คูมือการศึกษา

รายวิชา สภ 452 ปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
สําหรับนิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ ชั้นปที่ 4

สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปการศึกษา 2562
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สารบัญ
หนา

วิสัยทัศนพันธกิจคานิยมองคกรสมรรถนะหลักปรัชญาของหลักสูตร
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
รายละเอียดรายวิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
ผลการเรียนรูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คําชี้แจงการปฏิบัติสําหรับอาจารยควบคุมการฝกปฏิบัติงาน
คําชี้แจงการปฏิบัติสําหรับอาจารยผูนิเทศ
ระเบียบและขอปฏิบัติสําหรับนิสิตฝกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด
การบริหารจัดการกระบวนวิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน
รายละเอียดสถานที่ฝกปฏิบัติงาน
เกณฑการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ
ภาคผนวก ก:แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ข:ใบลงเวลาการฝกปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ค:แบบฟอรมรายงานระหวางปฏิบัติงาน
1. แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน
2. รายงานขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
3. รายงานขอมูลสุขภาพในระดับนโยบายของพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
4. รายงานสรุปการประชุมสัมมนา
5. รายงานแผนการตลาดสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
6. รายงานการวิเคราะหSWOT แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานสุขภาพ
7. ใบลา
ภาคผนวก ง : ประกาศคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ระเบียบการแตงกาย ของนิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ
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คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิสัยทัศน:
เปนองคกรตนแบบที่ผสานศาสตร องคความรู นวัตกรรม ระหวางกายภาพบําบัดและการสงเสริม
สุขภาพเพื่อสุขภาวะผูสูงอายุ
คานิยมองคกร:
มุงมั่น สามัคคี จิตอารี คลองตัว มีความเปนสากล
P-THAI (Perseverance, Teamwork, Hospitality, Agility, Internationalization)
สมรรถนะหลัก:
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรูดวยตนเองสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ใชหลักฐานเชิงประจักษใน
การดูแลสุขภาพประชาชน
ปรัชญาของหลักสูตร :
มุงมั่ นผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีคุณธรรม จริย ธรรม มีความรู ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติการสงเสริม
สุขภาพ มี ทักษะการสื่อสารและวางแผนบริห ารจัดการงานสงเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิ ชาการและ
วิชาชีพ มีความเปนผูนํา ทํางานรวมกับสหวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและประเทศชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected learning outcomes)
1. ประเมินปจจัยดานชีววิทยา สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมาย ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอสุขภาพประชาชน
2. ประยุกตหลักวิทยาศาสตรเพื่อการควบคุมปองกันปจจัยที่ทําใหเกิดโรคและลดความเสี่ยง การเจ็บปวย
ตอบุคคล ครอบครัวคัดเลือกขอมูลและใชในการสื่อสารกับทีมสุขภาพ หนวยงานดานสุขภาพและ
ประชาชน
3. คัดเลือกขอมูลและใชในการสื่อสารกับทีมสุขภาพ หนวยงานดานสุขภาพและประชาชน
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสงเสริมสุขภาพเพื่อการสืบคนขอมูลวิเคราะหขอมูลและการสื่อสาร
5. ใชทักษะการบริหารจัดการในการดําเนินงานดานสุขภาพ
6. ใชความรูเรื่องแนวคิดและทฤษฎีดานสุขภาพและทักษะการวิเคราะหสถานการณเพื่อการวางแผน
การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพ
7. แสดงความสามารถในการสงเสริมการเรียนรู ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาการปองกันโรค
การควบคุมโรค การบําบัดโรคเบื้องตน และการฟนฟูสภาพและการสงเสริมสุขภาพโดยประยุกตความรู
ที่เกี่ยวของ
8. แสดงความสามารถในการทํางานเปนทีม โดยวิธีการสื่อสารการประสานความรวมมือและ
การปรึกษาหารือกับทีมสุขภาพ
9. ประยุกตแนวคิดปฏิบัติการโดยใชหลักฐานเชิงประจักษในการออกแบบโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ
10. แสดงความสามารถในประเมินคางานวิจัยการใชหลักการวิจัยในการออกแบบการวิจัยและดําเนินการ
วิจัยดานสุขภาพเพื่อพัฒนางานสงเสริมสุขภาพ หรือนวัตกรรม
11. มีสวนรวมในการพัฒนา/ออกแบบกิจกรรม โครงการ นวัตกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชน
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สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสและชื่อรายวิชา
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จํานวนหนวยกิต
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ระยะเวลาเรียน

8 สัปดาห

ผูเรียน

นิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ ชั้นปที่ 4

คณาจารยผูสอน

1. บุคลากรของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนอาจารยพิเศษของ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารยสาขาการสงเสริมสุขภาพ

ผูประสานงานวิชา

1. อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
2. อาจารย ดร. ปะการัง ศรีมี

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

คุณกรกรรักษ ธรรมลังกา

คําอธิบายรายวิชา
ฝกทักษะการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพโดยการประยุกตใชเนื้อหาวิชาทั้งหมดในการศึกษาและ
ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานที่ที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมสุขภาพดานการกําหนดนโยบายและการวางแผนและ
บริหารจัดการ มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานกับ
ผูอื่นได นําความรูดานการสงเสริมสุขภาพที่ไดจากประสบการณมาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณและ
วิเคราะหป ญหาด านสุขภาพร วมกับ ผูเชี่ย วชาญ เพื่ อสรางและ/หรือพัฒนาองคความรู ดานการสงเสริ ม
สุขภาพใหเหมาะสมกับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
วัตถุประสงคของรายวิชา
การจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารงานส ง เสริ มสุ ข ภาพ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่อ ให นิ สิ ต มี
ความสามารถ ดังนี้
1. บูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมดทั้งดานการสงเสริมสุขภาพและศาสตรที่เกี่ยวของใน
การดูแลสุขภาพประชาชน โดยเนนการศึกษาและวิเคราะหนโยบายและแผนดานสุขภาพและ
การวิ เ คราะห โ ครงการด า นเศรษฐศาสตร การประยุ ก ต ก ารตลาดเพื่ อ สั ง คมใน
งานสงเสริมสุขภาพ
2. ประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริงในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
3. การวิเคราะหปญหาสุขภาพและวางแผนงานเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน
4. ใชกระบวนการสงเสริมสุขภาพในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน
5. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวใหสามารถทํางานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
3

ผลการเรียนรูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ ง
พัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ 1. อาจารยผูสอนใหความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมิน จากแบบประเมิ น การฝ ก
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ใน ปฏิ บั ติ ง าน ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
การเตรียมความพรอมกอนฝกปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณ
2. ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการฝ กปฏิ บั ติ ง าน และการทํ า กิ จ กรรมต า งที่
กําหนดให
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ 1. กําหนดระเบี ยบการฝ กปฏิ บัติง านและเกณฑ 1. ประเมิ น จากบั น ทึ ก การเข า ฝ ก
สั ง คม เ คา รพก ฎร ะเ บี ย บแ ล ะ การประเมินด านความรับผิ ดชอบตอตนเองและ ปฏิบัติงาน การสงงานที่ไดมอบหมาย
ข อ บั ง คั บ ต า งๆ ขององค ก รและ สังคมในการฝกปฏิบัติงาน
สังคม
3. เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง ความ 1. จั ด กิ จ กรรมการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ งทํ า งาน 1. ประเมิน จากแบบประเมิ น การฝ ก
คิดเห็นของผูอื่น
รวมกับผูอื่นเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงบทบาท ปฏิ บั ติ ง านโดยเพื่ อ น และอาจารย
การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน
4. เป น แบบอย า งที่ ดี ต อ ผู อื่ น ทั้ ง ใน 1. อาจารยผูสอนใหความรูเรื่องการปฏิบัติตนให 1. ประเมิน จากแบบประเมิ น การฝ ก
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน เปนนักสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
ปฏิ บั ติ ง านโดยเพื่ อ น และอาจารย
2. จั ด กิ จ กรรมการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ งทํ า งาน ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่น

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจในศาสตร 1. การสอนบรรยาย
1. ประเมิน จากแบบประเมิ น การฝ ก
ดานการสงเสริมสุขภาพ
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และการนําเสนอ ปฏิ บั ติ ง านโดยเพื่ อ น และอาจารย
3. การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุชภาพตามที่ ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน
กําหนดไว
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ
5. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน
2. มี ค วามรู แ ละความเข า ใจใน 1. การมอบหมายงานให ค น คว า จากตํ า รา ผู มี 1. ประเมิน จากแบบประเมิ น การฝ ก
สาระสํ าคั ญ ของศาสตร ที่ เกี่ ย วข อ ง ประสบการณและแหลงอื่นๆ เพื่อใชในการกําหนด ปฏิ บั ติ ง านโดยเพื่ อ น และอาจารย
กับการสงเสริมสุขภาพ
นโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานดานการ ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
สงเสริมสุขภาพ
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และรนําเสนอผลงาน
3. การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพตามที่
กําหนดไว
4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ
5. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน
3. มี ค วามรู แ ละความเข า ใจถึ ง 1. การมอบหมายงานใหคนควาจากงานวิจัย เพื่อ 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การ
งานวิจัย ที่เกี่ ยวข องกั บการสง เสริ ม ใชในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพและ นําเสนอและรายงาน
สุขภาพ
การจัดทํารายงาน

