องต้น ณ จุด
เกิดเหตุ
(Initial Assessment )
11.1 การดูแลทางเดินหายใจ
11.2 การดูแลการหายใจ
11.3 การดูแลระบบไหลเวียน
การจาแนกประเภทผู้บาดเจ็บ
การตรวจในลาดับต่อมา Rapid
Trauma Assessment
การยกเคลื่อนย้ายและยึดตรึง
การติดต่อสื่อสารเมื่อออกจากจุดเกิด
เหตุ

น้าหนั
ก
คะแน
น
1
0.5
0.5
0.5
2
0.5
1
2
1
1

2
1
2
0.5
2
1
0.5

17

ดี
มาก
5

ดี
4

พอใ
ช้
3

น้อย ปรับปรุง ไม่ปฏิบัติ
2
1
0

ลาดั
บ

หัวข้อ

16. วัดสัญญาณชีพ N/S GCS
17. การตรวจพิเศษอื่นๆที่จาเป็น
18. การตรวจร่างกายละเอียด Detailed
Physical Assessment
คะแนนรวมทั้งหมด..150..คะแนน

น้าหนั
ก
คะแน
น
1
1
2

ดี
มาก
5

ดี
4

พอใ
ช้
3

น้อย ปรับปรุง ไม่ปฏิบัติ
2
1
0

คะแนนที่ได้..............................................................

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ...........
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................................
( ............................................................................. )
ตาแหน่ง ...............................................................................
วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ................
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แบบประเมินการประชุมปรึกษากรณีศึกษา (Case Conference)
เรื่ อ ง. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . แหล่ ง ฝึ ก
...........................................................................
คาชี้แจง
กรุณาทาเครื่องหมาย ในช่องระดับการประเมิน
น้าหนัก ดีมาก ดี พอใช้ น้อย ปรับปรุง ไม่
ลาดับ
หัวข้อ
คะแนน 5
4
3
2
1
ปฏิบัติ
0
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการ 1
ประชุม
2. การเตรี ย มเอกสารประกอบการ 1
ประชุม
3. การนาเสนอข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
3
4. ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ มี ก า ร อ ภิ ป ร า ย 1
กรณีศึกษา
5. การตอบคาถาม
3
6. การสรุปกรณีศึกษา
1
7. บุคลิกของผู้นาเสนอ
1
8. สื่อการนาเสนอ
1
9. การรักษาเวลา
1
10. การสร้างบรรยากาศวิชาการอย่างเป็น 1
กันเอง
11. การมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
1
คะแนนรวมแต่ละระดับ
คะแนนรวมทั้งหมด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………..…………..…………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................... ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ประเมิน .........................................................
( ....................................................... )
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ...........
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนโดยอาจารย์พี่เลี้ยง
ชื่อนักศึกษา...............................................โรงพยาบาล...................................สัปดาห์ที่......
ตั้งแต่วันที…่ ……………………………….....….ถึงวันที…่ ………………………………………..
ระดับพฤติกรรม
มาก มา ปาน น้อย
รายการ
ที่สุด ก กลาง
5
3
2
4
1. ความรับผิดชอบ
1.1 ขึน้ ปฏิบัติงานก่อนเวลาที่กาหนด 15 นาที
1.2 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามวัตถุประสงค์เสร็จทันกาหนด
1.3 ปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับของวิทยาลัยฯ และสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน
1.4 ช่วยรักษาสมบัติและประหยัดทรัพยากรของสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
1.5 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องตักเตือนและไม่ละทิ้ง
หน้าที่
1.6 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
2. ความซื่อสัตย์
2.1 ยอมรับการกระทาของตนเอง
2.2 ไม่ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ
2.3 ไม่รายงานเท็จ
2.4 ไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการ
2.5 ปฏิบัติผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
2.6 ไม่ทาอันตรายเพิ่มเติม แก่ผู้รับบริการ
3. ความเสียสละ
3.1 ให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3.2 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
3.3 ช่วยปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
3.4 ยินดีปฏิบัติงานเกินเวลาที่กาหนด
3.5 มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น
3.6 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาตนเอง
4.1 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2 ประเมินผลงานและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองอย่างสม่าเสมอ
4.3 มีความอุตสาหะและพากเพียรในการปฏิบัติงาน
4.4 ศึกษาค้นคว้าและหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
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น้อย
ที่สุด
1

