
 
 

รายงานผล  เนื้อหาองค์ความรู้ที่นํามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ตามโครงการ “พัฒนาระบบการจัดการความรู้” ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

1. หน่วยงาน…….ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข……………. 
2. ช่ือโครงการ……การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) และ วิชาเอกการบริหารกฎหมายการและสาธารณสุข (ภาคพิเศษ).....  
3. ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ........รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา  ตรีเดช.................................................................  
4. ช่ือผู้นํากระบวนการ........ผูช่้วยศาสตราจารย์ พีระ  ครึกครื้นจิตร.......................................................................  
5. รายชื่อผู้ร่วมโครงการ 

รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา  ตรีเดช   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ  ครึกครื้นจิตร   ผู้นํากระบวนการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์  สุวรรณผ่อง  ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ  ณ หนองคาย  ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ  ผู้เข้ารว่มกระบวนการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์  ศิริโชติรัตน์   ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิฤดี  ภวนานันท์   ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
8. อาจารย์ ดร.สุธี  อยู่สถาพร    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
9. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  ธาดาเดช   ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
10. นางอรนุช  ชัยสมบูรณ์พันธ์    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
11. นางพิศมัย  มณีแจ่มใส     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
12. นางสาวศิริมา  ยีมิเด็น     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
13. นางสาวอุไรวรรณ  ภู่สันติสัมพันธ์   ผู้บันทึก 

 รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
1. นางสาวนงนภัส  พรมมิ     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
2. นางพิมพ์ณภัส  ทับทิม     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
3. นางสาวเพ็ญพิชา  มโนมัธย์    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
4. นายทศพล  วัฒนะพันธศักด์ิ    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
5. นางสาวสุภาพร  แร่ใจดี     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
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6. นายประสิทธ์ิ  ธิติภมรรัตน์    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
7. นายมารุต  ภู่พะเนียด     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
8. นางสาวขวัญชนก  เทพปัน    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
9. นางสาวประภารัตน์  พรมเอ้ียง    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
10. นางสาวพัชรนันท์  วงษ์ประเสริฐ    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
11. นางสาวกมลพรรณ  เนืองนิตย์    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
12. นายเกียรติศักกิ์  พรมภักด์ิ    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
13. นางสาววราภรณ์  ทิพย์สุมานัน    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
14. นายวิศรุต  รัตนธรรม     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
15. นางสาวภัทรา  ทองสุข     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
16. นางสาววรางค์กูล  เวียงเหล็ก    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
17. นางสาวมนัสนันท์ุ  ธนวิกรานต์กูล   ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
18. นางสาวเรืองสิริ  ดีพร้อม    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
19. นางสาวนันทิดา  จันต๊ะวงค์    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
20. ร.ท.หญิง ดุจดาว  พูลต้ิม    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
21. ร.ท.หญิง ปริยากร  กมุทชาติ    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
22. ร.ท.หญิง ณัฐกาล  ลายนอก    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
23. ร.ท.หญิง ทรงสุดา  แกมชัยภูมิ    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
24. นางสาวศิรินภา  ใจยะบาล    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
25. นางสาวจิตรดา  มาตยาคุณ    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
26. นายอรุณ  ลามู     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
27. นายไตรเทพ  โดษะนันท์    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
28. นายเมธี  ชุ่มศิริ     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
29. นางสาววรารัตน์  ทองยอง    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
30. นายอภิชาญ  ทองใบ     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
31. นางสาวบุญนาค  บุญโพธ์ิ    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
32. นางอรดี  จริตควร     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
33. นายสุภทร  หลีกทุกข์     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
34. นางวนิดา  ตันสกุล     ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
35. นางสาวเสงียม  นาคเกษม    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
36. นางสาวชุติมา  จันทร์ฉาย    ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 
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6. เนื้อหาองค์ความรู้ 
  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) และ 
วิชาเอกการบริหารกฎหมายการและสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)” เม่ือวันเสาร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมจรัส ยามะรัตน อาคาร 4 ช้ัน 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี             
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา  ตรีเดช เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ  ครึกครื้นจิตร เป็นผู้นํา
กระบวนการ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแงปันความรู้ นางสาวอุไรวรรณ  ภู่สันติสัมพันธ์ เป็นผู้ทําหน้าท่ี
จดบันทึก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เป็นกระบวนการฝึกปฏิบัติงานท่ีดีในการนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 
2. เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู้ทุกๆ ด้าน 

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ลําดับ ประเด็น องค์ความรู้

1. ส่ิง ท่ีคาดว่าจะได้รับ หรือคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจริงคืออะไร? 

