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มคอ.4 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร ์  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1  ประจําปีการศึกษา 2558 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สภ 452 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 1 

2. จํานวนหน่วยกิต  หรือจํานวนชั่วโมง 
 2(0-14-0)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ 
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารย์ ดร. พิมลพร  เชาวน์ไวพจน์ 
อาจารย์ ดร. ปะการัง  คําไกร 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ช้ันปีที่ 4 

6. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
ตุลาคม  2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
‐ เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด  
‐ เพ่ือประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  
‐ เพ่ือให้มีประสบการณ์ตรง และการทํางานเป็นทีม  
‐ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทํางานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 
‐ เพ่ือเตรียมความพรัอมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภ์าคสนาม 
‐ เช่ือมโยงความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดกับการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
‐ เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพมาใช้ในการทํางาน 
‐ เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพจากสถานการณ์จริง 
‐ วางแผนการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ 
‐ เข้าใจชีวิตการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และวัฒนธรรมองค์กร 
‐  
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู ้
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

6. ด้านทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

  

การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
สภ 442  ปฏิบัติงานการ
ส่งเสริมสุขภาพ  

      
 
             

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1 .  มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เ ร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ปฏิบัติงาน 
2. ผู้สอนสอดแทรกเน้ือหาเ ร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมในการฝึกปฏิบัติงาน และการทํา
กิจกรรมต่างท่ีกําหนดให้ 

1 .  ประ เ มินจากแบบประ เ มินการฝึ ก
ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อ บังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการฝึกปฏิบัติงานและ
เกณฑ์การประเมินด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมในการฝึกปฏิบัติงาน 

1. ประเมินจากบันทึกการเข้าฝึกปฏิบัติงาน 
การส่งงานที่ได้มอบหมาย  

3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

1. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานท่ีต้องทํางาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดง
บทบาทการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

1 .  ประ เ มินจากแบบประ เ มินการฝึ ก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึกปฏิบัติงาน  

4. เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ อ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

1. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เร่ืองการปฏิบัติตน
ให้เป็นนักส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
2. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานท่ีต้องทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

1 .  ประ เ มินจากแบบประ เ มินการฝึ ก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

 

2. ความรู ้
2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และการนําเสนอ 
3ฃ2. การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุช
ภาพตามท่ีกําหนดไว้ 
3. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ 
4. การมอบหมายให้จัดทํารายงาน 

1 .  ประ เ มินจากแบบประ เ มินการฝึ ก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

2 .  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
สาระสําคัญของศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 

1. การมอบหมายงานให้ค้นคว้าจากตํารา ผู้มี
ประสบการณ์และแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการ
กํ าหนดนโยบาย  การวางแผน  และการ

1 .  ประ เ มินจากแบบประ เ มินการฝึ ก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
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2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และรนําเสนอ
ผลงาน 
3. การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ตามที่กําหนดไว้ 
4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ 
5. การมอบหมายให้จัดทํารายงาน 

2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

3. มีความรู้และความเข้าใจถึงงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 

1. การมอบหมายงานให้ค้นคว้าจากงานวิจัย 
เ พ่ือใช้ในการปฏิบั ติงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและการจัดทํารายงาน 

- 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหม่ๆ  จากแหล่ ง  ข้อ มูล ท่ี
หลากหลายเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 
SWOT 
2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมในการ
จัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2 .  ประ เ มินจากแบบประ เ มินการฝึ ก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม 

1. การฝึกปฏิบัติงานในสถานท่ีท่ีกําหนดให้ 
2. มอบหมายให้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ
แหล่งฝึกงาน กลยุทธ์การปฏิบั ติงานด้าน
สุขภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน                
3. มอบหมายให้จัดทํารายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล 

1 .  ประ เ มินจากแบบประ เ มินการฝึ ก
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3 .  สามารถศึกษาปัญหา ท่ีค่อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและเสนอแนวทางในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ 

1. มอบหมายให้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ 
SWOT analysis แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การด้านสุขภาพตามแผนกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ 

