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มคอ.4
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2559
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 453 ปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ 2
2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
2(0-14-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
อาจารยผูประสานงานคนที่ 1
อาจารยภัทธกร บุบผัน
อาจารยผูประสานงานคนที่ 2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
สิงหาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
- เพื่อพัฒนาคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเปนแบบอยางที่ดี
ดานสุขภาพ
- เพื่อใหนิสิตไดเชื่อมโยงความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมดกับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อใหนิสิตเขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรูดานการสงเสริมสุขภาพมาใชในการ
ทํางาน
- เพื่อฝกประสบการณกับการสถานการณจริงในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
- เพื่อฝกทักษะการทํางานเปนทีม รวมกับสหวิชาชีพ เขาใจชีวิตการทํางานรวมกับผูอื่น และ
วัฒนธรรมองคกร
- เพื่อผึกทักษะการสื่อสารในสถานการณที่หลากหลาย
- เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวใหสามารถทํางานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
- เพื่อเตรียมความพรัอมสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ดานทักาะอาชีพและทักาะการเรียนรู

คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม

เพื่อบริหารจัดการการฝกปฏิบัติงาน ใหมีรูปแบบ และเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคลองกับจุดมุงหมายของ
ประสบการณ ภาคสนาม รวมทั้งอาจารยผูนิเทศ อาจารยควบคุมการฝกปฏิบัติงาน อาจารยผูสอบ และนิสิต
เข าใจถึ งจุ ด มุ งหมายของการฝ ก ปฏิ บั ติ ง าน และผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั งที่ ชั ด เจน และอาจารย ส ามารถ
มอบหมายงาน ติดตามประเมินผลการฝกปฏิบัตงิ านไดอยางถูกตองเหมาะสม และนิสิตสามารถบรรลุผลเรียนรู
ตามที่กําหนด
3. ผลการเรียนรูรายวิชา
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1 เชื่อมโยงความรู ที่เกี่ ย วข องทั้งหมดกับ การสงเสริมสุขภาพตอบสนองความ
PLO1, 2, 4
ตองการของบุคคลและชุมชน
CLO2 วิเคราะหปญหาสุขภาพและความตองการของประชาชน
PLO 3, 6
CLO3 ออกแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชนประชาชน
PLO1, 2,11
CLO4 แสดงขั้นตอนการเยี่ยมบานประชาชน
PLO 3, 7
CLO5 อธิบายกระบวนการทํางานของแหลงฝก
PLO3, 8
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู

รายวิชา

สภ453ปฏิบัติงานการ
สงเสริมสุขภาพ 2

1. ดานคุณธรรม 2. ดาน
จริยธรรม
ความรู

3. ดาน
4.ดาน 5.ดานทักษะการ
ทักษะทาง ทักษะ วิเคราะหเชิง
ปญญา ความสัมพัน ตัวเลข
ธระหวาง การสื่อสารและ
บุคคลและ
การใช
ความ
รับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

     

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

6. ดาน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1 2 3

            

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

1 . มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ 1. อาจารย ผู ส อนให ค วามรูเรื่องคุ ณ ธรรม 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิ ช าการ ปฏิบัติงาน ดานคุณ ธรรมจริยธรรม และ
และวิชาชีพในการเตรียมความพรอมกอน จรรยาบรรณ
ฝกปฏิบัติงาน
2. ผู ส อนสอดแทรกเนื้ อหาเรื่ องคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการฝกปฏิบัติงาน และการทํา
กิจกรรมตางที่กําหนดให
2. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและ 1. กํ าหนดระเบี ย บการฝกปฏิ บั ติงานและ 1 . ป ระ เมิ น จ าก บั น ทึ ก ก ารเข าฝ ก
สั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและข อ เกณฑการประเมินดานความรับผิดชอบตอ ปฏิบัติงาน การสงงานที่ไดมอบหมาย
บังคับตางๆ ขององคกรและสังคม ตนเองและสังคมในการฝกปฏิบัติงาน
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น 1. จั ด กิ จ กรรมการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ ง 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
ของผูอื่น
ทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตได ปฏิบัติงานโดยเพื่ อน และอาจารยผูดูแล
แสดงบทบาทการเคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง การฝกปฏิบัติงาน
ความคิดเห็นของผูอื่น
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการ 1. อาจารยผูสอนใหความรูเรื่องการปฏิบัติ 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
ตนใหเปนนักสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสม ปฏิบัติงานโดยเพื่ อน และอาจารยผูดูแล
2. จั ด กิ จ กรรมการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ ง การฝกปฏิบัติงาน
ทํางานรวมกับผูอื่น