ระดับพฤติกรรม
มาก มา ปาน น้อย
ที่สุด ก กลาง
5
3
2
4

รายการ
4.5 มีความเป็นผู้นา
4.6 มีการทางานเป็นทีม
5. บุคลิกภาพทั่วไป
5.1 แต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกระเบียบและกาลเทศะ
5.2 กิริยาวาจาสุภาพ
5.3 อดทนและควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมตามกาลเทศะ
5.4 เชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
5.5 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพ
5.6 มีความเป็นกันเองและปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานทุกระดับได้
คะแนนรวมแต่ละระดับ
คะแนนรวมทั้งหมด

....................../…150…

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................. ...................
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่ออาจารย์พี่เลี้ยง....................................................ลงชื่อ...................................................... นักศึกษา
(.....................................................)
(...................................................)
ตาแหน่ง..........................................…
วันที่ทราบผลการประเมิน.....................
วันที่ประเมิน.......................................
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น้อย
ที่สุด
1

แบบประเมินพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศ
ชื่อนักศึกษา……………….……………….สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน……………………..………นิเทศครั้งที่………………......

ลาดับ

ดีมาก
5

รายการ

ระดับคะแนน
ดี
ปาน
น้อย
4
กลาง
2
3

1.

น้อยมาก
1

ปฏิบัติตนในสถานะภาพของนักศึกษา
- การพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
- การรักษาชื่อเสียงของตนเอง หมูค่ ณะและสถาบัน
- การให้ความเคารพแก่อาจารย์พเี่ ลี้ยงและผู้เกี่ยวข้อง
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดดี ้านสุขภาพอนามัย
2. ปฏิบัตติ ามระเบียบของวิทยาลัย
- การแต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัย
- การปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กาหนด
- การฝึกปฏิบตั ิงานด้วยกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
- การบันทึกและจัดทารายงานเสร็จตามเวลาที่กาหนด
3. ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานโดยคานึงถึงสิทธิของผู้ป่วย
- การช่วยประหยัดของใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน
- การรายงานอาจารย์พี่เลีย้ งก่อนฝึกปฏิบัติการ
- การรายงานอาจารย์พี่เลีย้ งเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ
4. ปฏิบัติตามระเบียบของที่พัก
- การรักษาความสงบ
- การรักษาความสะอาดเรียบร้อย
- การบารุงรักษาเครื่องใช้ประจาทีพ่ ัก
- การไม่นาบุคคลภายนอกเข้าในทีพ่ ัก
5. ปฏิบัติตนในกรอบวิชาชีพ
- ความซื่อสัตย์
- ความคล่องแคล่วว่องไว
- การมีมนุษยสัมพันธ์กับผูร้ ่วมงาน
- ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
คะแนนรวมแต่ละระดับ
คะแนนรวมทั้งหมด
.........................../100 คะแนน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่ออาจารย์นิเทศ.................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง..........................................…
วันที่ประเมิน.......................................

ลงชื่อ......................................................นักศึกษา
(...................................................)
วันที่ทราบผลการประเมิน..................................
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หมาย
เหตุ

แนวทางการจัดทารายงานการศึกษากรณีศึกษา
รายงานการพยาบาลชุมชน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. การประเมินชุมชน
2. การทาแผนที่ชุมชน
3. การวินิจฉัยปัญหาชุมชน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการนาเสนอข้อมูล
5. การปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
6. นวัตกรรมการพยาบาลในชุมชน
7. แผนงาน โครงการ
8. การประเมินผล
9. การเยี่ยมบ้าน
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แนวทางการจัดทารายงานประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิงานสาหรับนักศึกษา
รายงานประเมินผลฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. ปกนอก
2. คานา สารบัญ
3. รายชื่อกลุ่มนักศึกษา
4. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
5. ชื่ออาจารย์พี่เลี้ยง ตาแหน่ง คุณวุฒิทุกระดับ ประสบการณ์การทางานโดยเฉพาะ ของอาจารย์พี่
เลี้ยง (จัดทาเพื่อเป็นหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ)
6. ชื่ออาจารย์นิเทศ
7. ลักษณะรายวิชา และวัตถุประสงค์รายวิชา
8. ระยะเวลาและแผนกที่ฝึกปฏิบัติงาน
9. ตารางการฝึกปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน และการมอบหมายหน้าที่พิเศษเพิ่มเติมของ
อาจารย์พี่เลี้ยง
10. ทักษะประสบการณ์การฝึกปฏิบัติตามรายวิชากาหนด
11. ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงาน ให้สรุปประสบการณ์ ที่ได้รับ ดังตาราง
ตัวอย่าง
ลาดับ

ชื่อทักษะ

1.
2.
3.
4.
5.
๖.
๗.

