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มคอ.4 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบ าบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สภ 452 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 1 

2. จ านวนหน่วยกิต  หรือจ านวนชั่วโมง 
 2(0-14-0)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารย์ ดร. พิมลพร  เชาวน์ไวพจน์ 
อาจารย์ ดร. ปะการัง  ศรีมี 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

6. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
มิถุนายน 2560 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
- เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด  
- เพ่ือประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  
- เพ่ือให้มปีระสบการณ์ตรง และการท างานเป็นทีม  
- เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถท างานได้จริงเมื่อส าเรจจการศึกษา 
- เพ่ือเตรียมความพรัอมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะชีวิตและการท างาน 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
- เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดกับการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
- เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการน าความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพมาใช้ในการท างาน 
- เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพจากสถานการณ์จริง 
- วางแผนการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ 
- เข้าใจชีวิตการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และวัฒนธรรมองค์กร 
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
 

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 

  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
สภ 452  ปฏิบัติงานการ
ส่งเสริมสุขภาพ  

      
 
             

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 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. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ปฏิบัติงาน 
2. ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการฝึกปฏิบัติงาน และการท า
กิจกรรมต่างที่ก าหนดให้ 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝึ ก
ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อ บังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

1. ก าหนดระเบียบการฝึกปฏิบัติงานและ
เกณฑ์การประเมินด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมในการฝึกปฏิบัติงาน 

1. ประเมินจากบันทึกการเข้าฝึกปฏิบัติงาน 
การส่งงานท่ีได้มอบหมาย  

3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเหจน
ของผู้อื่น 

1. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานที่ต้องท างาน
ร่วมกับผู้อื่นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดง
บทบาทการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเหจน
ของผู้อื่น 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแ บ บ ป ระ เมิ น ก ารฝึ ก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึกปฏิบัติงาน  

4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการ
ด ารงตนและในการปฏิบัติงาน 

1. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตน
ให้เป็นนักส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
2. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานที่ต้องท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝึ ก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

 

2. ความรู้ 
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และการน าเสนอ 
3ฃ2. การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุช
ภาพตามที่ก าหนดไว้ 
3. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ 
4. การมอบหมายให้จัดท ารายงาน 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝึ ก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

2 . มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม เข้ า ใจ ใน
สาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 

1. การมอบหมายงานให้ค้นคว้าจากต ารา ผู้มี
ประสบการณ์และแหล่งอื่นๆ เพื่อใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย การวางแผน  และการ

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝึ ก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
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2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และรน าเสนอ
ผลงาน 
3. การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ตามที่ก าหนดไว้ 
4. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ 
5. การมอบหมายให้จัดท ารายงาน 

2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

3. มีความรู้และความเข้าใจถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 

- - 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิดหรือ
หลักฐาน ใหม่ๆ  จากแหล่ ง ข้อมู ลที่
หลากหลายเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 
SWOT 
2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในการ
จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝึ ก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม 

1. การฝึกปฏิบัติงานในสถานท่ีที่ก าหนดให้ 
2. มอบหมายให้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ
แหล่งฝึกงาน กลยุทธ์การปฏิบัติ งานด้าน
สุขภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน                
3.มอบหมายให้จัดท ารายงานรายกลุ่มและ
รายบุคคล 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝึ ก
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3. สามารถศึกษาปัญหาที่ ค่ อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและเสนอแนวทางในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ 

1. มอบหมายให้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ 
SWOT analysis แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การด้านสุขภาพตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝึ ก
ปฏิบัติงาน 

 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ์ และมสี่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล
และ/หรือกลุม่คน และสามารถปรบัตัว
ได้ตามสถานการณ ์

1. ปฐมนิเทศวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
2. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานให้นิสิตใด้
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝกึ
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาท
ผู้น าและผูต้ามในระบบสุขภาพทุกระดับ 
และในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

1. มอบหมายงาน/หน้าทีร่ับผดิชอบในการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยปฏิบตัิงานเป็นสมาชิกทีม
สุขภาพของหน่วยงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝกึ
ปฏิบัติงาน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู ้
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอย่างเหมาะสม 

1. มอบหมายงานให้ท ารายงานและเตรยีม
ข้อมูลเพื่อการน าเสนอผลการปฏบิัติงาน 

1. ประเมินรายงานและการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะห์และท าความ
เข้าใจในประเดจนปัญหาทางสุขภาพ โดย
เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

