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รหัสและชื่อรายวิชา  สภ453  ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 2 

HP453   HealthPromotionPractice II 
จํานวนหน่วยกิต   2(0-14-0) 
ระยะเวลาเรียน   8 สัปดาห์  
ผู้เรียน    นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ช้ันปีที่ 4  
ผู้สอน    อาจารย์พิเศษในหน่วยงานที่นิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

อาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณาจารย์ผู้สอน   บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์พิเศษของ 

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ประสานงานวิชา  1. อาจารย์ ดร. พิมลพร  เชาวน์ไวพจน์   

2. อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร์ 
 

เจ้าหน้าทีฝ่่ายวิชาการ  คุณกรกรรักษ์ธรรมลังกา 
 
คําอธบิายรายวิชา 

 ฝึกทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ต่างๆ โดยบูรณาการความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานกับผู้อ่ืนได้
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับผู้เช่ียวชาญ เพ่ือสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสม กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 การจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตมี
ความสามารถ ดังน้ี    

1. เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านสุขภาพ 

2. เพ่ือให้นิสิตได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดกับการส่งเสริมสขุภาพ 
3. เพ่ือฝึกประสบการณ์กับการสถานการณ์จริงในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  
4. เพ่ือฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม ร่วมกับสหวิชาชีพ 
5. เพ่ือผึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
6. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทํางานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 
7. เพ่ือเตรียมความพรัอมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ผลการเรียนรู ้
 

1.  คุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
2. ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมใน
การฝึกปฏิบัติงาน และการทํากิจกรรมต่างๆที่
กําหนดให้ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อ บังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการฝึกปฏิบัติงานและเกณฑ์การ
ประเมินด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมใน
การฝึกปฏิบัติงาน 

1. ประเมินจากบันทึกการเข้าฝึก
ปฏิบัติงาน การส่งงานที่ได้มอบหมาย  

3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 1. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานท่ีต้องทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงบทบาทการเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้ดูแลการฝึก
ปฏิบัติงาน  

4. เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนท้ังในการดํารงตน
และในการปฏิบัติงาน 

1. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้เร่ืองการปฏิบัติตนให้เป็น
นักส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
2. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานท่ีต้องทํางานร่วมกัน
กับผู้อ่ืน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้ดูแลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

 

2. ความรู ้
2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสอบฝึกปฏิบัติงาน 
2. การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพตามท่ี
กําหนดไว้ 
3. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
4. การมอบหมายให้จัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์ผู้ดูแล
การฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของ
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 

1. การมอบหมายงานให้ค้นคว้าจากตํารา ผู้มี
ประสบการณ์และแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการกําหนด
นโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และการนําเสนอผลงาน 
3. การฝึกปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพตามท่ี
กําหนดไว้ 
4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
5. การมอบหมายให้จัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานและแบบประเมินการสอบ
โดยอาจารย์ 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิดหรือหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่ง ข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมในการจัดทํา
โครงการและกิจกรรมต่างๆ  

1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
2. สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม 

1. การฝึกปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายในสถานท่ีท่ี
กําหนดให้ 
2. มอบหมายให้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่ง
ฝึกงาน กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
ของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
3. มอบหมายให้จัดทํารายงานรายกลุ่มและรายบุคคล 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 

3. สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนข้างซับซ้อนด้าน
การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค ์

1. มอบหมายให้จัดทํากิจกรรมและโครงการต่างๆ
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้วิเคราะห์กลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานด้านสขุภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และ
ปัญหาสุขภาพประชาชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการสอบฝึก
ปฏิบัติงาน 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและ/
หรือกลุ่มคน และสามารถปรับตัวได้ตาม
สถานการณ ์

1. ปฐมนิเทศวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
2. จัดกลุ่มการฝึกปฏิบัติงานให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนในการปฏิบัติงาน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและ
ผู้ตามในระบบสุขภาพทุกระดับ และใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

1. มอบหมายงาน/หน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริม
สุขภาพโดยปฏิบัติงานเป็นสมาชิกทีมสุขภาพของ
หน่วยงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมท้ังการ
พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม 

1. มอบหมายงานให้ทํารายงานและเตรียมข้อมูลเพ่ือ
การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

1. ประเมินรายงานและการนํา 
เสนอผลการปฏิบัติงาน 

 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะห์และทําความเข้าใจ
ในประเด็นปัญหาทางสุขภาพ โดยเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

1. มอบหมายให้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนและ
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพและนําเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
 

2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมต่อการสื่อสารท้ังกับบุคคลและ
กลุ่มคนในสถานการณ์ท่ีหลากหลายและ
นําไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม 

1. มอบหมายให้จัดนิทรรศการด้านสุขภาพและจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการจัด
นิทรรศการ 
 

3. สามารถสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน 

1. การให้ความรู้ด้านสุขภาพกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย 
2. มอบหมายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน  
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม   

1. มอบหมายงานให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเตรียมข้อมูลเพ่ือนําเสนอ 
2. การส่งรายงานผ่านทาง Facebook 

1. ประเมินจากการส่งงานและการ
นําเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานงาน 

 

6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
6.1 ทักษะด้านทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพที่ต้องการพัฒนา 
6.2 วิธกีารสอน 6.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มทีักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ที่
เกี่ยวข้อง                

1. มอบหมายให้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่นในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
 

2. ปฏิบัตกิารส่งเสริมสุขภาพดว้ยความ
ศรัทธาในวิชาชพี โดยยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย 
และสิทธิของประชาชน 

1. ปฐมนเิทศวิชาก่อนฝึกปฏิบัตงิาน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย 

1. มอบหมายให้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่นในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และชุมชน 
2. การสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ ์

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
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คําชี้แจงการปฏิบัติสําหรับอาจารย์ผู้นเิทศ 
1. จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติ เช่น การปฐมนิเทศนิสิตเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงาน 