3. ทักษะทางปญญา
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3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ 1. มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติมในการจัดทํา 1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่
หลั กฐานใหม ๆ จากแหลง ข อมู ล ที่ โครงการและกิจกรรมตางๆ
ไดรับมอบหมาย
หลากหลายเพื่ อ เป น พื้ น ฐานใน
2. ประเมิน จากแบบประเมิ น การฝ ก
การเรียนรูตลอดชีวิต
ปฏิบัติงาน
2. สามารถประยุ ก ต ค วามรู ภ าค 1. การฝกปฏิบัติงานในสถานที่ที่กําหนดให
1. ประเมิน จากแบบประเมิ น การฝ ก
ทฤษฏี ภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ นํ า ไปใช 2. มอบหมายใหวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของแหลง ปฏิบัติงาน
ประโยชนไดอยางเหมาะสม
ฝ ก งาน กลยุ ท ธ ก ารปฏิ บั ติ ง านด า นสุ ข ภาพของ 2 . ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
แหลงฝกปฏิบัติงาน
ผูรับบริการ
3. มอบหมายให จั ด ทํ า รายงานรายกลุ ม และ
รายบุคคล
3. สามารถศึ กษาป ญ หาที่ค อ นข า ง 1. มอบหมายใหจัดทํากิจกรรมและโครงการตางๆ 1. ประเมิน จากแบบประเมิ น การฝ ก
ซั บ ซ อ นด า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
อย า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด วิ เ คราะห
อยางเปนระบบและเสนอแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน
และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูต ามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณที่
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

4.2 วิธีการสอน

1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัติงาน

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน

1. มอบหมายงาน/หนาทีร่ ับผิดชอบในการสงเสริม 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
สุขภาพโดยปฏิบตั ิงานเปนสมาชิกทีมสุขภาพของ ปฏิบัติงาน
หนวยงาน
1. มอบหมายงานใหทํารายงานและเตรียมขอมูล
เพื่อการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

1. ประเมินรายงานและการนําเสนอผล
การปฏิบัติงาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา 1. มอบหมายใหศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนและ 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง การวิเคราะหสถานการณสุขภาพและนําเสนอแนว ปฏิบัติงาน
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช ทางการแกปญหา
2. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่ 1. มอบหมายใหจัดนิทรรศการดานสุขภาพ
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุม คนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพได
อยางเหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
1. การใหขอมูลดานสุขภาพกับกลุม คนที่
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
หลากหลาย
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
2. มอบหมายใหสงเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
โรงเรียน และชุมชน
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการ 1. มอบหมายงานใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ ในการเตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอ
ขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย 2. การสงรายงานผานทาง A-Tutor และ Face
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศได book
อยางเหมาะสม

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

6.1 ทักษะดานทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพที่ตองการพัฒนา
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมสุขภาพโดยใชศาสตร
และศิลปที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพดวย
ความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมาย และสิทธิของ
ประชาชน
3. มีความคิดริเริม่ สรางสรรคในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพใน
สถานการณที่หลากหลาย

6.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน

6.3 วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายใหปฏิบตั ิงานสงเสริมสุขภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เชนในโรงพยาบาล
โรงเรียน และชุมชน
1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัติงาน

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน

1. มอบหมายใหปฏิบตั ิงานสงเสริมสุขภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เชนในโรงพยาบาล
โรงเรียน และชุมชน
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน
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1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน

คําชี้แจงการปฏิบัติสําหรับอาจารยควบคุมการฝกปฏิบัติงาน
1. มอบหมายงานที่กําหนดไวในแผนการฝกปฏิบัติงานและงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ เชน
งานพัฒนาทักษะสวนบุคคล งานพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ งานพัฒนาระบบและเครื่องมือการบริหาร
จัดการในการสรางเสริมสุขภาพ งานสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง งานสรางมาตรการทางสังคม
หรืองานอื่นๆ เพื่อใหนิสิตไดฝกปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
2. ควบคุมใหนิสิตปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย และใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน
3. ลงนามรั บ รองการปฏิ บั ติงานของนิสิต ในแบบฟอรมที่กํ าหนดใหสั ป ดาหล ะ 1ครั้ง เพื่ อตรวจสอบ
ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานตามเกณฑของหลักสูตร (ภาคผนวก ค ขอ 1)
4. ลงนามรับรองในบันทึกการฝกปฏิบัติงานประจําวันของนิสิตสัปดาหละ 1 ครั้ง พรอมใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน นิสิตจะนําสงอาจารยนิเทศเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ข)
5. ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานลงในแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน ปดผนึกมอบใหกับนิสิต เพื่อนําสง
คณะกายภาพบําบัด เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ก)
6. หากมีปญหาใดๆ เกี่ยวกับนิสิตฝกปฏิบัติงานที่อยูในความดูแลของทานทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน และ
ความประพฤติที่ไมเหมาะสม โปรดติดตอที่อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน คณะกายภาพบําบัด
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ องครั ก ษ โทร 0-649-5450 ต อ 27317, 084-0741077 อี เ มล
pimonpor@g.swu.ac.th
7. ทานสามารถใหขอรองทุกข หรือใหขอเสนอแนะ มาที่คณะกายภาพบําบัด มศวโดยใชSmart Phone
สแกน QR Code ผาน Application Lineดังนี้

QR Code รับเรื่องรองทุกข

QR Code รับขอเสนอแนะ
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คําชี้แจงการปฏิบัติสําหรับอาจารยผูนิเทศ

1. จัดเตรียมความพรอมในการฝกภาคปฏิบัติ เชน การปฐมนิเทศนิสิตเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน
การเตรียมดานความรู การเตรียมอุปกรณ เอกสาร ทําความตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ กับนิสิต
2. ตรวจสอบและประเมินผลรายงานของนิสิตตลอดการฝกปฏิบัติงาน
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน การสงเสริมสุขภาพ
4. จัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความรูและประสบการณของนิสิต
5. ใหคําแนะนําและชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ แกนิสิตตามความเหมาะสม
6. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของนิสิตใหครบตามกําหนด
7. จัดทําสรุปผลการฝกปฏิบัติงานของนิสิต
8. พิจารณาจัดการฝกปฏิบัติงานซอมเสริมใหนิสิตเพิ่มเติม เพื่อชดเชยเวลาในการฝกปฏิบัติงานในกรณีที่
นิสิตไมสามารถฝกปฏิบัติงานไดตามที่กําหนดไวในรายวิชา
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ระเบียบและขอปฏิบัติสําหรับนิสิตฝกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด
การเตรียมตัวนิสิต
1. ศึกษาคูมือการฝกปฏิบัติงานใหเขาใจ
2. เตรี ยมพรอมในการฝ กปฏิบัติงาน เชน ความรู สุขภาพอนามัย ทั้งทางรางกาย จิตใจ และ
อุปกรณเครื่องใชสวนตัว
3. เตรียมบัตรประจําตัวนิสิต บัตรประชาชน
4. ชุดฝกปฏิบัติงาน ตามระเบียบการแตงกายนิสิตคณะกายภาพบําบัด
5. อุปกรณการศึกษา ตําราที่เกี่ยวของ
6. ผูที่มีโรคประจําตัวควรเตรียมยาประจําตัวไปดวย
การปฏิบัติตนระหวางการฝกงาน
1. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎขอบังคับของสถานที่ฝกงานและที่อาจารยพิเศษกําหนดอยาง
เครงครัด
2. ลงเวลามาปฏิ บัติ งานและกลับทุ กครั้ง โดยมีล ายเซ็ น รับ รองของอาจารยควบคุมการฝก
ปฏิบัติงานของนิสิตในสถานที่ฝกปฏิบัติงาน
3. ตรงตอเวลาฝกปฏิบัติงาน
4. สุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะตอบุคลากรทุกระดับ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและวางตัว
ใหเหมาะสมกับอาจารย หัวหนางาน ผูรวมงาน และผูมาติดตอ
5. อยาวิพากษวิจารณการบริหารงานหรือตัวบุคคลขณะปฏิบัติงาน ควรศึกษาใหไดขอมูลที่
แทจริงจากเจาหนาที่ทุกระดับดวยตนเอง และศึกษาขอมูลจากประชาชนใหไดดีเสียกอน หาก
จะวิจารณตองอยูในกาลเทศะที่สมควร
6. ตองขออนุญาตอาจารยพิเศษผูดูแลการฝกปฏิบัติงานหรือผูแทน ทุกครั้งที่ออกนอกสถานที่
ฝกปฏิบัติงานรวมทั้งวันเสาร อาทิตย กรณีที่พักในสถานที่ฝกงาน
7. ในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองลาเรียน จะตองสงใบลาลวงหนาที่อาจารยพิเศษผูดูแลการฝก
ปฏิ บัติ งาน และต องได รั บ อนุญ าตกอน กรณีลาปว ยจะตองแจงใหอาจารย พิเ ศษทราบ
อยางชาภายในเชาวันนั้นและสงใบลาเมื่อกลับมาฝกปฏิบัติงาน
8. แต งกายให เ รี ยบร อยตามประกาศของคณะกายภาพบําบัด เรื่องการแตงกายในการฝก
ปฏิบัติงานของนิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ
9. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและซื่ อ สั ต ยต อ ภาระหน า ที่ ที่ ได รั บ มอบหมายและให ค วามช ว ยเหลื อ
กิจกรรมตางๆ ของสถานที่ฝกปฏิบัติงาน
10. ในระหวางการฝกปฏิบัติงาน ถามีปญหาใด ๆ ใหประสานงานกับอาจารยอาจารยผูประสาน
รายวิชาหรืออาจารยนิเทศเพื่อดําเนินการแกไขปญหาตอไป
11. ติดตามผลการฝกปฏิบัติงาน พรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศและ
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงาน
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การบริหารจัดการกระบวนวิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
การจัดการฝกปฏิบัติ
1. ฝกปฏิบัติระหวาง วันที่ 3 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2562
2. ฝกปฏิบัติงานระหวาง วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 8.30-16.30 น.
3. แบงนิสิตเปน 8 กลุมๆ ละ 3-4 คน จัดใหฝกปฏิบัติงานในแหลงที่กําหนดใหจํานวน 8 แหง
ปฐมนิเทศ
อาจารย ผู ประสานงานรายวิ ช าจะชี้แจงวัตถุป ระสงคและรายละเอีย ดการฝกปฏิบัติงาน และ
แนวทางการปฏิบัติตนเองของนิสิตระหวางการฝกปฏิบัติงาน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 หอง 306
การเดินทาง
นิสิตจะตองเดินทางไปและกลับดวยตนเอง ทั้งนี้อนุญาตใหใชรถสวนตัวไดและนิสิตตองมี
ใบอนุญาตขับขี่รถที่ถูกตองตามกฎหมาย
การสอบนิสิต
อาจารยสาขาการสงเสริมสุขภาพจะจัดสอบการฝกปฏิบัติงาน ณ คณะกายภาพบําบัด หลังจาก
สิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน
ผูที่ติดตอไดกรณีฉุกเฉิน หรือมีขอสงสัยในการฝกปฏิบัติงาน
1. อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
โทรศัพท 084-0741077
2. คุณกรกรรักษ
ธรรมลังกา
โทรศัพท 083-2378627
กิจกรรมการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงาน
กําหนดการสงและรับนิสิต
วันที่ 3 มิถุนายน 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

