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มคอ.4 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 
 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

สภ 436 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 3 
2. จำนวนหน่วยกิต  หรือจำนวนชั่วโมง 

 3(0-21-0)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ) 
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
อาจารย ์ยุพารัตน์ อดกลั้น  อาจารย์ผู้ประสานงาน คนที่ 1 
อาจารย์ ปิยนุช ยอดสมสวย อาจารย์ผู้ประสานงาน คนที่ 2 
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัด 
1 อาจารย์ยุพารัตน์ อดกลั้น สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารย์ปิยนุช ยอดสมสวย สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 อาจารย์ ดร.ภัทธกร บุบผัน สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5 อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน ์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อาจารย์ ดร.สุนิสา สงสัยเกต ุ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทีี่กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

6. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
30 เมษายน 2562 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 

- เพื่อพัฒนาคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านสุขภาพ 

- เพื่อให้นิสิตไดเ้ชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อให้นิสิตเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนำความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพมาใช้ในการ
ทำงาน 

- เพื่อฝึกประสบการณก์ับการสถานการณจ์ริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  
- เพื่อฝึกทักษะการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบโดยอาศัยการประยุกต์หลักการที่เหมาะสม 
- เพื่อผึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา 
- เพื่อเตรียมความพรัอมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักาะอาชีพและทักาะการเรียนรู ้

 
2. วัตถุประสงคข์องการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภ์าคสนาม 

เพื่อบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติงาน ให้มีรูปแบบ และเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
ประสบการณ์ภาคสนาม รวมทั้งอาจารย์ผู้นิเทศ อาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน อาจารย์ผู้สอบ และนิสิต 
เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติงาน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน และอาจารย์สามารถ
มอบหมายงาน ติดตามประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนิสิตสามารถบรรลุผลเรียนรู้
ตามที่กำหนด 
 
3. ผลการเรียนรู้รายวิชา 

CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 เชื่อมโยงความรู้ที่ เกี่ ยวข้องทั้ งหมดกับการส่ งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองความต้องการของบุคคลและชุมอย่างเป็นระบบ 
PLO1, 2, 4  

CLO2 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและความต้องการของประชาชน PLO 3, 6  
CLO3 แสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมือ Health Need Asessment PLO 3, 7 
CLO4 อธิบายกระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบการส่งเสริม

สุขภาพอย่างเป็นระบบ 
PLO3, 8 

 



มคอ. 4 

คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 3 
 

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู ้

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พฒันา 

1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อ
เวลา 

1. กำหนดระเบียบการฝึกปฏิบัติงาน
และเกณ ฑ์ การประเมินด้ านความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

1. ประเมินจากบันทึกการเข้า 
ฝึ กป ฏิ บั ติ ง าน  ก ารส่ ง งาน ที่ ได้
มอบหมาย  

2. มีจิตสำนึกสาธารณะ  เสียสละ
เพื่อส่วนรวม 

1. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เรื่องการ
ปฏิบัติตนให้เป็นนักส่งเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพในการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
2. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานที่ต้อง
ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้มีโอกาสได้
แสดงการมีจิตสำนึกสาธารณะและการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝึกปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 

3.ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

สส 436  

ปฏบิัติงาน

การส่งเสริม

สขุภาพ 3  
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2. ความรู ้

2.1  ความรู้ทีต่้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูพ้ื้นฐานศึกษาทั่วไป - - 

2. มีความรู้และความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

1. การมอบหมายงานให้ค้นคว้าจาก
ตำรา ผู้มีประสบการณ์และแหล่งอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจัดทำรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพอย่างเป็นระบบตามหลักการ
ของ Health need asessment 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และร
นำเสนอผลงาน 
3. การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพตามที่กำหนดไว้ 
4. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
5. การมอบหมายให้จัดทำรายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝึกปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
3. การสอบนำเสนอการฝึกงาน 

3. มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมสุขภาพสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และการ
นำเสนอ 
2. การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม 
สุชภาพตามที่กำหนดไว้ 
3. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
4. การมอบหมายให้จัดทำรายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝึกปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
3. การสอบนำเสนอการฝึกงาน 

4. สามารถพัฒนาความรู้และ
ทักษะปฏิบัติทางด้านการส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้
ได้อย่างต่อเนื่อง 

