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มคอ.4 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สส 435 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 2 

2. จำนวนหน่วยกิต  หรือจำนวนชั่วโมง 
 2(0-14-0)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ 
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารย์ ดร. พิมลพร  เชาวน์ไวพจน์ 
อาจารย์ ดร. ปะการัง  ศรีม ี

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่ 1ช้ันปีที ่4 

6. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
11 มิถุนายน 2564 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 

1. บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดทั้งด้านการส่งเสริมสขุภาพและศาสตร์ที่เก่ียวข้องใน การ
ดูแลสุขภาพประชาชน โดยเน้นการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสุขภาพใน
สถานการณ์จรงิ  

2. อธิบายบทบาทของหน่วยงานในการดูแลสขุภาพประชาชนรวมทั้งบริบทของพ้ืนที่ที่มีอิทธิพลต่อ
สุขภาพ 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกและการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 
4. ใช้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพในการออกแบบการสุขภาพของประชาชน 
5. เตรียมความพรัอมของตนเองสู่ชีวิตการทำงาน 
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2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภ์าคสนาม 
1. เช่ือมโยงความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดกับการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและแหล่งฝึก 

3. ผลการเรียนรู้รายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO การประเมินผล 
CLO1 บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดทั้งด้าน

การส่งเสริมสุขภาพและศาสตร์ที่เก่ียวข้องใน
การดูแลสุขภาพประชาชนโดยเน้นการศึกษา
และวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสุขภาพใน
สถานที่จริง 
 

PLO1 2 - ประเมินคุณภาพการฝึก 
ป ฏิบั ติ ง า น โ ด ย ใ ช้ แ บ บ 
ป ร ะ เ มิ น  
- รายงานสรุปการฝึกปฏิบัติงาน 
 

CLO2 อธิบายบทบาทของหน่วยงานในการดูแล
สุขภาพประชาชนรวมทั้งบริบทของพื้นที่ที ่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพ 

PLO 1 4 8  -  ประ เม ิ นค ุณภาพการ ฝึก
ปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมิน 
- การทำรายงาน 
- การนำเสนอผลงานหลัง 
การฝึกปฏิบัติงาน 

CLO3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกและ
การกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้าน
สุขภาพ 

PLO 2 3 5 6  -  ประ เม ิ นค ุณภาพการ ฝึก
ปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมิน 
- การทำรายงาน 
- การนำเสนอผลงานหลัง 
การฝึกปฏิบัติงาน 

CLO4 ใช้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพในการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน 

PLO 2 3 6 7 
8 9 11 

- ประเมินคุณภาพการฝึก
ปฏิบัติงานโดยใช้แบบ
ประเมิน 
- การทำรายงาน 
- การนำเสนอผลงานหลัง 
การฝึกปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู ้

 
รายวิชา 1. ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชีพ 

  
  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
สส 435  ปฏิบัติงานการส่งเสริม
สุขภาพ 2 

 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา  1 .  ให ้ ค ว ามร ู ้ เ ร ื ่ อ งค ุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพในการเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
2. สอดแทรกเนื้อหาเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการฝึกปฏิบัติงาน และ
การทำกิจกรรมต่างที่กำหนดให้ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

1. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานท่ี
ต้องทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อเปิด
โอกาสใหน้ิสิตได้แสดงจิตสาธารณะ
และความเสยีสละเพื่อส่วนรวม 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานโดยเพ่ือน และอาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน  

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 
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2. ความรู ้

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป - - 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

1 .  การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านการ
ส่งเสริมสุชภาพตามที่กำหนดไว้ 
2. มอบหมายให้จัดทำรายงาน การ
นำเสนอผลงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน 
3. ประเมินจากการนำเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคญัของศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการส่งเสรมิสุขภาพ 

1. การมอบหมายงานให้ค ้นคว้า
จากตำรา ผู ้ม ีประสบการณ์และ
แหล่งอื ่นๆ เพื ่อใช้ในการกำหนด
นโยบาย การวางแผน และการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
2 .  การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านการ
ส่งเสริมสุขภาพตามที่กำหนดไว้ 
3. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
4. การมอบหมายให้จัดทำรายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน 
3. ประเมินจากการนำเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