1. มอบหมายให้ศึกษาข้อมลูพื้นฐานของชุมชน
และการวเิคราะห์สถานการณ์สุขภาพและ
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝกึ
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้ง
กับบุคคลและกลุม่คนในสถานการณ์ที่
หลากหลาย และน าไปใช้ในการส่งเสรมิ
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

1. มอบหมายให้จัดนิทรรศการด้านสุขภาพ 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

3. สามารถสื่อสาร ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน 

1. การให้ข้อมูลด้านสุขภาพกับกลุม่คนที่
หลากหลาย 
2. มอบหมายให้ส่งเสรมิสุขภาพในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกจบขอ้มูล 
ประมวลผล แปลความหมายและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อยา่ง
เหมาะสม   

1. มอบหมายงานให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเตรยีมข้อมลูเพือ่น าเสนอ 
2. การส่งรายงานผ่านทาง A-Tutor และ 
Face book 

1. ประเมินจากแบบประเมินการน าเสนอผล
การปฏิบัติงาน 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
6.1 ทักษะด้านทักษะการปฏิบัตทิาง

วิชาชีพท่ีต้องการพัฒนา 
6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ท่ี
เกี่ยวข้อง                

1. มอบหมายให้ปฏิบตัิงานส่งเสรมิสุขภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่นในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

2. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพด้วยความ
ศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
กฎหมาย และสิทธิของประชาชน 

1. ปฐมนิเทศวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

3. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสรมิสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

1. มอบหมายให้ปฏิบตัิงานส่งเสรมิสุขภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่นในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกทักษะการจัดการงานสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้เนื้อหาวิชาทั้งหมดในการศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน
จริงในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนในส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนและการบริหารงานน าความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ได้จาก
ประสบการณ์มาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือหา
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสม กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
2. กิจกรรมของนิสิต 
 2.1 การเตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตต้องมีการเตรียมตัวดังนี้ 

1. การสัมมนาเพ่ือประมวลความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพการน าความรู้ทางการส่งเสริมสุขภาพ
และวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เพ่ือการท างาน 

2. เรียนรู้ ท าความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการท างานของ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 

3. จัดกลุ่มและเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
4. ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดและข้อก าหนดก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่  วัตถุประสงค์ใน

การฝึกปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับในการฝึกปฏิบัติงานรายละเอียดของการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 

  2.2 การฝึกปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพนิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องจน
ครบจ านวนชั่วโมงท่ีระบุตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคลากรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดย
ก าหนดให้นิสิตศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารจากบุคลากรใน
แหล่งฝึกงาน เพ่ือทราบข้อมูลด้านโครงสร้างและระบบการท างานของหน่วยงาน  

2. ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ผ่านการเขียนรายงานประจ าวัน 
และการลงเวลาท างาน 

3. เรียนรู้การท างานของแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย การสังเกต
และสอบถาม 

4. วางแผนการส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยการวิเคราะห์
องค์กรโดยใช้ SWOT Analysis จัดท าแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 

5. ประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และหลักการตลาดเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพโดยเขียน
โครงการส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 1 โครงการ พร้อมกับการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และวางแผนการตลาด 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของบุคลากรหรือประชาชนในพ้ืนที่  
2.3 สรุปผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน 

 นิสิตน าเสนอประเดจนสถานการณ์สุขภาพในชุมชนจากแหล่งฝึกปฏิบัติ งานการวิเคราะห์องค์กรและ
จัดท าแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหา การประมวลข้อมูล การจัดการแก้ปัญหา และการประเมินผลลัพธ์
ของโครงการ ตลอดจนการสรุปประเดจนที่ส าคัญและมีประโยชน์ เพ่ือการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยการบูร
ณาการประสบการณ์ในชุมชนกับองค์ความรู้ในท้องถิ่น และองค์ความรู้เชิงทฤษฎีในสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.4 แผนการฝึกปฏิบัติงาน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
ก าหนดการ/
รายละเอียด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

3 เม.ย. 60 - จัดกลุ่มและเลือกแหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 
- สัมมนาประมวลความรู้ด้านการส่งเสริม

สุขภาพ 

7 ชี้แจงสถานที่ฝึกงาน 
และเลือกแหล่งฝึกงาน 
ทบทวนเนื้อหาเพ่ือ
เตรียมความพร้อม 

อ.ดร.พิมลพร 

1 
1-2 มิ.ย 60 

- ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและโครงสรา้งการ
บริหารงานของหน่วยงาน  
- เรียนรู้ระบบการท างานของหนว่ยงาน 