1.1 ขั้นตอนและกระบวนการในการฝึกภาคสนามได้ตามระเบียนท่ีถูกต้อง 
1.2 สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงงานได้จริง

2. เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามแผนท่ี
วางไว้  และส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง คืออะไร? 
(สภาพความสําเร็จของการดําเนินงาน)

2.1 มีกรแลกเปล่ียนเรียนรู้และเล่าประสบการณ์แต่ละกลุ่มเป็นไปตาม
กระบวนการท่ีวางไว้ 

3. เหตุใด  ส่ิงทีเกิดข้ึนจริงจึงแตกต่าง/
เป็นไปตามแผน? (หมายถึง ปัจจัย) 

3.1 ไม่แตกต่าง เพราะมีการประสานงานก่อนการจัดเวทีแลกเปล่ียน 

4. ความรู้ท่ีใช้ในการดําเนินงาน ใช้ความรู้
อะไรบ้าง? 

4.1 KM 
4.2 มีตัวแทนนักศึกษารุ่นพ่ีมาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟัง 

5. ขั้ นมี ตอน  และวิ ธี ก าร ดํ า เนิ น งาน 
อย่างไรบ้าง? 

5.1 ผู้ดําเนินการเกรินนํา แล้วให้ผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เล่าให้ฟังทีละคน
ตามประเด็นท่ีผู้นํากระบวนการวางแผนไว้

6. สรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากการดําเนินงาน 
มีอะไรบ้าง? 

6.1 กระบวนการและขั้นตอนในการแลกเปล่ียนเรียนรู ้
6.2 ได้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงาน 

7. จุดแข็งการดําเนินงานมีอะไรบ้าง? 7.1 มีการนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงานจริง 
7.2 รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องให้มีการพบปะพูดคุยประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานและการ

ปฏิบัติงานจริง
8. จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค ท่ีพบ 

มีอะไรบ้าง? 
8.1 ความร่วมมือจากรุ่นพี่ยังน้อย 
8.2 ควรจะมาแลกเปล่ียนทุกสาขาของภาควิชา

9. ข้อเสนอแนะ/วิธีการแก้ไขเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อไปดีข้ึน 

9.1 ต้องพัฒนาขบวนการจัดเวทีแลกเปล่ียนให้ชัดเจนกว่าน้ี 

10. ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานในครั้งน้ี 

10.1 สามารถนําไปพัฒนางานด้านสุขภาพของบุคคลและการพัฒนาสาธารณ
ชุมชนได้อย่างย่ังยืนได้ และต้องส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการสู่ท้องถิ่นและชุมชนให้มากขึ้น

11. เอกสารรายละเอียดความรู้ท่ีใช้
ประกอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

11.1 เล่าเรียนจากประสบการณ์จริง 
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ภาพกิจกรรมประกอบการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้
วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ณ ห้องประชุมประชุม ศ. นพ.จรัส  ยามะรัต   อาคารจรัส  ยามะรัต  (อาคาร 4) ช้ัน 1  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

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

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
 

รายงานผล เนื้อหาองค์ความรู้ที่นํามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามโครงการ 
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)  
วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธาณสุข (ภาคพิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เนื้อหาองคค์วามรู้จาก 
“การแลกเปลีย่นการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) และ วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสขุ (ภาคพิเศษ)” 
 
ด้านความรู ้
 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข 
(ภาคพิเศษ) และ วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)” พัฒนางานด้านสุขภาพ
อนามัยของบุคคลและการพัฒนาสาธารณสุข และสามารถสําเร็จและย่ังยืนได้ต้องส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการสู่ท้องถิ่นและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง รู้จักวางแผนให้สอดคล้องกับ
ปัญหาของหน่วยงานนั้นๆ ขณะเดียวกันหน่วยงานราชการต่างๆ ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการดําเนินงาน
จากผู้ดําเนินการพัฒนา เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา โดยมีการประสานงานเป็นอย่างดีระหว่างหน่วยราชการ
ด้วยกัน ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักในทิศทางการ
พัฒนาของประเทศตามแนวทางดังกล่าว จึงเห็นความจําเป็นที่จะจัดให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้มีการฝึก
ปฏิบัติภาคสนามในหน่วยงานต่างๆ โดยมีทิศทางการฝึกภาคสนามโดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เบ้ืองต้น เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสนําความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดประยุกต์กับการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังได้มีโอกาส
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ ทั้งในหน่วยราชการและเอกชนใน
ชุมชน ตลอดจนได้ทดลองกระบวนการพัฒนาจากสภาพที่เป็นจริงของหน่วยงานน้ันๆ  
 นักศึกษาจะได้รับความรู้โดยตรงจากการฝึกภาคสนามแต่ละหน่วยงาน ดังคําพูดของนักศึกษาว่า “ทําให้
เราได้มองเห็นภาพรวมการปฏิบัติงานที่แท้จริงเป็นขบวนการมากข้ึน จากการเรียนทฤษฎี” สามารถนําไปใช้
ประโยชน์จริงได้ เวลามีการนําเสนอ มีการแชร์ประสบการณ์จากเพ่ือนๆ ต่างหน่วยงานที่ไปฝึกและมีอาจารย์ให้
ความคิดเห็น ทําให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น “เพราะเวลาทํากลุ่มก็จะมีเพ่ือนๆ ได้แชร์ความรู้และประสบการณ์ที่เรียนรู้
จากหน่วยงานที่ฝึก และอาจารย์นิเทศเพ่ิมขึ้น” และฝึกเสร็จจะนัดวันมานําเสนอ “จะมีอาจารย์มาให้ความคิดเห็น 
เพ่ือจะได้นํากลับไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้” 
 