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 1. การสั ม มนา อภิ ป รายกลุ ม และการ 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
การสงเสริมสุขภาพ
นําเสนอ
ปฏิบัติงานโดยเพื่ อน และอาจารยผูดูแล
3ฃ2. การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุช การฝกปฏิบัติงาน
ภาพตามที่กําหนดไว
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
3. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพ
4. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน
2 . มี ค วาม รู แ ล ะ ค วาม เข าใจ ใน 1. การมอบหมายงานใหคนควาจากตํารา ผู 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ มี ป ระสบการณ แ ละแหล งอื่ น ๆ เพื่ อใช ใน ปฏิบัติงานโดยเพื่ อน และอาจารยผูดูแล
การสงเสริมสุขภาพ
การกําหนดนโยบาย การวางแผน และการ การฝกปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และรนําเสนอ
ผลงาน
3. การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านด า นการส ง เสริ ม
สุขภาพตามที่กําหนดไว
4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพ
5. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน
3. มี ค วาม รู แ ล ะค วาม เข าใจ ถึ ง
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม
สุขภาพ

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ 1. มอบหมายให สื บ ค น ข อ มู ล เพื่ อ การ 1. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพของรายงานที่
หลั ก ฐานใหม ๆ จากแหล ง ข อ มู ล ที่ วิเคราะห SWOT
ไดรับมอบหมาย
หลากหลายเพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการ 2. มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติมในการ 2. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
เรียนรูตลอดชีวิต
จัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ
ปฏิบัติงาน
2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 1. การฝกปฏิบัติงานในสถานที่ที่กําหนดให 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได 2. มอบหมายใหวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของ ปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม
แหล ง ฝ ก งาน กลยุ ท ธก ารปฏิ บั ติ งานด า น 2. ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
สุขภาพของแหลงฝกปฏิบัติงาน
3.ม อบ ห ม ายให จั ด ทํ ารายงาน กลุ ม /
รายบุคคล
3. สามารถศึ ก ษาป ญ หาที่ ค อ นข า ง 1. มอบหมายใหจัดทํารายงานการวิเคราะห 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง SWOT analysis แ ผ น ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ ปฏิบัติงาน
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน แผนปฏิบัติการดานสุขภาพตามแผนกลยุทธ
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข ที่กําหนดไว
ไดอยางสรางสรรค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ ง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน และ
สามารถปรับตัวไดตามสถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณที่
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัตงิ าน
1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
2. จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานใหนิสิตใด ปฏิบัติงาน
ทํางานรวมกับผูอนื่
1. มอบหมายงาน/หนาที่รับผิดชอบในการ 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
สงเสริมสุขภาพโดยปฏิบตั ิงานเปนสมาชิก ปฏิบัติงาน
ทีมสุขภาพของหนวยงาน
1. มอบหมายงานใหทํารายงานและเตรียม 1. ประเมินรายงานและการนําเสนอผลกา
ขอมูลเพื่อการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา 1. มอบหมายใหศึกษาขอมูลพื้นฐานของ 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง ชุมชนและการวิเคราะหสถานการณสุขภาพ ปฏิบัติงาน
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช และนําเสนอแนวทางการแกปญ
 หา
2. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่ 1. มอบหมายใหจัดนิทรรศการดานสุขภาพ 1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน
ทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยาง
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
เหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
1. การใหขอมูลดานสุขภาพกับกลุมคนที่
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
หลากหลาย
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
2. มอบหมายใหสงเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช 1. มอบหมายงานใหมีการใชเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
สารสนเทศในการเตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอ
ขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย 2. การสงรายงานผานทาง A-Tutor และ
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง Face book
เหมาะสม

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

6.1 ทักษะดานทักษะการปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพที่ตองการพัฒนา
1. มีทักษะในการปฏิบัตงิ านดานการ
สงเสริมสุขภาพโดยใชศาสตรและ
ศิลปที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพดวย
ความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมัน่ ใน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมาย และสิทธิของ
ประชาชน
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพได
อยางมีประสิทธิภาพในสถานการณที่
หลากหลาย