2.4 สามารถพัฒนาความรูแ้ละ
ทักษะปฏิบัติทางด้านการส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้
ได้อย่างต่อเนือ่ง 

1. การมอบหมายงานให้ค ้นคว้า
จากตำรา ผู ้ม ีประสบการณ์และ
แหล่งอื ่นๆ เพื ่อใช้ในการกำหนด
นโยบาย การวางแผน และการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
2 .  การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านการ
ส่งเสริมสุขภาพตามที่กำหนดไว้ 
3. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมการ
สง่เสริมสุขภาพ 
4. การมอบหมายให้จัดทำรายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน 
3. ประเมินจากการนำเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

 
  



มคอ. 4 

คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรูใ้ห้เกิด
ประโยชน์  

1 .  กา รฝ ึ กปฏ ิ บ ั ต ิ ง า นต ามที่
มอบหมายให้ 
2. การมอบหมายให้จัดทำรายงาน
รายกลุ่มและรายบุคคล 
3. มอบหมายให้จัดทำกิจกรรมและ
โครงการต ่างๆระหว ่างการฝึก
ปฏิบัติงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
3. ประเมินจากการนำเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

3.2 สามารถคดิอย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาได้ 

1. การมอบหมายให้วิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานของแหล่งฝึกงาน กลยุทธ์
การปฏิบ ัต ิงานด้านสุขภาพของ
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน                
 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานโดยเพื่อน และอาจารย์
ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากการนำเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใชค้วามรู้เปน็
ฐาน 

1 .  กา รฝ ึ กปฏ ิ บ ั ต ิ ง า นต ามที่
มอบหมายให้ 
2. การมอบหมายให้วิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานของแหล่งฝึกงาน กลยุทธ์
การปฏิบ ัต ิงานด้านสุขภาพของ
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน     

1. ประเมินจากการนำเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
 

3.4 เป็นผูม้ีความคิดริเริ่ม สรา้งสรรค์
นวัตกรรม  

- - 

3.5 สามารถศกึษา ค้นคว้า และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่
หลากหลาย 

1. มอบหมายงานให้คน้คว้า
เพิ่มเติมจากเอกสารและบุคคลใน
การจัดทำโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ  

1. ประเมินจากการนำเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย- 
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4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผูอ่ื้นทั้ง
ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

1. ปฐมนิเทศวิชาก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายงาน/หนา้ที่รบัผิดชอบ
ในการส่งเสริมสุขภาพโดย
ปฏิบัติงานเปน็สมาชิกทีมสขุภาพ
ของหน่วยงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 

4.2 มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1. มอบหมายงาน/หนา้ที่รบัผิดชอบ
ในการส่งเสริมสุขภาพโดย
ปฏิบัติงานเปน็สมาชิกทีมสขุภาพ
ของหน่วยงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 

4.3 สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ  

1. มอบหมายงาน/หนา้ที่รบัผิดชอบ
ในการส่งเสริมสุขภาพโดย
ปฏิบัติงานเปน็สมาชิกทีมสขุภาพ
ของหน่วยงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 

4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. มอบหมายงานให้ะเตรียมข้อมูล
เพื่อการทำกิจกรรมกลุ่ม 

1. ประเมินคณุภาพของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหา 

1. มอบหมายให้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ของชุมชนและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงตัวเลข 

1. ประเมินจากคุณภาพของข้อมูลใน
รายงานและการนำเสนอ 

5.2 สามารถสือ่สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มอบหมายให้รวบรวมข้อมูลใน
แหล่งฝึกโดยการสื่อสารกับบคุลากร
ในแหลง่ฝึก 
2. การให้ข้อมูลด้านสขุภาพกับกลุ่ม
คนที่หลากหลาย 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

 วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีใน             
การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มอบหมายงานให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียม
ข้อมูลเพ่ือนำเสนอ 
2. การส่งรายงานผ่านทางออนไลน์ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
นำเสนอผลการปฏิบัติงาน 
2. ติดตามการส่งรายงานผ่าน
ออนไลน์ 

