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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2  ประจําปการศึกษา 2559 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 453 ปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ 2 
2. จํานวนหนวยกิต  หรือจํานวนช่ัวโมง 

 2(0-14-0)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
อาจารย ดร. พิมลพร  เชาวนไวพจน อาจารยผูประสานงานคนท่ี 1 
อาจารยภัทธกร  บุบผัน   อาจารยผูประสานงานคนท่ี 2 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 4 

6. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 
สิงหาคม 2560 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
- เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเปนแบบอยางท่ีดี

ดานสุขภาพ 
- เพ่ือใหนิสิตไดเชื่อมโยงความรูท่ีไดศึกษามาท้ังหมดกับการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือใหนิสิตเขาใจกระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการนําความรูดานการสงเสริมสุขภาพมาใชในการ

ทํางาน 
- เพ่ือฝกประสบการณกับการสถานการณจริงในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ  
- เพ่ือฝกทักษะการทํางานเปนทีม รวมกับสหวิชาชีพ เขาใจชีวิตการทํางานรวมกับผูอ่ืน และ

วัฒนธรรมองคกร 
- เพ่ือผึกทักษะการสื่อสารในสถานการณท่ีหลากหลาย 
- เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวใหสามารถทํางานไดจริงเม่ือสําเร็จการศึกษา 
- เพ่ือเตรียมความพรัอมสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21ดานทักาะอาชีพและทักาะการเรียนรู 
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2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
เพ่ือบริหารจัดการการฝกปฏิบัติงาน ใหมีรูปแบบ และเนื้อหาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับจุดมุงหมายของ

ประสบการณภาคสนาม รวมท้ังอาจารยผูนิเทศ อาจารยควบคุมการฝกปฏิบัติงาน อาจารยผูสอบ และนิสิต 
เขาใจถึงจุดมุงหมายของการฝกปฏิบัติงาน และผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังท่ีชัดเจน และอาจารยสามารถ
มอบหมายงาน ติดตามประเมินผลการฝกปฏิบัตงิานไดอยางถูกตองเหมาะสม และนิสิตสามารถบรรลุผลเรียนรู
ตามท่ีกําหนด 
3. ผลการเรียนรูรายวิชา 

CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 เชื่อมโยงความรูท่ีเก่ียวของท้ังหมดกับการสงเสริมสุขภาพตอบสนองความ

ตองการของบุคคลและชุมชน 
PLO1, 2, 4  

CLO2 วิเคราะหปญหาสุขภาพและความตองการของประชาชน PLO 3, 6  
CLO3 ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพประชาชนประชาชน PLO1, 2,11 
CLO4 แสดงข้ันตอนการเยี่ยมบานประชาชน PLO 3, 7 
CLO5 อธิบายกระบวนการทํางานของแหลงฝก PLO3, 8 

 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดาน
ความรู 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4.ดาน
ทักษะ

ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

6. ดาน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

  

การส่ือสารและ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

สภ453ปฏิบัติงานการ
สงเสริมสุขภาพ 2 

      
 
             

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

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

1. อาจารยผูสอนใหความรูเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพในการเตรียมความพรอมกอน
ฝกปฏิบัติงาน 
2. ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมในการฝกปฏิบัติงาน และการทํา
กิจกรรมตางที่กําหนดให 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สั งคม เคารพกฎระเบี ยบและขอ 
บังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการฝกปฏิบัติงานและ
เกณฑการประเมินดานความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมในการฝกปฏิบัติงาน 

1 . ป ระ เมิ น จ าก บั น ทึ ก ก า ร เข า ฝ ก
ปฏิบัติงาน การสงงานที่ไดมอบหมาย  
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1. จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานที่ตอง
ทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตได
แสดงบทบาทการเคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารยผูดูแล
การฝกปฏิบัติงาน  