- สงไปฝกปฏิบัติงาน
- สิน้ สุดการฝกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย
- สอบที่คณะกายภาพบําบัด
1. ขอมูลพื้นฐาน
2. การวิเคราะห SWOT analysis
3. แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานดานสุขภาพ
ของหนวยงาน
- สงรายงานการฝกปฏิบัติงาน
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กิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน
การฝกปฏิบัติงานครั้งนี้ กําหนดใหนิสิตไดมีความรูและประสบการณในหัวขอตางๆ ดังนี้
1. การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร ระบบการทํางาน และสรางสัมพันธภาพกับบุคลากรในแหลงฝกปฏิบัติงาน
โดยกําหนดใหนิสิตศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสารจากบุคลากรในแหลง
ฝกงาน
2. ศึกษาโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
3. ศึกษานโยบายดานสุขภาพที่หนวยงานรับผิดชอบ และขอมูลสุขภาพในระดับนโยบาย
4. ฝกทักษะการทํางานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง ผานการเขียนรายงานประจําวัน
และการลงเวลาทํางาน
5. ฝกทักษะการทํางานในแหลงฝกปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย การสังเกตและ
สอบถาม
6. วางแผนการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ โดยการวิเคราะหองคกรโดย
ใช SWOT Analysis จั ด ทํ าแผนกลยุ ทธ และจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ค รอบคลุ มและสอดคล องกั บ
แผนกลยุทธ
7. ฝกทักษะงานสารบรรณในหนวยงาน และการประสานงานกับองคกรที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
8. เรียนรูกระบวนการจัดประชุม สัมมนา และการบันทึกการประชุมสัมมนา
9. ดําเนินการสงเสริมสุขภาพโดยใชหลักการดานการตลาดสังคมใหกับบุคลากรหรือประชาชนในพื้นที่
10. จัดทําสื่อเพื่อสงเสริมสุขภาพบุคลากรในแหลงฝก
กําหนดใหนิสิตปฏิบัติเปนรายสัปดาหตามตารางการฝกปฏิบัติงานพรอมสงงานดังนี้
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

25 เม.ย. 62 - จัดกลุมและเลือกแหลงฝกปฏิบตั ิงาน

2

13 พ.ค. 62 - ชี้แจงการฝกปฏิบัติงาน
16 พ.ค. 62 - สัมมนาประมวลความรูดานการสงเสริมสุขภาพ
1
- เรียนรูระบบการทํางานของหนวยงาน
3-7 มิ.ย 62 - ศึกษาสภาพแวดลอมของหนวยงาน
- ศึกษาขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการบริหารงาน
ของหนวยงาน
- จัดทํารายงานขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการ
บริหารงานของหนวยงาน (ภาคผนวก ค ขอ 2)
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ค
ขอ 1)
- สงรายงานวันจันทร 10 มิ.ย. 62
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กําหนดการ/
รายละเอียด

ชี้แจงสถานที่ฝกงาน
และเลือกแหลงฝกงาน
ทบทวนเนื้อหาเพื่อ
เตรียมความพรอม
3 ทบทวนเนื้อหาเพื่อ
เตรียมความพรอม
3 ทบทวนเนื้อหาเพื่อ
เตรียมความพรอม
35 ฝกปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวและที่ไดรับ
มอบหมาย

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
อ.ดร.พิมลพร

อ.ดร.พิมลพร
อ.ดร.พิมลพร
นางจีราภรณ
อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

2
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
10-14 มิ.ย. 62 - ศึกษานโยบายดานสุขภาพที่หนวยงานรับผิดชอบ
และขอมูลสุขภาพในระดับนโยบายและจัดทํา
รายงาน (ภาคผนวก ค ขอ 3)
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
- สงรายงานวันจันทร 17 มิ.ย. 62
3
- ปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
17-21 มิ.ย. 62 - ฝกปฏิบัติงานสารบรรณ และการประสานงานกับ
องคกรที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
- เก็บขอมูลเพื่อวิเคราะห SWOT
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
สงรายงานวันจันทร 24 มิ.ย. 62
4
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
24-28 มิ.ย. 62 - ฝกปฏิบัติงานสารบรรณ และการประสานงานกับ
องคกรที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
- เก็บขอมูลเพื่อวิเคราะห SWOT
- จัดทํารายงานสรุปการประชุม/สัมมนาครั้งที่ 1
(ภาคผนวก ค ขอ 4)
สงรายงานวันจันทร 1 ก.ค. 62
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
สงรายงานวันจันทร 1 ก.ค. 62
5
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
1-5 ก.ค. 62 - วิเคราะห SWOT
- การจัดทํารายงานสรุปการประชุม/สัมมนาครั้งที่ 2
(ภาคผนวก ค ขอ 4)
สงรายงานวันจันทร 8 ก.ค. 62
- วิเคราะหผูบริโภคและจัดทําแผนการตลาดสําหรับ
การสงเสริมสุขภาพในหนวยงานหรือพื้นที่
หนวยงานรับผิดชอบ (ภาคผนวก ค ขอ 5)
สงแผนวันจันทร 8 ก.ค. 62
(ตองสงแผนกอนจัดจริง)
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
สงรายงานวันจันทร 8 ก.ค. 62
6
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
8-12 ก.ค. 62 - จัดทํารายงานการวิเคราะห SWOT analysis แผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานสุขภาพ
(ภาคผนวก ค ขอ 6)
สงรายงานวันจันทร 15 ก.ค. 62
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
สงรายงานวันจันทร 15 ก.ค. 62
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กําหนดการ/
รายละเอียด

อาจารย
ผูรับผิดชอบ

35 ฝกปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวและที่ไดรับ
มอบหมาย

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

35 ฝกปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวและที่ไดรับ
มอบหมาย

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

35 ฝกปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวและที่ไดรับ
มอบหมาย

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

35 ฝกปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวและที่ไดรับ
มอบหมาย

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

35 ฝกปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวและที่ไดรับ
มอบหมาย

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กําหนดการ/
รายละเอียด

- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตามแผนการตลาด
28 ฝกปฏิบัติงานตามที่
สงการประเมินผลทางการตลาด วันจันทร 22
กําหนดไวและที่ไดรับ
ก.ค. 62
มอบหมาย
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
- สงรายงานวันจันทร 22 ก.ค. 62
8
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
35 ฝกปฏิบัติงานตามที่
22-26 ก.ค. 62 - จัดทําสื่อเพื่อสงเสริมสุขภาพบุคลากรในแหลงฝก
กําหนดไวและที่ไดรับ
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
มอบหมาย
- สงรายงานและสื่อวันจันทร 30 ก.ค. 62
9
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
14 ฝกปฏิบัติงานตามที่
30-31 ก.ค. 62 - จัดทํารายงานสรุปประสบการณที่ไดรับจากการฝก
กําหนดไวและที่ไดรับ
ปฏิบัติงาน สงรายงานวันที่ 31 ก.ค. 62
มอบหมาย
14 ส.ค. 62 สอบที่คณะกายภาพบําบัด
7 สอบที่คณะ
1. ขอมูลพื้นฐาน
กายภาพบําบัด
2. การวิเคราะห SWOTanalysis
3. แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานดานสุขภาพ
ของหนวยงาน
- สงรายงาน
10
- สรุปการฝกปฏิบัติงานครั้งที่ 1
3
16 ส.ค. 62
7
15-19 ก.ค. 62
(หยุดวันที่ 16
ก.ค. 62)
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อาจารย
ผูรับผิดชอบ
อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน
อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน
อาจารยสาขาการ
สงเสริมสุขภาพ