การเตรียมด้านความรู้ การเตรียมอุปกรณ์  เอกสาร ทําความตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  
2. ตรวจสอบและประเมินผลรายงานของนิสิตตลอดการฝึกปฏิบัติงาน 
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพ  
4. จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ของนิสิต 
5. ให้คําแนะนําและช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ แก่นิสิตตามความเหมาะสม 
6. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของนิสิตให้ครบตามกําหนด 
7. จัดทําสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 
8. พิจารณาจัดการฝึกปฏิบัติงานซ่อมเสรมิให้นิสิตเพ่ิมเติม เพ่ือชดเชยเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน

ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถฝึกปฏิบัติงานได้ตามที่กําหนดไว้ในรายวิชา 
 
คําชี้แจงการปฏิบัติสําหรับอาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน 

1. มอบหมายงานที่กําหนดไว้ในแผนการฝึกปฏิบัติงาน และงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น งานพัฒนาทักษะส่วนบุคคล งานพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ งานพัฒนาระบบและเคร่ืองมือ
การบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง งานสร้าง
มาตรการทางสังคม หรืองานอ่ืนๆ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 

2. ควบคุมให้นิสิตปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
3. ลงนามรับรองการปฏิบัติงานของนิสิตในแบบฟอร์มที่กําหนดให้สัปดาห์ละครั้ง เพ่ือตรวจสอบ

ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของหลักสูตร  
4. ลงนามรับรองในบันทึกการฝึกปฏิบัติงานประจําวันของนิสิตสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน นิสิตจะนําส่งอาจารย์นิเทศเมื่อสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัติงาน  

5. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานลงในแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน ปิดผนึกมอบให้กับนิสิต เพ่ือ
นําส่งคณะสหเวชศาสตร์เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 

6. หากมีปัญหาใดๆ เก่ียวกับนิสิตฝึกปฏิบัติงานที่อยู่ในความดูแลของท่านทั้งในเรื่องการ
ปฏิบัติงาน และความประพฤติที่ไม่เหมาะสม โปรดติดต่อที่อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  โทร 02-649-5450 ต่อ 27317  
อีเมล์ pimonpor@g.swu.ac.th 
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การเตรียมตัวนิสิต 

1. ศึกษาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานให้เข้าใจ 
2. เตรียมพร้อมในการฝึกปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ สุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอุปกรณ์

เครื่องใช้ส่วนตัว 
3. เตรียมบัตรประจําตัวนิสิต  บัตรประชาชน 
4. ชุดฝึกปฏิบัติงาน ตามระเบียบการแต่งกายนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
5. อุปกรณ์การศึกษา ตําราที่เก่ียวข้อง 
6. ผู้ที่มีโรคประจาํตัวควรเตรียมยาประจําตัวไปด้วย 

 

 
การปฏิบัติตนระหว่างการฝกึงาน 

1. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและที่อาจารย์พิเศษกําหนดอย่าง
เคร่งครัด 

2. ลงเวลามาปฏิบัติงานและกลับทุกคร้ัง โดยมีลายเซ็นรับรองของผู้ดูแลนิสิตในสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน 

3. ตรงต่อเวลาฝึกปฏิบัติงาน 
4. สุภาพ อ่อนน้อม ถอ่มตน มีสัมมาคารวะต่อบุคลากรทุกระดับ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและวางตัวให้

เหมาะสมกับอาจารย์ หัวหน้างาน ผู้ร่วมงาน และผู้มาติดต่อ 
5. อย่าวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานหรือตัวบุคคลขณะปฏิบัติงาน ควรศึกษาให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง

จากเจ้าหน้าที่ทุกระดับด้วยตนเอง และศึกษาข้อมูลจากประชาชนให้ได้ดีเสียก่อน หากจะ
วิจารณ์ต้องอยู่ในกาลเทศะที่สมควร 

6. ต้องขออนุญาตอาจารย์พิเศษผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงานหรือผู้แทน ทุกคร้ังที่ออกนอกสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน 

7. ในกรณีที่มีความจําเป็นที่ต้องลาเรียน จะต้องส่งใบลาล่วงหน้าที่อาจารย์พิเศษผู้ดูแลการฝึก
ปฏิบัติงาน และต้องได้รับอนุญาตก่อน กรณีลาป่วยจะต้องแจ้งให้อาจารย์พิเศษทราบอย่างช้า
ภายในเช้าวันน้ันและส่งใบลาเมื่อกลับมาฝึกปฏิบัติงาน 

8. แต่งกายให้เรียบร้อยตามประกาศของคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องการแต่งกายในการฝึกปฏิบัติงาน
ของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

9. มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆ ของสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 

10. ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ถ้ามีปัญหาใด ๆ ให้ประสานงานกับอาจารย์อาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาหรืออาจารย์นิเทศเพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

11. ติดตามผลการฝึกปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศและ
อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน 

  

ระเบียบและข้อปฏบิัตสิําหรับนิสิตฝึกปฏบิัติงานในรายวชิาปฏิบตัิงานการส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ 



 
 

8 
 

 
 

 
การจัดการฝึกปฏิบัติ 

1. ฝึกปฏิบัติระหว่าง วันที่ 8 ธันวาคม 2558–10 กุมภาพันธ์ 2559 
2. ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. 
3. แบ่งนิสิตเป็น 10 กลุ่มๆ ละ 3-4 คน จัดใหฝ้ึกปฏิบัติงานในแหล่งที่กําหนดให้จํานวน 10 แห่ง 

 
ปฐมนิเทศ 
 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน และแนวทาง
การปฏิบัติตนเองของนิสิตระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ในวันที่กําหนดให้ในตารางสอน 
 
การเดินทาง 
 นิสิตจะต้องเดินทางไปและกลับด้วยตนเอง  ทั้งน้ีอนุญาตให้ใช้รถส่วนตัวได้ 
 
การนิเทศงาน/การเย่ียมนิสติ  
 อาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพจะเดินทางไปนิเทศงานนิสิตตามตารางที่กําหนดไว้ เพ่ือ
ประสานงานกับอาจารย์พิเศษ ในการกํากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนิสิต  และการ
ประเมินการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 
 
ผู้ที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน หรือมีข้อสงสัยในการฝึกปฏิบัติงาน 

1. อาจารย์ ดร. พิมลพร  เชาวน์ไวพจน์ โทรศัพท์ 084-0741077 
2. คุณกรกรรักษ ์ธรรมลังกา  โทรศัพท์ 083-2378627 