1 .  ประ เ มินจากแบบประ เ มินการฝึ ก
ปฏิบัติงาน 

 

4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคล
และ/หรือกลุ่มคน และสามารถปรับตัว
ได้ตามสถานการณ์ 

1. ปฐมนิเทศวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
2. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานให้นิสิตใด้
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาท
ผู้นําและผู้ตามในระบบสุขภาพทุกระดับ 
และในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

1. มอบหมายงาน/หน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยปฏิบัติงานเป็นสมาชิกทีม
สุขภาพของหน่วยงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอย่างเหมาะสม 

1. มอบหมายงานให้ทํารายงานและเตรียม
ข้อมูลเพ่ือการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

1. ประเมินรายงานและการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะห์และทําความ
เข้าใจในประเด็นปัญหาทางสุขภาพ โดย
เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

1. มอบหมายให้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน
และการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพและ
นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารท้ัง
กับบุคคลและกลุม่คนในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย และนําไปใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

1. มอบหมายให้จัดนิทรรศการด้านสุขภาพ 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

3. สามารถสื่อสาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน 

1. การให้ข้อมูลด้านสุขภาพกับกลุ่มคนท่ี
หลากหลาย 
2. มอบหมายให้ส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม   

1. มอบหมายงานให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเตรียมข้อมูลเพ่ือนําเสนอ 
2. การส่งรายงานผ่านทาง A-Tutor และ 
Face book 

1. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอผล
การปฏิบัติงาน 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชพี  
6.1 ทักษะด้านทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพท่ีต้องการพัฒนา 
6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ท่ี
เกี่ยวข้อง                

1. มอบหมายให้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เช่นในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

2. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพด้วยความ
ศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
กฎหมาย และสิทธิของประชาชน 

1. ปฐมนิเทศวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย 

1. มอบหมายให้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เช่นในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 
2. การสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ ์

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนนิการ 
1. คําอธบิายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาํอธิบายรายวิชา 

ฝึกทักษะการจัดการงานสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้เน้ือหาวิชาทั้งหมดในการศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน
จริงในสถานที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนในส่วนงานท่ี
เก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายและการวางแผนและการบริหารงาน นําความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ได้
จากประสบการณ์มาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับผู้เช่ียวชาญ เพ่ือ
หาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสม กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
2. กิจกรรมของนสิิต 
 2.1 การเตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตต้องมีการเตรียมตัวดังน้ี 

1. การสัมมนาเพ่ือประมวลความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ �การนําความรู้ทางการส่งเสริม
สุขภาพและวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง มาเป็นพ้ืนฐานในการประยุกต์เพ่ือการทํางาน 

2. �เรียนรู้ ทําความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางาน
ของสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 

3. จัดกลุ่มและเลอืกแหล่งฝึกปฏิบัติงาน  
4. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดและข้อกําหนดก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่   
5. วัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติงาน  
6. ระเบียบ ข้อบังคับในการฝึกปฏิบัติงาน  
7. รายละเอียดของการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม  
8. การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 

  2. 2  การฝึกปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพ  นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กําหนดอย่างต่อเน่ือง
จนครบจํานวนช่ัวโมงที่ระบุตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคลากรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดย
กําหนดให้นิสิตศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารจากบุคลากรใน
แหล่งฝึกงาน เพ่ือทราบข้อมูลด้านโครงสร้างและระบบการทํางานของหน่วยงาน  

2. ฝึกการทํางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ผ่านการเขียนรายงานประจําวัน 
และการลงเวลาทํางาน 

3. เรียนรู้การทํางานของแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การสังเกต
และสอบถาม 

4. วางแผนการส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยการวิเคราะห์
องค์กรโดยใช้ SWOT Analysis จัดทําแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

5. ประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และหลักการตลาดเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพโดยเขียน
โครงการส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 1 โครงการ พร้อมกับการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และวางแผนการตลาด 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของบุคลากรหรือประชาชนในพ้ืนที่  
2.3  สรุปผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน 