14 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
ก าหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

2 
5-9 มิ.ย. 60 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- ศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพในระดบันโยบายของ

หน่วยงาน 
- จัดท ารายงานข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการ

บริหารงานของหน่วยงาน(ภาคผนวก งข้อ 1) 
ส่งรายงานวันจันทร์ 12 มิ.ย. 60 

- จัดท ารายงานการฝึกปฏบิัติงาน ส่งรายงาน
วันจันทร์ 12 มิ.ย. 60 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
ก าหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

3 
12-16 มิ.ย. 60 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- เรียนรูง้านสารบรรณ 
- ศึกษานโยบายด้านสุขภาพ ที่หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
- จัดท ารายงานการฝึกปฏบิัติงานประจ าวนั    

ส่งรายงานวันจันทร์ 19 มิ.ย. 60 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
ก าหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

4 
19-23 มิ.ย. 60 

- ปฏิบัติงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- งานสารบรรณ และการประสานงานกับองค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
- จัดท ารายงานการฝึกปฏบิัติงานประจ าวนั ส่ง

รายงานวันจันทร์ 26 มิ.ย. 60 
- จัดท ารายงานข้อมูลสุขภาพในระดับนโยบาย

ของพื้นที่ฝึกปฏิบตัิงาน(ภาคผนวก ง ข้อ 2)ส่ง
รายงานวันจันทร์ 26 มิ.ย. 60 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
ก าหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

5 
26-30 มิ.ย. 60 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- เตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ SWOT  
- จัดท ารายงานการฝึกปฏบิัติงานประจ าวนั ส่ง

รายงานวันจันทร์ 3 ก.ค. 60 
- การจัดท ารายงานสรุปการประชุมส่งรายงาน

วันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 60(ภาคผนวก ง ข้อ 3) 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
ก าหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

6 
3-7 ก.ค. 60 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- วิเคราะห์ SWOT 
- จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
ก าหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

ก าหนดการ/
รายละเอียด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

ในหน่วยงานหรือพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 กิจกรรม(ภาคผนวก ง ข้อ 4) ส่งแผนวัน
อังคาร 11 ก.ค. 60 
- จัดท ารายงานการฝึกปฏบิัติงานประจ าวนั ส่ง

รายงานวันอังคาร 11 ก.ค. 60 
7 

11-14 ก.ค. 60 
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
- จัดท ารายงานการวิเคราะห์ SWOTanalysis

แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติการด้านสุขภาพ
(ภาคผนวก ง ข้อ 5)ส่งรายงานวันจันทร์ 17
ก.ค. 60 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามแผนกิจกรรมที่
เขียนไว้ ส่งสรุปการจดักิจกรรม วันจันทร์ 17 
ก.ค. 60 

- จัดท ารายงานการฝึกปฏบิัติงานประจ าวนั ส่ง
รายงานวันจันทร์ 17 ก.ค. 60 

28 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
ก าหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 

อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

8 
17-21 ก.ค. 60 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
สอบที่แหล่งฝึกงาน 

- น าเสนอการวิเคราะห์ SWOT analysis แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏบิัติงานดา้นสุขภาพของ
หน่วยงาน 

- เขียนโครงการและการวิเคราะห์โครงการตาม
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์(ภาคผนวก ง ข้อ 6)
ส่งโครงการ วันจันทร์ที่ 24 ก.ค. 60 และ
เตรียมน าเสนอเป็น powerpointในวันสอบ 

- การวางแผนการด าเนนิงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพโดยใช้หลักการตลาดสังคม (รายงาน
เดี่ยว)(ภาคผนวก ง ข้อ 7) 

- จัดท ารายงานการฝึกปฏบิัติงานประจ าวนั ส่ง
รายงานวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 60 

35 ฝึกปฏิบัติงานคามที่
ก าหนดไว้และที่ได้รับ
มอบหมาย 
สอบที่แหล่งฝึกงาน 
 

อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

9 

24-28 ก.ค. 60 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
- รายงานสรุปประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการฝึก

ปฏิบัติงาน 
 

35  อาจารย์ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงาน 

10 

17 ส.ค. 60 

สอบที่คณะกายภาพบ าบัด 

- น าเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการ
วิเคราะห์โครงการตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

7 สอบที่คณะ
กายภาพบ าบัด  
 

อาจารย์สาขาวิชา
การส่งเสริม
สุขภาพ 

11 

24 ส.ค. 60 

สรุปการฝึกปฏบิัติงานครั้งที่ 1 3  อ.พ ิมลพร 
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ก าหนดการส่งและรับนิสิต  