 
กําหนดการส่งและรับนิสิต  

วันที่ 8 ธันวาคม 2558  – ส่งไปฝึกปฏิบัติงาน 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  – สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 – สอบที่แหล่งฝึกงาน 

1. นําเสนอข้อมูลการเย่ียมบ้าน 
2. นําเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพและผลการ

ดําเนินงาน 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  – ส่งรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน และรายงานรายบุคคล 
 

  

การบริหารจัดการกระบวนวิชาปฏบิัตงิานการส่งเสริมสุขภาพ 
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กิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน 
 

กําหนดใหน้สิติได้มีความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ ดังนี ้
1. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคลากรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดย

กําหนดให้นิสิตศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารจากบุคลากรใน
แหล่งฝึกงาน เพ่ือทราบข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน  

2. ฝึกการทํางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ผ่านการเขียนรายงาน
ประจําวัน และการลงเวลาทํางาน 

3. เรียนรู้การทํางานของแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย การ
สังเกตและสอบถาม 

4. ประเมินสุขภาพประชาชน 
5. ให้ความรู้ด้านสุขภาพประชาชน 
6. ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
8. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน 
9. เย่ียมบ้านประชาชน 
10. จัดนิทรรศการที่สอดคล้องกับปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน 

 

กําหนดให้นิสิตปฏิบัติเป็นรายสัปดาห์ตามตารางการฝึกปฏิบัติงานพร้อมส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมายดังนี้ 
 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

เรียนที่คณะสหเวชศาสตร ์
30 พ.ย.58 ปฐมนิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดและข้อกําหนดก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน 

- วัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติงาน 
- ระเบียบ ข้อบังคับในการฝึกปฏิบัติงาน 
- รายละเอียดของการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
- การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 
- จัดกลุ่มและเลอืกแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
- การจัดทํารายงานระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
- การส่งรายงานระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

3 ธ.ค. 58 - สัมมนาประมวลความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
- นําเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบัติงานในแหลง่ฝึกทีกํ่าหนดให ้

1 
8-11 ธ.ค. 58 

 

- ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ส่งรายงานวันจันทร์ 14 ธ.ค. 
- เรียนรู้ระบบการทํางานของหน่วยงาน 
- ดําเนินกิจกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งรายงานวันจันทร์ 14 ธ.ค. 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรม 
2 

14-18 ธ.ค. 58 
 

- ประเมินสุขภาพประชาชน 30 ราย ส่งรายงานวันศุกร์ 18 ธ.ค. 
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดทําแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพคร้ังที่ 1 (รายงานเด่ียว) ส่งวันจันทร์ 21 ธ.ค. 
- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 21 ธ.ค. 

3 
21-25 ธ.ค. 58 
(หยุด 23 ธ.ค.) 

- ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน 
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- เย่ียมบ้านประชาชนคนละ3 ราย และให้ความรู้ตามแผนทีว่างไว้ 
ส่งรายงานวันจันทร์ 4 ม.ค. 
- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 4 ม.ค. 

4 
4-8 ม.ค. 59 

- ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน (ต่อ) 
- เขียนแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กส่งวันจันทร์ 11 ม.ค. 
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 11 ม.ค. 

5 
11-15 ม.ค. 59 

- ทํารายงานบริบทชุมชน 1 หมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน (ต่อ) ส่งรายงานวันศุกร์ 15 ม.ค. 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กส่งรายงานสรุปวันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดทําแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพคร้ังที่2 ส่งวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 
- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 18 ม.ค. 

6 
18-22 ม.ค. 59 

- เขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ 1 โครงการส่งวันศุกร์ 22 ม.ค. 
- ติดตามการเยี่ยมบ้านประชาชนจากสัปดาห์ที่ 3 และให้ความรู้ตามแผนทีว่างไว้ 
ส่งรายงานวันจันทร์ 25ม.ค. 
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 25ม.ค. 

7 
25-29 ม.ค. 59 

- จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ตามท่ีจัดทําโครงการ จัดทําสรุปโครงการ สง่เม่ือกลับคณะ 
- ติดตามการเยี่ยมบ้าน 3 รายส่งรายงานวันจันทร์ 1 ก.พ. 
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 1 ก.พ. 

8 
1-5ก.พ. 59 

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดทํารายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 8 ก.พ. 

9 
8-10 ก.พ. 59 

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ไม่ต้องทํารายงานการฝึกปฏิบัติงาน 

12 ก.พ. 59 
26 ก.พ.59 

- ส่งใบลงเวลาฝึกปฏิบัติงาน และรายงานทุกช้ิน 
- นําเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน(ที่คณะสหเวชศาสตร์) 
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รายละเอียดสถานที่ฝึกปฏิบตัิงาน 
ลําดับ แหล่งฝึกงาน ที่อยู่ รายชื่ออาจารย์พิเศษ  ชื่อ โทรศัพท์ อีเมล์ 

1 รพ.สต. บ้านละว้า   พัชรินทร์ มณี  
patcharin_lawa@hotmail.com 

นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น 082-3982349  Pokpak.springsong@hotmail.com 
 นายวิทิต  ร่วมเงิน 083-4280543  ponddora@gmail.com 
 นางสาวต่วนฮัฟเซาะห์  ต่วนเด็ง 093-5827201  tuanhafsoh.tuandeng@g.swu.ac.th 
2 รพ.สต.บ้านคลอง17 1 หมู่10 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว 

จ.ฉะเชิงเทรา 
นางจินตนา พรงาม นางสาวทิพวรรณ  เฮมสอิ 083-5877615 tip_pit1620@hotmail.com 

   klong17_210@hotmail.com นางสาวพินาลิน  เพ็ญทอง 090-9599016 mameaw_key@hotmail.com 
     นางสาวศุภรานันท์  ยุทธโกวิท 086-6117466 Suparanan_xo@hotmail.com 
3 รพสต.บ้านปากคลอง 22   นางเมธินี ปั้นเฉย นางสาวมัณฑนา  ชื่นบุญชู 084-9333023 cheunboonchoo@hotmail.com 
   นางสาวเกศสุภา  จิระการณ์ 087-3774092 ket.kett@hotmail.com 
   นางสาวปภัสสร  อุ่นเจริญ 083-9920009 prince-ryoma_opal@hotmail.com 
4 รพ.สต.บ้านหนองรี   นางประภาศรี อินทรประเสริฐ นางสาววิชุดาสุ่ยรัมย์ 090-6166629 wichuda.suiram@g.swu.ac.th 
   psri_int@hotmail.com นางสุภาพร  บวรจักรวาล 081-6147168 bowlisha.bw@gmail.com 