อ.พิมลพร

รายละเอียดสถานที่ฝกปฏิบตั ิงาน
ลําดับ
แหลงฝกงาน
ที่อยู
โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัด 174 ถนนมรุพงษ ต.หนาเมือง อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
089-7473349, 038-814235
2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
3 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองนครนายก
4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี
5 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
พุทธมณฑล
6 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรี
7 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองจันทบุรี
8 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แหลมสิงห

รายชื่ออาจารยพิเศษ

ชื่อ
นายกิตติพศ อิ้วสกุล
นางสาววัฒนาภิรมย มั่งมี
นายธัชชัย ชูผลสิริกุล
นางสาววริศรา โพธิ์ทอง
นางสาวสมปรารถนา สมัยคํา
นายขจิตภัฎ กิจอุดม
นางสาวศุภิสรา เตชะ
นางสาวกัญญรัตน สอนสมบูรณ
นางสาวบงกช สมบูรณกุล
นางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวพิชชาพร เรืองนัยสุข
นางสาวชุติกาญจน เมนมงกฎ
นายกิตติภูมิ มาใจวงค
นางสาวผาณิตา จันโทสี
นางสาวชอลดา เกียรติรุงอรุณ
นางสาวธนัชพร ยืนทน
นางสาวณัฐธิดา วงศาโรจน
นางสาวณัฐริณีย ขุนทอง
นางสาวกัญชลิตา ธวัชเมธานันท
นางสาวกนกวรรณ ยั่งยืน
นางสาวรัสรินทร ทิศาสมบูรณสนิ
นางสาวสุพิชญา ครุสกุล
นางสาวเกศริน แซเซียว
นายคุณานนท ไทยสวัสดิ์
นางสาวชนา สิงหาศิลป

31 ถนนยุทธดําเนิน ต.หนาเมืองอ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
081-9410204
ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก
081-2133517, 037-213522
หมู8 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
099-0788282
234 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170
024-410769
ถ.ทาแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง
จันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
086-3634837, 083-0695085
ตําบล วัดใหม อ.เมืองจันทบุรี จ.
จันทบุรี 22000
081-8646193
ต.ปากน้าํ แหลมสิงห อ.แหลมสิงห
จ.จันทบุรี 22130
089-604-7368
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โทรศัพท
094-814-4040
080-191-2516
094-549-1659
089-490-2112
088-729-1089
081-005-4660
065-923-8895
086-017-9598
091-890-3782
091-443-3270
081-344-5820
095-046-9726
088-411-0947
063-190-4219
083-015-5318
061-389-7344
092-054-9656
090-868-2802
085-333-4916
083-099-5653
095-554-6118
095-993-6910
092-502-9505
083-139-0346
095-310-0516

อีเมล
donest1234@gmail.com
first.25052540@gmail.com
pjiw1002@gmail.com
photong.warissara@gmail.com
somprattana.babi@g.swu.ac.th
kajitpat.kitudom@g.swu.ac.th
mindsupissara@outlook.com
ksonsomboon@gmail.com
bongkot1997@gmail.com
itsarangkul55@gmail.com
pizza.pitcha@hotmail.com
Chnm97@gmail.com
than_wa32528@hotmail.com
Namwannnpanita@gmail.com
chorlada.mint@gmail.com
krisandtao@gmail.com
nattida.benz@g.swu.ac.th
nattarinee.khunthong@g.swu.ac.th
indy-2pm@hotmail.com
werewara@hotmail.com
rassarin.ti@hotmail.com
m.supichaya13@gmail.com
yok.gad.ceaw@gmail.com
pan.kunanon@gmail.com
chana170341@gmail.com

เกณฑการประเมินผลการฝกปฏิบัตงิ าน
วิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ (สภ 452)
สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด
1. หลักเกณฑการประเมิน
- การฝกปฏิบัติงาน
1) พฤติกรรมและบุคลิกภาพ
2) การฝกปฏิบัติงาน
- รายงานการฝกปฏิบัติงานรายบุคคล
- รายงานการฝกปฏิบัติงาน (รายงานกลุม)
- การนําเสนอผลงานหลังการฝกปฏิบัติงาน

รอยละ 60
รอยละ 20
รอยละ 40
รอยละ 10
รอยละ 15
รอยละ 15

2. กระบวนการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
ในการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน นิสิตจะไดรับการประเมินในสวนของคุณภาพการฝกปฏิบัติงาน
โดยอาจารยนิเทศแหลงฝกและอาจารยสาขาฯ รวมกันพิจารณาจากการปฏิบัติงานของนิสิตหากผลการประเมิน
มีความแตกตางกันของผลการประเมิน อาจารยนิเทศกับอาจารยประจําสาขาฯ ประชุมหารือกัน โดยเปดโอกาส
ใหผูที่เกี่ยวของใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกงานของนิสิต เพื่อหาขอสรุป
ขอกําหนดในการประเมิน
นิสิตตองไดรับการประเมินดานพฤติกรรมและบุคลิกภาพ โดยตองไดค ะแนนมากกวารอยละ 60
จึงจะไดรับการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานในสวนอื่นๆ โดยการประเมินประกอบดวย
1. ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอยางมีจรรยาบรรณ ไดแกปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี
ดานสุขภาพความรวมมือกันเพื่อใหงานสวนรวมสําเร็จมีความเข็มแข็งอดทน พรอมรับคําวิจารณของผูอื่นมี
จิตสํานึกสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม
2. การปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ไดแก ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย และกลารับผิดความตรงตอเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานและความซื่อสัตย
3. ภาวะผูนําและการพัฒนาตนเอง ไดแก ความกลาแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอื่น และการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางาน
4. ทักษะในการสื่อสาร ไดแก การใชภาษาในการสื่อสารดวยวิธีการพูดกับผูอื่นไดเปนอยางดี
5. บุคลิกภาพ ไดแกการแตงกายสะอาดเรียบรอย/ถูกระเบียบกิริ ยาวาจาสุภาพเรียบรอย ควบคุ ม
อารมณไดเหมาะสม
การพิจารณาใหเกรด
1. จะสอบผานไดตองไดรับการประเมินผลไดคะแนนระดับขั้นไมต่ํากวา “C”
2. นิสิตตองมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 250 ชั่วโมง
3. ตัดสินผลโดยใชวธิ ีอิงเกณฑ โดยการนําคะแนนที่ได มาแปลงเปนรอยละ เพื่อใชในการกําหนดเกรด
โดยเกณฑที่ใชในการกําหนดเกรด มีดังนี้
15

คะแนน (รอยละ)
80.00 – 100.00
75.00 – 79.99
70.00 – 74.99
65.00 – 69.99
62.00 – 64.99
55.00 – 59.99
50.00 – 54.99
< 50
การประเมินผลยังไมสมบูรณ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
I

4. ถาไมผานการประเมิน จะตองฝกปฏิบัติงานเพิ่มตามที่อาจารยผูประเมินกําหนด โดยไมเกิน 4 สัปดาห
แหลงสนับสนุนการเรียนรู
นิสิตตองเตรียมหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของในการฝก
1.1 เอกสารประกอบการสอนและตําราอื่นๆที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
1.2 หนังสือเกี่ยวกับ การวิเคราะหองคกร
1.3 หนังสือเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงาน การตลาด
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ภาคผนวก ก
แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คําชี้แจง

1. ผูใหขอมูลการประเมินคุณภาพการฝกปฏิบัติงานนี้เปนบุคลากรกํากับดูแลนิสิตระหวางการฝกปฏิบัติงาน
2. แบบประเมินการฝกปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1พฤติกรรมและบุคลิกภาพนิสิตตองไดรับการประเมินผลมากกวารอยละ 60 จึงจะไดรั บ
การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานตอไป จํานวน 12 ขอ
ส ว นที่ 2 คุ ณ ภาพการฝ ก ปฏิ บั ติ งาน ประกอบด ว ยการประเมิ น 7 หั ว ขอ ตามกิจ กรรมที่ไ ด รั บ
มอบหมาย
3. แบบประเมินนี้มีระดับคะแนน 1-4 ตามคุณภาพการฝกปฏิบัติงานที่กําหนดไวในแตละหัวขอการประเมิน
โดยกําหนดใหประเมินเปนรายบุคคล
4. ใหทาํ เครื่องหมาย  ลงทับขอความในชองที่ตรงกับคุณภาพของบัณฑิต
5. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองที่เตรียมให พรอมปดผนึก และลงนามกํากั บ
สงกลับมายัง สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด หรือใสซองปดผนึงพรอมลงนามมอบใหนิสิต
นําสง
อ.ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน
สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ อ. องครักษ จ. นครนายก 26120
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แบบประเมินผลการฝกปฏิบตั ิงาน
สาขาการสงเสริมสุขภาพคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2562
ชื่อนิสิต………………….…………………………………. สถานที่ฝกปฏิบตั ิงาน………………………………………….…..………………ผูประเมิน.................................................................
สวนที่ 1 พฤติกรรมและบุคลิกภาพคําชี้แจงนิสิตตองไดรับการประเมินผลมากกวารอยละ 60 จึงจะไดรับการประเมินผลการฝกปฏิบัตใิ นสวนที่ 2
หัวขอการประเมิน
คะแนนที่ได
ดีมาก (4)
ดี (3)
ปานกลาง (2)
พอใช (1)
ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอยางมีจรรยาบรรณ ไดแก
1. ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเปน
- การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับ
- การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับ
- การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับ
- การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับ
แบบอยางที่ดีดานสุขภาพ
กาลเทศะตลอดเวลา
กาลเทศะเปนสวนใหญ
กาลเทศะเปนบางครั้ง
กาลเทศะเปนบางครั้ง
2. ความรวมมือกันเพื่อใหงานสวนรวม
สําเร็จ