วันที่ 1 มิถุนายน 2560  - ส่งไปฝึกปฏิบัติงาน 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  - สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

วันที่ 17-28 กรกฎาคม 2560 - สอบที่แหล่งฝึกงาน 
น าเสนอการวิเคราะห์ SWOT analysis แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพของหน่วยงาน 

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 - น าเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการวิ เคราะห์
โครงการตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และแผนการตลาด 

- ส่งรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน และรายงานรายบุคคล 
 

3. รายงานหรืองานที่นิสิตได้รับมอบมาย 
ล าดับที่ รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

1 บันทึกกิจกรรมประจ าวัน ทุกวันจันทร์ตลอดระยะเวลาการฝึก
ปฏิบัติงาน 

2 รายงานข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน  

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย 

3 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย 

4 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานหรือพื้นที่ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย 

5 โครงการและรายงานการวิเคราะห์โครงการตามแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร ์

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลักการตลาดสังคม ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย 

 
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต 

- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติงาน ให้นิสิตน าเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะ 

- อาจารย์ชี้น าให้เหจนถึงความส าคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการท างานในอนาคต 

- การน าผลการประเมินของนิสิต มาวิเคราะห์และทวนสอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานให้กับ
นิสิตรุ่นต่อไป 

- สนับสนุนให้น าประเดจนปัญหาที่พบในการฝึกปฏิบัติงานมาเป็นกรณีศึกษา หรือเป็นข้อมูลส าหรับการ
ท าวิจัยต่อไป 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
- จัดกิจกรรมตารางการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
- ปฐมนิเทศเพ่ือแนะน าสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
- แนะน า อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ที่สามารถน ามาใช้เพื่อการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 
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- แนะน าบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน 
- ให้ค าแนะนาในขณะที่นิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
- ติดตามความก้าวหน้าของการฝึกปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการท างานของนิสิตและรายงานผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
- การวางแผนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
- ประชุมชี้แจงอาจารย์นิเทศแต่ละกลุ่มให้ทราบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการฝึก

ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและการประเมินผล 
- การเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

- ตารางฝึกปฎิบัติงานภาคสนามและตารางนิเทศงาน 
- คู่มือการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามส าหรับนิสิต อาจารย์และอาจารย์นิเทศ 
- เอกสารประกอบการฝึกปฎิบัติงานภาคสนาม ได้แก่ แบบบันทึกต่างๆ แบบประเมิน

โครงการ  
- แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 
- ใบบันทึกรายชื่อนิสิตเพ่ือเป็นหลักฐานการฝึกปฎิบัติงาน 

- ติดต่อประสานงานเพ่ือเตรียมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่โรงพยาบาลอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดไกล้เคียง และนัดหมายการปฐมนิเทศและการ
ประเมินนิสิต 

- ปฐมนิเทศนิสิตและอาจารย์นิเทศ 
- ให้ค าปรึกษานิสิตระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
- จัดประชุมเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศแนะน านิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม และแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน 
- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ  

8. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/   
สถานประกอบการ 

- ที่พักส าหรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
- แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 

 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 
1. การก าหนดสถานที่ฝึก 

ผู้ประสานงานรายวิชาคัดเลือกโรงพยาบาลที่จะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โดยเป็นโรงพยาบาลอ าเภอ 
และสาธารณสุขอ าเภอที่มีความพร้อมในด้านกิจกรรมที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. การเตรียมนิสิต 

จัดปฐมนิเทศและแจกคู่มือ ก่อนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดสัมมนาเพ่ือทบทวนความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ  
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3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกิจกรรมระหว่างการฝึก

ปฏิบัติงานวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แจกตารางการนิเทศและคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึก
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

 
4. การเตรียมอาจารย์พิเศษในสถานที่ฝึก 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกิจกรรมระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงานวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แจกคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และบอก
หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ 
5. การจัดการความเสี่ยง 

- ประสานงานกับอาจารย์ที่ดูแลนิสิตในสถานที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง 
- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงานและหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ดูแลนิสิตและนิสิต 
 

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
1. หลักเกณฑ์การประเมิน 

- การฝึกปฏิบัติงาน    ร้อยละ 60 
1) พฤติกรรมและบุคลิกภาพ     ร้อยละ  20 
2) การฝึกปฏิบัติงาน   ร้อยละ  40 