 
6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

ทักษะด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

ที่ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

6.1  มีทักษะการส่งเสริมสขุภาพ 
การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ 
หรือการฟืน้ฟสูุขภาพแบบเป็นองค์
รวมโดยประยุกต์ศาสตร์และศิลปท์ี่
เก่ียวข้องให้เหมาะสมกับนโยบาย
สาธารณสขุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

1. มอบหมายให้ปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น
ในโรงพยาบาล โรงเรยีน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 
 

6.2 มีทักษะในการบริหารจัด          
การงานสขุภาพและการทำงานเป็น
ทีมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

1. มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการงานสุขภาพและการ
ทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์

1. ประเมินจากแบบ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดำเนนิการ 
1. คำอธบิายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา 

ฝึกทักษะการจัดการงานสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้เนื้อหาวิชาทั้งหมดในการศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน
จริงในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนในส่วนงานที่
เก่ียวข้องกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนและการบริหารงานนำความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ได้จาก
ประสบการณ์มาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหา
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสม กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
2. กิจกรรมของนสิิต 

2.1 การเตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตต้องมีการเตรียมตัวดังน้ี 
1. ประสานงานกับแหล่งฝึกเพ่ือทำความเข้าใจรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมแหล่งฝึก 
2. จัดกลุ่มและเลอืกแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
3. การสัมมนาความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การนำความรู้ทางการส่งเสริมสุขภาพและวิชาอ่ืนที่

เก่ียวข้อง มาใช้เพ่ือการฝึกปฏิบัติงาน 
4. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดและข้อกำหนดก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่  วัตถุประสงค์ในการฝึก

ปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับในการฝึกปฏิบัติงานรายละเอียดของการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 

5. จัดเตรียมรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน ข้อมูลที่จำเป็น ช่องทางการสื่อสารระหว่างนิสิตและ
อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงานบน SWU moodle รายวิชา HPX435 ฝึกปฏิบัติงานการส่งเสริม
สุขภาพ 2 

 2.2 การฝึกปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพนิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่องจนครบ
จำนวนช่ัวโมงที่ระบุตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ฝึกทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ผ่านการเขียนรายงาน
ประจำวัน และการลงเวลาทำงาน 

2. ฝึกทักษะการทำงานในแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การค้นคว้า
ข้อมูล การสังเกตและสอบถาม 

3. ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ระบบการทำงาน และ
สร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคลากรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้นิสิตศึกษาโดยการสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสาร การสืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์ 

4. ศึกษานโยบายด้านสุขภาพที่หน่วยงานรับผิดชอบ และข้อมูลสุขภาพในระดับนโยบาย 
5. ระบาดวิทยาเชิงพรรณาของโรคในพ้ืนที่ 
6. เรียนรู้กระบวนการจัดประชุม สัมมนา และการบันทึกการประชุมสัมมนารายบุคคล 
7. การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT Analysis จัดทำแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการที่

ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ จำนวน 1 กลยุทธ์ 
8. การอ่านงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 
9. เขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์การหลักการด้านการตลาดสังคม  
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11. สรุปผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน 
 นิสิตนำเสนอประเด็นสถานการณ์สุขภาพในชุมชนจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานการวิเคราะห์องค์กรและ
จัดทำแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหา การประมวลข้อมูล การจัดการแก้ปัญหา และการประเมินผลลัพธ์
ของโครงการ ตลอดจนการสรุปประเด็นที่สำคัญและมีประโยชน์ เพ่ือการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยการบูร
ณาการประสบการณ์ในชุมชนกับองค์ความรู้ในท้องถิ่น และองค์ความรู้เชิงทฤษฎีในสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
และสาขาที่เก่ียวข้อง 

2.3 แผนการฝึกปฏิบัติงาน 

สัป
ดา

ห์ท
ี่. วันที ่

 

หัวข้อ 
  บร

รย
าย

ปฏิ
บัติ

สัม
มน

า
สอ

บ
สอ

บป
ฏิบ

ัติ กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช ้ อาจารย์ผ้สอน 
  

  20 ก.ค. 64 08.30-11.30 จัดกลุ่มและเลอืกแหล่งฝึกปฏิบัติงาน  
และช้ีแจงการฝึกปฏิบัติงาน 