- ไดรับคําชื่นชมดานการปฏิบัติ - มีพัฒนาการของการปฏิบัติตัว - มีความพยายามปรับปรุงการ
ตัวจากผูอื่น
ใหดีขึ้น
ปฏิบัติตัว

- ไมปรับปรุงการปฏิบัติตัว

- ทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง
และปฏิบตั ิหนาทีจ่ นงานสําเร็จ

- ทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง
และปฏิบตั ิตามคําสั่งเทานัน้

- ไมสนใจบทบาทหนาที่ของ
ตนเองและปฏิบัติเมื่อพอใจเทานั้น

- ทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายจนเสร็จ
สมบูรณ
- รับฟงคําติชมอยางเต็มใจและ
พยายามปรับปรุงตนเอง
- ใหความชวยเหลือผูอื่นเพื่องาน
สวนรวมอยางเต็มใจบางเวลา

- ทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายจนเสร็จ
สมบูรณ
- รับฟงคําติชมแตไมสามารถ
ปรับปรุงตนเอง
- ใหความชวยเหลือเฉพาะบางคน

- ทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายจน
เสร็จสมบูรณ
- ไมรับฟงคําติชม

- สงงานตามเวลาที่กาํ หนด
- ชิ้นงานมีการแกไขปานกลาง และ
ปรับปรุงตามคําแนะนําอยาง
สมบูรณ
- ปฏิบัติงานตรงตอเวลาทุกครั้ง
- ทําผิดกฎระเบียบเปนบางครั้ง

- สงงานชากวาเวลาที่กําหนด
- ชิ้นงานการแกไขเล็กนอย/ปาน
กลาง และปรับปรุงตามคําแนะนํา
อยางสมบูรณ
- มาสายเปนบางครั้ง
- ทําผิดกฎระเบียบเปนบางครั้ง

- สงงานชากวาเวลาที่กําหนด
- ชิ้นงานมีการแกไขเล็กนอย/
ปานกลาง และปรับปรุงตาม
คําแนะนําไมสมบูรณ
- มาสายมากกวาครึ่งหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
- ทําผิดระเบียบบอยครั้ง

-ทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง
อยางชัดเจนและปฏิบัติหนาที่ได
อยางสมบูรณจนงานสําเร็จทุกครั้ง
3. มีความเข็มแข็งอดทน พรอมรับ
- ทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายจนเสร็จ
คําวิจารณของผูอื่น
สมบูรณตามเวลา
- รับฟงคําติชมอยางเต็มใจและ
ปรับปรุงตนเองอยางสมบูรณ
4. มีจิตสํานึกสาธารณะและเห็นแก
- ใหความชวยเหลือผูอื่นเพื่องาน
ประโยชนสว นรวม
สวนรวมอยางเต็มใจทุกเวลา
การปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ไดแก
5. ความรับผิดชอบตองานทีไ่ ดรับ
- สงงานตามเวลาที่กาํ หนด
มอบหมาย และกลายอมรับผิด
- ชิ้นงานเรียบรอยสมบูรณหรือมี
การแกไขเล็กนอย และปรับปรุง
ตามคําแนะนําอยางสมบูรณ
6. ความตรงตอเวลา และปฏิบตั ิตาม
- ปฏิบัติงานกอน/ตรงเวลาทุกครั้ง
กฎระเบียบของหนวยงาน
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง
เครงครัด
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- ใหความชวยเหลือผูอื่นเฉพาะ
เมื่อมีคําสั่ง

รวม

หัวขอการประเมิน
7. ความซื่อสัตย

คะแนนที่ได
ดีมาก (4)
- ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
- ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง
- ไมนําสิ่งของและผลงานของผูอื่น
มาเปนของตนเอง
- เปนแบบอยางที่ดีดา นความ
ซื่อสัตย

ภาวะผูน ําและการพัฒนาตนเอง
8. ความกลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับ - แสดงความคิดเห็น เหมาะสมกับ
ความคิดเห็นของผูอื่น
สถานการณ
- รับฟงความคิดเห็นและตอบสนอง
อยางเหมาะสมทุกครั้ง
9. การแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา - เลือกแหลงขอมูลไดเหมาะสมกับ
งาน
ปญหา
- แหลงขอมูลนาเชื่อถือ
- สืบคอนขอมูลไดครอบคลุม
ทักษะในการสื่อสาร ไดแก
10.การใชภาษาในการสื่อสารดวยวิธีการพูด - ใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสม
กับผูอื่นไดเปนอยางดี
กับผูฟง
- ทาทาง/น้าํ เสียงเปนธรรมชาติ
- สื่อสารไดเนื้อหาถูกตองตรง
ประเด็นและเขาใจงาย
บุคลิกภาพ ไดแก
11. การแตงกายสะอาดเรียบรอย/
- แตงกายสะอาดเรียบรอย/
ถูกระเบียบ
ถูกระเบียบตลอดการฝกงาน
12. กิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย และควบคุม - แสดงกิริยาไดเหมาะสมกับงาน
อารมณไดเหมาะสม
หรือสถานการณตลอดการฝกงาน
- สามารถควบคุมอารมณเมื่อเผชิญ
กับปญหาไดอยางสมบูรณ

ดี (3)
ปานกลาง (2)
- ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง - ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
- ปฏิบัติในสิ่งในสิ่งที่ถูกตอง
- ปฏิบัติในสิ่งในสิ่งที่ถูกตอง
- ไมนําสิ่งของและผลงานของผูอื่น
มาเปนของตนเอง

พอใช (1)
รวม
- ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
- ปฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง
บางครั้ง

- แสดงความคิดเห็น เหมาะสมกับ
สถานการณบางครั้ง
- รับฟงความคิดเห็นและตอบสนอง
อยางเหมาะสม
- เลือกแหลงขอมูลไดเหมาะสมกับ
ปญหา
- แหลงขอมูลนาเชื่อถือ
- ไมสืบคอนขอมูลใหครอบคลุม

- แสดงความคิดเห็นแตไม
สอดคลองกับประเด็นบางครั้ง
- รับฟงความคิดเห็นและตอบสนอง
บางครั้ง
- เลือกแหลงขอมูลไดเหมาะสมกับ
ปญหา
- แหลงขอมูลบางแหลงไม
นาเชื่อถือ

- แสดงความคิดเห็นแตไม
สอดคลองกับประเด็น
- ไมสนใจความคิดเห็นผูอื่น

- ใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสม
กับผูฟง
- สื่อสารไดเนื้อหาถูกตองตรง
ประเด็นและเขาใจงาย

- ใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสม - สื่อสารไดเนื้อหาถูกตองแต
กับผูฟง
บางครั้งไมตรงประเด็น
- สื่อสารไดเนื้อหาถูกตองตรง
ประเด็น

- แตงกายถูกระเบียบตลอดการ
ฝกงาน
- แสดงกิริยาไดเหมาะสมกับงาน
หรือสถานการณตลอดการฝกงาน
- สามารถควบคุมอารมณเมื่อเผชิญ
กับปญหาไดบางครั้ง
คะแนนรวม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนิสิต

- แตงกายผิดระเบียบนานๆครั้ง

- แตงกายผิดระเบียบบอยครั้ง

- แสดงกิริยาไดเหมาะสมกับงาน
หรือสถานการณเปนสวนใหญ
- สามารถควบคุมอารมณเมื่อเผชิญ
กับปญหาไดบางครั้ง

- แสดงกิริยาไดเหมาะสมกับงาน
หรือสถานการณ
- ไมสามารถควบคุมอารมณเมื่อ
เผชิญกับปญหา

1. …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….……………………
2. …………………………………………………………………..………………………….…………………………………………………………………..……………………
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- เลือกแหลงขอมูลไดเหมาะสมกับ
ปญหาบางครั้ง
- แหลงขอมูลไมนาเชื่อถือ