6.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน
1. สังเกตจากการสงงานผานชองทาง
ออนไลน

6.3 วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายใหปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ 1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ในรูปแบบที่หลากหลาย เชนใน
ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน
1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัตงิ าน
1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน

1. มอบหมายใหปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ 1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ในรูปแบบที่หลากหลาย เชนใน
ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ฝกทักษะการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพในพื้นที่ตางๆ โดยบูรณาการความรูดานการสงเสริมสุขภาพ มี
เจตคติ ที่ดี ต อการปฏิ บั ติงาน มี ความรับ ผิ ดชอบ มีวินัย มีคุณ ธรรมจริย ธรรม ปฏิบัติงานกับ ผูอื่น ไดสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณและวิเคราะหปญหาดานสุขภาพรวมกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู
ดานการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสม กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2. กิจกรรมของนิสิต
2.1 การเตรียมตัวกอนการฝกปฏิบัติงาน นิสิตตองมีการเตรียมตัวดังนี้
1. การสัมมนาเพื่อประมวลความรูดานการสงเสริมสุขภาพ การนําความรูทางการสงเสริมสุขภาพ
และวิชาอื่นที่เกี่ยวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกตเพื่อการทํางาน
2. เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของ
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
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3. จัดกลุมและเลือกแหลงฝกปฏิบัติงาน
4. ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดและขอกําหนดกอนออกฝกปฏิบัติงาน ไดแก
- วัตถุประสงคในการฝกปฏิบัติงาน
- ระเบียบ ขอบังคับในการฝกปฏิบัติงาน
- รายละเอียดของการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
- การประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
2.2 การฝกปฏิบัติการงานสงเสริมสุขภาพนิสิตตองฝกปฏิบัติงานในชวงเวลาที่กําหนดอยางตอเนื่องจน
ครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการฝกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การเรียนรูวัฒ นธรรมองคกรและสรางสัมพันธภาพกับบุคลากรในแหลงฝกปฏิบัติงาน โดย
กําหนดให นิสิตศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสารจากบุ คลากรใน
แหลงฝกงาน เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
2. ฝกการทํางานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง ผานการเขียนรายงานประจําวัน
และการลงเวลาทํางาน
3. เรียนรูการทํางานของแหลงฝกปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย การสังเกต
และสอบถาม เชน
3.1 การคัดกรองโรคและการสงตอผูปวย
3.2 การสอบสวนโรค
3.3 อนามัยสิ่งแวดลอม
3.4 การบันทึกขอมูลในระบบ
3.5 การทําหัตถการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
3.6 จัดกิจกรรม/นิทรรศการสงเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน/ศูนยเด็กเล็ก
4. ประเมินสุขภาพประชาชน
5. ใหความรูดานสุขภาพประชาชน
6. ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมูบานโดยใชเครื่องมือ 7 ชิ้น
7. จัดโครงการสงเสริมสุขภาพเพื่อแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน
8. การจัดทําแผนการสอน
9. จัดทําคูมือหัตถการ และการบันทึกหัตถการ
10. เยี่ยมบานประชาชน
2.3สรุปผลการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงาน
นิ สิ ต นํ าเสนอประเด็ น สถานการณ สุ ขภาพในชุ มชนจากแหล งฝ กปฏิ บั ติงาน วิเคราะหป ญ หา การ
ประมวลขอมูล การจัดการแกปญหา และการประเมินผลลัพธของโครงการได ตลอดจนการสรุปประเด็น ที่
สําคัญและมีประโยชน เพื่อการนําไปใชในสถานการณ จริง โดยการบูรณาการประสบการณ ในชุมชนกับองค
ความรูในทองถิ่น และองคความรูเชิงทฤษฎีในสาขาการสงเสริมสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวของ
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2.4 แผนการฝกปฏิบัติงาน

สัปดาหที่
11 ต.ค.60
(มศว)

19 ต.ค.60
(มศว)

หัวขอ/รายละเอียด

ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดและขอกําหนดกอนออกฝก
ปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงคในการฝกปฏิบัตงิ าน
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- ระเบียบ ขอบังคับในการฝกปฏิบัติงาน
- รายละเอียดของการฝกปฏิบัตงิ านภาคสนาม
- การประเมินผลการฝกปฏิบตั ิงาน
- จัดกลุมและเลือกแหลงฝกปฏิบตั ิงาน
- การจัดทํารายงานระหวางการฝกปฏิบัติงาน
- การสงรายงานระหวางการฝกปฏิบัติงาน
- - สัมมนาประมวลความรูดานการสงเสริมสุขภาพ
เครื่องมือ 7 ชิ้น การเยี่ยมบาน

