
2555/56-2562

เวท ีKM คณะพยาบาลศาสตร์ วนัที่ 10 มถุินายน 2565 
โดยสาขาการพยาบาลอยาบาลชุมชน 



ระยะเวลาด าเนินการ

• น าร่อง 2555/2556

• การเรียนการสอน และบริการวชิาการ 2557-
2559 

• บูรณาการวจัิย บริการวชิาการ และสอน 2560-
2561 และ 2562 ภาคการศึกษาที่ 1



น าร่อง 2556

1. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การจดัโครงการ และด าเนินโครงการ
อนามัยโรงเรียนตามวตัถุประสงค์รายวชิาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 1 ภาคการศึกษาที ่1/2556 แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ช้ันปีที่ 3 

2. เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใ และทศันคตทิีถู่กต้องเกีย่วกบั
เพศศึกษากบันักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนโกศลภทัรวทิย์

3. เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแขง็ในองค์ความรู้การพยาบาลอนามัย
ชุมชนทีเ่กีย่วกบัอนามัยโรงเรียนในกลุ่มผู้สอน



สมรรถนะที่ 1 : ความยดืหยุ่นของล าตัว

สมรรถนะที่ 2 : ความอดทน….. ลุกน่ัง 30 
วินาทีสมรรถนะที่ 3 : ความแข็งแรง…… ดนัพืน้

สมรรถนะที่ 4 : ความว่องไว …. วิ่งซกิแซก 

สมรรถนะที่ 5 : ความอดทนของกล้ามเนือ้ และระบบหายใจ… วิ่งระยะไกล 

กจิกรรมการทดสอบสมรรถนะ นร.





พฒันา :2557-2558

1. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การจัดโครงการ และด าเนินโครงการอนามัย
โรงเรียนตามวตัถุประสงค์รายวชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน ในนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 3 

2. เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใ และทศันคติทีถู่กต้องแก่นักเรียนเกีย่วกบั
การสร้างเสริมสุขภาพวยัเรียน : เพศศึกษา โภชนาการ  อนามัยช่องปาก  
สุขภาพจิต  การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

3. เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งในองค์ความรู้การพยาบาลอนามัยชุมชนที่
เกีย่วกบัอนามัยโรงเรียนในกลุ่มผู้สอน

4. งานวจิัย อย่างน้อย 1 โครงการ









กิจกรรมตามปฎิทินโรงเรียน : วนัวิชาการ



กิจกรรมตามปฎิทินโรงเรียน : วนัวิชาการ 











น้องพี ่……เดนิ

กระตุ้น 
สร้างจิตส านึก



พตท.คมสันต ์  และ รตท.ประวิทย์
วิทยากรแนะน าการเขา้โปรแกรม 
“POLICE I LERT U” และ
“HOME GUARD” 

สารวตัร/ผู้หมวด สน.ยานนาวา



การเผยแพร่





2555/2556-2557:
ปฏิทินการศึกษา เอื้อต่อการท ากิจกรรม การปิด-เปิดภาคการศึกษา 

ระหว่างโรงเรียน และวิทยาลยัฯ ตรงกนั 
มคอ.วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน เป็นทฤษฏี ทดลอง  30+15 

ช่ัวโมง 

2558 เป็นต้นมา 
มคอ.วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน เป็นทฤษฏี  30 ช่ัวโมง ปัญหา

การบูรณาการเป็นไปได้ยาก
ปฏิทินการศึกษา เปลี่ยน การเปิด-ปิด ภาคการศึกษาระหว่าง รร.-

วทิยาลยัฯ ไม่สอดคล้องกนั

สรุป



2559 - 2562 ภาคการศึกษา 1 : COVID 
ไม่ได้รับผดิชอบโดยตรง : ผศ.ดร.แก้วตะวนั ศิริลกัขณานันท์ 
ด าเนินการโดยอาจารย์ เช่น เป็นวทิยากร หน้าเสาธง
มีนักศึกษาร่วมในลกัษณะ “จิตอาสา” 

สรุป

2563-2564 : online learning 

ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพทาง line 

ประสานงาน และให้ค าแนะน าการรักษาแก่นักเรียน และครู



ยกช้ัน  จิตอาสา บูรณาการ  

ความเข้าใจเน้ือหาวชิาอนามยัโรงเรียน : “บวร”
เสริมสร้างทกัษะ : ความเป็นผู้น า  การส่ือสาร  การ

ประสานงาน

ความส าเร็จตัวช้ีวดั  ขยายภาพวทิยาลยัเพ่ือชุมชน 

รร.  อปพร. ทหาร/ต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ 

งานวจิัย งานบริการวชิาการ

ผล
ลพั

ธ์





สุวรรณี ละออปักษิณ, กชกร ธรรมน ำศีล และกำญจนำ 
ปัญญำเพ็ชร์. (๒๕๖๑). 

ผลกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู ้ด้วยโมเดลกำรสะท้อนคิด    
ต ่อกำรตระหนักร ู ้ตนเองด ้ำนเพศว ิถ ีของน ักเร ียนระด ับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย. 

ว.การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ๒๕(๓), ๕๓-๖๘.



สุวรรณ ีละออปักษณิ, กชกร ธรรมน าศีล และกาญจนา 
ปัญญาเพช็ร์. (๒๕๖๑). 
ความสามารถในการท านายเจตคตต่ิอเพศวถิีของนักเรียน
ด้วยปัจจัยรูปแบบการเลีย้งดูของครอบครัว อตัมโนทศัน์
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเพศทางส่ือสาธารณะ.
วารสารสุโขทยัธรรมธิราช, ๓๑(๒), ๑๗๘-๑๙๒.



สุวรรณ ีละออปักษณิ  มยุรา นพพรพนัธ์ุ และ จิราภรณ์ 
โภชกปริภัณฑ์. (๒๕๖๑). 

การเรียนรู้ด้วยการบริการ : ความเป็นไปได้ในการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการศึกษาพยาบาล. 

วารสารมหาจฬุาวิชาการ, ๕(ฉบับพเิศษ), ๑๔๒-๑๖๑.





การพฒันาทักษะที่จ าเป็น ของเด็กในศตวรรษที่ 21
ตามแนววถิีชีวติใหม่ (New Normal) 

และวถิีชีวติถัดไป (Next Normal)



เครือข่ายครูอนามยั รร. 19 คน
โรงเรียนเซนต์หลยุส์ศึกษา  
โรงเรียนอสัสัมชัญสีลม*





มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่

(New Health Promoting 

School Plus Health 

Literacy : New HPS Plus 
HL)



ยกร่างมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ

• 1) นโยบาย และทรัพยากร

• 2) การขบัเคล่ือนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในศตวรรษที่ 21

• 3) การมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรียนชุมชนและภาค   

ประชาสังคม

• 4) โรงเรียนคือองค์กรแห่งความสุข

• 5 ) ส่ิงแวดล้อมปลอดภยั โรงเรียนปลอดโรค



ยกร่างมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ

• 6) อนามัยโรงเรียนสู่นักเรียนสุขภาพดี

• 7) กระบวนการเรียนรู้สู่เดก็ไทยในศตวรรษที่ 21

• 8) โภชนาการด ีอาหารปลอดภัย เดก็ไทยสุขภาพดี

• 9) กจิกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพดี

• 10) บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพในโรงเรียน



ผลลพัธ์สุขภาพนักเรียน 6 ตัวช้ีวดั

• 1) ภาวะโภชนาการ

• 2) นักเรียนปราศจากฟันผุ

• 3) สมรรถภาพทางกาย

• 4) นักเรียนทีม่ีปัญหาด้านพฤตกิรรม อารมณ์ สังคม ได้รับการ

ดูแลช่วยเหลือ

• 5) นักเรียนที่ได้รับการเจบ็ป่วยในโรงเรียนที่ท าให้ต้องพกัรักษาตวั 

ได้รับการดูแลในโรงพยาบาล

• 6) นักเรียนมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพ



นโยบาย 9 ด้าน ผู้ว่า กทม.คนที ่17 

• ปลอดภัยดี คือการรับเร่ืองร้องเรียนจุดเส่ียง ถ้ามีแก้ไขทันที

• สุขภาพดี ยกระดับศูนย์สาธารณสุข คลินิกโรคคนเมือง

• ส่ิงแวดล้อมดี เช่น การปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ประกาศสงครามกับฝุ่น เปลี่ยนขยะเป็นรายได้