     นางสาวเสาวลักษณ์  ต้องตา 085-6481474 faritellalz@gmail.com 

5 รพ.สต. คลองเหมือง   นางอรุณี ทองน่วม นางสาวทิพย์ธัญญา  นิ่มอนงค์ 085-1695583 purikuple086@gmail.com 
   นางสาวธิติมา  อาจคิดการ 081-6644243 thitima.ardkidkran.noey@gmail.com 
   นางสาวดาราวรรณ  แพทย์ปฐม 087-5658927 icey36@hotmail.com 

   นายกิตติรัฐ  สุนทรสุวรรณ์ 087-9885309 save_my_loves@hotmail.com 
6 รพ.สต.บ้านวังปลาจีด   นายชูศักดิ์ นาคฤทธิ์ นางสาวสุวนันท์  สุขขี  085-3671312 manysukkhee@gmail.com 
     นางสาวขวัญหทัย  เพ็งผล 084-2289103 kwan.jar.nawk@gmail.com 
     นางสาวสิเรียม  ตูมไทย 062-0084407 sirisiriam@gmail.com 
7 รพ.สต.สมเด็จย่า 84 ปี     นายพรสวรรค์  จินพุทธ 082-4712225 glang16@hotmail.com 
     นายณัฐชาติ  ประมงคล 085-1279898 tunizuka@gmail.com 
     นายอนุกูล  ศรีธวัชพงศ ์ 085-3848009 anukoon@msn.com 
8 รพ.สต.บ้านใหม่ หมู่4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี 

จ.นครนายก  26130 
นางศิริญญา อนันตชัย นางสาวชนากานต์  เจริญพันธ์ 081-964667 ple.chanakarn@hotmail.com 

   นางสาวภัทธิชา บุญยเนตร 080-9743387 sun_patticha@hotmail.com 
   นางสาวปภัสรา บ่อเงิน 095-3247212 pife.hp@live.com 
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ลําดับ แหล่งฝึกงาน ที่อยู่ รายชื่ออาจารย์พิเศษ  ชื่อ โทรศัพท์ อีเมล์ 
9 รพ.สต.ตอไม้แดง หมู่11 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 

26000 
นางจันทร์เพ็ญ ใจยงค ์ นางสาวจารุชัย  พินิจ 080-4425796 jaru.chaipinit@swu.ac.th 

    นางสาวสุภาพร  ภูติยา 093-4576352 pookpik_putiya@hotmail.com 
    นางสาวกรณิการ์  ฝักฝ่าย 080-5023508 thethaident_katizaza@hotmail.com 
     นางสาวบุณยาพร  คงธนจิระวัฒน์ 087-6149727 mayjiraa@hotmail.com 

10 รพ.สต.บ้านบางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก นายศรีสวัสดิ์ นันทโกวัฒน์ นางสาวจิตราพร  อินทรีย์ 087-6070560  ployinsee@hotmail.com 
       นางสาวภิชากร  ภมราเศวต 089-6708623  mook_jan27@hotmail.com 
       นางสาวภานุชนาถ  บุญตัน 089-6376094  jubehr12@hotmail.com 
       นางสาวอโนธยา  อังศุสิงห์ 095-9509850  anothaya_fon@hotmail.com 
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การประเมินผล 
 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
‐ การฝึกปฏิบัติงาน    ร้อยละ 60 

1) พฤติกรรมและบุคลิกภาพ     ร้อยละ  20 
2) การฝึกปฏิบัติงาน  ร้อยละ  40 

‐ รายงานการฝึกปฏิบัติงานรายบุคคล  ร้อยละ 15 
‐ รายงานการฝึกปฏิบัติงาน (รายงานกลุ่ม) ร้อยละ 10 
‐ การนําเสนอผลงานหลังการฝึกปฏิบัติงาน ร้อยละ 15 

 
2. กระบวนการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 

ในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตจะได้รับการประเมินในส่วนของคุณภาพการฝึกปฏิบัติงาน
โดยอาจารย์นิเทศแหล่งฝึกและอาจารย์สาขาวิชาฯ ร่วมกันพิจารณาจากการปฏิบัติงานของนิสิต หากผลการ
ประเมินมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์นิเทศกับอาจารย์ประจําหลักสูตร ประชุมหารือกัน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการฝึกงานของนิสิต เพ่ือหาข้อสรุป  
 
ข้อกําหนดในการประเมิน 
 นิสิตต้องได้รับการประเมินด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ  โดยต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60
จึงจะได้รับการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในส่วนอ่ืนๆ โดยการประเมินประกอบด้วย 

1. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีจรรยาบรรณ ได้แก่ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม    
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีความเสียสละ เข็มแข็ง อดทน ปฏิบัติงานโดย
ยึดถือความถูกต้อง 

2. การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน 

3. ภาวะผู้นําและการพัฒนาตนเอง ได้แก่ ความกล้าแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนการใช้แหล่งความรู้ได้อย่างเหมาะสม การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

4. ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง การใช้ภาษาไทยและ/หรือ
อังกฤษในการสื่อสารกับประชาชน ผู้ร่วมงาน และอาจารย์          

5. บุคลิกภาพ ได้แก่การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย/ถูกระเบียบกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ควบคุม
อารมณ์ได้เหมาะสม การวางตัว และการมีมนุษยสัมพันธ์     

 
การพิจารณาให้เกรด 

1. จะสอบผ่านได้ต้องได้รับการประเมินผลได้คะแนนระดับขั้นไม่ตํ่ากว่า “C” 
2. นิสิตต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 250 ช่ัวโมง 