จํานวน กําหนดการ/รายละเอียด อาจารย
ชั่วโมง
ผูรับผิดชอบ
3

ชี้แจงรายละเอียดและ
อ.ดร.พิมลพร
ขอกําหนดกอนออกฝก
ปฏิบัติงาน
ชี้แจงรายละเอียดการ
จัดทํารายงานระหวางฝก
ปฏิบัติงาน

6

จัดกิจกรรมกลุมยอย
ทบทวนเครื่องมือที่ใชใน
การสงเสริมสุขภาพ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
กับอาจารย บุคลากรและ
นิสิต
ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก

- สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณการฝกปฏิบัติงานการ
สงเสริมสุขภาพ การรักษาเบื้องตน งานสารบรรณ

3

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
1-3 พ.ย. 60 - ศึกษาขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน สงรายงานวัน
จันทร 6 พ.ย.
- เรียนรูระบบการทํางานของหนวยงาน
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน สงรายงานวันจันทร
6 พ.ย.
2
- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
6-12 พ.ย. 60 - จัดทําแผนการใหความรูดานสุขภาพสําหรับผูมารับ
บริการใน รพสต. (รายงานเดี่ยว)สงวันจันทร 13 พ.ย.
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน สงรายงานวันจันทร
13 พ.ย.
3
- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
13-17 พ.ย. 60 - ประเมินสุขภาพประชาชน คนละ 30 ราย สงรายงาน
วันจันทร 20 พ.ย.
- ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมูบานโดยใชเครื่องมือ7 ชิ้น
- เยี่ยมบานประชาชนคนละ 2 ราย สงรายงานวัน
จันทร 20 พ.ย.
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 21 พ.ย.
4
- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
20-24 พ.ย. 60 - ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมูบานโดยใชเครื่องมือ 7 ชิ้น
(ตอ)
- ใหความรูดานสุขภาพสําหรับผูมารับบริการใน รพสต.
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 27 พ.ย.

21

30 ต.ค.60
(มศว)
1
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อ.ดร.พิมลพร
อ.ปยนุช
อ.ดร.พิมลพร
จีราภรณ
อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน

35

ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน

35

ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
27-30 พ.ย. 60 - ทํารายงานบริบทชุมชน 1 หมูบา นโดยใชเครื่องมือ 7
ชิ้นสงวันจันทรที่ 4 ธ.ค.
1 ธ.ค. 60
- จัดทําแผนการใหความรูดานสุขภาพสําหรับการ
ติดตามเยี่ยมบานผูปวยเดิม1 ราย สงวันจันทรที่4
ธ.ค.
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทรที่ 4 ธ.ค.
6
- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
4-8 ธ.ค. 60 - เขียนโครงการสงเสริมสุขภาพเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ
1 โครงการ สงวันจันทรที่ 11 ธ.ค.
(หยุด 5 ธ.ค. - ติดตามการเยี่ยมบานผูปวยเดิม 2 ราย และใหความรู1
60)
ราย ตามแผนที่วางไว สงรายงานการติดตามเยี่ยม
บาน วันจันทรที่ 11 ธ.ค.
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทรที่ 11 ธ.ค.
7
- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
11-15 ธ.ค. 60 - จัดโครงการสงเสริมสุขภาพ ตามที่จัดทําโครงการ
จัดทําเลมสรุปโครงการ สงเมื่อกลับคณะ
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 18 ธ.ค.
8
- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
18-22 ธ.ค. 60 - จัดทําคูมือหัตถการคนละ 1 เรื่อง สงวันจันทร 25
ธ.ค.
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 25 ธ.ค.
9
- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
25-29 ธ.ค. 60 - ไมตองทํารายงานการฝกปฏิบัตงิ าน
5

จํานวน กําหนดการ/รายละเอียด อาจารย
ชั่วโมง
ผูรับผิดชอบ
35

ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน

28

ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน

35

ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน

35

ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน

21

12 ม.ค.60 - สงใบลงเวลาฝกปฏิบัติงาน และรายงานทุกชิน้
(ที่คณะกายภาพบําบัด)