    7     อภิปรายกลุ่มใหญ่
ออนไลน์ 

Zoom พิมลพร ปะการัง  

1 2 ส.ค. 64 08.30-12.30 นิเทศการฝึกปฏิบัติงาน                    
  

4     บรรยายออนไลน์
อภิปราย ถามตอบ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
พิมลพร ปะการัง  

    13.30-16.30 สัมมนา : ระบบการทำงานของ
หน่วยงาน 

    3     สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

  3-5 ส.ค. 
64 

08.30-16.30 จัดทำรายงานข้อมูลพ้ืนฐานและ
โครงสร้างการบริหารงานของ
หน่วยงาน  

  2
1 

      สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ เขียน

รายงาน 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

  6 ส.ค. 64 08.30-12.30 อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสุขภาพใน
ระดับนโยบายและแหล่งข้อมลู  

    4     บรรยายออนไลน์
อภิปราย ถามตอบ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
พิมลพร สุพิมพ์  

    13.30-16.30 สัมมนา : ข้อมลูสุขภาพในระดับ
นโยบายและแหล่งข้อมูล  

  

  

3     สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ เขียน

รายงาน 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

2 9 ส.ค. 64 08.30-16.30 สัมมนาประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 รายงาน
ความก้าวหน้า 

    7     อภิปรายกลุ่มใหญ่
ออนไลน์ 

Zoom พิมลพร ปะการัง   

  10 ส.ค. 64 08.30-12.30 อบรมเชิงปฏิบัติการระบาดวิทยา     4     บรรยายออนไลน์
อภิปราย ถามตอบ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
ศิริกุล พิมลพร 

    13.30-16.30 สัมมนา : โรคที่พบบ่อยในพ้ืนที่และ
ระบาดวิทยาของโรคที่เป็นปัญหา
สำคัญ 

  

  

3     สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่. วันที ่

 

หัวข้อ 
  บร

รย
าย

 
ปฏิ

บัติ
 

สัม
มน

า 
สอ

บ
สอ

บป
ฏิบ

ัติ กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อที่ใช ้ อาจารย์ผ้สอน 
  

  11-13 ส.ค. 
64 

08.30-16.30 จัดทำรายงานระบาดวิทยา ศึกษา
ข้อมูลสุขภาพในระดับนโยบายและ
จัดทำรายงาน  

  2
1 

      สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ เขียน

รายงาน 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

3 16 ส.ค. 64 08.30-12.30 อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
องค์กร SWOT analysis 

    4     บรรยาย อภิปราย
กลุ่มใหญ่ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
สุพิมพ์ พิมลพร 

ปะการัง 
    13.30-16.30 สัมมนา : การวิเคราะห์องค์กรให้

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    3     สัมมนากลุม่ย่อย

ออนไลน์ 
Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

  17-19 ส.ค. 
64 

08.30-16.30 เก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ SWOT   2
1 

      สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ เขียน

รายงาน 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
พิมลพร 

  20 ส.ค. 64 08.30-16.30 สัมมนาประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 โดยนิสิตกลุ่ม 1-2 

    7     อภิปรายกลุ่มใหญ่
ออนไลน์ 

Zoom พิมลพร ปะการัง   

4 23 ส.ค. 64 08.30-12.30 อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนและ
การประเมินผล 

    4     บรรยาย Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
สุนิสา พิมลพร 

ปะการัง 
    13.30-16.30 สัมมนา : การจัดทำแผนปฏิบัติการ

เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
    3     สัมมนากลุม่ย่อย

ออนไลน์ 
Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

  24-27 ส.ค. 
64 

08.30-16.30 ปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT   2
8 

      สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

5 30 ส.ค. 64 08.30-16.30 สัมมนาประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 โดยนิสิตกลุ่ม 3-4 

    7     อภิปรายกลุ่มใหญ่
ออนไลน์ 

Zoom พิมลพร ปะการัง   

  31 ส.ค., 1-
2 ก.ย. 64 08.30-16.30 

วิเคราะห ์SWOT  
  

2
1       

สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

  3 ก.ย. 64 08.30-16.30 รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์
องค์กร 