การประเมินชุมชน
การทาแผนที่ชุมชน ส่เหตุโยงใยของปัญหา
การวินิจฉัยปัญหาชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูลการนาเสนอข้อมูล
การปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
นวัตกรรมการพยาบาลในชุมชน
แผนงาน โครงการ

จานวนที่
รายวิชา
กาหนด
๑
๑
๑
๒
๓
๑
๓

จานวนที่ได้รับ (ครั้ง)
รวมทั้งกลุ่ม
เฉลี่ย / คน

12. กิจกรรมพิเศษอื่นๆที่ได้ปฏิบัติ นอกเหนือจากรายวิชากาหนด ให้ระบุรายละเอียด เช่น
- ได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้าง ผู้สอนคือใคร จานวนกี่ครั้ง
- ได้ออกหน่วยอะไรบ้าง ณ สถานที่ใด จานวนกี่ครั้ง
13. สรุปการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยฯ และแหล่งฝึก
แบ่งเป็น
- ด้านวิชาการ ได้แก่การบรรลุวัตถุประสงค์รายวิชา ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ครบตามรายวิชา
กาหนดหรือไม่ ได้รับการสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการ ความรู้ในเรื่องใดบ้าง
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- ด้านการบริหารจัดการ คือ การพิจารณาว่าการบริหารจัดการของอาจารย์รับผิดชอบวิชา และ
อาจารย์พี่เลี้ยงเอื้อให้นักศึกษาฝึกงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ได้แก่ การแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาเหมาะสม ระยะเวลาการฝึกงาน ความพร้อมของแหล่งฝึกในด้านสถานที่ มีประสบการณ์พียงพอ มี
อาจารย์พี่เลี้ยงดูแล ที่พักสามารถหาเช่าหรือมีให้ และอื่นๆ อีกตามที่กลุ่มได้พิจารณาเพิ่มเติม
- ประโยชน์ที่ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
- ปัญหาอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติงาน พิจารณาจากตนเอง แหล่งฝึก และมหาวิทยาลัยฯ
- ข้อเสนอแนะต่อแหล่งฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษารุ่นต่อไป อาจารย์นิเทศ และมหาวิทยาลัยฯ
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ตัวอย่างปกรายงาน

