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มคอ.4 
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 
 

 
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.ภัทธกร  บุบผัน  อาจารยผูประสานงาน คนท่ี 1 
อาจารย ดร.พิมลพร  เชาวนไวพจน อาจารยผูประสานงาน คนท่ี 2 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 4 

6. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 
2 กรกฎาคม 2562 
 

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 เชื่อมโยงความรู ท่ี เก่ียวของท้ั งหมดกับการส งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองความตองการของบุคคลและชุมชน 
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 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. อาจารยผูสอนใหความรูเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพในการเตรียมความพรอม
กอนฝกปฏิบัติงาน 
2. ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการฝกปฏิบัติงาน และการ
ทํากิจกรรมตางท่ีกําหนดให 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝกปฏิบัติงาน ดานคุณธรรมจริย 
ธรรม และจรรยาบรรณ 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและขอ บังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการฝกปฏิบัติงานและ
เกณฑการประเมินดานความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคมในการฝกปฏิบัติงาน 

1. ประเมินจากบันทึกการเขา 
ฝ ก ป ฏิ บั ติ ง าน  ก า รส ง ง าน ท่ี ได
มอบหมาย  
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1. จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานท่ีตอง
ทํางานรวมกับผู อ่ืนเพ่ือเปดโอกาสให
นิสิต 
ไดแสดงบทบาทการเคารพสิทธิและรับ 
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝกปฏิบัติงานโดยเพ่ือน และอาจารย
ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน  

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

1. อาจารยผูสอนใหความรู เรื่องการ
ปฏิบั ติตนใหเปนนักสงเสริมสุขภาพท่ี
เหมาะสม 
2. จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานท่ีตอง
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝกปฏิบัติงานโดยเพ่ือน และอาจารย
ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุม และการ
นําเสนอ 
2. การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริม 
สุชภาพตามท่ีกําหนดไว 
3. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ 
4. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝกปฏิบัติงานโดยเพ่ือน และอาจารย
ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

2 . มี ค ว าม รู แ ล ะ ค ว าม เข า ใจ ใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การมอบหมายงานใหคนควาจาก
ตํารา ผูมีประสบการณและแหลงอ่ืนๆ 
เพ่ื อใช ในการกําหนดนโยบาย การ
วางแผน และการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมสุขภาพ 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และร
นําเสนอผลงาน 
3. การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริม
สุขภาพตามท่ีกําหนดไว 
4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ 
5. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝกปฏิบัติงานโดยเพ่ือน และอาจารย
ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

3. มีความรูและความเขาใจถึงงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 

- - 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูล ท่ี
หลากหลายเพ่ือเปน พ้ืนฐานในการ

1. มอบหมายใหวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน
ของแหลงฝกงาน  
2. มอบหมายงานใหคนควาเพ่ิมเติมใน

1. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
ท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ 
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เรียนรูตลอดชีวิต การจัดทําโครงการและกิจกรรมตางๆ  ฝกปฏิบัติงาน 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

1. มอบหมายให เรียนรูชุมชนโดยใช
เครื่องมือ 7 ชิ้น 
2.มอบหมายใหจัด ทํารายงานกลุม /
รายบุคคล 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝกปฏิบัติงาน 
2 . ป ระ เมิ น คว าม พึ งพ อ ใจขอ ง
ผูรับบริการ 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยางมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไขได
อยางสรางสรรค 

1. ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
2.  มอบหมายใหจัดโครงการสงเสริม
สุขภาพเพ่ือแกปญหาสุขภาพในชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัติงาน 
2. จัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานใหนิสิต
ใดทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

1. มอบหมายงาน/หนาท่ีรับผิดชอบใน
การสงเสริมสุขภาพโดยปฏิบัติงานเปน
สมาชิกทีมสุขภาพของหนวยงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

1. มอบหมายงานใหทํารายงานและ
เตรียมขอมูลเพ่ือการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ประเมินรายงานและการนําเสนอผ  
การปฏิบัติงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา 

1. มอบหมายใหศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชนและการวิเคราะหสถานการณ
สุขภาพและนําเสนอแนวทางการ
แกปญหา 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร

1. มอบหมายใหจัดทําแผนการสอนและ
ใหความรูดานสุขภาพประชาชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน 
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

ท้ังกับบุคคลและกลุมคนในสถานการณ
ท่ีหลากหลาย และนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

  

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. การใหขอมูลดานสุขภาพกับกลุมคนท่ี
หลากหลาย 
2. มอบหมายใหสงเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน 
 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม   

1. มอบหมายงานใหมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเตรียมขอมูลเพ่ือ
นําเสนอ 
2. การสงรายงานผานชองทางออนไลน 

1. สังเกตจากการสงงานผานชองทาง
ออนไลน 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

6.1 ทักษะดานทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพท่ีตองการพัฒนา 

6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมสุขภาพโดยใชศาสตรและศิลป
ท่ีเก่ียวของ                

1. มอบหมายใหปฏิบัติงานสงเสริม
สุขภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชนใน
โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน 
 

2. ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพดวย
ความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดม่ันใน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมาย และสิทธิของ
ประชาชน 

1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัติงาน 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน 
 

3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพได
อยางมีประสิทธิภาพในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

1. มอบหมายใหปฏิบัติงานสงเสริม
สุขภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชนใน
โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน 
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน 

 

 
หมวดท่ี 4 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
ฝกทักษะการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีตางๆ โดยบูรณาการความรูดานการสงเสริมสุขภาพ มี

เจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานกับผูอ่ืนไดสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณและวิเคราะหปญหาดานสุขภาพรวมกับผูเชี่ยวชาญ เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู
ดานการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสม กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

 
 

คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 5 
 



มคอ. 4 

2. กิจกรรมของนิสิต 
 2.1 การเตรียมตัวกอนการฝกปฏิบัติงาน นิสิตตองมีการเตรียมตัวดังนี้ 

1. การสัมมนาเพ่ือประมวลความรูดานการสงเสริมสุขภาพ การนําความรูทางการสงเสริมสุขภาพ
และวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มาเปนพ้ืนฐานในการประยุกตเพ่ือการทํางาน 

2. เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ข้ันตอนในการทํางานของ
สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน 

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  

2.3 สรุปผลการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงาน 
 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.62 

(มศว) 

ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดและขอกําหนดกอนออกฝก
ปฏิบัติงาน 

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

3 ชี้แจงรายละเอียดและ
ขอกําหนดกอนออกฝก
ปฏิบัติงาน 
ชี้แจงรายละเอียดการ
จัดทํารายงานระหวางฝก
ปฏิบัติงาน 

อ.ดร.ภัทธกร 
 

18 ต.ค.62 

(มศว) 

- สัมมนาประมวลความรูดานการสงเสริมสุขภาพ  
เคร่ืองมือ 7 ชิ้น  การเยี่ยมบาน 

6 จัดกิจกรรมกลุมยอย
ทบทวนเคร่ืองมือที่ใชใน
การสงเสริมสุขภาพ 

อ.ปยนชุ 
อ.ดร.ภัทธกร 
 

25 ต.ค.62 

(มศว) 

- ทบทวนเนื้อหาการใชยาในโรคเรื้อรัง และจัดทํา
แหลงสืบคนเรื่องยาเพ่ือใหนิสิตสืบคนเก่ียวกับการ
ใชยา 

- ทบทวนเนื้อหาหัตถการ และการรักษาเบื้องตน 

6 แลกเปลี่ยนประสบการณ
กับอาจารย บุคลากรและ
นิสิต 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร.ภัทธกร 
 

1 

1 พ.ย. 62 และ 

4-8 พ.ย. 62 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- ศึกษาขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน สงรายงานวัน

จันทร 11 พ.ย.  
- เรียนรูระบบการทาํงานของหนวยงาน 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน สงรายงานวันจันทร 

11 พ.ย. 

