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มคอ.4 
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1  ประจําปการศึกษา2561 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
สภ 452 ปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ 1 

2. จํานวนหนวยกิต  หรือจํานวนช่ัวโมง 
 2(0-14-0)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
อาจารย ดร. พิมลพร  เชาวนไวพจน 
อาจารย ดร. สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ภาคการศึกษาท่ี 1ชั้นปท่ี 4 

6. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 
มีนาคม 2561 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
- เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหนิสิตไดบูรณาการความรูท่ีไดศึกษามาท้ังหมด  
- เพ่ือประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ  
- เพ่ือใหมีประสบการณตรง และการทํางานเปนทีม  
- เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวใหสามารถทํางานไดจริงเม่ือสําเร็จการศึกษา 
- เพ่ือเตรียมความพรัอมสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะชีวิตและการทํางาน 

2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
- เชื่อมโยงความรูท่ีไดศึกษามาท้ังหมดกับการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
- เขาใจกระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการนําความรูดานการสงเสริมสุขภาพมาใชในการทํางาน 
- เรียนรูและฝกประสบการณการสงเสริมสุขภาพจากสถานการณจริง 
- วางแผนการพัฒนางานสงเสริมสุขภาพ 
- เขาใจชีวิตการทํางานรวมกับผูอ่ืน และวัฒนธรรมองคกร 
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3. ผลการเรียนรูรายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 เชื่อมโยงความรูท่ีเก่ียวของท้ังหมดกับการสงเสริมสุขภาพ ตอบสนอง

ความตองการของบุคคลและชุมชน 
PLO1 

CLO2 แสดงกระบวนการวิเคราะหองคกรโดยใช SWOT การจัดทําแผนกล
ยุทธ และแผนปฏิบัติการดานสุขภาพตามแผนกลยุทธท่ีกําหนดไว 

PLO 4 5 6 

CLO3 วิเคราะหปญหาสุขภาพและความตองการของประชาชน PLO 1 4 6 
CLO4 ออกแบบกิจกรรม/โครงการเพ่ือสงเสริมสุขภาพประชาชนประชาชน PLO 2 3 6 11 
CLO5 อธิบายกระบวนการทํางานตามความรับผิดชอบของแหลงฝก PLO6 3 8 

 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดาน
ความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

6. ดานทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

  

การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

สภ 452  ปฏิบัติงานการ
สงเสริมสุขภาพ  

      
 
             

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 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. อาจารยผูสอนใหความรู เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพในการเตรียมความพรอมกอนฝก
ปฏิบัติงาน 
2. ผูสอนสอดแทรกเน้ือหาเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการฝกปฏิบัติงาน และการทํา
กิจกรรมตางท่ีกําหนดให 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝ ก
ปฏิบัติงาน ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอ บังคับตางๆ 
ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการฝกปฏิ บัติงานและ
เกณฑการประเมินดานความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมในการฝกปฏิบัติงาน 

1. ประเมินจากบันทึกการเขาฝกปฏิบัติงาน 
การสงงานท่ีไดมอบหมาย  

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1. จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานท่ีตองทํางาน
รวมกับผู อ่ืนเพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตไดแสดง
บทบาทการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝ ก
ปฏิบัติงานโดยเพ่ือน และอาจารยผูดูแลการ
ฝกปฏิบัติงาน  

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผู อ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

1. อาจารยผูสอนใหความรูเรื่องการปฏิบัติตน
ใหเปนนักสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
2. จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานท่ีตองทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝ ก
ปฏิบัติงานโดยเพ่ือน และอาจารยผูดูแลการ
ฝกปฏิบัติงาน 
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2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุม และการนําเสนอ 
2. การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุชภาพ
ตามท่ีกําหนดไว 
3. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพ 
4. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝ ก
ปฏิบัติงานโดยเพ่ือน และอาจารยผูดูแลการ
ฝกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