การศึกษาชุมชน:
..............................................................
เสนอ
อาจารย์ ..............................................
โดย.... ……………………………………
รหัสนักศึกษา ...................................................
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา .......................................................
ภาคการศึกษาที่ ....... ปีการศึกษา ..............
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บรรณานุกรม
(เขียนตามแบบAPA)… ดังนี้……
การเขียนเอกสารอ้างอิงและการอ้างโดยใช้ระบบ APA มีหลักเกณฑ์ดังนี้
· ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ และปีที่ (volume) ใช้ตัวเอน และไม่ใช้ชื่อย่อ
· เขียนชื่อผู้แต่งโดยขึ้นต้นด้วย Last name ตามด้วยจุลภาค (,) และชื่อย่อตามด้วยมหัพภาค (.)
· ชื่อไทยขึ้นต้นด้วยชื่อตัว ตามด้วยนามสกุล
· กรณีผู้แต่งมากกว่าหนึ่งคน ให้เขียนชื่อผู้แต่งทั้งหมดทุกคน คั่นระหว่างชื่อด้วยจุลภาค (,) และ ใส่
เครื่องหมาย & หรือ คาว่า และ ก่อนชื่อสุดท้าย
· ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อเรื่อง หรือชื่อวารสาร หรือชื่อหนังสือ ตามด้วยปีที่พิมพ์
· ถ้าผู้แต่งเป็นหน่วยงาน หรือองค์กร ให้ใช้ชื่อหน่วยงานหรือองค์กรแทนชื่อผู้แต่ง
· เรียงลาดับรายการตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง
· รายการที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและอังกฤษ ให้นาข้อมูลภาษาไทยขึ้นก่อน
· รายการภาษาอังกฤษพิมพ์โดยใช้ Single space
· บรรทัดที่สองและบรรทัดต่อๆ ไปของแต่ละรายการให้ย่อหน้าเข้ามา 5-7 ตัวอักษร หรือประมาณครึ่งนิ้ว
· การอ้าง-อ้างโดย (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) หรือชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์)
· ไม่อ้างโดยใช้คาว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่นๆ” หรือ et al. ไม่ว่าจะมีผู้แต่งกี่คน ยกเว้นกรณีอ้างใน
เนื้อเรื่องที่มีผู้แต่งตั้งแต่สามถึงห้าคนขึ้นไปและหลังจากได้มีการอ้างครั้งแรกไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว หรือการอ้าง
ที่มีผู้แต่งตั้งแต่หกคนขึ้นไป
· การอ้างจากวารสารและนิตยสารให้ระบุหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย โดยไม่ใช้คาย่อ “p.” หรือ “pp.” นอกจาก
หนังสือ
· การติดต่อส่วนตัวโดยสื่อใดๆ ก็ตาม สามารถอ้างอิงได้ในเนื้อเรื่อง แต่ต้องไม่มีการระบุไว้ในรายการ
เอกสารอ้างอิง เพราะผู้อื่นไม่สามารถติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้
· การอ้างจาก website ให้ระบุวัน เดือน ปีที่พิมพ์ ถ้าไม่ปรากฎให้อ้างวันที่ทาการสืบค้น และระบุURL ให้
ชัดเจน ถูกต้อง เมื่อจบ URL address ห้ามใส่จุด (.) ข้างท้าย
· website ไม่บอกวันที่ ให้ระบุ n.d.
รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ
1. วารสารและนิตยสาร
ก. วารสารเรียงลาดับหน้าโดยขึ้นต้นหน้าหนึ่งทุกครั้งเมื่อขึ้นฉบับใหม่ให้ระบุ (ฉบับที่)
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
Author(s). (Year of publication). Title of article. Title of periodical or journal, Volume (issue),
First–last page.
ตัวอย่าง:
ขวัญฤทัย คาขาว และเตือนใจ สามห้วย. (2530). สีธรรมชาติ. วารสารคหเศรษฐศาสตร์, 30(2), 29-36.
Acton, G. J., Irvin, B. L., & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing research: building the
science. Advance in Nursing Science, 14(1), 52-61.
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ข. วารสารเรียงลาดับหน้าหนึ่งถึงหน้าสุดท้ายต่อเนื่องกันตลอดปี ไม่ต้องระบุ (ฉบับที่)
ตัวอย่าง:
ขวัญฤทัย คาขาว และเตือนใจ สามห้วย. (2530). สีธรรมชาติ.วารสารคหเศรษฐศาสตร์, 30, 29-36.
Dzurec, L. C., & Abraham, I. L. (1993). The nature of inquiry linking quantitative and
qualitative research nursing. Journal of Advanced Nursing, 18, 298-304.
2. หนังสือ
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง:
จารุวรรณ ธรรมวัตร. (2538). วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน. อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star Trek chronology: The history of the future. New York:
Pocket Book.
James, N. E. (1988). Two sides of paradise: The Eden Meet according to Kirk and Spock. In
D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic (pp. 219- 223). Westport, CT:
Greenwood.
หนังสือที่ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อหนังสือ
ตัวอย่าง:
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10 th ed.). (1993). Springfield, MA: MerriamWebster.
3. รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วัน เดือน ปี สถานที่จัด. เมือง
ที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง:
กรมวิชาการ. 2538. การประชุมปฏิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, 25-29 พฤศจิกายน
2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality.
In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on
Motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.
4. บทความจากหนังสือพิมพ์
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, เดือน, วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าที่นามาอ้าง.
ตัวอย่าง:
สายใจ ดวงมาลี. (2548, มิถุนายน 7) มาลาเรียลาม 3 จว. ใต้ตอนบน สธ. เร่งคุมเข้มกันเชื้อแพร่หนัก. คมชัด-ลึก, 25.
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society
using the world of Star Trek. Los Angeles Time, p. A3.
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5. วิทยานิพนธ์
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์, สถาบันการศึกษา. เมืองที่
พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง:
พันทิพา สังข์เจริญ. 2528. วิเคราะห์บทร้อยกรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม-พรรษา 5 ธันวาคม.
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur. Unpublished
doctorial dissertation, University of Conecticut, Storrs, CT.
6. พจนานุกรม
ตัวอย่าง:
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพๆ: นานมีบุ๊คพับลิเคชัน.
Shorter Oxford English dictionary (5 th ed.). (2002). New York: Oxford University Press.
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง, วันที่ทาการสืบค้น. ชื่อฐานข้อมูล. URL
Author(s). (date-or “n.d.”). Title of work. (Online), date retrieved. Name of
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางรายชื่อฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 255๖
แหล่งฝึก ชุมชน ………………………………………. กลุ่มที่ 1.๑ อาจารย์ วิไล ตาปะสี
ลา
ดั
บ รหัสประจาตัว