 นิสิตนําเสนอประเด็นสถานการณ์สุขภาพในชุมชนจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา การ
ประมวลข้อมูล การจัดการแก้ปัญหา และการประเมินผลลัพธ์ของโครงการได้ ตลอดจนการสรุปประเด็นที่
สําคัญและมีประโยชน์ เพ่ือการนําไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยการบูรณาการประสบการณ์ในชุมชนกับองค์
ความรู้ในท้องถิ่น และองค์ความรู้เชิงทฤษฎีในสาขาการส่งเสริมสุขภาพและสาขาที่เก่ียวข้อง 
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2.4 แผนการฝึกปฏิบัติงาน 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กําหนดการ/
รายละเอียด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

10 ก.ค.58 - จัดกลุ่มและเลือกแหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 
- สัมมนาประมวลความรู้ด้านการส่งเสริม

สุขภาพ  

7 ช้ีแจงสถานที่ฝกึงาน 
และเลือกแหลง่ฝึกงาน 
ทบทวนเน้ือหาเพ่ือ
เตรียมความพร้อม 

อ.ดร.พิมลพร 

1 
13-17 ก.ค.

58 

- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานประจําวัน
(ภาคผนวก ข)สง่รายงานวันจันทร์20 ก.ค.58
ปฏิบัติงานที่ไดร้บัมอบหมาย 
- ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและโครงสร้างการ

บริหารงานของหน่วยงาน  
- เรียนรู้ระบบการทํางานของหน่วยงาน 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
กําหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2 
20-24 ก.ค.

58 

- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงาน ส่งรายงานวนั
จันทร์27ก.ค.58 

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ศึกษานโยบายดา้นสุขภาพ ที่หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
กําหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.ดร.พิมลพร 

3 
27-29 ก.ค.

58 

- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานประจําวัน สง่
รายงานวันจันทร์ 3 ส.ค. 58 
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ศึกษาขอ้มูลด้านสุขภาพในระดับนโยบายของ

หน่วยงาน 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
กําหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร สุรศักด์ิ 

4 
3-7 ส.ค. 58 

- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานประจําวัน สง่
รายงานวันวันจันทร์ 10 ส.ค. 58 
- ปฏิบัติงานที่ไดร้บัมอบหมาย 
- จัดทํารายงานรายงานข้อมูลพื้นฐานและ

โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
(ภาคผนวก งข้อ 1) และข้อมูลสุขภาพในระดับ
นโยบายของพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน(ภาคผนวก ง 
ข้อ 2) (ส่งรายงานวันวันจันทร์ 10 ส.ค. 58) 
- เตรียมข้อมูลเพือ่วิเคราะห์ SWOT  

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
กําหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

5 
10-14 ส.ค. 

58 

- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานประจําวัน สง่
รายงานวันจันทร์ 17 ส.ค. 58 

- วิเคราะห์ SWOT  
- จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ในหน่วยงานหรอืพื้นทีท่ี่หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 กิจกรรม(ภาคผนวก ง ข้อ 3)ส่งรายงานวัน
จันทร์ 17 ส.ค. 58 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
กําหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.ดร.พิมลพร 

6 
17-21 ส.ค. 

- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานประจําวัน สง่
รายงานวันจันทร์24 ส.ค. 58 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
กําหนดไว้และที่ได้รับ

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร สุรศักด์ิ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กําหนดการ/
รายละเอียด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

58 - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดทํารายงานการวิเคราะห์ SWOT analysis 

แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ
ตามแผนกลยุทธ์ที่กําหนดไว(้ภาคผนวก ง ขอ้ 
4)สง่รายงานวนัจันทร์24 ส.ค. 58 

มอบหมาย 

7 
24-28 ส.ค.