2 . มี ค ว า ม รู แ ล ะ ค ว า ม เข า ใ จ ใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การมอบหมายงานใหคนควาจากตํารา ผูมี
ประสบการณและแหลงอ่ืนๆ เพ่ือใชในการ
กําหนดนโยบาย การวางแผน  และการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และรนําเสนอ
ผลงาน 
3. การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ
ตามท่ีกําหนดไว 
4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพ 
5. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝ ก
ปฏิบัติงานโดยเพ่ือน และอาจารยผูดูแลการ
ฝกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

3. มีความรูและความเขาใจถึงงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 

- - 

 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐาน ใหมๆ  จากแหล ง ขอมู ล ท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

1. มอบหมายใหสืบคนขอมูลเพ่ือการวิเคราะห 
SWOT 
2. มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติมในการ
จัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ  

1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
2 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝ ก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

1. การฝกปฏิบัติงานในสถานท่ีท่ีกําหนดให 
2. มอบหมายใหวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของ
แหลงฝกงาน กลยุทธการปฏิ บัติ งานดาน
สุขภาพของแหลงฝกปฏิบัตงิาน                
3.มอบหมายใหจัดทํารายงานรายกลุมและ
รายบุคคล 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝ ก
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีค อนข าง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยางมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไขได
อยางสรางสรรค 

1. มอบหมายใหจัดทํารายงานการวิเคราะห 
SWOT analysis แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
การดานสุขภาพตามแผนกลยุทธท่ีกําหนดไว 

1 . ป ระ เมิ น จ ากแบ บ ป ระ เมิ น ก ารฝ ก
ปฏิบัติงาน 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมสีวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
และ/หรือกลุมคน และสามารถปรบัตัว
ไดตามสถานการณ 

1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัติงาน 
2. จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานใหนิสิตใด
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุกระดับ 
และในสถานการณท่ีหลากหลาย 

1. มอบหมายงาน/หนาท่ีรับผดิชอบในการ
สงเสริมสุขภาพโดยปฏิบัติงานเปนสมาชิกทีม
สุขภาพของหนวยงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

1. มอบหมายงานใหทํารายงานและเตรยีม
ขอมูลเพ่ือการนําเสนอผลการปฏบัิติงาน 

1. ประเมินรายงานและการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทําความ
เขาใจในประเด็นปญหาทางสุขภาพ โดย
เลือกและประยุกตใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตรหรือสถิติท่ีเก่ียวของอยาง
เหมาะสมในการศึกษาคนควาและ
เสนอแนะแนวทางในการแกปญหา 

1. มอบหมายใหศึกษาขอมลูพ้ืนฐานของชุมชน
และการวิเคราะหสถานการณสุขภาพและ
นําเสนอแนวทางการแกปญหา 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารท้ัง
กับบุคคลและกลุมคนในสถานการณท่ี
หลากหลาย และนําไปใชในการสงเสรมิ
สุขภาพไดอยางเหมาะสม 

1. มอบหมายใหจัดนิทรรศการดานสุขภาพ 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 
 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. การใหขอมูลดานสุขภาพกับกลุมคนท่ี
หลากหลาย 
2. มอบหมายใหสงเสรมิสุขภาพในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 
 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม   

1. มอบหมายงานใหมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเตรยีมขอมลูเพ่ือนําเสนอ 
2. การสงรายงานผานทาง A-Tutor และ 
Face book 

1. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอผล
การปฏิบัติงาน 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
6.1 ทักษะดานทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพท่ีตองการพัฒนา 
6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมสุขภาพโดยใชศาสตรและศิลปท่ี
เก่ียวของ                

1. มอบหมายใหปฏิบัติงานสงเสรมิสุขภาพใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เชนในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 
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6.1 ทักษะดานทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพท่ีตองการพัฒนา 

6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล 

2. ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพดวยความ
ศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
กฎหมาย และสิทธิของประชาชน 

1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัติงาน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 
 

3. มีความคิดรเิริม่สรางสรรคในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสรมิสุขภาพได
อยางมีประสิทธิภาพในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

1. มอบหมายใหปฏิบัติงานสงเสรมิสุขภาพใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เชนในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 

 

 
 