เกณฑ์การประเมินผลการฝึกปฏิบตัิงาน 
วิชาปฏบิัติงานการส่งเสริมสุขภาพ (สภ 442) 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ 
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3. ตัดสินผลโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ โดยการนําคะแนนที่ได้ มาแปลงเป็นร้อยละ เพ่ือใช้ในการกําหนด
เกรด โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดเกรด มีดังน้ี 

 
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 – 59.99  D+ 
50.00 – 54.99  D 
< 50    E 
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ ์  I 
    

 4.ถ้าไม่ผ่านการประเมิน จะต้องฝึกปฏิบัติงานเพ่ิมตามที่อาจารย์ผู้ประเมินกําหนด โดยไม่เกิน 4 
สัปดาห์  
 
แหล่งสนับสนนุการเรียนรู ้
 นิสิตต้องเตรียมหนังสือและเอกสารที่เก่ียวข้องในการฝึก  
  1.1 เอกสารประกอบการสอนและตําราอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสขุภาพ 
  1.2 หนังสือเก่ียวกับ การรักษาโรคเบ้ืองต้น หนังสือคู่มือการใช้ยา 

1.3 หนังสือเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
วิธีการประเมิน 
 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 พฤติกรรมและบุคลิกภาพ นิสิตต้อง
ได้รับการประเมินผลมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รับการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานต่อไป  ส่วนที่ 2 
คุณภาพการฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการประเมิน 6 หัวข้อ ตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต โดยลําดับคะแนนในการประเมินมี 
ดังน้ี  

ระดับคะแนน พฤติกรรม 
ดีมาก (5) นิสิตปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน เสมอต้นเสมอปลาย มีทักษะที่ดีเลิศเกินความ

คาดหมาย และสามารถใช้ทักษะเหล่าน้ันทํางานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ 
ดี (4) 

 
นิสิตปฏิบัติงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีทักษะที่ดีในระดับที่ดีน่าพอใจ 
และสามารถใช้ทักษะเหล่าน้ันทํางานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ 

ปานกลาง (3) นิสิตปฏิบัติงานได้ในระดับตํากว่าที่คาดหวังเล็กน้อย ต้องได้รับการฝึกหรือ
การ เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จในระดับ
ที่น่าพอใจ 

พอใช้ (2) นิสิตปฏิบัติงานได้ในระดับตํ่ากว่าความคาดหมาย ต้องได้รับการทบทวน
ความรู้ซ้ํา หรือต้องต้ังใจฝึกมากขึ้น เพ่ือที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จในระดับที่น่าพอใจ 

ควรแก้ไข (1) นิสิตปฏิบัติงานได้ในระดับตํ่ากว่าความคาดหมายเป็นอย่างมาก ไม่สามารถ
ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน หรือนิสิตไม่พร้อมในการฝึกปฏิบัติงาน 

ไม่มีความเห็น (NA) ผู้ประเมินไม่สามารถประเมินได้ 
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ช่ือนิสิต………………….………………………………………สถานทีฝ่ึกฏิบัติงาน……………………….…….……..……….……. 
 

ระหว่างวันที ่8 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที ่10 มกราคม 2559  ผู้ประเมิน………………………………..………….……………. 
 

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมและบุคลิกภาพ 
คําชี้แจงนิสิตต้องได้รับการประเมินผลมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รบัการประเมินผลการฝึกปฏิบัติในส่วนที่ 2 

หัวขอ้การประเมิน 
คะแนนที่ได้ คะแนน

ประเมิน ดีมาก 
5 

ดี 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช ้
2 

ควรแก้ไข 
1 

1. ปฏิบัตกิารส่งเสริมสุขภาพอย่างมีจรรยาบรรณ ได้แก่  
- ประพฤติปฏิบัตตินได้อย่างเหมาะสม       
- เป็นแบบอย่างทีด่ีด้านสุขภาพแก่ประชาชน       
- มีความเข้มแขง็อดทน        
- มีจิตสํานึกสาธารณะ       
- ปฏิบัติงานโดยยดึถือความถูกตอ้ง       

2. การปฏิบัตกิารส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แก ่
- ความซื่อสัตย์         
- ความตรงต่อเวลา       
- เคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย ์       
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน       

3. ภาวะผู้นํา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้แก่  
- แสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในทีมได้อย่างเหมาะสม       
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่       
- ความกล้าแสดงความคิดเห็น       
- การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม       

4. ทักษะในการส่ือสาร ได้แก่  
- การตดิต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม       
- การใช้ภาษาไทยและ/หรือองักฤษในการส่ือสาร  
  กับประชาชน ผู้ร่วมงาน และอาจารย์ได้เป็นอย่างด ี

      

- สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม และเข้าใจงา่ย       
5. บุคลิกภาพ ได้แก ่

- การแตง่กายสะอาดเรยีบร้อย/ถูกระเบียบ         
- กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม       
- การมีมนษุยสัมพันธ์ที่ด ี       
- การวางตัวเป็นแบบอย่างทีด่ีตอ่ผู้อื่นในการดํารงตนฝกึปฏิบัตงิาน       

คะแนนที่ได้  

 
 
  

แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ความคิดเหน็เพิ่มเติมเพื่อพฒันาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนสิิต 
1. …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
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ส่วนที่ 2คุณภาพการฝึกปฏิบัติงาน  
คําชี้แจงให้ประเมินตามคุณภาพของกิจกรรมที่นิสิตปฏิบัติระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ตามหัวข้อที่ 
กําหนดให้เปน็รายบคุคล 
คะแนน 5 = ดีมาก(90-100%)คะแนน 4 = ดี (80-89%)  คะแนน 3 = ปานกลาง (70-79%) 
คะแนน 2 = พอใช้ (60-69%)  คะแนน 1 = ควรแก้ไข(น้อยกว่า60%) 
หมายเหตุ นิสติต้องมีผลการประเมินในส่วนที่ 1 มากกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รับการประเมินส่วนที่ 2 น้ี 
 

หัวข้อการประเมิน ค่า
น้ําหนัก 

คะแนนท่ีได้ 
 ดีมาก 

5 
ดี 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช้ 
2 

ควรแก้ไข 
1 

1. การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย       
ความรับผิดชอบต่องาน และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมเป็น
ลําดับขั้นตอน 