56 

- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานประจําวัน สง่
รายงานวันจันทร์ 31 ส.ค. 58 

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานที่ฝึก

ปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมทีเ่ขียนไวใ้น
สัปดาห์ที่ 5ส่งรายงานการจัดกจิกรรม วัน
จันทร์ 7 ก.ค. 58 

- จัดทําโครงการและรายงานการวิเคราะห์
โครงการตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
(ภาคผนวก ง ขอ้ 5)ส่งโครงการวันศุกร์ 28
ส.ค. 58 และเตรียมนําเสนอเป็น 
powerpointในวันสอบ 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
กําหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อ.ดร.พิมลพร 

8 
31 ส.ค.- 
4 ก.ย.58 

- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานประจําวัน สง่
รายงานวันจันทร์ 7 ก.ย. 58 

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- การวางแผนการดําเนินงานโครงการส่งเสริม

สุขภาพโดยใช้หลักการตลาดสังคมและทํา
รายงาน (รายงานเด่ียว)(ภาคผนวก ง ข้อ 6) 

สอบที่แหลง่ฝึกงาน 
- นําเสนอการวิเคราะห ์SWOT analysis แผน

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 
- นําเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการ

วิเคราะห์โครงการตามแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร ์

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
กําหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 
สอบที่แหล่งฝกึงาน 
 

 

9 
7-9 ก.ย. 58 

- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานประจําวัน สง่
รายงานวันจันทร์ 14 ก.ย.58 

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

21  อ.ดร.พิมลพร 

10 
15 ก.ย.58 

สอบที่คณะสหเวชศาสตร์ 
- นําเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้
หลักการตลาดสังคม (เดีย่ว) 

7 สอบที่คณะสหเวช
ศาสตร์  
 

 

11 
22 ก.ย. 58 

สรุปการฝึกปฏิบัติงานครัง้ที่ 1 3   
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กําหนดการส่งและรับนิสิต  

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558   – ส่งไปฝึกปฏิบัติงาน 

วันที่ 9 กันยายน 2558  – สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

วันที่ 24-28สิงหาคม 2558 – สอบที่แหล่งฝึกงาน 

1. นําเสนอการวิเคราะห์ SWOTanalysis แผนกลยุทธ์  
    และแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพของหน่วยงาน 

2. นําเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการวิเคราะห์โครงการ
ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์

วันที่ 15 กันยายน 2558  – ส่งรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน และรายงานรายบุคคล 

– สอบที่คณะสหเวชศาสตร์ : นําเสนอการดําเนินงาน 

   โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลักการตลาดสังคม 
 

3. รายงานหรืองานทีน่ิสิตได้รบัมอบมาย 
ลําดับที ่ รายงานหรืองานที่ได้รบัมอบหมาย กําหนดส่ง 

1 บันทึกกิจกรรมประจําวัน ทุกวันจันทร์ตลอดระยะเวลาการฝึก
ปฏิบัติงาน 

2 รายงานข้อมูลพ้ืนฐานและโครงสร้างการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน  

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

3 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

4 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานหรือพื้นที่ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

5 โครงการและรายงานการวิเคราะห์โครงการตามแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลักการตลาดสังคม  
 

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต 
- จัดประชุมผู้เก่ียวข้องในการฝึกปฏิบัติงาน ให้นิสิตนําเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ

ฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะ 
- อาจารย์ช้ีนําให้เห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ที่มีต่อการทํางานในอนาคต 
- การนําผลการประเมินของนิสิต มาวิเคราะห์และทวนสอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานให้กับ

นิสิตรุ่นต่อไป 
- สนับสนุนให้นําประเด็นปัญหาที่พบในการฝกึปฏิบัติงานมาเป็นกรณีศึกษา หรือเป็นข้อมลูสําหรับการ

ทําวิจัยต่อไป 
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พเิศษในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
- จัดกิจกรรม ตารางการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
- ปฐมนิเทศเพ่ือแนะนําสถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
- แนะนํา อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆในสถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน ที่สามารถนํามาใช้เพ่ือการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 
- แนะนําบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน 
- ให้คําแนะนาในขณะที่นิสิตฝกึปฏิบัติงาน 
- ติดตามความก้าวหน้าของการฝึกปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการทํางานของนิสิตและรายงานผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นิเทศ 
- การวางแผนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
- ประชุมช้ีแจงอาจารย์นิเทศแต่ละกลุ่มให้ทราบการปฏิบัติงานเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการฝึก

ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและการประเมินผล 
- การเตรียมเอกสาร ดังน้ี 

- ตารางฝึกปฎิบัติงานภาคสนามและตารางนิเทศงาน 
- คู่มือการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสําหรับนิสิต อาจารย์และอาจารย์นิเทศ 
- เอกสารประกอบการฝึกปฎิบัติงานภาคสนาม ได้แก่ แบบบันทึกต่างๆ แบบประเมินโครงการ  
- แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 
- ใบบันทึกรายช่ือนิสิตเพ่ือเป็นหลักฐานการฝกึปฎิบัติงาน 

- ติดต่อประสานงานเพ่ือเตรียมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่โรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดไกล้เคียง และนัดหมายการปฐมนิเทศและการ
ประเมินนิสิต 

- ปฐมนิเทศนิสิตและอาจารย์นิเทศ 
- ให้คําปรึกษานสิิตระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
- จัดประชุมเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม และแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน 
- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ  

 
 
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนนุที่ต้องการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/   
สถานประกอบการ 

- ที่พักสําหรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
- แหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 

 
 
 
 
 



มคอ. 4 

คณะสหเวชศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 
1. การกําหนดสถานท่ีฝึก 

ผู้ประสานงานรายวิชาคัดเลือกโรงพยาบาลท่ีจะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โดยเป็นโรงพยาบาลอําเภอ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ ที่มีความพร้อมในด้านกิจกรรมที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 
2. การเตรียมนิสติ 

จัดปฐมนิเทศและแจกคู่มือ ก่อนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 1 สัปดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดสัมมนาเพ่ือทบทวนความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ  
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิทศ 

จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ แจกตารางการนิเทศ และคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึก
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

 
 

4.  การเตรียมอาจารย์พเิศษในสถานท่ีฝึก 
จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมระหว่างการฝึก

ปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ แจกคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และบอก
หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ 
5. การจัดการความเส่ียง 

- ประสานงานกับอาจารย์ที่ดูแลนิสิตในสถานที่ฝึกอย่างต่อเน่ือง 
- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงานและหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ดูแลนิสติและนิสิต 
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศกึษา 
 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
1.1 การฝึกปฏิบัติงาน     60% 
1.2 รายงานการฝึกปฏิบัติงาน (กลุ่ม)   15% 
1.3 รายงานการฝึกปฏิบัติงานรายบุคคล  10% 
1.4 การนําเสนอผลงานหลังการฝึกปฏิบัติงาน  15% 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
- แบบประเมินผลการดําเนินงานโดยอาจารย์นิเทศ  
- แบบประเมินผลการดําเนินงานโดยอาจารย์ 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษต่อการประเมินนสิิต 
ประเมินพฤติกรรมของนิสิตและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์นิเทศทั้งระหว่างการฝึกและสิ้นสดุ

การฝึก  
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนกัศึกษา 

ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พิเศษรวบรวมผลการประเมินเพ่ือการตัดเกรด และ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. การสรปุผลการประเมินที่แตกต่าง 

หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์นิเทศกับอาจารย์ประจําสาขาฯ ประชุมหารือกัน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการฝึกงานของนิสิต เพ่ือหาข้อสรุป 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้: 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก

ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
2. ประเมินจากบันทึกการเข้าฝึกปฏิบัติงาน 
การส่งงานท่ีได้มอบหมาย  

15 

2. ด้านความรู้ 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานโดยเพ่ือน และอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

30 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 

20 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 

10 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เก่ียวข้องต่อไปนี้ 

1.1  นิสิต 
จัดให้นิสิตตอบแบบประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   

1.2 อาจารย์พิเศษหรือผู้ประกอบการ 
ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบถามโดยวาจา 

1.3  อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
ประเมินคุณภาพของรายงานและการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 1.4  อ่ืนๆ  เช่น  บัณฑิตจบใหม่ 
   ติดตามความความก้าวหน้าในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก
ผู้ประกอบการและบัณฑิต 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
  2.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต อาจารย์ และผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน  
  2.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมลูข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       2.3  เสนอการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงาน 
 
 