หมวดท่ี 4 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

ฝกทักษะการจัดการงานสุขภาพโดยการประยุกตใชเนื้อหาวิชาท้ังหมดในการศึกษาและฝกปฏิบัติงาน
จริงในสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดการสงเสริมสุขภาพในหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนในสวนงานท่ี
เก่ียวของกับการกําหนดนโยบายและการวางแผนและการบริหารงานนําความรูดานการสงเสริมสุขภาพท่ีไดจาก
ประสบการณมาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณและวิเคราะหปญหาดานสุขภาพรวมกับผูเชี่ยวชาญ เพ่ือหา
แนวทางการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสม กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
2. กิจกรรมของนิสิต 
 2.1 การเตรียมตัวกอนการฝกปฏิบัติงาน นิสิตตองมีการเตรียมตัวดังนี้ 

1. การสัมมนาเพ่ือประมวลความรูดานการสงเสริมสุขภาพการนําความรูทางการสงเสริมสุขภาพ
และวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มาเปนพ้ืนฐานในการประยุกตเพ่ือการทํางาน 

2. เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ข้ันตอนในการทํางานของ
สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน 

3. จัดกลุมและเลือกแหลงฝกปฏิบัติงาน 
4. ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดและขอกําหนดกอนออกฝกปฏิบัติงาน ไดแก  วัตถุประสงคใน

การฝกปฏิบัติงาน ระเบียบ ขอบังคับในการฝกปฏิบัติงานรายละเอียดของการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน 

  2.2 การฝกปฏิบัติการงานสงเสริมสุขภาพนิสิตตองฝกปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีกําหนดอยางตอเนื่องจน
ครบจํานวนชั่วโมงท่ีระบุตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการฝกปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การเรียนรูวัฒนธรรมองคกรและสรางสัมพันธภาพกับบุคลากรในแหลงฝกปฏิบัติงาน โดย
กําหนดใหนิสิตศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสารจากบุคลากรใน
แหลงฝกงาน เพ่ือทราบขอมูลดานโครงสรางและระบบการทํางานของหนวยงาน  

2. ฝกการทํางานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง ผานการเขียนรายงานประจําวัน 
และการลงเวลาทํางาน 

3. เรียนรูการทํางานของแหลงฝกปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย การสังเกต
และสอบถาม 

4. วางแผนการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี โดยการวิเคราะห
องคกรโดยใช SWOT Analysis จัดทําแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ
แผนกลยุทธ 
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5. ประยุกตแนวคิดทางเศรษฐศาสตรและหลักการตลาดเพ่ือการสงเสริมสุขภาพโดยเขียน
โครงการสงเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธท่ีวางไว 1 โครงการ พรอมกับการ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและวางแผนการตลาด 

6. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับปญหาสุขภาพของบุคลากรหรือประชาชนในพ้ืนท่ี  
2.3สรุปผลการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงาน 

 นิสิตนําเสนอประเด็นสถานการณสุขภาพในชุมชนจากแหลงฝกปฏิบัติงานการวิเคราะหองคกรและ
จัดทําแผนปฏิบัติการ การวิเคราะหปญหา การประมวลขอมูล การจัดการแกปญหา และการประเมินผลลัพธ
ของโครงการ ตลอดจนการสรุปประเด็นท่ีสําคัญและมีประโยชน เพ่ือการนําไปใชในสถานการณจริง โดยการบูร
ณาการประสบการณในชุมชนกับองคความรูในทองถ่ิน และองคความรูเชิงทฤษฎีในสาขาการสงเสริมสุขภาพ
และสาขาท่ีเก่ียวของ 
 

2.4 แผนการฝกปฏิบัติงาน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 
กําหนดการ/
รายละเอียด 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ 

26 เม.ย. 61 - จัดกลุมและเลือกแหลงฝกปฏิบตัิงาน 
 

2 ชี้แจงสถานท่ีฝกงาน 
และเลือกแหลงฝกงาน 
ทบทวนเนื้อหาเพ่ือ
เตรียมความพรอม 

อ.ดร.พิมลพร 

3 พ.ค. 61 - สัมมนาประมวลความรูดานการสงเสริม
สุขภาพ 

3 ทบทวนเนื้อหาเพ่ือ
เตรียมความพรอม 

อ.ดร.พิมลพร 

10 พ.ค. 61 - สัมมนาประมวลความรูดานการสงเสริม
สุขภาพ 

3 ทบทวนเนื้อหาเพ่ือ
เตรียมความพรอม 

อ.ดร.พิมลพร 
นางจีราภรณ 

1 
1-2 มิ.ย 61 

- ศึกษาขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการ
บริหารงานของหนวยงาน  