สวนที่ 2 คุณภาพการฝกปฏิบัติงาน
คําชี้แจงใหประเมินตามคุณภาพของกิจกรรมที่นิสิตปฏิบัติระหวางการฝกปฏิบัติงาน ตามหัวขอที่กําหนดใหเปนรายบุคคลโดยกากบาททับขอความที่ตรงกับคุณภาพของนิสิต
หัวขอการประเมิน
1. การปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
1.1 ความรับผิดชอบตองาน และ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมเปนลําดับ
ขั้นตอน
1.2 มีการประยุกตความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
1.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
ทํางาน
2. รายงานระหวางการฝกปฏิบัติงาน
2.1 เนื้อหาถูกตองและครบถวนของ
(บันทึกผล/วิเคราะห/ คนหาปญหา/การ
แกปญหา)
2.2 การใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง
และเหมาะสม
2.3 ความเรียบรอยของรายงาน
3. การสรุปผลการประชุม สัมมนา
3.1 ขอมูลถูกตองตรงประเด็นทีป่ ระชุม/
สัมมนา

คา
น้ําหนัก

ดีมาก 4

2 - ปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมายได
อยางถูกตองครบถวนตามกําหนด
- ปฏิบัติงานเปนลําดับขัน้ ตอน
- มีผลงานโดดเดนเปนที่ยอมรับ
2 -แสดงการนําความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมทุกครั้ง
-อธิบายเหตุผลในการทํางานได
อยางเหมาะสมทุกครั้ง
1 -ปฏิบัติตามคําแนะนําและเสนอ
ความคิดของตนเองที่เปนประโยชน
ตองาน

ดี 3

คะแนนที่ได
ปานกลาง 2

-ปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมายได -ปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมายได
อยางถูกตองครบถวนตามกําหนด อยางถูกตองครบถวนตามกําหนด
-ปฏิบัติงานเปนลําดับขัน้ ตอน

-ปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมายได
บางอยาง

-แสดงการนําความรูมาใชในการ -แสดงการนําความรูมาใชในการ -ปฏิบัติงานได แตไมแสดงการนํา
แกปญหาไดอยางเหมาะสมทุกครั้ง แกปญหาไดอยางเหมาะสมบางครง ความรูม าใชในการปฏิบัติงาน
-อธิบายเหตุผลในการทํางานได
อยางเหมาะสมบางครั้ง
-ปฏิบัติตามคําแนะนําและเสนอ -ปฏิบัติตามคําแนะนําทุกเรื่อง
-ปฏิบัตติ ามคําแนะนําบางเรื่อง
ความคิดของตนเอง

3 -เนื้อหาถูกตองมากกวารอยละ 90 -เนื้อหาถูกตองมากกวารอยละ 90 -เนื้อหาถูกตองมากกวารอยละ 70
-สอดแทรงความคิดเห็นไดเหมาะสม -สอดแทรงความคิดเห็นไดเหมาะสม -สอดแทรงความคิดเห็นได
และสรางสรรค
1 -ใชภาษาเขียนถูกตอง
-ใชภาษาเขียนถูกตอง
-ใชภาษาเขียนผิดนอยกวารอยละ
-เรียบเรียงใหเขาใจงาย
-เรียบเรียงใหเขาใจเปนสวนใหญ 50
-เรียบเรียงใหเขาใจเปนสวนใหญ
1 -การยอหนา/เวนระยะเหมาะสม -ลายมือ/พิมพเรียบรอย อานงาย -ลายมือ/พิมพเรียบรอย อานงาย
-ลายมือ/พิมพเรียบรอย อานงาย -มีการแก/ขูดลบเล็กนอย
-มีการแก/ขูดลบมาก
-ไมมีการแก/ขูดลบ
3 - ขอมูลถูกตอง ตรงประเด็น
ครบถวน
- ใชภาษาราชการ ที่กระชับ เขาใจ
งายสะกดถูกตองทั้งหมด
- มีหัวขอยอย ที่ทําใหเขาใจงาย

พอใช 1

-เนื้อหาถูกตองมากกวารอยละ 70
-ใชภาษาเขียนผิดนอยกวารอยละ 50
-เรียบเรียงใหเขาใจนอยกวารอยละ
50
- ลายมือ/พิมพ อานไดเขาใจ

- ขอมูลถูกตอง ตรงประเด็น
- ขอมูลถูกตอง ตรงประเด็น
- ขอมูลถูกตอง ตรงประเด็น
ครบถวน
- ใชภาษาราชการสะกดผิดเล็กนอย - ใชภาษาราชการสะกดผิดนอยกวา
- ใชภาษาราชการ ที่กระชับ เขาใจ - มีหวั ขอยอย
รอยละ 50
งายสะกดผิดเล็กนอย
- มีหัวขอยอย ที่ทําใหเขาใจงาย
20

รวม

หัวขอการประเมิน
3.2 ความเรียบรอยของรายงาน

คา
น้ําหนัก

ดีมาก 4
2 -การยอหนา/เวนระยะเหมาะสม
-ลายมือ/การพิมพเรียบรอย อาน
งาย
-ไมมีการแก/ขูดลบ

4. การวิเคราะหองคกร
4.1 อธิบายกระบวนการวิเคราะห SWOT 1 - อธิบายกระบวนการวิเคราะห
ไดอยางถูกตอง
SWOT ไดอยางถูกตองครบถวน
เขาใจงาย
4.2 การวิเคราะหคุณลักษณะขององคการ 3
มากกวา 80 %
โดยใช 7’s Model ไดถูกตองครบถวน
4.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 3
โดยใช PEST-HEP analysis ไดอยาง
มากกวา 80 %
ถูกตองครบถวน
4.4 มีการกําหนดกลยุทธโดยตาราง
3
สัมพันธ (MATRIX) ไดอยางถูกตอง (SO,
มากกวา 80 %
WO, ST, WT)
5. การจัดทําแผนการปฏิบตั ิงานดานสุขภาพ
5.1 ความสอดคลองกับนโยบายและแผน 1 - โครงการครอบคลุมและเหมาะสม
กลยุทธ
ทุกยุทธศาสตร/นโยบาย

ดี 3
-ลายมือ/การพิมพเรียบรอย อาน
งาย
-มีการแก/ขูดลบเล็กนอย
- อธิบายกระบวนการวิเคราะห
SWOT ไดอยางถูกตองครบถวน

คะแนนที่ได
ปานกลาง 2
-ลายมือ/การพิมพเรียบรอย อาน
งาย
-มีการแก/ขูดลบมาก

พอใช 1
- ลายมือ/การพิมพอานไดเขาใจ

- อธิบายกระบวนการวิเคราะห
- อธิบายกระบวนการวิเคราะห
SWOT ไดอยางถูกตองมากกวารอย SWOT ไดถูกตองนอยกวารอยละ 50
ละ 50

71-80%

62-70%

51-60%

71-80%

62-70%

51-60%

71-80%

62-70%

51-60%

- โครงการครอบคลุมและเหมาะสม - โครงการครอบคลุมทุก
- โครงการไมครอบคลุมทุก
ทุกยุทธศาสตร/นโยบาย
ยุทธศาสตร/นโยบาย แตบาง
ยุทธศาสตร/นโยบาย
โครงการไมเหมาะสม
5.2 ออกแบบกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 3 -โครงการสามารถแกปญหาสุขภาพ -โครงการสามารถแกปญหาสุขภาพ - โครงการสามารถแกปญหาสุขภาพ - โครงการสามารถแกปญหาสุขภาพ
เหมาะสมกับปญหาและสถานการณจริง
ไดและมีความโดดเดนนาสนใจ
5.3 แผนปฏิบัติการมีขอมูลครบถวนและ 1 - มีขอมูลครบถวนและสอดคลองกัน - มีขอมูลครบถวนและสอดคลองกัน มีขอมูลครบถวนและสอดคลองกัน มีขอมูลไมครบถวน
เหมาะสม
- มีตัวชี้วัดเหมาะสม วัดไดจริงทุก - มีตัวชี้วัดเหมาะสม วัดไดจริง
- มีตัวชี้วัดเหมาะสม วัดไดจริงนอย - มีตัวชี้วัดเหมาะสม วัดไดจริงนอย
ตัวชี้วัด
มากกวารอยละ 50
กวารอยละ 50
กวารอยละ 50
6. วิเคราะหผูบริโภคและจัดทําแผนการตลาดเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
6.1 การวางแผนการตลาด
2
- การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
- การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด
มากกวา 80 %
71-80%
62-70%
51-60%
- การกําหนดกลยุทธทางการตลาด (4Ps)
- การกําหนดวิธีการประเมินผล
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รวม

หัวขอการประเมิน
6.2 การบริหารจัดการในการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสม

6.3 การประเมินผลและการสรุปผล
ครบถวน

7. การสงรายงาน
สงรายงานตรงตอเวลาที่กําหนด
หมายเหตุ 7’s Model

คะแนนที่ได
ดีมาก 4
ดี 3
ปานกลาง 2
2 -ประสานงานกับผูเกี่ยวของอยาง -ประสานงานกับผูเกี่ยวของอยาง -ประสานงานกับผูเกี่ยวของอยาง
เปนระบบ
เปนระบบ
เปนระบบ
-ดําเนินกิจกรรมเปนลําดับขัน้ ตอน -ดําเนินกิจกรรมเปนลําดับขัน้ ตอน -ดําเนินกิจกรรมเปนลําดับขัน้ ตอน
-การใชสื่อและอุปกรณเหมาะสม -การใชสื่อและอุปกรณเหมาะสม -การใชสื่อและอุปกรณเหมาะสม
-กิจกรรมเปนประโยชนตอ
-กิจกรรมนาสนใจและเปนประโยชน -กิจกรรมเปนประโยชนตอ
ตอกลุมเปาหมายมาก
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย
-ผูรวมโครงการมีสวนรวม
-ผูรวมโครงการมีสวนรวมม
-แกปญหาเฉพาะหนาไดดี
- แกปญหาเฉพาะหนาไดบางสวน
1 -การประเมินผลครอบคลุมทุก
-การประเมินผลครอบคลุมทุก
-การประเมินผลครอบคลุมบาง
ประเด็น
ประเด็น
ประเด็น
-มีรูปแบบการประเมินผลที่
-การสรุปกิจกรรมถูกตอง
-การสรุปกิจกรรมถูกตอง
เหมาะสมและสรางสรรค
-การสรุปกิจกรรมถูกตอง ชัดเจน
และเขาใขงาย

คา
น้ําหนัก

5

1) กลยุทธขององคกร (Strategy)
2) โครงสรางองคการ (Structure)
3) สมาชิกในองคกร (Staff)
4) ระบบการปฏิบัติงาน (System)
5) ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill)
6) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
7) คานิยมรวม (Shared values)
PEST-HEP analysis
1) การเมือง (Political)
2) เศรษฐกิจ (Economic)
3) สังคม (Sociological)
4) เทคโนโลยี (Technology)
5) สุขภาพ (Health)
6) สิ่งแวดลอม (Environmental )
7) ประชาชน (People)

ตรงเวลาทุกครั้ง

สงชา 1-2 ครั้ง

สงชา 3-5 ครั้ง

พอใช 1
รวม
- ไมมีการประสานงานกับผุเกี่ยวของ
-ดําเนินกิจกรรมเปนลําดับขัน้ ตอน
-การใชสื่อและอุปกรณเหมาะสม
-กิจกรรมเปนประโยชนตอ
กลุมเปาหมาย

-การประเมินผลครอบคลุมบาง
ประเด็น
-การสรุปกิจกรรมถูกตองบางประเด็น

สงชา มากกวา 5ครั้ง

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของนิสติ
1. ……………..……………………………………………………………………………………………….…………………………………..………………..………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. .................................................................................................................................................................................................

ลงชื่ออาจารยผูประเมิน…………..…………………….……..….….
(……………………………………………..)
วันเดือนป……………………..…….…
22

ภาคผนวก ข
ใบลงเวลาการฝกปฏิบัติงาน
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิจกรรม
1. ใหนิสิตนําใบลงเวลาการฝกปฏิบัติงานสงใหอาจารยผูดูแลในวันแรกของการฝกปฏิบัติงาน
2. นิสิตลงเวลาฝกปฏิบัติงานทั้งเวลามาและเวลากลับทุกวัน
3. นิสิตนําใบลงเวลาการฝกปฏิบัติงานสงใหอาจารยผูดูแลลงนามทุกวันศุกร
4. นําสงอาจารยที่คณะกายภาพบําบัด เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน
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ใบลงเวลาการฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงาน ตั้งแต 1 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2562
สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัน/เดือน/ป

เวลามา

ลงลายมือชื่อ

เวลากลับ
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ลงลายมือชื่อ

อาจารยควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ค

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบฟอรมรายงานระหวางการฝกปฏิบัติงาน
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน
รายงานขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
รายงานขอมูลสุขภาพในระดับนโยบายของพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการประชุมสัมมนา
รายงานแผนการตลาดสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
รายงานการวิเคราะหSWOT แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานสุขภาพของหนวยงาน

*** ใหนิสิตจัดทํารายงาน ในรูปแบบ PDF ﬁle และจัดสงตามเวลาที่กําหนดทาง hpswupractice@gmail.com
หรือ facebook : HPpractice2562
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1. แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันสาขาการสงเสริมสุขภาพคณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค เพื่อใหนิสิตสามารถ
1. ทําความเขาใจและบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานประจําวันได
2. บันทึกผลการปฏิบัติงานและวิเคราะหประโยชนที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติงานได
3. คนหาปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได
4. สามารถแกปญหาหรือวางแผนเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
กิจกรรม
1. จดบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานของตนเองทั้งที่วางแผนเองและที่ไดรับมอบหมาย
2. สรุปผลการปฏิบัติงานและอธิบายประโยชนที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติงาน
3. บันทึกปญหาและการแกปญหา หรือวิเคราะหหาแนวทางแกปญหา
กําหนดสงงาน
1. นิสิตสงบันทึกการฝกปฏิบัติงานประจําวัน สัปดาหละ 1 ครั้ง ใหอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานในวัน
ศุกร เพื่อตรวจสอบและลงนามในแบบบันทึกฯ
2. นิสิตสงบันทึกกลับมาที่คณะฯ ในวันจันทรของสัปดาหถัดไป ทาง Face book
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แบบบันทึกการปฏิบัติงาน สาขาการสงเสริมสุขภาพคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2/2562
ชื่อ ……………………………………………………........……….. รหัส ..............................................................
สถานทีฝ่ กปฏิบัตงิ าน……………………………….…………… วันที่………..……………..….…....ถึง.............................................
สัปดาหที่...........................แผนที่................

วัน-เดือน-ป

รายละเอียดของงาน
ที่ไดรับมอบหมาย

ผลของการปฏิบัติงาน
และประโยชนที่ไดรับ

ปญหาที่พบ
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การแกปญหา
/แนวทางการแกปญหา

ลงชื่อ.....................................................................................
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัตงิ าน

สัปดาหที่...........................แผนที่................
วัน-เดือน-ป

รายละเอียดของงาน
ที่ไดรับมอบหมาย

ผลของการปฏิบัตงิ าน
และประโยชนทไี่ ดรบั

ปญหาที่พบ
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การแกปญหา
/แนวทางการแกปญหา

ลงชื่อ.....................................................................................
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัตงิ าน

2.รายงานขอมูลพืน้ ฐานและโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
คําสั่งรายงาน ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไป เชน ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู ประวัติ สถานที่ตั้ง แผนที่การเดินทาง
2. โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน โดยจัดทําเปนแผนภูมิแสดงรูปแบบการบริหารงาน และ
ผูรับผิดชอบโครงสรางหนวยงาน
3. ทิศทางขององคกร วิสัยทัศน พันธกิจ
4. ลักษณะบริการ/ขอบขายงาน
5. พื้นที่รับผิดชอบ/ประชากรที่รับผิดชอบ
6. ขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญ
3. รายงานขอมูลสุขภาพในระดับนโยบายของพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
คําสั่งรายงาน ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
1. จํานวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ และขอมูลพื้นฐาน เชน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได
2. จํานวนและประเภทบุคลากรดานสุขภาพ
3. อัตราการเกิด อัตราการตาย
4. รายงานความเจ็บปวย 10 ลําดับแรก
5. สาเหตุการตาย 5 ลําดับแรก
6. พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ
7. ชนิดของยาที่ใชเปนประจําและคาใชจายสําหรับยาแตละประเภท
8. ปญหาดานอนามัยเจริญพันธุ
9. สภาวะทางสุขภาพของผูสูงอายุ
4. รายงานสรุปการประชุมสัมมนา
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สรุปการประชุมสัมมนา
เรื่อง…………………………………………
วันที่……………………………………………….
ณ.........................................................

รายชื่อสมาชิกกลุม /ผูรวมประชุม
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
รูปแบบการจัดกิจกรรม
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ผลการประชุมสัมมนา
...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
ภาคผนวก(ถามี)
1. ภาพกิจกรรม
2. โครงการ
3. คํากลาวเปดงาน
4. เอกสารประกอบการประชุม

5.

รายงานแผนการตลาดสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
แผนการตลาด
โครงการ.......................................................

1. ความเปนมาของสถานการณปญหา
2. การวิเคราะหปจจัยแวดลอม และความเปนไปไดของโครงการโดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และ
โอกาสของความสําเร็จของโครงการ
3. วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
4. กําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด
5. กําหนดกลยุทธทางการตลาด
6. แผนการจัดกิจกรรมตามกลยุทธทางการตลาด
7. การประเมินผลทางการตลาด
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6. รายงานการวิเคราะหSWOT แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานสุขภาพของหนวยงาน
คําสั่งรายงาน ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
1. วิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของหนวยงาน โดยใชเครื่องมือSWOT และสรุปใหเห็นวา
สถานการณของหนวยงานเปนอยางไร
2. กําหนดวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของหนวยงาน
3. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคสําหรับแตละประเด็นยุทธศาสตร
4. กําหนดตัวชี้วัดของแตละเปาประสงค
5. การกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่วางไว
6. แผนการปฏิบัติการดานสุขภาพของหนวยงานตามกลยุทธ ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร................................................................
เปาประสงค............................................................................
กลยุทธ....................................................................................
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ดําเนินการ กลุมเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ที่
จํานวน
ดําเนินการ
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เขียนที่.................................................
วันที่......................เดือน.....................................พ.ศ........................
เรื่อง
เรียน