4      

มีการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างเหมาะสม 2      

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2      

ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
 

2      

2. การประเมินสุขภาพประชาชน       
ประเมินได้อย่างถกูต้อง ครบถว้น 4  

 
    

วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจากผลการประเมินไดอ้ย่างถูกตอ้ง 4  
 

    

สามารถประยกุต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรอืสถิติทีเ่กี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม 

2      

3. การให้ความรู้ด้านสุขภาพ       
จัดทําแผนการให้ความรู้ได้ตรงกับสถานการณป์ัญหา 3  

 
    

เนื้อหามีความถกูต้องและครบถว้น 3  
 

    

มีการเลือกใช้ส่ือได้สอดคล้องกบักิจกรรม 2  
 

    

การมีส่วนร่วมของผู้ฟัง 1  
 

    

มีการประเมินผลการให้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 

1  
 

    

4. ศึกษาบริบทชุมชน        
การวางแผนเกบ็รวบรวมข้อมลูได้อย่างเหมาะสม 1      

การสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน 2      

การแก้ไขสถานการณเ์ฉพาะหน้า 1      

การทําเครื่องมอื 7 ชิ้นได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 2      

ความครบถ้วนของข้อมูลด้านสุขภาพ 2      

การวเิคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 2      
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หัวข้อการประเมิน ค่า
น้ําหนัก 

คะแนนท่ีได้ 
 ดีมาก 

5 
ดี 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช้ 
2 

ควรแก้ไข 
1 

5. การจัดโครงการ/กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ        
- วางแผนโครงการได้สอดคล้องกบัปัญหาสุขภาพ 1      

- มีเนื้อหาถกูต้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 1      

- การตดิต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 1      

- มีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม น่าสนใจ 3      

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1      

- การประเมินผลโครงการครบถว้นเหมาะสม 1      

- การสรุปผลโครงการครบถว้นสมบูรณ ์ 2      

6.การเย่ียมบ้าน        

- การวางแผนเยีย่มบ้านได้อย่างเหมาะสม 2      

- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเยีย่มบ้าน 2      

- ความครบถ้วนของข้อมูลด้านสุขภาพ 3      

- การวเิคราะห์ปญัหาได้อย่างถกูต้อง 2      

- การวางแผนการติดตามการเย่ียมบ้านได้อย่างเหมาะสม 1      

 
จุดเด่นของนิสิตในการฝึกปฏิบตัิงาน 
1. ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………….………………….………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติมเพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบัตงิานของนิสิต 
1. ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………….………………….………………………………………………………………………… 

 
 

ลงช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน…………..…………………….……..….…. 
(……………………………………………..) 
วันเดือนปี……………………..…….… 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นิสิตสามารถ 
1.  ทําความเข้าใจและบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานประจําวันได้ 
2.  บันทึกผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานได้ 
3.  ค้นหาปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ 
4.  สามารถแก้ปัญหาหรือวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
กิจกรรม 
1.  จดบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานของตนเองทั้งที่วางแผนเองและทีไ่ด้รับมอบหมาย 
2.  สรุปผลการปฏิบัติงานและอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงาน 
3.  บันทึกปัญหาและการแกปั้ญหา หรือวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา 
 
กําหนดส่งงาน 
1.  นิสิตส่งบันทึกการฝึกปฏิบัติงานประจําวัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานใน
วันศุกร์ เพ่ือตรวจสอบและลงนามในแบบบันทึกฯ 
2.  นิสิตส่งบันทึกกลับมาที่คณะฯ ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ทาง Face book  
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แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่  1 / 2558 
  ชื่อ ……………………………………………………………………..สกุล ...........................................................รหัส .............................................................. 

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน……………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
  สัปดาห์ที…่..…………...วันที่………..……………..….…………….……….……….ถึง.............................................................................. 
  

ลงชื่อ..................................................................................... 

(......................................................................................) 

อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน 
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  แผ่นที.่...............สัปดาห์ที่........................... 
 

วัน-เดือน-ปี 
รายละเอียดของงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลของการปฏิบัติงาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ 

 

ปัญหาที่พบ   
การแก้ปัญหา 

/แนวทางการแก้ปัญหา 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

ลงชื่อ..................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

 
ใบลงเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
 

กิจกรรม 
1. ให้นิสิตนําใบลงเวลาการฝึกปฏิบัติงานส่งให้อาจารย์ผู้ดูแลในวันแรกของการฝึกปฏิบัติงาน 
2. นิสิตลงเวลาฝึกปฏิบัติงานทั้งเวลามาและเวลากลับทุกวัน 

3. นิสิตนําใบลงเวลาการฝึกปฏิบัติงานส่งให้อาจารย์ผู้ดูแลลงนามทุกวันศุกร ์

4. นําส่งอาจารย์ที่คณะสหเวชศาสตร์เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 
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ใบลงเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 
 

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………………… 
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 8 ธันวาคม 2558 ถึง10 กุมภาพันธ์ 2559 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลามา ลงลายมือชื่อ เวลากลับ ลงลายมือชื่อ อาจารย์ควบคมุการฝึก
ปฏิบัติงาน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
ลงช่ือ.............................................................................. 

(..............................................................................) 
อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบฟอร์มรายงานระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
 

1. รายงานข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
2. แบบรายงานข้อมูลสุขภาพประชาชน 
3. แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพรายบุคคล/รายกลุ่ม 
4. รายงานบริบทชุมชน 1 หมู่บ้าน โดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน 
5. แผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก 
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสขุภาพของชุมชน 
7. รายงานการเย่ียมบ้าน 
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1. รายงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
- ให้นิสิตจัดทํารายงาน ในรูปแบบ PDFfile และจัดส่งตามเวลาที่กําหนดทาง internet 
- รายงาน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี  

1. ข้อมูลทั่วไป เช่น ช่ือโรงพยาบาล ที่อยู่  ประวัติ สถานที่ต้ัง แผนที่การเดินทาง 
2. โครงสร้างหน่วยงาน 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร  
4. ลักษณะบริการ/ขอบข่ายงาน 
5. พ้ืนที่รับผิดชอบ/ประชากรที่รับผิดชอบ 
6. ผู้บริหารและบุคลากร 
7. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่สําคัญ 
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2. แบบรายงานขอ้มูลสุขภาพประชาชน 
ข้อมูลสขุภาพ 

 
อายุ 
(ปี) 

บ้านเลขที่/ 
หมู่ที ่

BMI 
(kg/m2) 

รอบเอว 
(ซม) 

BP 
(mmHg) 

โรคประจําตัว วิธีการรักษาที่ทํา
ในปัจจุบัน 

อารมณ์/
ความเครียด 

ความสามารถ 
ในการดูแลตนเอง 

พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ชื่อ………….. 
 