ด้านปัญหา 
 นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนไปใช้ในการฝึกภาคสนาม ต้ังแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยชุมชนถึง
การเขียนโครงการ ใช้ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและรู้จักแก้ปัญหา ทําให้เรียนรู้ “การเขียนโครงการง่ายขึ้น 
ซึ่อตอนอยู่ในห้องเรียนอาจจะไม่คอยเข้าใจและไม่เห็นภายเท่าไร” จึงทําให้เกิดโครงการน้ีขึ้น “จากการท่ีเรียนใน
ห้องเรียนแบบไม่อยากเรียนนัก แต่พอได้มาทําจริงแล้วทําให้เข้าใจว่ามันไม่ยากเลย” ทั้งน้ีนักศึกษา “สามารถ



บูรณาการความรู้ที่ได้จากการฝึกภาคสนามเป็นขั้นตอนของการทบทวนวรรณเอามาจากการเรียนทฤษฎี ด้วย
เหตุผลน้ัน ใช่จริงหรือไม่ จากการทบทวนวรรณ”  
 
ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานท่ีฝึก 
 นักศึกษามีความสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุ่มและหน่วยงานที่ฝึกเป็นอย่างดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความ
รับผิดชอบในการแบ่งงาน และแลกเปล่ียนประสบการณ์ทําให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ “การที่ไปฝึกแรกๆ ก็มีเจ้าหน้าที่
แต่ละหน่วยให้การปรึกษาและแนะนําเป็นอย่างดีเสมอตลอดการฝึก” แม้แต่เวลาการนําเสนอ “ทุกกลุ่มก็จะแบ่ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคนเป็นอย่างดี” โดยมีวิธีการถ่ายทอดนโยบาย แนวทางเร่งรัดการดําเนินงานๆ 
ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนการนําเสนอกลุ่ม “อาจารย์ให้นําเสนอเป็นกลุ่มๆ และมีการให้
ความคิดเห็นจากการนําเสนอทําให้บรรยากาศในการนําเสนอไม่รู้สึกเครียด ทําให้นักศึกษามีความสุขการตอบ
คําถามน้ันๆ ไปได้ด้วยดี 
 จากการบอกเล่าของนักศึกษารุ่นพ่ีที่ออกไปฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ มีทั้งประโยชน์ที่ได้รับ 
ปัญหา และอุปสรรค มาเล่าพอสังเขป แต่ละหน่วยงานดังน้ี 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
  การเตรียมตัวฝึกภาคสนาม 

• ทบทวนความรู้ที่เรียนมา 
• จัดเตรียมเอกสารหรือหนังสือที่คิดว่าจําเป็นในการอ้างอิงหรือข้อมูลเพ่ิมเติม 
• สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมกลุ่ม 
• หาที่พักที่เดินทางไปยังสถานที่ฝึกงานได้สะดวกและปลอดภัย 
• หาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสถานที่ฝึกงาน 
• วางแผนการเดินทาง 
• บันทึกเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสําคญั 

 ขณะอยู่ในพืน้ที่ฝึกภาคสนาม 
• ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกงาน 
• ศึกษาโครงสร้างองค์กร  และหาข้อมูล 
• มุ่งหาประเด็นพัฒนา (ยํ้า “พัฒนา” ไม่ใช่ “ปรับปรุง”) 
• แบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่ม มสี่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
• มีการนําเสนอความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ 
• ติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่ม  
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• ด้านวิชาการ 