- เรียนรูระบบการทาํงานของหนวยงาน 
- ศึกษาสภาพแวดลอมของหนวยงาน 

14 ฝกปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวและท่ีไดรับ
มอบหมาย 

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน 

2 
4-8 มิ.ย. 61 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- ศึกษาขอมูลดานสุขภาพในระดบันโยบายของ

หนวยงาน 

- จัดทํารายงานขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการ
บริหารงานของหนวยงาน(ภาคผนวก ค ขอ 2) 
สงรายงานวันจันทร11 มิ.ย. 61 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ค 
ขอ 1) 
สงรายงานวันจันทร11 มิ.ย. 61 

35 ฝกปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวและท่ีไดรับ
มอบหมาย 

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน 

3 
11-15 มิ.ย. 61 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

- ฝกปฏิบัติงานสารบรรณ 

- ศึกษานโยบายดานสุขภาพที่หนวยงาน
รับผิดชอบ และขอมูลสุขภาพในระดับนโยบาย 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวนั  

35 ฝกปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวและท่ีไดรับ
มอบหมาย 

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กําหนดการ/
รายละเอียด 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ 

- สงรายงานวันจันทร 18มิ.ย. 61 
4 

18-22 มิ.ย. 61 
- ปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมาย 

- ฝกปฏิบัติงานสารบรรณ และการประสานงาน
กับองคกรท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 

- จัดทํารายงานขอมูลสุขภาพในระดับนโยบาย
(ภาคผนวก ค ขอ 3) 
สงรายงานวันจันทร 25 มิ.ย. 61 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวนั  
สงรายงานวันจันทร 25 มิ.ย. 61 

- เขารวมประชุมโครงการอบรมวชิาการ เร่ือง 
สรางเสริมความเขาใจ พรอมเขาสูสภาวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน วนัที่ 22 มิถุนายน 
2561 ณ คณะกายภาพบําบัด 
สงรายงานสรุปเน้ือหาวันจันทร 25 มิ.ย. 61 

35 ฝกปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวและท่ีไดรับ
มอบหมาย 

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน 

5 
25-29 มิ.ย. 61 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- จัดเตรียมขอมูลเพื่อวิเคราะห SWOT 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวนั  
สงรายงานวันจันทร 2 ก.ค. 61 

- การจัดทํารายงานสรุปการประชุม/สัมมนาคร้ัง
ที่ 1 (ภาคผนวก ค ขอ 4) 
สงรายงานวันจันทร 2 ก.ค. 61 

35 ฝกปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวและท่ีไดรับ
มอบหมาย 

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน 

6 
2-6ก.ค. 61 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

- วิเคราะห SWOT 

- วิเคราะหผูบริโภคและจัดทําแผนการตลาด
สําหรับการสงเสริมสุขภาพในหนวยงานหรือ
พื้นที่หนวยงานรับผิดชอบ(ภาคผนวก ค ขอ 5) 
สงแผนวันจันทร 9 ก.ค. 61 

- การจัดทํารายงานสรุปการประชุม/สัมมนาคร้ัง
ที่ 2 (ภาคผนวก ค ขอ 4) 
สงรายงานวันจันทร 9 ก.ค. 61 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวนั  
สงรายงานวันจันทร 9 ก.ค. 61 

35 ฝกปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวและท่ีไดรับ
มอบหมาย 

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน 

7 
9-13ก.ค. 61 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตามแผนการตลาด 

สงการประเมินผลทางการตลาด วันจันทร 
16 ก.ค. 61 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวนั 

28 ฝกปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวและท่ีไดรับ
มอบหมาย 

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง 

กําหนดการ/
รายละเอียด 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ 

สงรายงานวันจันทร 16 ก.ค. 61 

8 
16-20 ก.ค. 61 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- จัดทํารายงานการวิเคราะห SWOTanalysis

แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานสุขภาพ
(ภาคผนวก ค ขอ6) 
สงรายงานวันจันทร 23 ก.ค. 61 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวนั  
สงรายงานวันจันทรที่ 23 ก.ค. 61 

35 ฝกปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวและท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน 

9 

23-26 ก.ค. 61 

- ปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
- รายงานสรุปประสบการณทีไ่ดรับจากการฝก

ปฏิบัติงาน 

35 ฝกปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวและท่ีไดรับ
มอบหมาย 

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน 

10 

15 ส.ค. 61 

สอบที่คณะกายภาพบําบัด 

1. ขอมูลพื้นฐาน 
2. การวิเคราะห SWOTanalysis 
3. แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานดาน

สุขภาพของหนวยงาน 
- สงรายงาน 

7 สอบที่คณะ
กายภาพบาํบัด 

 

อาจารยสาขาการ
สงเสริมสุขภาพ 

11 

20 ส.ค. 61 

- สรุปการฝกปฏิบัติงานคร้ังที่ 1 3  อ.พ ิมลพร 

 

กําหนดการสงและรับนิสิต  

วันท่ี 1 มิถุนายน 2561  - สงไปฝกปฏิบัติงาน 

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 - สิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 - สอบท่ีคณะกายภาพบําบัด 
1. ขอมูลพ้ืนฐาน 
2. การวิเคราะห SWOTanalysis 
3. แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานดานสุขภาพ

ของหนวยงาน 
- สงรายงานการฝกปฏิบัติงาน 

 

3. รายงานหรืองานท่ีนิสิตไดรับมอบมาย 
ลําดับท่ี รายงานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 

1 บันทึกกิจกรรมประจําวัน ทุกวันจันทรตลอดระยะเวลาการฝก
ปฏิบัติงาน 

2 รายงานขอมูลพ้ืนฐานและโครงสรางการบริหาร
จัดการของหนวยงาน  

ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 
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ลําดับท่ี รายงานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 

3 ผลการวิเคราะหการบริหารงานดานการสงเสริม
สุขภาพของแหลงฝกปฏิบัติงาน 

ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

4 กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในหนวยงานหรือพื้นที่ที่
หนวยงานรับผิดชอบ 

ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

5 โครงการและรายงานการวิเคราะหโครงการตามแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร 

ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

6 โครงการสงเสริมสุขภาพโดยใชหลักการตลาดสังคม ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

 
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 

- จัดประชุมผูเก่ียวของในการฝกปฏิบัติงาน ใหนิสิตนําเสนอการเรียนรูและประสบการณท่ีไดรับจากการ
ฝกปฏิบัติงาน เพ่ือใหนิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรับฟงขอเสนอแนะ 

- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีมีตอการทํางานในอนาคต 

- การนําผลการประเมินของนิสิต มาวิเคราะหและทวนสอบ เพ่ือเปนแนวทางในการฝกปฏิบัติงานใหกับ
นิสิตรุนตอไป 

- สนับสนุนใหนําประเด็นปญหาท่ีพบในการฝกปฏิบัติงานมาเปนกรณีศึกษา หรือเปนขอมูลสําหรับการ
ทําวิจัยตอไป 

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
- จัดกิจกรรมตารางการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยผูประสานงานรายวิชา 
- ปฐมนิเทศเพ่ือแนะนําสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ เก่ียวกับการฝกปฏิบัติงาน 
- แนะนํา อุปกรณเครื่องมือตางๆในสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน ท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือการฝกประสบการณ

ภาคสนาม 
- แนะนําบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการฝกปฏิบัติงาน 
- ใหคําแนะนาในขณะท่ีนิสิตฝกปฏิบัติงาน 
- ติดตามความกาวหนาของการฝกปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการทํางานของนิสิตและรายงานผลตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 

6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 
- การวางแผนการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 
- ประชุมชี้แจงอาจารยนิเทศแตละกลุมใหทราบการปฏิบัติงานเก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝก

ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานและการประเมินผล 
- การเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