1. การสร้างนวัตกรรมและรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบตาม
ห ลั ก ก า ร ข อ ง  Health need 
asessment 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และร
นำเสนอผลงาน 
3. การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพตามที่กำหนดไว้ 
4. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
5. การมอบหมายให้จัดทำรายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝึกปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
3. การสอบนำเสนอการฝึกงาน 
4. การนำเสนอในรูปแบบ health 
fair เพื่ อถ่ ายทอดนวัตกรรมและ
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ 
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3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 

3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ 

1. มอบหมายให้เรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย 
วิ เคราะห์ปัญหา และวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตาม
ห ลั ก ก า ร ข อ ง  Health need 
asessment 
2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติมใน
การจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

ประเมินจากนำเสนอย่อยระหว่างฝึก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาได้ 

มอบหมายให้ เรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย 
วิ เคราะห์ปัญหา และวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตาม
ห ลั ก ก า ร ข อ ง  Health need 
asessment 
 

ประเมินจากนำเสนอย่อยระหว่างฝึก
ปฏิบัติงาน 

3. สามารถประเมิน  วิพ ากษ์  
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้                 
เป็นฐาน 

มอบ หมาย ให้ นิ สิ ต วิ เค ราะห์ แล ะ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอย่อยในแต่
ล ะ ขั้ น ต อ น ข อ ง  Health Need 
Asessment 
 

ประเมินจากนำเสนอย่อยระหว่างฝึก
ปฏิบัติงาน 

4. เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม 
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

การสร้างนวัตกรรมและรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบตาม
ห ลั ก ก า ร ข อ ง  Health need 
asessment 

ประเมินจากการสอบฝึกปฏิบัติ 

5. สามารถศึกษา ค้นคว้า และ
ประเมิ นข้ อมู ล  แนวคิ ด  ห รือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

การสร้างนวัตกรรมและรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบตาม
ห ลั ก ก า ร ข อ ง  Health need 
asessment 

ประเมินจากการสอบฝึกปฏิบัติ 
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4. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พฒันา 
4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้ง               
ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

1. ปฐมนิเทศวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
2. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัตงิานให้
นิสิตใดท้ำงานร่วมกับผู้อื่น  

ประเมนิจากแบบประเมนิการฝึก
ปฏิบัติงาน 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานใหน้ิสิต
ใด้ทำงานกับบคุคลและสถานการณท์ี่
หลากหลาย 

ประเมนิจากแบบประเมนิการฝึก
ปฏิบัติงาน 

3. สามารถปรบัตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ตา่งๆ 

จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานใหน้ิสิต
ใด้ทำงานกับบคุคลและสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

ประเมนิจากแบบประเมนิการฝึก
ปฏิบัติงาน 

4. สามารถพฒันาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

1. มอบหมายงานให้ทำรายงานและ
เตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน 

ประเมนิจากนำเสนอย่อยระหว่างฝึก
ปฏิบัติงาน 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตอ้งการพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหา 

มอบหมายให้เรียนรู้กลุ่มเป้าหมายและ
วิเคราะห์ปญัหา ตามหลักการของ 
Health need assessment (Step 
1,2,3) 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

2. สามารถสื่อสารได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

มอบ หมาย ให้ นิ สิ ต วิ เค ราะห์ แล ะ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอย่อยในแต่
ล ะ ขั้ น ต อ น ข อ ง  Health Need 
Asessment 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีใน               
การสืบค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มอบหมายให้เรียนรู้กลุ่มเป้าหมายและ
วิเคราะห์ปัญหา ตามหลักการของ 
Health need assessment (Step 
1,2,3) 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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6. ทักษะการปฏบิัติทางวิชาชพี  

6.1 ทักษะด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพทีต่้องการพัฒนา 

6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ 
หรือการฟื้นฟสูุขภาพแบบเป็น
องค์รวมโดยประยุกต์ศาสตรแ์ละ
ศิลปท์ี่เกี่ยวขอ้งให้เหมาะสมกับ
นโยบายสาธารณสขุ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานใหน้ิสิต
ใด้ทำงานกับบคุคลและสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
 

2. มีทักษะในการบริหารจัด                
การงานสุขภาพและการทำงาน
เป็นทีมร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

1. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัตงิานให้
นิสิตใดท้ำงานกับบุคคลและ
สถานการณ์ทีห่ลากหลาย 
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
 

 
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา 
การประยุกต์เนื้อหาด้านทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร การให้คำปรึกษา และศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง เพือ่การส่งเสริมสุขภาพในบริบทที่ท้าทาย ฝึกทกัษะการวิเคราะห์บริบทของบุคคลเชิงลึก การ
จัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพ เพื่อวางแผนงาน สร้างหรือพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อใช้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการประเมินผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานจากสถานการณ์จริงและการร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์และวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับผู้
เชี่วชาญ เพื่อสร้างและ/หรือพฒันารูปแบบและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับการส่งเสริมสุขภาพ
ในบริบทต่างๆ 
2. กิจกรรมของนิสิต 
 2.1 การเตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตต้องมีการเตรียมตัวดังนี้ 