    7     สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

6 6 ก.ย. 64 08.30-16.30 สัมมนา : การนำงานวิจัยสู่การ
ปฏิบัติงาน 

    7     สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

  7-9 ก.ย. 
64 

08.30-16.30 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ SWOT 
analysis และแผนกลยุทธ์ 

  2
1 

      สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
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สื่อที่ใช ้ อาจารย์ผ้สอน 
  

  10-Sep-64 08.30-16.30 สัมมนาประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4 โดยนิสิตกลุ่ม 5-6 

  7       บรรยายออนไลน์
อภิปราย ถามตอบ 

Zoom พิมลพร ปะการัง   

7 13 ก.ย. 64 08.30-12.30 อบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดสังคม
กับการส่งเสริมสุขภาพ 

    4     สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

    13.30-16.30 สัมมนา : การประยุกต์การหลักการ
ด้านการตลาดสังคมกับโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

    3     สัมมนากลุม่ย่อย
ออนไลน์  

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
รัตติพร พิมลพร 
ปะการัง   

  14-16 ก.ย. 
64 

08.30-16.30 เขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการ
ประยุกต์การหลักการด้านการตลาด
สังคม  

  2
1 

      อภิปรายกลุ่มใหญ่
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

  17 ก.ย. 64 08.30-16.30 สัมมนาประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5 โดยนิสิตกลุ่ม 7-8 

    7     อภิปรายกลุ่มใหญ่
ออนไลน์ 

Zoom พิมลพร ปะการัง    

8 20-23 ก.ย. 
64 

08.30-16.30 สรุปการฝึกปฏิบัติงาน และเตรียม
ข้อมูลเพ่ือนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 

  2
8 

      อภิปรายกลุ่มย่อย
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

  24 ก.ย. 64 08.30-16.31 สัมมนาประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 6 โดยนิสิตกลุ่ม 9-
10 

  7        Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
พิมลพร ปะการัง    

9 27-29 ก.ย. 
64 

08.30-16.30 เตรียมสื่อเพ่ือนำเสนอผลงาน   2
1   

    นำเสนอข้อมูล
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 

  30 ก.ย. 64 08.30-16.30 สอบการฝึกปฏิบัติงาน  
- การวิเคราะห์ SWOT analysis 
- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพของหน่วยงาน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

  

    

    นำเสนอข้อมูล
ออนไลน์ 

Zoom อาจารย์ในแหล่งฝึก 
PC YO PY SW SS 
RK ST AS PS SY 

กำหนดการส่งและรับนิสิต  
วันที ่2 สิงหาคม 2564  - เริ่มฝึกปฏิบัติงาน 
วันที่ 29 กันยายน 2564  - สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน  
วันที่ 30 กันยายน 2564 - สอบปฏิบัติงานออนไลน์ 

1. การวิเคราะห์ SWOT analysis 
2. แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพของหน่วยงาน 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
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3. รายงานหรืองานทีน่ิสิตได้รบัมอบมาย 

ลำดับที ่ รายงานหรืองานที่ได้รบัมอบหมาย กำหนดส่ง 
รายงานเด่ียว 

1 รายงานเด่ียว บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 
1 ครั้ง 

ก่อนสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 

รายงานกลุ่ม 
2 รายงานกลุ่มประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน สัปดาห์

ละ 1 ครั้ง 
ทุกวันจันทร์ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 

3 รายงานข้อมูลพ้ืนฐานและโครงสร้างการบริหารงาน
ของหน่วยงาน  

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

4 รายงานนโยบายด้านสุขภาพที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
และข้อมูลสุขภาพในระดับนโยบาย 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

5 รายงานระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของโรคในพ้ืนที่  ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

6 รายงานการวิเคราะห ์SWOT analysis แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพสำหรับ 1 กลยุทธ์ 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

7 อ่านงานวิจัยเพ่ือค้นหากิจกรรมด้านสุขภาพที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์การหลักการ
ด้านการตลาดสังคม   