7

ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน
สงรายงาน
อ.ดร.พิมลพร

12 ม.ค. 60 - นําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน (ที่คณะกายภาพบําบัด)

7

นําเสนอผลงาน
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กําหนดการสงและรับนิสิต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
วันที่ 12 มกราคม 2561

– สงไปฝกปฏิบัติงาน
– สิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย
– สอบที่คณะกายภาพบําบัด
1. นําเสนอเครื่องมือ 7 ชิ้น
2. นําเสนอโครงการสงเสริมสุขภาพและผลการดําเนินงาน
– สงรายงานผลการฝกปฏิบัติงาน และรายงานรายบุคคล

วันที่ 12มกราคม 2561
3. รายงานหรืองานทีน่ ิสิตไดรับมอบมาย
ลําดับที่
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กําหนดสง

บันทึกกิจกรรมประจําวัน

ทุกวันจันทรตลอดระยะเวลาการฝก
ปฏิบัติงาน
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
แผนการใหความรูดานสุขภาพ
ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
รายงานประเมินสุขภาพประชาชน
ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
การศึกษาบริบทของชุมชนโดยใชเครื่องมือ 7 ชิ้น
ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
โครงการสงเสริมสุขภาพเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ
ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
รายงานการเยี่ยมบาน
ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
คูมือหัตถการ
ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
บันทึกการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
สงเสริมสุขภาพตําบล