1. การสัมมนาเพื่อประมวลความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การนำความรู้ทางการส่งเสริมสุขภาพ
และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เพื่อการทำงาน 

2. เรียนรู้ ทำความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทำงานของ
สถานที่ฝึกปฏบิัติงาน 

3. จัดกลุ่มและเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
4. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดและข้อกำหนดก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ไดแ้ก่   
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- วัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติงาน  

- ระเบียบ ข้อบังคับในการฝึกปฏิบัติงาน  

- รายละเอียดของการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม  

- การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 
  2.2 การฝึกปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพนิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่องจน
ครบจำนวนชั่วโมงทีร่ะบตุามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคลากรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดย
กำหนดให้นิสิตศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารจากบุคลากรใน
แหล่งฝึกงาน เพ่ือทราบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  

2. ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ผ่านการเขียนรายงานประจำวัน 
และการลงเวลาทำงาน 

3. ฝึกปฏิบัติการฝึกงานผ่านกระบวนการ Health Need Asessment ดังนี ้
- Step 1 Getting Started 
- Step 2 Identifying Health Priorities 
- Step 3 Assessing a Health Priority for Action 
- Step 4 Planning for Change 
- Step 5 Moving on / Review 

4. ฝึกการคิดวิเคราะห์และสรุปข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่านการนำเสนอย่อยในแต่ละขั้นตอนของ 
Health Need Asessment 

2.3 สรุปผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน 
 นิสิตนำเสนอประเด็นขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมและโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตามหลัก Health 
Need Asessment และการประเมินผลลัพธ์ของโครงการได้ ตลอดจนการสรุปประเด็นที่สำคัญและมีประโยชน์ 
เพื่อการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยการบูรณาการองค์ความรู้เชิงทฤษฎีในสาขาการส่งเสริมสุขภาพและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง 
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2.4 แผนการฝึกปฏิบตัิงาน 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนว
น

ชั่วโม
ง 

กำหนดการ/
รายละเอียด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

 1 ก.ย.63 
 

ปฐมนิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดและข้อกำหนดก่อนออก
ฝึกปฏิบัติงาน 

- วัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติงาน 
- ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
- ระเบียบ ข้อบังคับในการฝึกปฏิบัติงาน 
- รายละเอียดของการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
- การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 
- จัดกลุ่มและเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
- การจัดทำรายงานระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
- การส่งรายงานระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

3 ชี้แจงรายละเอียดและ
ข้อกำหนดก่อนออกฝึก
ปฏิบัติงาน 
ชี้แจงรายละเอียดการ
จัดทำรายงานระหว่างฝึก
ปฏิบัติงาน 

อ.ยุพารัตน์  

 2 ก.ย.63 

  

- สัมมนาประมวลความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Need Asessment 

6 จัดกิจกรรมกลุม่ย่อย
ทบทวนเครื่องมือที่ใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ปิยนุช  

 3 ก.ย.63 
 

- ทบทวนเน้ือหาเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการ
ฝึกงาน 

6 แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับอาจารย์ 
บุคลากรและนสิิต 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ปิยนุช  

 3 ก.ย.63  - นสิิตพบอาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานเพื่อวาง
แผนการฝึกงานร่วมกัย 

6 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก  อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

 7-10 ก.ย.63 Step 1 Getting Started 
- การเรียนรู้ ประชากร เป้าหมาย ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภาคีเครือข่าย ทรัพยากรที่จาเป็น 
ความเสี่ยง 

28 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก  อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

 11 ก.ย.63 นำเสนอข้อมูล ครั้งที่ 1 Step 1 Getting Started 6 จัดกิจกรรมกลุม่สัมมนา
นำเสนอข้อมูล 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ปิยนุช 
อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

 14-17 ก.ย.63  Step 2 Identifying Health Priorities 
- จัดลำดับความสาคัญสุขภาพเก็บข้อมูล 

28 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนว
น

ชั่วโม
ง 

กำหนดการ/
รายละเอียด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

ลักษณะประชากรการรับรู้ความต้องการ
สถานะและปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