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

10 รายงานสรุปประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 
 

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต 
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติงาน ให้นิสิตนำเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก        

การฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะ 
- อาจารย์ชี้นำให้เห็นถึงความสำคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทำงานในอนาคต 
- การนำผลการประเมินของนิสิต มาวิเคราะห์และทวนสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานให้กับ

นิสิตรุ่นต่อไป 
- สนับสนุนให้นำประเด็นปัญหาที่พบในการฝึกปฏิบัติงานมาเป็นกรณีศึกษา หรือเป็นข้อมูลสำหรับ               

การทำวิจัยต่อไป 
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พเิศษในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
- จัดกิจกรรมตารางการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
- ปฐมนิเทศเพ่ือแนะนำสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
- แนะนำ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ที่สามารถนำมาใช้เพื่อการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 
- แนะนำบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน 
- ให้คำแนะนำในขณะที่นิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
- ติดตามความก้าวหน้าของการฝึกปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลการทำงานของนิสิตและรายงานผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นิเทศ 
- การวางแผนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
- ประชุมช้ีแจงอาจารย์นิเทศแต่ละกลุ่มให้ทราบการปฏิบัติงานเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการฝึก

ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและการประเมินผล 
- การเตรียมเอกสาร ดังน้ี 

- ตารางฝึกปฎิบัติงานภาคสนามและตารางนิเทศงาน 
- คู่มือการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสำหรับนิสิต อาจารย์และอาจารย์นิเทศ 
- เอกสารประกอบการฝึกปฎิบัติงานภาคสนาม ได้แก่ แบบบันทึกต่างๆ แบบประเมิน

โครงการ  
- แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 
- ใบบันทึกรายช่ือนิสิตเพ่ือเป็นหลักฐานการฝกึปฎิบัติงาน 

- ติดต่อประสานงานเพ่ือเตรียมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดไกล้เคียง และนัดหมายการปฐมนิเทศและการ
ประเมินนิสิต 

- ปฐมนิเทศนิสิตและอาจารย์นิเทศ 
- ให้คำปรึกษานสิิตระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
- จัดประชุมเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศแนะนำนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม และแจกคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน 
- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ  

8. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนนุที่ต้องการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/   
สถานประกอบการ 

- แหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
1. การกำหนดสถานท่ีฝึก 

ผู้ประสานงานรายวิชาคัดเลือกโรงพยาบาลที่จะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โดยเป็นโรงพยาบาล 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีความพร้อมในด้านกิจกรรมที ่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. การเตรียมนิสติ 

จัดปฐมนิเทศและแจกคู่มือ ก่อนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 2 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดสัมมนาเพื่อทบทวนความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ  
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิทศ 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกิจกรรมระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงานวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แจกตารางการนิเทศและคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึก
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4. การเตรียมอาจารย์พเิศษในสถานท่ีฝึก 

จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกิจกรรมระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงานวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แจกคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และบอก
หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ 
5. การจัดการความเส่ียง 

- ประสานงานกับอาจารย์ที่ดูแลนิสิตในสถานที่ฝึกอย่างต่อเน่ือง 
- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงานและหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ดูแลนิสติและนิสิต 
-  

หมวดที่ 6 การประเมินนักศกึษา 
1. หลักเกณฑ์การประเมิน 

‐ การฝึกปฏิบัติงาน    ร้อยละ 60 
1) พฤติกรรมและบุคลิกภาพ    ร้อยละ  20 
2) การฝึกปฏิบัติงาน  ร้อยละ  40 

‐ รายงานการฝกึปฏิบัติงานรายบุคคล  ร้อยละ 5 
‐ รายงานการฝกึปฏิบัติงาน (รายงานกลุ่ม) ร้อยละ 15 
‐ การนำเสนอผลงานหลังการฝึกปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 

2. กระบวนการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 
ในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตจะได้รับการประเมินในส่วนของคุณภาพการฝึกปฏิบัติงานโดย