4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

1. อาจารยผูสอนใหความรูเร่ืองการปฏิบัติ
ตนใหเปนนักสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสม 
2. จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานที่ตอง
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารยผูดูแล
การฝกปฏิบัติงาน 

 
 
2. ความรู 

2.1  ความรูที่ตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุม และการ
นําเสนอ 
3ฃ2. การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุช
ภาพตามที่กําหนดไว 
3. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพ 
4. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารยผูดูแล
การฝกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

2 . มี ค ว าม รู แ ล ะค วาม เข า ใจ ใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การมอบหมายงานใหคนควาจากตํารา ผู
มีประสบการณและแหลงอ่ืนๆ เพื่อใชใน
การกําหนดนโยบาย การวางแผน และการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และรนําเสนอ
ผลงาน 
3. การฝกป ฏิบั ติ งานดานการส งเส ริม
สุขภาพตามที่กําหนดไว 
4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพ 
5. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารยผูดูแล
การฝกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

3 . มี ค ว าม รู แ ล ะค วาม เข า ใจ ถึ ง
งานวิจัยที่ เก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ 

- - 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

1. มอบหมายใหสืบคนขอมูล เพื่ อการ
วิเคราะห SWOT 
2. มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติมในการ
จัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ  

1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่
ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 1. การฝกปฏิบัติงานในสถานที่ที่กําหนดให 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
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ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

2. มอบหมายใหวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของ
แหลงฝกงาน กลยุทธการปฏิบัติงานดาน
สุขภาพของแหลงฝกปฏิบัติงาน                
3 .มอบ ห มาย ให จั ด ทํ าราย งาน กลุ ม /
รายบุคคล 

ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

1. มอบหมายใหจัดทํารายงานการวิเคราะห 
SWOT analysis แ ผ น ก ล ยุ ท ธ  แ ล ะ
แผนปฏิบัติการดานสุขภาพตามแผนกลยุทธ
ที่กําหนดไว 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน และ
สามารถปรับตัวไดตามสถานการณ 

1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัตงิาน 
2. จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานใหนิสิตใด
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณที่
หลากหลาย 

1. มอบหมายงาน/หนาที่รับผิดชอบในการ
สงเสริมสุขภาพโดยปฏิบตัิงานเปนสมาชิก
ทีมสุขภาพของหนวยงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

1. มอบหมายงานใหทํารายงานและเตรียม
ขอมูลเพื่อการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

1. ประเมินรายงานและการนําเสนอผลกา
ปฏิบัติงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา 

1. มอบหมายใหศึกษาขอมูลพื้นฐานของ
ชุมชนและการวิเคราะหสถานการณสุขภาพ
และนาํเสนอแนวทางการแกปญหา 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร
ทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยาง

1. มอบหมายใหจัดนิทรรศการดานสุขภาพ 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

เหมาะสม 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. การใหขอมูลดานสุขภาพกับกลุมคนที่
หลากหลาย 
2. มอบหมายใหสงเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 
 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บ
ขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนาํเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม   

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

1. สังเกตจากการสงงานผานชองทาง
ออนไลน 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

6.1 ทักษะดานทกัษะการปฏิบตัิทาง
วิชาชีพที่ตองการพัฒนา 

6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีทักษะในการปฏิบัตงิานดานการ
สงเสริมสุขภาพโดยใชศาสตรและ
ศิลปที่เก่ียวของ                

1. มอบหมายใหปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เชนใน
โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 
 

2. ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพดวย
ความศรัทธาในวชิาชีพ โดยยึดมัน่ใน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมาย และสิทธิของ
ประชาชน 

1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัตงิาน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 
 

3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพได
อยางมีประสทิธิภาพในสถานการณที่
หลากหลาย 

1. มอบหมายใหปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย เชนใน
โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน 
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน 

 

 
หมวดท่ี 4 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
ฝกทักษะการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีตางๆ โดยบูรณาการความรูดานการสงเสริมสุขภาพ มี

เจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานกับผูอ่ืนไดสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณและวิเคราะหปญหาดานสุขภาพรวมกับผูเชี่ยวชาญ เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู
ดานการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสม กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
2. กิจกรรมของนิสิต 
 2.1 การเตรียมตัวกอนการฝกปฏิบัติงาน นิสิตตองมีการเตรียมตัวดังนี้ 

1. การสัมมนาเพ่ือประมวลความรูดานการสงเสริมสุขภาพ การนําความรูทางการสงเสริมสุขภาพ
และวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มาเปนพ้ืนฐานในการประยุกตเพ่ือการทํางาน 

2. เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ข้ันตอนในการทํางานของ
สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน 
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3. จัดกลุมและเลือกแหลงฝกปฏิบัติงาน 
4. ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดและขอกําหนดกอนออกฝกปฏิบัติงาน ไดแก   

- วัตถุประสงคในการฝกปฏิบัติงาน  

- ระเบียบ ขอบังคับในการฝกปฏิบัติงาน  

- รายละเอียดของการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม  

- การประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน 
  2.2 การฝกปฏิบัติการงานสงเสริมสุขภาพนิสิตตองฝกปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีกําหนดอยางตอเนื่องจน
ครบจํานวนชั่วโมงท่ีระบุตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการฝกปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การเรียนรูวัฒนธรรมองคกรและสรางสัมพันธภาพกับบุคลากรในแหลงฝกปฏิบัติงาน โดย
กําหนดใหนิสิตศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสารจากบุคลากรใน
แหลงฝกงาน เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน  

2. ฝกการทํางานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง ผานการเขียนรายงานประจําวัน 
และการลงเวลาทํางาน 

3. เรียนรูการทํางานของแหลงฝกปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 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. จัดโครงการสงเสริมสุขภาพเพ่ือแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน  
8. การจัดทําแผนการสอน  
9. จัดทําคูมือหัตถการ และการบันทึกหัตถการ 
10. เยี่ยมบานประชาชน  

2.3สรุปผลการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงาน 
 นิสิตนําเสนอประเด็นสถานการณสุขภาพในชุมชนจากแหลงฝกปฏิบัติงาน วิเคราะหปญหา การ
ประมวลขอมูล การจัดการแกปญหา และการประเมินผลลัพธของโครงการได ตลอดจนการสรุปประเด็นท่ี
สําคัญและมีประโยชน เพ่ือการนําไปใชในสถานการณจริง โดยการบูรณาการประสบการณในชุมชนกับองค
ความรูในทองถ่ิน และองคความรูเชิงทฤษฎีในสาขาการสงเสริมสุขภาพและสาขาท่ีเก่ียวของ 
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2.4 แผนการฝกปฏิบัติงาน 
สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กําหนดการ/รายละเอียด อาจารย

ผูรับผิดชอบ 

11 ต.ค.60 

(มศว) 

ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดและขอกําหนดกอนออกฝก
ปฏิบัติงาน 

- วัตถุประสงคในการฝกปฏิบัตงิาน 
- ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
- ระเบียบ ขอบังคับในการฝกปฏิบัติงาน 
- รายละเอียดของการฝกปฏิบัตงิานภาคสนาม 
- การประเมินผลการฝกปฏิบตัิงาน 
- จัดกลุมและเลือกแหลงฝกปฏิบตัิงาน 
- การจัดทํารายงานระหวางการฝกปฏิบัติงาน 
- การสงรายงานระหวางการฝกปฏิบัติงาน 

3 ชี้แจงรายละเอียดและ
ขอกําหนดกอนออกฝก
ปฏิบัติงาน 
ชี้แจงรายละเอียดการ
จัดทํารายงานระหวางฝก
ปฏิบัติงาน 

อ.ดร.พิมลพร 
 

19 ต.ค.60 

(มศว) 