• เรียนดี คืนครูให้กับโรงเรียน เปิดโรงเรียนเป็นพืน้ที่ให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์วันเสาร์-อาทิตย์

• บริหารจัดการดี

• เดินทางดี กทม.ต้องเป็นศูนย์กลางด าเนินการควบคุมไฟจราจร ดูเส้นทางรถเมล์

• โครงสร้างดี แก้ไขผังเมือง ท าโครงสร้างตามผังเมืองให้ทัน

• เศรษฐกิจดี เป็นเร่ืองใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ ท าตัวเป็น “ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน”

• สร้างสรรค์ดี เปิดพื้นที่ให้เด็กรุ่นใหม่ท างาน สร้างธุรกิจใหม่ ๆ

รศ.ดร.ชัชชาติ 
อธิบายว่า การ
บริหารกรุงเทพฯ 
เปรียบเสมือนการ
ท างานของเส้น
เลือด 2 ระบบ 
ทัง้เสน้เลือดใหญ่ 
และเสน้เลือด
ฝอย 



การวเิคราะห์ และทิศทาง 9 นโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1. ปลอดภัยดี คือการรับเร่ืองร้องเรียนจุดเส่ียง ถ้ามีแก้ไขทันที

2. สุขภาพดี ยกระดับศูนย์สาธารณสุข คลนิิกโรคคนเมือง

3. ส่ิงแวดล้อมดี เช่น การปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ประกาศสงคราม
กบัฝุ่น เปลีย่นขยะเป็นรายได้

4. เรียนดี คืนครูให้กบัโรงเรียน เปิดโรงเรียนเป็นพื้นที่ให้เด็กใช้
ความคดิสร้างสรรค์วนัเสาร์-อาทิตย์

5. บริหารจัดการดี



การวเิคราะห์ และทิศทาง 9 นโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

6. เดินทางดี กทม.ต้องเป็นศูนย์กลางด าเนินการควบคุมไฟ
จราจร ดูเส้นทางรถเมล์

7. โครงสร้างดี แก้ไขผังเมือง ท าโครงสร้างตามผังเมืองให้ทัน

8. เศรษฐกจิดี เป็นเร่ืองใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกจิ ท าตัวเป็น “ผู้
ว่าฯ เที่ยงคืน”

9.สร้างสรรค์ดี เปิดพืน้ที่ให้เด็กท างาน สร้างธุรกิจใหม่ ๆ



การวิเคราะห์ และทิศทาง

การบริหารกรุงเทพฯ 
เปรียบเสมือนการท างานของเส้นเลือด 2 ระบบ 

ทั้งเสน้เลือดใหญ่ และเสน้เลือดฝอย



เรามีโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับโลกหลายแห่ง 
ในขณะที่โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เด็กอ่อน 

ในชุมชนต่าง ๆ 
ขาดแคลนทั้งงบประมาณ

และบุคคลากร



การวเิคราะห์ และทิศทาง : 219 แผน
63. เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเกบ็เพิม่
64. โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการทีม่ีคุณภาพให้กบัเยาวชนทั้งม้ือเช้า
และม้ือกลางวนั
65. After School Program เรียน เล่น หลงัเลกิเรียน
66. เปิดโรงเรียนวนัหยุดเป็นพืน้ทีก่จิกรรม พืน้ทีก่ารเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนและชุมชน
67.ยกระดบัห้องแลบ็คอมพวิเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทนัสมัยและเพยีงพอ
68. พฒันาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านส่ือการเรียนการ
สอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูล



• 69. ร่วมกบัเอกชนในการจดัหาแทบ็เลต็ให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วง

การ study from home

• 70. คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี

• 71. เพิม่สวสัดกิารครูให้เหมาะสม
• 72. เพิม่ครูผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ช่วยครู ส าหรับวชิาเฉพาะทาง เช่น ภาษา 

เทคโนโลยี
• 73. ปรับหลกัเกณฑ์การเล่ือนวทิยฐานะให้สอดคล้องกบัการสอน ลด

ภาระการท าเอกสาร
• 74. Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยใีห้กบัคุณครู

การวิเคราะห ์และทศิทาง : 219 แผน



สร้างระบบ และกลไก : การบริหารจัดการภายใน
ทางการ

การเดนิทาง  ความเช่ือมโยง : การบูรณาการการบริการวชิาการ + วจิัย