อาจารย์นิเทศแหล่งฝึกและอาจารย์สาขาวิชาฯ ร่วมกันพิจารณาจากการปฏิบัติงานของนิสิตหากผลการประเมิน
มีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์นิเทศกับอาจารย์ประจำสาขาฯ ประชุมหารือกัน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการฝึกงานของนิสิต เพ่ือหาข้อสรุป  
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ข้อกำหนดในการประเมิน 
 นิสิตต้องได้รับการประเมินด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ  โดยต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะ
ได้รับการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในส่วนอ่ืนๆ โดยการประเมินประกอบด้วย 

1. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีจรรยาบรรณ ได้แก่ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีความเสียสละ เข็มแข็ง อดทน ปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกต้อง 

2. การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบความ
ตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน 

3. ภาวะผู้นำและการพัฒนาตนเอง ได้แก่ ความกล้าแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนการใช้แหล่งความรู้ได้อย่างเหมาะสม การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

4. ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาไทยและ/หรืออังกฤษ
ในการสื่อสารกับประชาชน ผู้ร่วมงาน และอาจารย์          

5. บุคลิกภาพ ได้แก่การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย/ถูกระเบียบกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ควบคุม
อารมณ์ได้เหมาะสม การวางตัว และการมีมนุษยสัมพันธ์     
การพิจารณาให้เกรด 

1. จะสอบผ่านได้ต้องได้รับการประเมินผลได้คะแนนระดับขั้นไม่ต่ำกว่า “C” 
2. นิสิตต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 250 ช่ัวโมง 
3. ตัดสินผลโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ โดยการนำคะแนนที่ได้ มาแปลงเป็นร้อยละ เพ่ือใช้ในการกำหนดเกรด 

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

 4. ถ้าไม่ผ่านการประเมิน จะต้องฝึกปฏิบัติงานเพ่ิมตามที่อาจารย์ผู้ประเมินกำหนด โดยไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษต่อการประเมินนสิิต 

ประเมินพฤติกรรมของนิสิตและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์นิเทศทั้งระหว่างการฝึกและสิ้นสดุ
การฝึก 
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนกัศึกษา 

ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พิเศษรวบรวมผลการประเมินเพื่อการตัดเกรด และ
นำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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5. การสรปุผลการประเมินที่แตกต่าง 
หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์นิเทศกับอาจารย์ประจำสาขาฯ ประชุมหารือกัน 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการฝึกงานของนิสิต เพ่ือหาข้อสรุป 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
2. ประเมินจากบันทึกการเข้าฝึกปฏิบัติงาน การส่ง
งานที่ได้มอบหมาย  

10 

2. ด้านความรู้ 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดย
เพ่ือน และอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

20 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 

20 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 10 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  1. ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 30 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เก่ียวข้องต่อไปนี้ 
1.1 นิสิต 
 จัดให้นิสิตตอบแบบประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 การสัมมนาสรุปและวิเคราะห์คุณภาพการฝึกปฏิบัติงาน 
1.2 อาจารย์พิเศษหรือผู้ประกอบการ 
 ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบถามโดยวาจา 
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
 ประเมินคุณภาพของรายงานและการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 
1.4  อ่ืนๆ  เช่น  บัณฑิตจบใหม่ 
  ติดตามความความก้าวหน้าในการทำงานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสำรวจสอบถาม

จากผู้ประกอบการและบัณฑิต 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

2.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนิสิตอาจารย์ และผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.3 เสนอการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงาน 

3. การปรับปรงุฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
3.1 จัดอบรมความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพในพ้ืนที่ 
3.2 บูรณาการกับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 
3.3 การสร้างช่องทางและจัดแผนการสื่อสารสำหรับอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงานและอาจารย์นิเทศ 
3.4 อภิปรายร่วมกับนิสิตและอาจารย์เพ่ือปรับกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานออนไลน์ให้เหมาะสม 
3.5 อาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

รับทราบปัญหาอุปสรรคและทำความเข้าใจร่วมกันในแต่ละกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงาน 
3.6 เพ่ิมคำอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมที่มอบหมายบน moodle ให้นิสิตสามารถทบทวนระหว่าง

การฝึก 
3.7 สร้างช่องทางให้นิสิตปรึกษากับอาจารย์ตลอดการฝึกปฏิบัติงาน 