- ตารางฝกปฎิบัติงานภาคสนามและตารางนิเทศงาน 
- คูมือการฝกปฏิบัติงานภาคสนามสําหรับนิสิต อาจารยและอาจารยนิเทศ 
- เอกสารประกอบการฝกปฎิบัติงานภาคสนาม ไดแก แบบบันทึกตางๆ แบบประเมิน

โครงการ  
- แบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน 
- ใบบันทึกรายชื่อนิสิตเพ่ือเปนหลักฐานการฝกปฎิบัติงาน 
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- ติดตอประสานงานเพ่ือเตรียมแหลงฝกปฏิบัติงาน ไดแกโรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดไกลเคียง และนัดหมายการปฐมนิเทศและการ
ประเมินนิสิต 

- ปฐมนิเทศนิสิตและอาจารยนิเทศ 
- ใหคําปรึกษานิสิตระหวางการฝกปฏิบัติงาน 
- จัดประชุมเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานและใหขอเสนอแนะ เม่ือสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสิตกอนฝกปฏิบัติงานภาคสนาม และแจกคูมือการฝกปฏิบัติงาน 
- จัดชองทางและเจาหนาท่ีประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ  

8. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณภาคสนาม/   
สถานประกอบการ 

- ท่ีพักสําหรับนิสิตฝกปฏิบัติงาน 
- แหลงขอมูลเพ่ือการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง 
- บุคลากรใหความรวมมือในการฝกปฏิบัติงานของนิสิต 

 
หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 
1. การกําหนดสถานท่ีฝก 

ผูประสานงานรายวิชาคัดเลือกโรงพยาบาลท่ีจะเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน โดยเปนโรงพยาบาลอําเภอ 
และสาธารณสุขอําเภอท่ีมีความพรอมในดานกิจกรรมท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคของรายวิชา 
2. การเตรียมนิสิต 

จัดปฐมนิเทศและแจกคูมือ กอนการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค ผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดสัมมนาเพ่ือทบทวนความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพ  
3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังกิจกรรมระหวางการฝก
ปฏิบัติงานวิธีการประเมินผลการเรียนรูแจกตารางการนิเทศและคูมือการนิเทศของรายวิชากอนการฝก
ปฏิบัติงานอยางนอย 2 สัปดาห 

 
4. การเตรียมอาจารยพิเศษในสถานท่ีฝก 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังกิจกรรมระหวางการฝก
ปฏิบัติงานวิธีการประเมินผลการเรียนรูแจกคูมือการนิเทศของรายวิชากอนการฝกปฏิบัติงาน และบอก
หมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตออาจารยนิเทศ 
5. การจัดการความเส่ียง 

- ประสานงานกับอาจารยท่ีดูแลนิสิตในสถานท่ีฝกอยางตอเนื่อง 
- ติดตามความกาวหนาระหวางการฝกงานเพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรคในการฝกงานและหาแนว

ทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยนิเทศ อาจารยท่ีดูแลนิสิตและนิสิต 
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หมวดท่ี 6 การประเมินนักศึกษา 
1. หลักเกณฑการประเมิน 

- การฝกปฏิบัติงาน    รอยละ 60 
1) พฤติกรรมและบุคลิกภาพ    รอยละ  20 
2) การฝกปฏิบัติงาน  รอยละ  40 

- รายงานการฝกปฏิบัติงานรายบุคคล  รอยละ 10 
- รายงานการฝกปฏิบัติงาน (รายงานกลุม) รอยละ 15 
- การนําเสนอผลงานหลังการฝกปฏิบัติงาน รอยละ 15 

2. กระบวนการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน 
ในการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน นิสิตจะไดรับการประเมินในสวนของคุณภาพการฝกปฏิบัติงานโดย

อาจารยนิเทศแหลงฝกและอาจารยสาขาวิชาฯ รวมกันพิจารณาจากการปฏิบัติงานของนิสิตหากผลการประเมิน
มีความแตกตางกันของผลการประเมิน อาจารยนิเทศกับอาจารยประจําสาขาฯ ประชุมหารือกัน โดยเปดโอกาส
ใหผูท่ีเก่ียวของใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการฝกงานของนิสิต เพ่ือหาขอสรุป  
ขอกําหนดในการประเมิน 
 นิสิตตองไดรับการประเมินดานพฤติกรรมและบุคลิกภาพ  โดยตองไดคะแนนมากกวารอยละ 60 จึงจะ
ไดรับการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานในสวนอ่ืนๆ โดยการประเมินประกอบดวย 

1. ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอยางมีจรรยาบรรณ ไดแกประพฤติปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเปน
แบบอยางท่ีดีดานสุขภาพแกประชาชน มีความเสียสละ เข็มแข็ง อดทน ปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกตอง 

2. การปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ไดแก ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบความ
ตรงตอเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน 

3. ภาวะผูนําและการพัฒนาตนเอง ไดแก ความกลาแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนการใชแหลงความรูไดอยางเหมาะสม การแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 

4. ทักษะในการสื่อสาร ไดแก การติดตอประสานงานกับผูเก่ียวของ การใชภาษาไทยและ/หรืออังกฤษ
ในการสื่อสารกับประชาชน ผูรวมงาน และอาจารย          

5. บุคลิกภาพ ไดแกการแตงกายสะอาดเรียบรอย/ถูกระเบียบกิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย ควบคุม
อารมณไดเหมาะสม การวางตัว และการมีมนุษยสัมพันธ     
การพิจารณาใหเกรด 

1. จะสอบผานไดตองไดรับการประเมินผลไดคะแนนระดับข้ันไมต่ํากวา “C” 
2. นิสิตตองมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 250 ชั่วโมง 
3. ตัดสินผลโดยใชวธิีอิงเกณฑ โดยการนําคะแนนท่ีได มาแปลงเปนรอยละ เพ่ือใชในการกําหนดเกรด 

โดยเกณฑท่ีใชในการกําหนดเกรด มีดังนี้ 
คะแนน (รอยละ) 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 
การประเมินผลยงัไมสมบรูณ  I 
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 4. ถาไมผานการประเมิน จะตองฝกปฏิบัติงานเพ่ิมตามท่ีอาจารยผูประเมินกําหนด โดยไมเกิน 4 สัปดาห 
3. ความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษตอการประเมินนิสิต 

ประเมินพฤติกรรมของนิสิตและผลการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยนิเทศท้ังระหวางการฝกและสิ้นสุด
การฝก 
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา 

รวมประเมินผลกับอาจารยนิเทศและอาจารยพิเศษรวบรวมผลการประเมินเพ่ือการตัดเกรด และ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 

หากมีความแตกตางกันของผลการประเมิน อาจารยนิเทศกับอาจารยประจําสาขาฯ ประชุมหารือกัน 
โดยเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการฝกงานของนิสิต เพ่ือหาขอสรุป 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากแบบประเมนิการฝกปฏิบัติงาน 

ดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
2. ประเมินจากบนัทึกการเขาฝกปฏิบัติงาน 
การสงงานทีไ่ดมอบหมาย  

10 

2. ดานความรู 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน
โดยเพื่อน และอาจารยผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

20 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานทีไ่ดรับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน 

20 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน 10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน 10 

6. ทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ  1. ประเมินจากแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน 30 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้ 
1.1 นิสิต 

จัดใหนิสิตตอบแบบประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
การสัมมนาสรุปและวิเคราะหคุณภาพการฝกปฏิบัติงาน 

1.2 อาจารยพิเศษหรือผูประกอบการ 
ประเมินการฝกปฏิบัติงานโดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบถามโดยวาจา 

1.3 อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
ประเมินคุณภาพของรายงานและการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 1.4  อ่ืนๆ  เชน  บัณฑิตจบใหม 
   ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตท่ีตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก
ผูประกอบการและบัณฑิต 
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2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 2.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินจากนิสิตอาจารย และผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน 
 2.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.3  เสนอการปรับปรุงการฝกปฏิบัติงาน 
3. การปรับปรุงฝกประสบการณภาคสนาม 

3.1  อาจารยผูประสานงานรายวิชา รวบรวมขอมูลท่ีนิสิตมีคํา5าม ตลอดภาคการศึกษาและชี้แจง เน
นยากอนลงฝกปฏิบัติงาน 
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