 Step 3 Assessing a Health Priority for 
Action 

- หาลำดับความสาคัญเพื่อดำเนินมาตรการ
เลือกปัญหาและปัจจัยที่สำคญัและมาตรการที่
ได้ผลและเหมาะสม 

 18 ก.ย.63  นำเสนอข้อมูล ครั้งที่ 2  
- Step 2 Identifying Health Priorities 
- Step 3 Assessing a Health Priority for 

Action 

6 จัดกิจกรรมกลุม่สัมมนา
นำเสนอข้อมูล 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ปิยนุช 
อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

21-24 ก.ย.63  Step 4 Planning for Change 
- วางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง กำหนด  

วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์
การ ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การ
จัดการความเสี่ยง 

28 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

25 ก.ย.63  นำเสนอข้อมูล ครั้งที่ 3 
- Step 4 P lanning for Change 

6 จัดกิจกรรมกลุม่สัมมนา
นำเสนอข้อมูล 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ปิยนุช 
อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

 28 ก.ย.63 – 
11 ต.ค.63 

จัดทำโครงการหรือกิจกรรมตามรายละเอียดที่ได้
นำเสนอในขั้นตอน Step 4 Planning for Change 
กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

70 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

12 ต.ค. 63 นำเสนอข้อมูล ครั้งที่ 4 
- ผลการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม ครั้งที ่1 

6 จัดกิจกรรมกลุม่สัมมนา
นำเสนอข้อมูล 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ปิยนุช 
อาจารย์ควบคุม
การฝกึปฏิบัติงาน 

13 – 25 ต.ค.63 จัดทำโครงการหรือกิจกรรมตามรายละเอียดที่ได้
นำเสนอในขั้นตอน Step 4 Planning for Change 
กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

70 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนว
น

ชั่วโม
ง 

กำหนดการ/
รายละเอียด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

 26 ต.ค.63  นำเสนอข้อมูล ครั้งที่ 5 
- ผลการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม ครั้งที่ 1 

6 จัดกิจกรรมกลุม่สัมมนา
นำเสนอข้อมูล 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ปิยนุช 
อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

 27-30 ต.ค.63 

 

Step 5 Moving on / Review 
- ทบทวน/ ก้าวต่อไป ถอดบทเรียน วัดผล

กระทบ เลือกปัญหาสำคัญลำดับถัดไป 

35 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

 2 พ.ย. 63  สอบนำเสนอการฝึกปฏิบัติงาน 6 จัดสอบในรูปแบบกลุ่ม
สัมมนานำเสนอข้อมูล 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ปิยนุช 
อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

 3 พ.ย. 63 - นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน (Heath Fair) 3 นำเสนอผลงาน อาจารย์สาขาการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 
กำหนดการส่งและรับนิสิต  

วันที่ 1 กันยายน 2563  – ส่งไปฝึกปฏิบัติงาน 
วันที่ 30 ตุลาคม 2563  – สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – สอบที่คณะกายภาพบำบัด นำเสนอนวัตกรรมหรือโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพและผลการดำเนินงาน 
วันที6่ พฤศจิกายน 2563  – ส่งรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน และรายงานรายบุคคล 

3. รายงานหรืองานทีน่ิสิตได้รบัมอบมาย 
ลำดับที ่ รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 

1 รายงานผลการดำเนินในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 
Health Need Asessment  5 ขั้น (5 ชิ้นงาน) 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย 

2 การนำเสนอผลงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 
Health Need Asessment 5 ครั้ง 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสขุภาพ ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย 
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4. การนิเทศ ติดตามผลการเรยีนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต 
- แต่งตั้งอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของแหล่งฝึก เพื่อทำหน้าที่ในตรวจติดตามการปฏิบัติงาน และ

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 
- อาจารย์ชี้นำให้เห็นถึงความสำคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทำงานในอนาคต 
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติงาน ให้นิสิตนำเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ

ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และรับฟังข้อเสนอแนะ 
- การนำผลการประเมินของนิสิต มาวิเคราะหแ์ละทวนสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานให้กับ

นิสิตรุ่นต่อไป 
- สนับสนุนให้นำประเด็นปัญหาที่พบในการฝกึปฏิบัติงานมาเป็นกรณีศึกษา หรือเป็นข้อมูลสำหรับการ

ทำวิจัยต่อไป 
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารยค์วบคุมการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม 