- - สัมมนาประมวลความรูดานการสงเสริมสุขภาพ  
เคร่ืองมือ 7 ชิ้น  การเยี่ยมบาน 

6 จัดกิจกรรมกลุมยอย
ทบทวนเคร่ืองมือที่ใชใน
การสงเสริมสุขภาพ 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ปยนุช 

30 ต.ค.60 

(มศว) 

- สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณการฝกปฏิบัติงานการ
สงเสริมสุขภาพ การรักษาเบื้องตน งานสารบรรณ 

3 แลกเปลี่ยนประสบการณ
กับอาจารย บุคลากรและ
นิสิต 

อ.ดร.พิมลพร 
จีราภรณ 

1 

1-3 พ.ย. 60 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- ศึกษาขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน สงรายงานวัน

จันทร 6 พ.ย.  
- เรียนรูระบบการทาํงานของหนวยงาน 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน สงรายงานวันจันทร 

6 พ.ย. 

21 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 

2 

6-12 พ.ย. 60 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- จัดทําแผนการใหความรูดานสุขภาพสําหรับผูมารับ

บริการใน รพสต. (รายงานเดี่ยว)สงวันจันทร 13 พ.ย. 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน สงรายงานวันจันทร 

13 พ.ย. 

35 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 

3 

13-17 พ.ย. 60 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- ประเมินสุขภาพประชาชน คนละ 30 ราย สงรายงาน

วันจันทร 20 พ.ย. 
- ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมูบานโดยใชเคร่ืองมือ7 ชิ้น 
- เยี่ยมบานประชาชนคนละ 2 ราย สงรายงานวัน

จันทร 20 พ.ย. 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 21 พ.ย. 

35 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 

4 

20-24 พ.ย. 60 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมูบานโดยใชเคร่ืองมือ 7 ชิ้น 

(ตอ) 
- ใหความรูดานสุขภาพสําหรับผูมารับบริการใน รพสต. 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 27 พ.ย. 

35 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กําหนดการ/รายละเอียด อาจารย
ผูรับผิดชอบ 

5 

27-30 พ.ย. 60 

1 ธ.ค. 60 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- ทํารายงานบริบทชุมชน 1 หมูบานโดยใชเคร่ืองมือ 7 

ชิ้นสงวันจันทรที่ 4 ธ.ค. 
- จัดทําแผนการใหความรูดานสุขภาพสําหรับการ

ติดตามเยี่ยมบานผูปวยเดิม1 ราย สงวันจันทรที่4 
ธ.ค. 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทรที่ 4 ธ.ค. 

35 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 

6 

4-8 ธ.ค. 60 

(หยุด 5 ธ.ค. 
60) 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- เขียนโครงการสงเสริมสุขภาพเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ 

1 โครงการ สงวันจันทรที่ 11 ธ.ค. 
- ติดตามการเยี่ยมบานผูปวยเดิม 2 ราย และใหความรู1 

ราย ตามแผนที่วางไว สงรายงานการติดตามเย่ียม
บาน วันจันทรที่ 11 ธ.ค. 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทรที่ 11 ธ.ค. 

28 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 
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11-15 ธ.ค. 60 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- จัดโครงการสงเสริมสุขภาพ ตามที่จัดทําโครงการ 

จัดทําเลมสรุปโครงการ สงเม่ือกลับคณะ 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 18 ธ.ค. 

35 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 
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18-22 ธ.ค. 60 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- จัดทําคูมือหัตถการคนละ 1 เร่ือง สงวันจันทร 25 

ธ.ค. 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 25 ธ.ค. 

