
 
ตารางการเรียนการสอนกระบวนวิชาสุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ (พ.วช. 322401) 

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 (กลุ่ม 3A) ปีการศึกษา 2563 
สัปดาห์ท่ี 1 

วัน เดือน ปี 08.00       08.30       09.00       09.30       10.00       10.30       11.00       11.30       12.00 13.00       13.30       14.00       14.30       15.00       15.30       16.00       16.30 

จันทร์ 
14 ก.ย. 63 

 
L0: Orientation 

(อ.นพ.อมรพัฐ /  
อ.ดร.รุ่งนภา) 

P1: Health Education 
(อ.นพ.อมรพัฐ) 

P2: Health Promotion Planning 
(อ.พญ.มธุรมาศ) 

อังคาร 
15 ก.ย. 63 

 
P3: practice: Data management 

(รศ.ดร.รัตนา) 
P4: Hazard identification 

(อ.นพ.กัมปนาท / อ.นพ.พีระสัก / อ.นพ.วิทวัส / อ.นพ.วชิรนันท์) 

พุธ 
16 ก.ย. 63 

เดินทางไปพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน   
(ถึง รพ.สต. ไม่เกิน 10:00 น.) 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / ศึกษาบริบทชุมชน 

พฤหัส 
17 ก.ย. 63 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / ศึกษาบริบทชุมชน ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / ศึกษาบริบทชุมชน 

ศุกร์ 
18 ก.ย. 63 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / ศึกษาบริบทชุมชน ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / ศึกษาบริบทชุมชน 

เสาร์ 
19 ก.ย. 63 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / ศึกษาบริบทชุมชน ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / ศึกษาบริบทชุมชน 

อาทิตย์ 
20 ก.ย. 63 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / ศึกษาบริบทชุมชน ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / ศึกษาบริบทชุมชน 

 
 
 
 
 
 



 
สัปดาห์ท่ี 2 

วัน เดือน ปี 08.00       08.30       09.00       09.30       10.00       10.30       11.00       11.30       12.00 13.00       13.30       14.00       14.30       15.00       15.30       16.00       16.30 

จันทร์ 
21 ก.ย. 63 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / 
ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / 
ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

อังคาร 
22 ก.ย. 63 

เตรียมข้อมูล เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม เตรียมข้อมูล เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

พุธ 
23 ก.ย. 63 

เตรียมข้อมูล เพ่ือพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม เตรียมข้อมูล เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

พฤหัส 
24 ก.ย. 63 

 
อาจารย์ไปนิเทศที่ รพ.สต. 

รายงานบริบทชุมชน และการส ารวจ เรื่อง Health problem, 
CCH, EOH, CEH   เตรียมกิจกรรม health promotion 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / 
ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ศุกร์ 
25 ก.ย. 63 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / 
ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. / 
ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

เสาร์ 
26 ก.ย. 63 

วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

อาทิตย์ 
27 ก.ย. 63 

วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สัปดาห์ท่ี 3 

วัน เดือน ปี 08.00       08.30       09.00       09.30       10.00       10.30       11.00       11.30       12.00 13.00       13.30       14.00       14.30       15.00       15.30       16.00       16.30 

จันทร์ 
28 ก.ย. 63 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. 
และ ประเมินผลกิจกรรม Community health promotion and prevention 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. 
และ ประเมินผลกิจกรรม Community health promotion  

and prevention 

อังคาร 
29 ก.ย. 63 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. 
และสรุปผลการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต., ผู้น าระดับต าบล - หมู่บ้าน 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. 
และสรุปผลการปฏิบัติงานให้กับ รพ.สต., ผู้น าระดับต าบล - หมู่บ้าน 

พุธ 
30 ก.ย. 63 

ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. เดินทางกลับคณะฯ SDL 

พฤหัส 
1 ต.ค. 63 

 presentation group project 
(คณาจารย์) 

 สอบลงกอง  

ศุกร์ 
2 ต.ค. 63 

เดินทางไป 
สถานประกอบการ 
ขึ้นรถหน้าภาควิชาฯ 

ออกเดินทางเวลา 08.30น. 

Occupational Med clinic 
(อ.นพ.โภคิน / อ.นพ.พีระสัก / อ.นพ.วิทวัส / 

อ.นพ.วชิรนันท์) 
เดินทางกลับคณะฯ 

 แก้ไขรายงาน 
 ประเมินผลกระบวนวิชา (ในระบบ Online) 
 ส่งงาน (ก าหนดส่งงานที่ภาควิชาฯ ไม่เกิน 16.00 น.) 

 

 
หมายเหตุ : กิจกรรมในแต่ละวันอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ในภาพรวมแล้วควรครอบคลุมกลุ่มกิจกรรมทุกประเภท 

 อาจารย์ผู้ดูแลกระบวนวิชา : อ.นพ.อมรพัฐ กิจโร 
 ผู้ประสานงานด้านธุรการภาควิชา : คุณอมรรัตน์ แต้มดื่ม 
 ติดต่อหน่วยยานยนต์ คณะแพทยศาสตร์ 053-935235 

 
 