- รายงานการฝึกปฏิบัติงานรายบุคคล  ร้อยละ 10 
- รายงานการฝึกปฏิบัติงาน (รายงานกลุ่ม) ร้อยละ 15 
- การน าเสนอผลงานหลังการฝึกปฏิบัติงาน ร้อยละ 15 

2. กระบวนการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 
ในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตจะได้รับการประเมินในส่วนของคุณภาพการฝึกปฏิบัติงานโดย

อาจารย์นิเทศแหล่งฝึกและอาจารย์สาขาวิชาฯ ร่วมกันพิจารณาจากการปฏิบัติงานของนิสิตหากผลการประเมิน
มีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์นิเทศกับอาจารย์ประจ าสาขาฯ ประชุมหารือกัน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเหจน เกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิต เพ่ือหาข้อสรุป  
ข้อก าหนดในการประเมิน 
 นิสิตต้องได้รับการประเมินด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ  โดยต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะ
ได้รับการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆ โดยการประเมินประกอบด้วย 

1. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีจรรยาบรรณ ได้แก่ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีความเสียสละ เขจมแขจง อดทน ปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกต้อง 

2. การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบความ
ตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน 

3. ภาวะผู้น าและการพัฒนาตนเอง ได้แก่ ความกล้าแสดงความคิดเหจน การยอมรับความคิดเหจนของ
ผู้อื่นการใช้แหล่งความรู้ได้อย่างเหมาะสม การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

4. ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาไทยและ/หรืออังกฤษ
ในการสื่อสารกับประชาชน ผู้ร่วมงาน และอาจารย์          

5. บุคลิกภาพ ได้แก่การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย/ถูกระเบียบกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ควบคุม
อารมณ์ได้เหมาะสม การวางตัว และการมีมนุษยสัมพันธ์    
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การพิจารณาให้เกรด 
1. จะสอบผ่านได้ต้องได้รับการประเมินผลได้คะแนนระดับขั้นไม่ต่ ากว่า “C” 
2. นิสิตต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง 
3. ตัดสินผลโดยใช้วธิีอิงเกณฑ์ โดยการน าคะแนนที่ได้ มาแปลงเป็นร้อยละ เพ่ือใช้ในการก าหนดเกรด 

โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดเกรด มีดังนี้ 
คะแนน (ร้อยละ) เกรด 

80.00 – 100.00  A 
75.00 – 79.99  B+ 
70.00 – 74.99  B 
65.00 – 69.99  C+ 
60.00 – 64.99  C 
55.00 – 60.99  D+ 
50.00 – 54.99  D 
< 50    E 
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์  I 

 4. ถ้าไม่ผ่านการประเมิน จะต้องฝึกปฏิบัติงานเพิ่มตามที่อาจารย์ผู้ประเมินก าหนด โดยไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษต่อการประเมินนิสิต 

ประเมินพฤติกรรมของนิสิตและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์นิเทศท้ังระหว่างการฝึกและสิ้นสุด
การฝึก 
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 

ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พิเศษรวบรวมผลการประเมินเพ่ือการตัดเกรด และ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์นิเทศกับอาจารย์ประจ าสาขาฯ ประชุมหารือกัน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเหจน เกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิต เพ่ือหาข้อสรุป 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน ดา้น

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
2. ประเมินจากบนัทึกการเข้าฝกึปฏิบัติงาน การสง่
งานทีไ่ด้มอบหมาย  

10 

2. ด้านความรู้ 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดย
เพื่อน และอาจารย์ผูดู้แลการฝกึปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

20 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 

20 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 10 

6. ทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ  1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 30 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
1.1 นิสิต 

จัดให้นิสิตตอบแบบประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
การสัมมนาสรุปและวิเคราะห์คุณภาพการฝึกปฏิบัติงาน 

1.2 อาจารย์พิเศษหรือผู้ประกอบการ 
ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบถามโดยวาจา 

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
ประเมินคุณภาพของรายงานและการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 1.4  อื่นๆ  เช่น  บัณฑิตจบใหม่ 
   ติดตามความความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑิตท่ีตรงตามสาขาวิชา โดยการส ารวจสอบถามจาก
ผู้ประกอบการและบัณฑิต 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 2.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนิสิตอาจารย์ และผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
 2.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.3  เสนอการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงาน 
3. การปรับปรุงฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

3.1  ฝึกปฏิบัติใน สสจ. สสอ. โดยขยายพื้นท่ี ไปในตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.2  จัดประชุมคณาจารย์ร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจกับรูปแบบการฝึก และการประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

 
 