42 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 

2 

11-15 พ.ย. 62 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- จัดทําแผนการใหความรูดานสุขภาพสําหรับผูมารับ

บริการใน รพสต. (รายงานเดี่ยว)สงวันจันทร 18 พ.ย. 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน สงรายงานวันจันทร 

18 พ.ย. 

35 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 

3 

18-22 พ.ย. 62 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- ประเมินสุขภาพประชาชน คนละ 30 ราย สงรายงาน

วันจันทร 25 พ.ย. 
- ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมูบานโดยใชเคร่ืองมือ7 ชิ้น 
- เยี่ยมบานประชาชนคนละ 2 ราย สงรายงานวัน

จันทร 25 พ.ย. 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 25 พ.ย. 

35 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 

4 

25-29 พ.ย. 62 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมูบานโดยใชเคร่ืองมือ 7 ชิ้น 

(ตอ) 
- ใหความรูดานสุขภาพสําหรับผูมารับบริการใน รพสต. 

35 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กําหนดการ/รายละเอียด อาจารย
ผูรับผิดชอบ 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 2 ธ.ค. 
5 

2-6 ธ.ค. 62 

(หยุด 5 ธ.ค. 
62) 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- ทํารายงานบริบทชุมชน 1 หมูบานโดยใชเคร่ืองมือ 7 

ชิ้นสงวันจันทรที่ 9 ธ.ค. 
- จัดทําแผนการใหความรูดานสุขภาพสําหรับการ

ติดตามเยี่ยมบานผูปวยเดิม 1 ราย สงวันจันทรที ่9 
ธ.ค. 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทรที่ 9 ธ.ค. 

28 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 
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9-13 ธ.ค. 61 

(หยุด 10 ธ.ค. 
62) 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- เขียนโครงการสงเสริมสุขภาพเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ 

1 โครงการ สงวันอังคารที่ 16 ธ.ค. 
- ติดตามการเยี่ยมบานผูปวยเดิม 2 ราย และใหความรู1 

ราย ตามแผนที่วางไว สงรายงานการติดตามเย่ียม
บาน วันอังคาร 16 ธ.ค. 

- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันอังคารที่ 16 
ธ.ค. 

28 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 
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16-20 ธ.ค. 62 

 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- จัดโครงการสงเสริมสุขภาพ ตามที่จัดทําโครงการ 

จัดทําเลมสรุปโครงการ สงเม่ือกลับคณะ 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันจันทร 23 ธ.ค. 

35 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 
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23-30 ธ.ค. 62 

- ดําเนินกิจกรรมตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
- จัดทําคูมือหัตถการคนละ 1 เร่ือง สงวันศุกร 3 ม.ค. 

63 
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานสงวันสงวันศุกร 3 

ม.ค. 63 

42 ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝก อาจารย
ควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน 

10 ม.ค.63 - สงใบลงเวลาฝกปฏิบัติงาน และรายงานทุกชิน้ 
(ที่คณะกายภาพบาํบัด) 

7 สงรายงาน อ.ดร.ภัทธกร 

10 ม.ค. 63 - นําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน (ที่คณะกายภาพบําบัด) 7 นําเสนอผลงาน อาจารยสาขา
การสงเสริม
สุขภาพ 
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กําหนดการสงและรับนิสิต  

วันท่ี 4 พฤศจกิายน 2562  – สงไปฝกปฏิบัติงาน 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2562  – สิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
วันท่ี 10 มกราคม 2563  – สอบท่ีคณะกายภาพบําบัด 

1. นําเสนอเครื่องมือ 7 ชิ้น  
2. นําเสนอโครงการสงเสริมสุขภาพและผลการดําเนินงาน 

วันท่ี 10 มกราคม 2563  – 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. ลงนามรับรองในบนัทึกการฝกปฏิบัติงานประจําวันของนิสิตสัปดาหละ 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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มคอ. 4 

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 
 