35 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 

9 
25-29 ธ.ค. 60 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- ไมตองทํารายงานการฝกปฏิบัตงิาน 

21 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 

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

7 สงรายงาน อ.ดร.พิมลพร 

12 ม.ค. 60 - นําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน (ที่คณะกายภาพบําบัด) 7 นําเสนอผลงาน อาจารยสาขา
การสงเสริม
สุขภาพ 
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กําหนดการสงและรับนิสิต  

วันท่ี 1 พฤศจกิายน 2560  – สงไปฝกปฏิบัติงาน 
วันท่ี 29 ธันวาคม 2560  – สิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
วันท่ี 12 มกราคม 2561  – สอบท่ีคณะกายภาพบําบัด 

1. นําเสนอเครื่องมือ 7 ชิ้น  
2. นําเสนอโครงการสงเสริมสุขภาพและผลการดําเนินงาน 

วันท่ี 12มกราคม 2561  – สงรายงานผลการฝกปฏิบัติงาน และรายงานรายบุคคล 
3. รายงานหรืองานท่ีนิสิตไดรับมอบมาย 
ลําดับท่ี รายงานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 

1 บันทึกกิจกรรมประจําวัน ทุกวันจันทรตลอดระยะเวลาการฝก
ปฏิบัติงาน 

2 ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

3 แผนการใหความรูดานสุขภาพ ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

4 รายงานประเมินสุขภาพประชาชน ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

5 การศึกษาบริบทของชุมชนโดยใชเครื่องมือ 7 ชิ้น ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

6 โครงการสงเสริมสุขภาพเพ่ือแกไขปญหาสุขภาพ ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

7 รายงานการเยี่ยมบาน ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

8 คูมือหัตถการ ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

9 บันทึกการเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 

ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม
ตามระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

 
4. การนิเทศ ติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 

- แตงต้ังอาจารยผูดูแลการฝกปฏิบัติงานของแหลงฝก เพ่ือทําหนาท่ีในตรวจติดตามการปฏิบัติงาน การ
ลงนามในบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันของนิสิต และประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน 

- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีมีตอการทํางานในอนาคต 

- จัดประชุมผูเก่ียวของในการฝกปฏิบัติงาน ใหนิสิตนําเสนอการเรียนรูและประสบการณท่ีไดรับจากการ
ฝกปฏิบัติงาน เพ่ือใหนิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรับฟงขอเสนอแนะ 

- การนําผลการประเมินของนิสิต มาวิเคราะหและทวนสอบ เพ่ือเปนแนวทางในการฝกปฏิบัติงานใหกับ
นิสิตรุนตอไป 

- สนับสนุนใหนําประเด็นปญหาท่ีพบในการฝกปฏิบัติงานมาเปนกรณีศึกษา หรือเปนขอมูลสําหรับการ
ทําวิจัยตอไป 
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5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
1. ปฐมนิเทศเพ่ือแนะนําสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ เก่ียวกับการฝกปฏิบัติงาน 
2. แนะนํา อุปกรณเครื่องมือตางๆในสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน ท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือการฝกประสบการณ

ภาคสนาม 
3. แนะนําบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการฝกปฏิบัติงาน 
4. มอบหมายงานท่ีกําหนดไวในแผนการฝกปฏิบัติงาน และงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ เชน 

งานพัฒนาทักษะสวนบุคคล งานพัฒนาระบบและเครื่องมือการบริหารจัดการดานสุขภาพ งาน
สงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง งานสรางมาตรการทางสังคม หรืองานอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรและ
เหมาะสม 

5. ควบคุมใหนิสิตปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย และใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน 
6. ติดตามความกาวหนาของการฝกปฏิบัติงานและใหคําแนะในขณะท่ีนิสิตฝกปฏิบัติงาน 
7. ลงนามรับรองการฝกปฏิบัติงานของนิสิตในแบบฟอรมท่ีกําหนดใหสัปดาหละครั้ง เพ่ือตรวจสอบ

ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานตามเกณฑของหลักสูตร  
8. ลงนามรับรองในบันทึกการฝกปฏิบัติงานประจําวันของนิสิตสัปดาหละ 1 ครั้ง พรอมใหขอเสนอแนะ

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน นิสิตจะนําสงอาจารยนิเทศเม่ือสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน  
9. ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานลงในแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน ปดผนึกมอบใหกับนิสิต เพ่ือนําสง