1. ปฐมนิเทศเพื่อแนะนำสถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
2. แนะนำ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในสถานที่ฝกึปฏิบัติงาน ที่สามารถนำมาใช้เพื่อการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 
3. แนะนำบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มอบหมายงานที่กำหนดไว้ในแผนการฝึกปฏิบัติงาน  
5. ควบคุมให้นิสิตปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และให้เปน็ไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
6. ติดตามความก้าวหน้าของการฝึกปฏิบัติงานและให้คำแนะในขณะที่นิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
7. ลงนามรับรองการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในแบบฟอร์มการติดตามและประเมินพฤติกรรมระหว่างกร

ฝึกงาน 
8. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานลงในแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน ปิดผนึกมอบให้กับนสิิต เพื่อนำส่ง

คณะกายภาพบำบัดเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นิเทศ 

1. วางแผนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
2. ประชุมชี้แจงอาจารย์นิเทศแต่ละกลุ่มให้ทราบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการฝึก

ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและการประเมินผล 
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ของนิสิต 
4. เตรียมเอกสาร ดังน้ี 

1) ตารางฝึกปฎิบัติงาน 
2) คู่มือการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิต อาจารย์และอาจารย์นิเทศ 
3) เอกสารประกอบการฝึกปฎิบัติงาน ได้แก่ แบบบันทึกต่างๆ แบบประเมินโครงการ  
4) แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 
5) ใบบันทึกรายช่ือนิสิตเพ่ือเป็นหลักฐานการฝกึปฎิบัติงาน 

5. ติดต่อประสานงานเพื่อเตรียมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน  
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6. ให้คำปรึกษานสิิตระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
7. ตรวจสอบและประเมินผลรายงานของนิสิตตลอดการฝึกปฏิบัติงาน 
8. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของนิสิตให้ครบตามกำหนด 
9. จัดทำสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 
10. พิจารณาจัดการฝึกปฏิบัติงานซ่อมเสริมให้นสิิตเพิ่มเติม เพื่อชดเชยเวลาในการฝึกปฏิบัติงานในกรณี

ที่นิสิตไม่สามารถฝึกปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนดไว้ในรายวิชาการเตรียมการในการแนะแนวและ
ช่วยเหลือนักศึกษา 

7. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนนุที่ต้องการจากสถานทีท่ี่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/   
สถานประกอบการ 

- ที่พักสำหรับนสิิตฝึกปฏิบัติงาน 
- แหล่งข้อมูลเพือ่การค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 

 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 
1. การกำหนดสถานที่ฝึก 

ผู้ประสานงานรายวิชาคัดเลือกกลุ่มบุคคลภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) เพื่อเป็น
กลุ่มเป้าหมายให้นิสิได้ลงฝึกปฏิบิติงาน และคัดเลือกอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานที่มีความพร้อมในด้าน
ความรู้และความเข้าใจที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. การเตรียมนิสติ 

จัดปฐมนิเทศและแจกคู่มือ ก่อนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดสัมมนาเพื่อทบทวนความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ  
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกิจกรรมระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงานวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แจกตารางการนิเทศและคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึก
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 สัปดาห ์
4. การเตรียมอาจารย์พิเศษในสถานที่ฝึก 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกิจกรรมระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงานวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แจกคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และบอก
หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ 
5. การจัดการความเสี่ยง 

- ประสานงานกับอาจารย์ที่ดูแลนิสิตในสถานที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง 
- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงานและหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ดูแลนิสิตและนิสิต 
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
1.1 การฝึกปฏิบัติงาน     60% 

- ความประพฤติของนิสิต (20%) 
- การนำเสนองานแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง (40%) 

1.2 รายงานการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน 5 ครั้ง 20% 
1.3 การสอบฝึกปฏิบัติงาน    20% 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
- แบบประเมินความประพฤติของนิสติโดยอาจารยผ์ู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินผลการดำเนินงานโดยอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษต่อการประเมนินิสิต 
- 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พิเศษรวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรด และ

นำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์นิเทศกับอาจารย์ประจำสาขาฯ ประชุมหารือกัน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิต เพื่อหาข้อสรุป 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
1.1 นิสิต 

จัดให้นิสิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและ
ประเมินความสำเร็จของการเตรียมความพรัอมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและการทำงาน 

1.2 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
ประเมินคุณภาพของรายงานและการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 

 1.4  อื่นๆ  เช่น  บัณฑิตจบใหม่ 
   ติดตามความความก้าวหน้าในการทำงานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสำรวจสอบถามจาก
ผู้ประกอบการและบัณฑิต 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง 
 2.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนิสติอาจารย์ และผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
 2.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.3  เสนอการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงาน 