 
 
 

          

ชื่อ………….. 
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สรุปผลการประเมินสุขภาพประชาชน 
 
 
1. กลุ่มเป้าหมาย....................................................จํานวน............คน 
2. ข้อมูลทั่วไป 

 
3. ความสามารถในการดูแลตนเอง 
4. พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพที่สําคัญ 
5. ปัญหาสุขภาพ 5 อันดับแรก 
6. ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาสขุภาพ 
  

 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย+ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

อายุ 
  20-40 ปี 
  41-60 ปี 
  มากกว่า 60 ปี 

   

เพศ 
ชาย 
  หญิง 

  - 
 

ดัชนีมวลกาย 
  ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
  ปกติ 
สูงกว่าเกณฑ์   

   

เส้นรอบเอว 
ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
  ปกติ 
สูงกว่าเกณฑ์   

   

ความดันโลหิต 
  ปกติ 
  สูงกว่าปกติ 

  - 
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3. แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพรายบุคคล/รายกลุ่ม 
แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
กลุ่มเป้าหมาย...................................................................................จํานวน……………….…………………ผู้ให้ความรู้………………………………….……………………………………………………. 
วัน เดือน ปี ทีใ่ห้ความรู้……………….……………………ระยะเวลา……………..……………..สถานที่................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์หลัก...................................................................................................................................................................................................................................................... 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง…………………………………………………………........................................................................................................................................................................... 

ลําดับ กิจกรรม/การสอน 
วัตถุประสงค์ของ

กิจกรรม 
เนื้อหา สื่อการสอน เวลา วิธีการประเมินผล 
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4. รายงานบริบทชุมชน 1 หมู่บ้าน โดยใชเ้ครือ่งมือ 7 ชิ้น 
 

- ให้นิสิตจัดทํารายงาน ในรูปแบบ pdffile และจัดส่งตามเวลาที่กําหนดทาง internet 
- รายงาน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี  

1. แผนที่เดินดิน 
2. ผังเครือญาติจํานวน 1 ครอบครัว 
3. โครงสร้างองค์กรชุมชน 
4. ระบบสุขภาพชุมชน 
5. ปฏิทินชุมชน 
6. ประวัติศาสตร์ชุมชน 
7. ประวัติชีวิตบุคคลที่มสีุขภาพดี 1 ราย 
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5. แผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสขุภาพในโรงเรียน/ศนูย์เด็กเล็ก 
 
- ให้นิสิตจัดทํารายงาน ในรูปแบบ pdffile และจัดส่งตามเวลาที่กําหนดทาง internet 
- รายงาน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

แผนการจดักิจกรรม 
ชื่อกจิกรรม……………………………………………………………………………………..
ระยะเวลา……………………………. 
กาํหนดการจดักจิกรรม วนัที…่…………………………เวลา……………………………… 

1. หลกัการและเหตุผล 
2. วตัถุประสงค ์
3. ขอบขา่ยของเน้ือหาในการจดักจิกรรม 
4. ขัน้ตอนการจดักจิกรรมอยา่งละเอยีด 
5. วธิกีารประเมนิผล 
6. สือ่/อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการอบรม 
7. ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
8. ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้และแนวทางการแกไ้ข 
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6. โครงการส่งเสริมสุขภาพเพือ่แก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน 

 
- ให้นิสิตจัดทํารายงาน ในรูปแบบ PDFfile และจัดส่งตามเวลาที่กําหนดทาง internet 
- รายงาน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี  

1. ช่ือโครงการ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. หลักการและเหตุผล 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
6. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
8. ขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินโครงการ (PDCA) 
9. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
10. แผนปฏิบัติงาน 

 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
             
             
             

11. งบประมาณและทรัพยากร 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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7.  รายงานการเย่ียมบา้น 

- ให้นิสิตจัดทํารายงาน ในรูปแบบ PDFfile และจัดส่งตามเวลาที่กําหนดทาง internet 
- รายงาน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี  

1. ช่ือ ที่อยู่  
2. วัตถุประสงค์ของการเย่ียม 
3. การเตรียมตัวก่อนเย่ียมบ้าน 

- ทบทวนความรู้เก่ียวกับโรค 
- อุปกรณ์ที่ใช้ 

4. ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ป่วยจากแฟ้มประวัติ 
5. ทักษะที่ใช้สําหรับการเย่ียมบ้าน (เช่น ทักษะการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา เน่ืองจาก

ผู้ป่วยมีความเครียดจากครอบครัว) 
6. การประเมินผู้ป่วยขณะเย่ียมบ้าน ดังน้ี 

 
การประเมิน ผลการประเมิน 

1. ความสามารถดูแลตัวเองรวมถึงความสามารถในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย 

 

2. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 

 

3. สภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน 
 

 

4. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  เพ่ือนบ้าน  
การพ่ึงพากัน 

 

5. ประวัติการใช้ยา การใช้สมุนไพร ยาพ้ืนบ้าน 
 

 

6. การตรวจร่างกายขณะเย่ียมบ้าน ได้แก่สัญญาณชีพ 
นํ้าหนัก ส่วนสงู รอบเอว 

 

7. ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ 
 

 

8. การประเมินการได้รับบริการสุขภาพ 
 

 

7. สรุปปัญหาที่คน้พบ 
8. คําแนะนําที่ให ้
9. วางแผนการเยี่ยมครั้งต่อไป และกําหนดวัน  เวลา 
10. การประเมินผู้ป่วยขณะติดตามเยี่ยมบ้าน และบันทึกตามข้อ 6 
11. สรุปความเปลีย่นแปลงของปัญหาหลังติดตามเย่ียมบ้าน พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
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ภาคผนวก จ 
 