จ

อ

พ

พฤ ศ

ส อา

534991114

534991132
2
3 534991150
4 534991107
534991125
5
6 534991155
7 534991159

อ

พ พฤ

ศ

อ

พ

พฤ

ศ

ส

อา

จ

อ

พ

พฤ

ชื่อ-สกุล
การประเมินชุมชน การทาแผนที่

1.

จ

2556
ส อา จ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวินิจฉัยปัญหา / โรงเรียน

นางสาว นรรัตน์ สงวน
ทรัพย์
นางสาว สุกัญญา กิจ
ประเสริฐ
นางสาว วนิดา ทองสงัด
นางสาว จันทิมาพร เล่งฮ้อ
นางสาว วรรณิสา อ่อน
จันทร์
นางสาว ไพลิน ยีรัมย์
นางสาว จิราพร จุลกิ่ง
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การทาแผนงานโครงการ นวัตกรรม การ
ประเมินผล

การเยี่ยมบ้าน

ศ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางรายชื่อฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 255๖
แหล่งฝึก ชุมชน………………………………………. กลุ่มที่ ๑.๒ อาจารย์ เอมวดี เกียรติศิริ
ลา
จ อ
ดั
บ

รหัส
ประจาตัว

2556
พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวินิจฉัยปัญหา / โรงเรียน

1. 534991110 นางสาว ณัฐิยา พึ่งนุสนธิ์
2
3 534991144
4 534991103
5 534991121
6 534991137
7 534991141

อ

พ

พฤ ศ

ชื่อ-สกุล
การประเมินชุมชน การทาแผนที่

534991128

อ พ พฤ ศ ส อา จ

นางสาว วารุณี สามเพชร
เจริญ
นางสาว อัญมณี อั่งลี้
นางสาว กมลชนก รุ่งเรือง
นางสาว พรเพ็ญ ชูสุทธิสกุล
นางสาว สุประวีณ์ ปิยวชิรา
นนท์
นางสาว เหมือนฝัน จันทร์
คงวงษ์
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การทาแผนงานโครงการ นวัตกรรม การ
ประเมินผล

การเยี่ยมบ้าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางรายชื่อฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 255๖
แหล่งฝึก ชุมชน ………………………………………. กลุ่มที่ ๑.๓ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ลา
ดั
บ รหัสประจาตัว

จ

อ

2556
พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ

1.
2
3

534991124

4
5

534991158

6

534991133

7

534991151

534991140

534991115

อ

พ

พฤ ศ

ชื่อ-สกุล
การประเมินชุมชน การทาแผนที่

534991106

อ พ พฤ ศ ส อา จ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวินิจฉัยปัญหา / โรงเรียน

นางสาว จันทร์เพ็ญ
แก้วธัญญาวงค์
นางสาว รุ่งวราพร
บัวรักษา
นางสาว สุภาวดี แซ่ตั๊น
นางสาว กนกวรรณ
คารินทร์
นางสาว นิรมล ทองมูล
นางสาว สุทธินี
เห็นวัฒนะ
นางสาว ศิริจันทร์
สุขเกษม
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การทาแผนงานโครงการ นวัตกรรม การ
ประเมินผล

การเยี่ยมบ้าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางรายชื่อฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 255๖
แหล่งฝึก ชุมชน ………………………………………. กลุ่มที่ ๑.๔ ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนโสตถิ์
ลา
จ
ดั
บ รหัสประจาตัว

อ

2556
พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวินิจฉัยปัญหา / โรงเรียน

นางสาว กนกวรรณ
1. 534991102 หนุนภักดี
534991119

4
5

534991154

6
7

534991129

534991136

534991111

534991145

อ

พ

พฤ ศ

ชื่อ-สกุล
การประเมินชุมชน การทาแผนที่

2
3

อ พ พฤ ศ ส อา จ

นางสาว ปรัชญาภรณ์
แต้มฉลาด
นางสาว สุนิสา อ่อนสกล
นางสาว นภาเพ็ญ
สังขรัตน์
นางสาว ธนิกา เมฆอรุณ
นาย วิทย์วุฒิ
จันทร์กระแจะ
นางสาว นุชจรี ชิงชู
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การทาแผนงานโครงการ นวัตกรรม การ
ประเมินผล