- ฝึกวิเคราะหปั์ญหาด้านการบริหารงานของหน่วยงานที่ฝึกงาน 
- สามารถกําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
- สามารถเสนอแผนหรือโครงการเพ่ือพัฒนาหน่วยงานที่ฝึกงาน 
- ประยุกต์วิชาความรู้ที่เรียนมาสู่การปฏิบัติจริง 

• ด้านปัญหา 
- มีความคิดสรา้งสรรค์หรือการหาแนวทางใหม่ๆ ในการเก็บข้อมูล  
- สามารถวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์ในสถานท่ีฝึกงานได้ 
- สามารถมองเห็นปัญหาหรือจุดพัฒนาในภาพรวม 
- สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและเปน็ระบบ 

• ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
- เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
- เป็นกําลังใจและสร้างแรงจงูใจให้กันและกันในระหว่างการทํางาน 
- มีความสามารถที่จะเจรจาต่อรองขอข้อมูลจากสถานที่ฝึกงาน 
- ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

 ปัญหาและอุปสรรค 
• ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
• บุคคลที่ติดต่อในการขอข้อมูล 
• การแบ่งงานรับผิดชอบ และแบ่งเวลา 
• ปัญหาด้าน IT  

 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรน้อย 

  การฝึกงานภาคสนาม เป็นกระบวนการเรียนรู้หัวใจสําคัญของการศึกษาและการเรียนทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่จะทําให้นักศึกษาสามารถหลอมรวม องค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพ เช่ือมโยงการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่เป็นจริงทั้งในหน่วยงานและชุมชน สามารถพัฒนาทักษะความสามารถและการเรียนรู้
ของนักศึกษาในเชิงวิชาชีพจากการศึกษาทางวิชาการสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพที่จะนําสู่การเป็นวิชาชีพที่สําคัญ
และจําเป็นในระบบสาธารณสุข 
 
 



  การเตรียมตัวฝึกภาคสนาม 
• ทบทวนความรู้เดิม (ความรู้ทางวิชาการ ทฤษฎี และความรู้รอบตัว ) 
• สร้างความเข้าใจ และทําข้อตกลงร่วมกันกับสมาชิกในกลุม่ นศ.  
• เตรียมความพร้อมตนเองในการไปพักค้างระหว่างไปฝึกภาคสนาม    
• เตรียมของใช้ส่วนตัว   
• สํารวจแหล่งใกล้เคียงที่ใกลส้สอ. เช่น ที่พักขณะฝึกปฏิบัติงาน ที่รับประทานอาหาร  ตลาด  วัด  

โรงเรียน  สถานพยาบาลใกลเ้คียง  เป็นต้น 
• สํารวจการเดินทาง 
• เตรียมของใช้ในการฝึกงาน(กลุ่มเตรียมเอง)  เช่น  วัสดุสํานักงาน  โน๊ตบุค  ปริ๊นเตอร์ เป็นต้น   
• ศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่จะไปฝึกงาน/พ้ืนที่/ชุมชน  เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจรงิต่างๆ 

 ขณะอยู่ในพืน้ที่ฝึกภาคสนาม 
 1. สร้างสัมพนัธภาพ/ปรับตัว 

• การสร้างความประทับใจแรก เช่น การทําความเคารพ  น้อมน้อม การแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้ม
แจ่มใส การมีนํ้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยงานพ่ีๆที่ฝึกงานโดยไม่ต้องให้รอให้ร้องขอ ฯลฯ  

• ปรับพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ จิตบริการ รับฟัง
และการเคารพการตัดสินใจผูอ่ื้น 

2.  การประยกุต์ใช้ความรู ้
• ศึกษาองค์กร/การให้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย (ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย, กลุ่มอสม.,  

         ชุมชนในพ้ืนที่) 
• การนําหลักการ/วิธีการ/กระบวนการ ทฤษฎีที่เรียนมา นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เช่น 

หลักการบริหาร POSCORB เป็นต้น  
• การระดมและประสานทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3. รักษาช่ือเสยีงของมหาวิทยาลัย 
4.  การใช้ทักษะต่างๆ 

• การใช้ทักษะ(สร้างสัมพันธภาพ/สัมภาษณ์/การวางแผน /ประเมิน/เสริมพลัง/ต่อรอง/ไกล่เกลี่ย) 
• ประสานงานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือร่วมวางแผนกิจกรรมกําหนดวัตถุประสงค์   

เป้าหมายในการดําเนินการ 
• ดําเนินการวางแผน  กําหนดว่าจะทําอะไร what อย่างไร how ใครทําบ้าง who  ที่ใหน  

where  และเมื่อใหร่ when  
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• ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากบุคลากรในหน่วยงาน  และสมาชิกในกลุ่มที่ฝึกงานด้วยกัน 
• ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง  
• ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกทักษะภาวะผู้นํา และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
• ได้รู้จักการประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือนํามาใช้ในการบริหารโครงการ  เช่นใช้เทคนิคการประเมินผล         