ขออนุญาตลาปวย / ลากิจ
อาจารยควบคุมการฝกปฏิบัติงาน

ดวยขาพเจา (นาย, นางสาว) ...................................................... รหัส ......................................
สาขาการสงเสริมสุขภาพ ชั้นปที่ 4 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค
จะขอลา  ปวย  กิจ เนื่องจาก ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ในวันที่ ......... เดือน .......................พ.ศ. ............... .ถึงวันที่ .......... เดือน .......................พ.ศ. ...................
รวมเปน ......................... วัน ซึ่งในวันดังกลาว ขาพเจาจะตองฝกปฏิบัติงานในหัวขอตอไปนี้
1. ...................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
โดยเมื่อขาพเจา กลับเขามาฝกปฏิบัติงานตามปกติ ขาพเจาจะติดตามการฝกปฏิบัติงานให
ครบถวน ทั้งนี้ขาพเจาไดแจงการขออนุญาตลาปวย / ลากิจ ตออาจารยผูประสานงานรายวิชาเรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ดวยความเคารพอยางสูง
ลงชื่อ ................................................
(..............................................................)
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ภาคผนวก ง
ระเบียบการแตงกายนิสิต
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประกาศคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ระเบียบการแตงกาย นิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ
เพื่ อ ให ก ารแต ง กายของนิ สิ ต สาขาการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ คณะกายภาพบํ า บั ด มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เห็นสมควรใหมีการประกาศระเบียบการแตงกาย ดังตอไปนี้
1. แตงกายในเวลาปกติ และเวลามีงานพิธีของมหาวิทยาลัย ใหแตงกายตามแบบของขอบังคับมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการแตงกายนิสิต พ.ศ.2542
2. การแตงกายในหองปฏิบัติการวิชาพื้นฐานของสาขาการสงเสริมสุขภาพ
2.1 นิสิ ต จะต อ งสวมเสื้ อ กาวน แ บบยาวทั บ ชุ ด นิ สิ ต ปกติ และกลั ด กระดุ ม ทุ ก เม็ ด ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ข า เรี ย นใน
หองปฏิบัติการ และถอดเสื้อกาวนแบบยาว เมื่อออกจากหองปฏิบัติการ
2.2 เสื้อกาวนแบบยาว หรือเสื้อกาวนแบบยาวที่ใสเขาหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรภายในคณะฯ ที่ใชมี
ลักษณะดังนี้
1) เสื้อคอเชิ้ตแขนสั้น ผาสีขาว ผาหนาตลอด ติดกระดุมสีขาว ยาวคลุมเขา
2) ดานหนามีกระเปา 3 ใบ ที่อกดานซาย 1 ใบ และที่ระดับใตเอวดานซายและขวา 2 ใบ
3) อกเสื้อดานขวา ปก ชื่อ-สกุล ดวยไหมสีเขียว ตัวอักษรภาษาไทยขนาด 0.8 เซนติเมตร
4) มีชองผาขางพอสอดมือได ทั้งดานซายและขวาระดับใตเอว
5) ดานหลัง มีแถบคาดเอวเย็บติดกับตัวเสื้อ ปลายแถบคาดเอวจรดสีขาง มีกระดุมติดทั้งสองขาง
ของแถบคาดเอว ในตําแหนงแนวกลีบของเสื้อทั้งสองขาง ชายเสื้อผาตามแนวกลางจนถึงแนว
ขอบลางของชองผาดานขางภาพตัวอยางเสื้อกาวนแบบยาว
2.3 การแตงกายของนิสิตชายและหญิง มีลักษณะเดียวกัน
3. การแตงกายสําหรับฝกปฏิบัติงานในสถานฝกงาน และชุมชน
3.1 นิสิตจะตองสวมเสื้อกาวนสั้นแบบสั้น โดยปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกง
3.2 เสื้อกาวนสั้นแบบสั้นมีลักษณะดังนี้
1) เสื้อทรงลําตัวสั้น ความยาวคลุมสะโพกลางเล็กนอย แขนสั้น ผาสีขาวเนื้อหนาไมเปนมัน ปกเสื้อ
แบบฮาวายผาหนาตลอดติดกระดุมสีขาว 5 เม็ด แขนเสื้อไมมีจีบ ปลายเรียบ พับตลบเขาขางใน
2) ด า นหน า มี ก ระเป า 3 ใบ กระเป า หนึ่ ง ใบอยู ที่ อ กด า นซ า ย ป ก ตราคณะกายภาพบํ า บั ด
สีเลือดหมูและสีเทา กระเปา 2 ใบ อยูดานลางของตัวเสื้อในแนวระดับใตเอวขางละ 1 ใบ
3) ปกชื่อ-สกุล ในแถวที่หนึ่งและคําวา นิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ มศว ในแถว ที่สองโดย
ใชไหมหรือดายสีเลือดหมู บนอกเสื้อดานขวา
4) ด า นหลั ง มี ร อยต อ กลางหลั ง ตลอดแนวปลายด า นล า ง แถบคาดเอวเย็ บ ติ ด กั บ ตั ว เสื้ อ
โดยปลายทั้ง 2 ขางของแถบคาดเอวจะเย็บทับแนวกลีบของเสื้อทั้ง 2 ขาง ไมมีกระดุมที่แถบ
คาดเอว
3.3 กางเกง ขายาวสีดํา ผาเนื้อหนา ทรงตรง ไมรัดรูป ปลายกางเกงยาวถึงขอเทา หามสวมกางเกงยีนสหรือ
กางเกงผายืด
3.4 ถุงเทาและรองเทานิสิตชายสวมถุงเทาสีดําลวน รองเทาหนังสีดําหุมสนนิสิตหญิงสวมถุงเทาสีดําลวน รองเทา
หนังสีดําไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 1.5 นิ้ว
3.5 เครื่องประดับตางๆ อนุญาตเฉพาะนาฬิกาขอมือสรอยคอเก็บมิดชิดแวนสายตาไมมีลวดลาย
3.6 ทรงผม นิสิตชายตัดผมสั้น ทรงสุภาพ นิสิตหญิงผมยาว รัดรวบใหเรียบรอย
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3.7 การแตงกายของนิสิตชายและนิสิตหญิงใหใชแบบเดียวกัน

ภาพตัวอยางเสื้อกาวนแบบสั้น ภาพดานหนา นิสิตชาย และนิสิตหญิง ดังภาพดานลางนี้

ภาพตัวอยางเสื้อกาวนแบบสั้น ภาพดานขางและดานหลัง นิสิตหญิง

ภาพตัวอยางเสื้อกาวนแบบสั้น ภาพดานขางและดานหลัง นิสิตชาย
4. นิสิตตองปฏิบัติตามระเบียบทุกครั้ง หากฝาฝนใหอาจารยผูควบคุมหรือผูเกี่ยวของ
วากลาวตักเตือนและหามนิสิตผูนั้นเขาเรียนหรือสอบ จนกวาจะแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ
5. การแตงกายในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบขางตนใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติการหรือ
หัวหนาสาขานั้น ๆที่จัดการเรียนการสอน
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Q&A

Q1. สงงานไมทันกําหนด ทําอยางไร
A :แจงขอเลื่อนทาง email : hpswupractice@gmail.com โดยบอกเหตุผลที่เลื่อนและ กําหนดสงงานใหม
Q2. ที่ทํางานใหใสเสื้ออื่นๆ ที่ไมใชชุดฟอรมฝกงาน
A : แจงใหอาจารยทราบกอนทาง facebook หรือโทรศัพท และตองไดรับอนุญาตกอน
Q3.การลา ใชแบบฟอรมอะไร
A : ใชระเบียบและใบลาของแหลงฝก หากไมมีใหใชแบบฟอรที่กําหนดใหในภาคผนวก ค ขอ 6
Q4 :ตั้งชื่อfile สงงานอยางไร
A : 1. รายงานประจําวัน
รหัส 3 ตัวหลัง สัปดาหที่ฝกงาน เชน 123wk1 และแตละแหลงฝกใหสงงานพรอมกัน
2. รายงานขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
รหัสแหลงฝก ชื่อรายงาน เชน 2รายงานขอมูลพื้นฐาน
3. รายงานขอมูลสุขภาพในระดับนโยบายของพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
รหัสแหลงฝก ชื่อรายงานเชน 3รายงานขอมูลสุขภาพ
4. รายงานสรุปการประชุมสัมมนา
รหัสแหลงฝก ชื่อรายงาน เชน 4รายงานประชุมสัมมนา
5. แผนการตลาดสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
รหัสแหลงฝก ชื่อรายงาน เชน 4แผนการจัดกิจกรรม
6.รายงานการวิเคราะหSWOT
รหัสแหลงฝก ชื่อรายงาน เชน 4รายงานการวิเคราะหSWOT
สงรายงานฉบับจริงดวย
Q5: หากตองการแกไขรายงาน ทําอยางไร
A: แจงทางemail ดังนี้ 1. ชื่อรายงานที่ตองการแกไข 2. วันที่สงรายงานฉบับเดิม 3. แนบรายงานฉบับใหม โดยตั้งชื่อ
ไฟลเดิม ตอดวยแกไขครั้งที่....
รหัสแหลงฝก
1. โรงพยาบาลพุทธโสธร
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง จ.นครนายก
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
5. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพุทธมณฑล
6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
7. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองจันทบุรี
8. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแหลมสิงห
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