การเยี่ยมบ้าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางรายชื่อฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 255๖
แหล่งฝึก ชุมชน………………………………………. กลุ่มที่ ๒.๑ อาจารย์ วิไล ตาปะสี
ลา
ดั
บ รหัสประจาตัว

จ

อ

2556
พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ

อ พ พฤ ศ ส อา จ

อ

พ

พฤ ศ

ชื่อ-สกุล
การประเมินชุมชน การทาแผนที่

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวินิจฉัยปัญหา / โรงเรียน

1. 534991101 นางสาว กนกพร พวงบอน
นางสาว ประวาลปัทม์
534991118
2
ปัญญาสุพัฒน์
3 534991135 นางสาว สุนิสา บุตรโสลี
นางสาว กุลธิดา
534991153
4
โพธิ์ศรีวงษ์
5 534991108 นางสาว จินดาพร แก้วกล่า
6 534991126 นางสาว วราพร คชแก้ว
7 534991142 นาย อธิปชัย อุบลชาติ
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การทาแผนงานโครงการ นวัตกรรม การ
ประเมินผล

การเยี่ยมบ้าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางรายชื่อฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 255๖
แหล่งฝึก โรงพยาบาล………………………………………. กลุ่มที่ ๒.๒ อาจารย์ เอมวดี เกียรติศิริ
ลา
จ
ดั
บ

รหัส
ประจาตัว

2556
2556
อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ

1.
2
3
4
5
6
7

พ

พฤ ศ

ชื่อ-สกุล
การประเมินชุมชน การทาแผนที่

5349911
13
5349911
31
5349911
48
5349911
04
5349911
23
5349911
38
5349911
56

อ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวินิจฉัยปัญหา / โรงเรียน

นางสาว นภาพร บุญ
สนอง
นางสาว สโรชา ทอง
อ่อน
นางสาว สุภาพร
ประเสริฐสังข์
นาย กฤษดา การัตน์
นางสาว ภัสราภรณ์
สมบุตร
นางสาว สุภาภรณ์ เจี้ย
มดี
นางสาว สุดารัตน์ สุ
วรรณะ
35

การทาแผนงานโครงการ นวัตกรรม การ
ประเมินผล

การเยี่ยมบ้าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางรายชื่อฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 255๖
แหล่งฝึก ชุมชน ………………………………………. กลุ่มที่ ๒.๓ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ลา
ดั
บ

จ
รหัสประจาตัว

อ

2556
พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ

1.
2
3
4
5
6
7

534991127
534991143
534991161
534991117
534991134
534991152

อ

พ

พฤ ศ

ชื่อ-สกุล
การประเมินชุมชน การทาแผนที่

534991109

อ พ พฤ ศ ส อา จ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวินิจฉัยปัญหา / โรงเรียน

นางสาว ฐิติมา
ปัญโญเหียง
นางสาว วารุณี
พิมพ์มณีทรัพย์
นางสาว อมรศรี คงพุฒ
นางสาว มัลลิกา
วรรคจันทร์
นางสาว เบญจรัตน์
ชมภูศรี
นางสาว สุนทรี
เอี้ยงอารีย์
นางสาว ศรีวิภา ขุนเทพ
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การทาแผนงานโครงการ นวัตกรรม การ
ประเมินผล

การเยี่ยมบ้าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตารางรายชื่อฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 255๖
แหล่งฝึก ชุมชน………………………………………. กลุ่มที่ ๒.๔ ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนโสตถิ์
2556
2556
จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ

ลา
ดั
บ รหัสประจาตัว

1.
2 534991122
3

534991139

4

534991157

5

534991112

6
7

534991130
534991147

พ

พฤ ศ

ชื่อ-สกุล
การประเมินชุมชน การทาแผนที่

534991105

อ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวินิจฉัยปัญหา / โรงเรียน

นางสาว กิ่งแก้ว
ชัยชววุฒิ
นางสาว พัชราภรณ์ สีวอ
นางสาว สุภาภรณ์
โสวณะปรีชา
นางสาว อภิสรา
อันทะผลา
นางสาว ธัญญารัตน์
ปันปริมเปรม
นางสาว ศรัญญา
แจ๊ดทอง
นางสาว นิตยา มานุช
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การทาแผนงานโครงการ นวัตกรรม การ
ประเมินผล

การเยี่ยมบ้าน