4. การนิเทศ ติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
- แตงตั้งอาจารยผูดูแลการฝกปฏิบัติงานของแหลงฝก เพื่อทําหนาที่ในตรวจติดตามการปฏิบัติงาน การ
ลงนามในบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันของนิสิต และประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต
- จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกปฏิบัติงาน ใหนิสิตนําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการ
ฝกปฏิบัติงาน เพื่อใหนิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรับฟงขอเสนอแนะ
- การนําผลการประเมินของนิสิต มาวิเคราะหและทวนสอบ เพื่อเปนแนวทางในการฝกปฏิบัติงานใหกับ
นิสิตรุนตอไป
- สนับสนุนใหนําประเด็นปญหาที่พบในการฝกปฏิบัติงานมาเปนกรณีศึกษา หรือเปนขอมูลสําหรับการ
ทําวิจัยตอไป
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5. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
1. ปฐมนิเทศเพื่อแนะนําสถานที่ฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน
2. แนะนํา อุปกรณเครื่องมือตางๆในสถานที่ฝกปฏิบัติงาน ที่สามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
3. แนะนําบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงาน
4. มอบหมายงานที่กําหนดไวในแผนการฝกปฏิบัติงาน และงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ เชน
งานพัฒ นาทักษะสวนบุคคล งานพั ฒ นาระบบและเครื่องมือการบริหารจัดการดานสุขภาพ งาน
ส งเสริ ม ให ชุ ม ชนเข ม แข็ ง งานสรา งมาตรการทางสั งคม หรื อ งานอื่ น ๆ ตามที่ เห็ น สมควรและ
เหมาะสม
5. ควบคุมใหนิสิตปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย และใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน
6. ติดตามความกาวหนาของการฝกปฏิบัติงานและใหคําแนะในขณะที่นิสิตฝกปฏิบัติงาน
7. ลงนามรับรองการฝกปฏิบัติงานของนิสิตในแบบฟอรมที่กําหนดใหสัปดาหละครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานตามเกณฑของหลักสูตร
8. ลงนามรับรองในบันทึกการฝกปฏิบัติงานประจําวันของนิสิตสัปดาหละ 1 ครั้ง พรอมใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน นิสิตจะนําสงอาจารยนิเทศเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน
9. ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานลงในแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน ปดผนึกมอบใหกับนิสิต เพื่อนําสง
คณะกายภาพบําบัดเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
1. วางแผนการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
2. ประชุมชี้แจงอาจารยนิเทศแตละกลุมใหทราบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการฝก
ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานและการประเมินผล
3. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูและประสบการณของนิสิต
4. เตรียมเอกสาร ดังนี้
1) ตารางฝกปฎิบัติงาน
2) คูมือการฝกปฏิบัติงานสําหรับนิสิต อาจารยและอาจารยนิเทศ
3) เอกสารประกอบการฝกปฎิบัติงาน ไดแก แบบบันทึกตางๆ แบบประเมินโครงการ
4) แบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน
5) ใบบันทึกรายชื่อนิสิตเพื่อเปนหลักฐานการฝกปฎิบัติงาน
5. ติดตอประสานงานเพื่อเตรียมแหลงฝกปฏิบัติงาน
6. ใหคําปรึกษานิสิตระหวางการฝกปฏิบัติงาน
7. ตรวจสอบและประเมินผลรายงานของนิสิตตลอดการฝกปฏิบัติงาน
8. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของนิสิตใหครบตามกําหนด
9. จัดทําสรุปผลการฝกปฏิบัติงานของนิสิต
10. พิจารณาจัดการฝกปฏิบัติงานซอมเสริมใหนิสิตเพิ่มเติม เพื่อชดเชยเวลาในการฝกปฏิบัติงานในกรณี
ที่นิสิตไมสามารถฝกปฏิบัติงานไดตามที่กําหนดไวในรายวิชาการเตรียมการในการแนะแนวและ
ชวยเหลือนักศึกษา
7. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
- ที่พักสําหรับนิสิตฝกปฏิบัติงาน
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
- บุคลากรใหความรวมมือในการฝกปฏิบัติงานของนิสิต
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
ผูประสานงานรายวิชาคัดเลือกโรงพยาบาลที่จะเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงาน โดยเปนโรงพยาบาลอําเภอ
และโรงพยาบาลส งเสริ มสุขภาพตําบล และ ที่มีความพรอมในดานกิจกรรมที่ครอบคลุมวัตถุป ระสงคของ
รายวิชา
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศและแจกคูมือ กอนการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดสัมมนาเพื่อทบทวนความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพ
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงานผลการเรียนรูที่คาดหวังกิจกรรมระหวางการฝก
ปฏิ บั ติ งานวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู แ จกตารางการนิ เทศและคู มื อ การนิ เทศของรายวิช ากอ นการฝ ก
ปฏิบัติงานอยางนอย 2 สัปดาห
4. การเตรียมอาจารยพิเศษในสถานที่ฝก
จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงานผลการเรียนรูที่คาดหวังกิจกรรมระหวางการฝก
ปฏิ บั ติ งานวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรูแ จกคู มื อ การนิ เทศของรายวิช ากอ นการฝก ปฏิ บั ติ งาน และบอก
หมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตออาจารยนิเทศ
5. การจัดการความเสี่ยง
- ประสานงานกับอาจารยที่ดูแลนิสิตในสถานที่ฝกอยางตอเนื่อง
- ติดตามความกาวหนาระหวางการฝกงานเพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคในการฝกงานและหาแนว
ทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยนิเทศ อาจารยที่ดูแลนิสิตและนิสิต
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
1.1 การฝกปฏิบัติงาน
60%
1.2 รายงานการฝกปฏิบัติงาน (กลุม)
10%
1.3 รายงานการฝกปฏิบัติงานรายบุคคล
10%
1.4 การสอบฝกปฏิบัติงาน
20%
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต
- แบบประเมินผลการดําเนินงานโดยอาจารยนิเทศ
- แบบประเมินผลการดําเนินงานโดยอาจารย
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
3. ความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษตอการประเมินนิสิต
ประเมินพฤติกรรมของนิสิตและผลการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยนิเทศทั้งระหวางการฝกและสิ้นสุด
การฝก
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
รว มประเมิ น ผลกับ อาจารยนิ เทศและอาจารยพิเศษรวบรวมผลการประเมิ น เพื่ อการตั ดเกรด และ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หากมีความแตกตางกันของผลการประเมิน อาจารยนิเทศกับอาจารยประจําสาขาฯ ประชุมหารือกัน
โดยเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการฝกงานของนิสิต เพื่อหาขอสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นิสิต
จัดใหนิ สิ ตตอบแบบประเมิ นความพึ งพอใจ/ความคิดเห็น ตอการฝกประสบการณ ภ าคสนามและ
ประเมินความสําเร็จของการเตรียมความพรัอมสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะชีวิตและการ
ทํางาน
1.2 อาจารยพิเศษหรือผูประกอบการ
ประเมินการฝกปฏิบัติงานโดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบถามโดยวาจา
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
ประเมินคุณภาพของรายงานและการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน
1.4 อื่นๆ เชน บัณฑิตจบใหม
ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก
ผูประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินจากนิสิตอาจารย และผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน
2.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 เสนอการปรับปรุงการฝกปฏิบัติงาน
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