การปฏิบัติงาน 
• ได้รู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม 
 ด้านวิชาการ (Technical Skills) 

   ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ทําให้เกิดความชํานาญ เช่น  หลักการทําโครงการ    การวางแผนงาน การ
วิเคราะห์และสรุปผล  และการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการฝึกงานในการตรวจโรคเฉพาะทาง  การเย่ียมชุมชน  
หลักการและการปฏิบัติในการลงปฏิบัติงานจริง 

 ด้านปัญญา (Conceptual Skills) 
   ได้ฝึกใช้การคิดรวบยอด มองและคิดแก้ปัญหาในฐานะผู้นําที่จะทําโครงการที่รับผิดชอบให้สําเร็จ 
ฝึกคิดในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น 

 ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) 
   ทําให้เกิดการปรับตัว  รู้จักการอดทนและฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมากขึ้น เรียนรู้และเข้าใจ
ลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกันของแต่ละคน เรียนรู้การแบ่งบัน การให้อภัยซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเก้ือกูล
กัน  รู้จักประสานงานติดต่อบุคคล  
  ปัญหาและอุปสรรค 

• ทรัพยากรในการจัดทําโครงการมีอยู่อย่างจํากัด 
• เจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆ มีจํานวนจํากัด การนัดหมาย วันเวลา ในการทํางาน บุคลากรใน

หน่วยงานและในพ้ืนที่ว่างไม่ตรงกัน เน่ืองจากมีภาระกิจงานเร่งด่วน  มีภาระงานมากหลายด้าน 
• การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ญาติ และสังคมตามบริบทของพ้ืนที่  ความร่วมมือ/แรงจูงใจของ

ผู้ป่วยรวมท้ังการตอบรับของผู้ป่วยและญาติ 
•  ไม่มีงบประมาณสนับสนุน  
• การเดินทาง ไม่ค่อยสะดวก  

 
 
 
 



 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรี 

  การเตรียมตัวฝึกภาคสนาม 
   1. ทําหนังสือเพ่ือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา 
   2. ควรประชุมกลุ่มเพ่ือแบ่งหน้าที่  
   3. ติดต่อหอพักที่ใกล้สถานที่ฝึกภาคสนามและ ควรพักใกล้ๆกันเพ่ือสะดวกเวลาประชุมกลุ่ม 
   4. ควรมีผู้รับผิดชอบเก็บเงินของกลุ่มเพ่ือใช้ในการฝึกงานภาคสนาม 
   5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกงาน ได้แก่ Notebook กระดาษ A4 เป็นต้น 
  ขณะอยู่ในพื้นที่ฝึกภาคสนาม 
   1. ควรฝึกปฏิบัติงานตรงตามเวลา การไหว้และยิ้มเป็นสิ่งที่สําคัญ ควรแต่งกายให้สุภาพและควรมี
การแนะนําตัวที่สถานที่ฝึกภาคสนาม 
   2. มีการประชุมกลุ่มช่วงเช้าเพ่ือแบ่งหน้าที่ 
   3. ดําเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดทําแผนงาน/โครงการ   
   4. ช่วงเย็นควรมีการประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดและแบ่งหน้าที่ของวันถัดไป 
   5. รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนออาจารย์ในแต่ละสัปดาห์ พร้อมรับคําแนะนําเพ่ือนําไปปรับปรุงและแก้ไข 



   6. ขอคําปรึกษาจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงสมํ่าเสมอ 
   7. ขออนุญาตอาจารย์พ่ีเลี้ยงทุกคร้ังเมื่อจําเป็นต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ประโยชน์ – ทักษะท่ีได้เรียนรู้ 
   ด้านวิชาการ 
   ทําให้ต้องค้นหาข้อมูลเชิงวิชาการในการแก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึกภาคสนาม 
  ด้านปัญญา 
   ทําให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่างๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหรือพ้ืนที่  
  ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
   ทําให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้ความพยายามเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ มีการทํางานเป็นทีม 
และพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสร้างความสัมพันธ์  
  ปัญหาและอุปสรรค 
   1. การขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บางครั้งอาจได้รับข้อมูลที่ล่าช้าควรมีการวางแผนให้ชัดเจน 
   2. ต้องวางแผนการดําเนินงานให้เหมาะสมเพราะมีเวลาจํากัดในการดําเนินงาน  
   3.งบประมาณที่ใช้ในการจัดทําแผนงาน/โครงการควรมีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีฝึก
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน  
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