ระเบยีบการแต่งกายนสิิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
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ประกาศคณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
เรื่อง ระเบียบการแต่งกาย นิสิตสาขาวิชาการสง่เสริมสุขภาพ 

 

  เพ่ือให้การแต่งกายของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เห็นสมควรให้มีการประกาศระเบียบการแต่งกาย  ดังต่อไปน้ี 
 

1. แต่งกายในเวลาปกติ และเวลามีงานพิธีของมหาวิทยาลัย ให้แต่งกายตามแบบของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งกายนิสิต พ.ศ.2542 

2. การแต่งกายในห้องปฏิบัติการวิชาพ้ืนฐานของสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
2.1 นิสิตจะต้องสวมเสื้อกาวน์แบบยาวทับชุดนิสิตปกติและกลัดกระดุมทุกเม็ดทุกครั้งที่เข้าเรียนใน

ห้องปฏิบัติการ และถอดเสื้อกาวน์แบบยาว เมื่อออกจากห้องปฏิบัติการ 
2.2 เสื้อกาวน์แบบยาว หรือเสื้อกาวน์แบบยาวที่ใส่เข้าห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  

ภายในคณะฯ ที่ใช้มีลักษณะดังน้ี  
1) เสื้อคอเช้ิตแขนสั้น ผ้าสีขาว  ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมสีขาว ยาวคลุมเข่า  
2) ด้านหน้ามีกระเป๋า 3 ใบ ที่อกด้านซ้าย 1 ใบ และที่ระดับใต้เอวด้านซ้ายและขวา 2 ใบ  
3) อกเสื้อด้านขวา ปัก ช่ือ-สกุล ด้วยไหมสีเขียว ตัวอักษรภาษาไทยขนาด 0.8 เซนติเมตร 
4) มีช่องผ่าข้างพอสอดมือได้ ทั้งด้านซ้ายและขวาระดับใต้เอว  
5) ด้านหลัง มีแถบคาดเอวเย็บติดกับตัวเสื้อ ปลายแถบคาดเอวจรดสีข้าง มีกระดุมติดทั้งสองข้าง

ของแถบคาดเอว ในตําแหน่งแนวกลีบของเสื้อทั้งสองข้าง ชายเสื้อผ่าตามแนวกลางจนถึงแนว
ขอบล่างของช่องผ่าด้านข้าง 

3. การแต่งกายสําหรับฝึกปฏิบัติงานในสถานฝึกงาน และชุมชน 
3.1 นิสิตจะต้องสวมเสื้อกาวน์สั้นแบบสั้น  โดยปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง 
3.2 เสื้อกาวน์สั้นแบบสั้นมีลักษณะดังน้ี  

1) เสื้อทรงลําตัวสั้น ความยาวคลุมสะโพกล่างเล็กน้อยแขนส้ันผ้าสีขาวเน้ือหนาไม่เป็นมันปกเสื้อ
แบบฮาวาย ผ่าหน้าตลอดติดกระดุมสีขาว5 เม็ด แขนเสื้อไม่มีจีบ ปลายเรียบ พับตลบเข้าข้างใน  

2) ด้านหน้ามีกระเป๋า 3 ใบ กระเป๋าหน่ึงใบอยู่ที่อกด้านซ้าย ปักตราคณะสหเวชศาสตร์                  
สีเลือดหมูและสีเทา กระเป๋า 2 ใบ อยู่ด้านล่างของตัวเสื้อในแนวระดับใต้เอวข้างละ  1 ใบ 

3) ปักช่ือ-สกุล ในแถวที่หน่ึงและคําว่า นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มศว ในแถวที่สอง โดยใช้
ไหมหรือด้ายสีเลือดหมู บนอกเสื้อด้านขวา 

4) ด้านหลังมีรอยต่อกลางหลังตลอดแนวปลายด้านล่าง แถบคาดเอวเย็บติดกับตัวเสื้อ            
โดยปลายทั้ง 2 ข้างจะเย็บทบัแนวกลีบของเสื้อทั้ง 2 ข้าง ไม่มีกระดุมที่แถบคาดเอว 

3.3 กางเกง ขายาวสีดํา ผ้าเน้ือหนา ทรงตรง  ไม่รัดรูป ปลายกางเกงยาวถึงข้อเท้า ห้ามสวมกางเกงยีนส์
หรือกางเกงผ้ายืด 

3.4 ถุงเท้าและรองเท้านิสิตชายสวมถุงเท้าสีดําล้วน รองเท้าหนังสีดําหุ้มส้นนิสิตหญิงสวมถุงเท้าสีดําล้วน 
รองเท้าหนังสีดําไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน  1.5  น้ิว 

3.5 เครื่องประดับต่างๆ อนุญาตเฉพาะนาฬิกาข้อมือสร้อยคอเก็บมิดชิดแว่นสายตาไม่มีลวดลาย 
3.6 ทรงผม นิสิตชายตัดผมสั้น ทรงสุภาพ นิสิตหญิงผมยาว รัดรวบให้เรียบร้อยการแต่งกายของนิสิตชาย

และนิสิตหญิงให้ใช้แบบเดียวกัน 
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รายชื่ออาจารย์สอบนสิิตฝึกปฏิบัตงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
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2.อาจารย์ดร.ปะการัง  คําไกร ผู้ประสานงานรายวิชา 02-6495447-9 ต่อ251 090-0358883 
3.อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ อยู่ยงสะถิต อาจารย์ประจํา 02-6495447-9 ต่อ202 084--3287997 
4.อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจริตสกุล อาจารย์ประจํา 02-6495447-9 ต่อ202 085-2243708 
5.อาจารย์ ดร.อภิสรา โสมทศัน์ อาจารย์ประจํา 02-6495447-9 ต่อ250 082-0747979 
7.อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร์ อาจารย์ประจํา 02-6495447-9 ต่อ251 089-7175210 
8.อาจารย์ภัทธกร บุบผัน อาจารย์ประจํา 02-6495447-9 ต่อ202 091-7057843 
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