คณะกายภาพบําบัดเม่ือสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน 
6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 

1. วางแผนการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 
2. ประชุมชี้แจงอาจารยนิเทศแตละกลุมใหทราบการปฏิบัติงานเก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝก

ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานและการประเมินผล 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความรูและประสบการณของนิสิต 
4. เตรียมเอกสาร ดังนี้ 

1) ตารางฝกปฎิบัติงาน 
2) คูมือการฝกปฏิบัติงานสําหรับนิสิต อาจารยและอาจารยนิเทศ 
3) เอกสารประกอบการฝกปฎิบัติงาน ไดแก แบบบันทึกตางๆ แบบประเมินโครงการ  
4) แบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน 
5) ใบบันทึกรายชื่อนิสิตเพ่ือเปนหลักฐานการฝกปฎิบัติงาน 

5. ติดตอประสานงานเพ่ือเตรียมแหลงฝกปฏิบัติงาน  
6. ใหคําปรึกษานิสิตระหวางการฝกปฏิบัติงาน 
7. ตรวจสอบและประเมินผลรายงานของนิสิตตลอดการฝกปฏิบัติงาน 
8. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของนิสิตใหครบตามกําหนด 
9. จัดทําสรุปผลการฝกปฏิบัติงานของนิสิต 
10. พิจารณาจัดการฝกปฏิบัติงานซอมเสริมใหนิสิตเพ่ิมเติม เพ่ือชดเชยเวลาในการฝกปฏิบัติงานในกรณี

ท่ีนิสิตไมสามารถฝกปฏิบัติงานไดตามท่ีกําหนดไวในรายวิชาการเตรียมการในการแนะแนวและ
ชวยเหลือนักศึกษา 

7. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณภาคสนาม/   
สถานประกอบการ 

- ท่ีพักสําหรับนิสิตฝกปฏิบัติงาน 
- แหลงขอมูลเพ่ือการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง 
- บุคลากรใหความรวมมือในการฝกปฏิบัติงานของนิสิต 
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หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 
1. การกําหนดสถานท่ีฝก 

ผูประสานงานรายวิชาคัดเลือกโรงพยาบาลท่ีจะเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน โดยเปนโรงพยาบาลอําเภอ 
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ ท่ีมีความพรอมในดานกิจกรรมท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคของ
รายวิชา 
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 
1.1 การฝกปฏิบัติงาน     60% 
1.2 รายงานการฝกปฏิบัติงาน (กลุม)   10% 
1.3 รายงานการฝกปฏิบัติงานรายบุคคล  10% 
1.4 การสอบฝกปฏิบัติงาน    20% 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
- แบบประเมินผลการดําเนินงานโดยอาจารยนิเทศ 
- แบบประเมินผลการดําเนินงานโดยอาจารย 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

3. ความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษตอการประเมินนิสิต 
ประเมินพฤติกรรมของนิสิตและผลการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยนิเทศท้ังระหวางการฝกและสิ้นสุด

การฝก 
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา 

รวมประเมินผลกับอาจารยนิเทศและอาจารยพิเศษรวบรวมผลการประเมินเพ่ือการตัดเกรด และ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 

หากมีความแตกตางกันของผลการประเมิน อาจารยนิเทศกับอาจารยประจําสาขาฯ ประชุมหารือกัน 
โดยเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการฝกงานของนิสิต เพ่ือหาขอสรุป 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้ 
1.1 นิสิต 

จัดใหนิสิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นตอการฝกประสบการณภาคสนามและ
ประเมินความสําเร็จของการเตรียมความพรัอมสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะชีวิตและการ
ทํางาน 

1.2 อาจารยพิเศษหรือผูประกอบการ 
ประเมินการฝกปฏิบัติงานโดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบถามโดยวาจา 

1.3 อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
ประเมินคุณภาพของรายงานและการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 

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

คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 12 
 


