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มคอ.4 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศกึษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สส325 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 1 
HPX325 Health Promotion Practice 1 

2. จำนวนหน่วยกิต  หรือจำนวนชั่วโมง 
 3(0-21-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ) 
ประเภทรายวิชา  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทธกร  บุบผัน อาจารย์ผู้ประสานงาน คนที่ 1 
อาจารย์ ดร.พิมลพร  เชาวน์ไวพจน์ อาจารย์ผู้ประสานงาน คนที่ 2 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 

6. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
15 กันยายน 2564 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 

‐ เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านสุขภาพ 

‐ เพ่ือให้นิสิตได้เช่ือมโยงความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดกับการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

‐ เพ่ือให้นิสิตเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนำความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพมาใช้ในการ
ทำงาน 

‐ เพ่ือฝึกประสบการณ์กับการสถานการณ์จริงในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  
‐ เพ่ือฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ร่วมกับสหวิชาชีพ เข้าใจชีวิตการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และ

วัฒนธรรมองค์กร 
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‐ เพ่ือผึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
‐ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา 
‐ เพ่ือเตรียมความพรัอมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักาะอาชีพและทักาะการเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภ์าคสนาม 
เพ่ือบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติงาน ให้มีรูปแบบ และเน้ือหาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

ประสบการณ์ภาคสนาม รวมทั้งอาจารย์ผู้นิเทศ อาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน อาจารย์ผู้สอบ และนิสิต 
เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติงาน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน และอาจารย์สามารถ
มอบหมายงาน ติดตามประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนิสิตสามารถบรรลุผลเรียนรู้
ตามท่ีกำหนด 
3. ผลการเรียนรู้รายวิชา 

CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 เช่ือมโยงความรู้ที่ เก่ียวข้องทั้ งหมดกับการส่ งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองความต้องการของบุคคลและชุมชน 
PLO1, 2, 4 

CLO2 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและความต้องการของประชาชน PLO 3, 6 
CLO3 ออกแบบกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชนประชาชน PLO1, 2,11 
CLO4 แสดงขั้นตอนการเย่ียมบ้านประชาชน PLO 3, 7 
CLO5 อธิบายกระบวนการทำงานของแหล่งฝึก PLO3, 8 

 
 

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู ้
 

 
 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.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 325 
ปฏิบัติงาน
การส่งเสริม
สุขภาพ 1 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา  
 

1. ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพในการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกปฏิบัติงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝึกปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริย 
ธรรม และจรรยาบรรณ 
2. ประเมินจากบันทึกการเขา้ 
ฝึกปฏิบัติงาน การส่งงานที่ได้
มอบหมาย 

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

1. มอบหมายงานกลุ่มในร่วมกัน
กับเพื่อน 

1. ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงาน
สังเกตพฤติกรรมระหว่างการ
การฝึกปฎิบัติงาน 

3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
- 

 
- 

 
2. ความรู ้

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป - - 

2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร ์
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
และการนำเสนอ 
2. การฝึกปฏิบั ติงานด้านการ
ส่งเสริมสุชภาพตามที่กำหนดไว้ 
3. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ 
4 . การมอบหมาย ให้ จั ดท ำ
รายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝึกปฏิบั ติงานโดยเพื่อน  และ
อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน 

3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระ 
สำคัญของศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ สามารถนำความรู้ไป 
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

1. การฝึกปฏิบั ติงานด้านการ
ส่งเสริมสุชภาพตามที่กำหนดไว้ 
2. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝึกปฏิบั ติงานโดยเพื่อน  และ
อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากคุณภาพของการ
จัดทำโครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
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4. สามารถพฒันาความรู้และทักษะ 
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างต่อ 
เนื่อง 

1. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ 

 

2. ประเมินจากคุณภาพของการ
จัดทำโครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์  
  

1. มอบหมายให้เรียนรู้ชุมชนโดย
ใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น 
2.มอบหมายให้ จัดทำรายงาน
กลุ่ม/รายบุคคล 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

2. สามารถคิดอย่างเปน็ระบบและ
แก้ไขปัญหาได้ 

1. ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. มอบหมายให้ จัด โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่ อแก้ปัญหา
สุขภาพในชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

3. สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใชค้วามรู้ 
เป็นฐาน 

1. มอบหมายให้เรียนรู้ชุมชนโดย
ใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น 
2.มอบหมาย ให้ จั ด โค รงก าร
ส่งเสริมสุขภาพเพื่ อแก้ปัญหา
สุขภาพในชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

- - 

5. สามารถศึกษา ค้นคว้า และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่
หลากหลาย 

1. มอบหมายให้วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานของแหล่งฝึกงาน  
2 . มอบหมายงาน ให้ ค้ น ค ว้ า
เพิ่มเติมในการจัดทำโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ  

1. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ 
ฝึกปฏิบัติงาน 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถทำงานร่วมกับผูอ่ื้นทั้ง 
ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

1. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิต
ได้มีการทำงานในบทบาทผูน้ำ
และผู้ตาม ได้แก่ สัมมนาและ
อภิปรายร่วมกัน 
 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การปฏิบัติ (พฤติกรรมการ
ทำงานเป็นทีมและความ
รับผิดชอบ) โดยเพื่อน และผู้
ควบคุมปฎิบัติงาน 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1. เลือกประเด็นที่เป็นปัญหา
สังคมและสิง่แวดล้อมที่เก่ียวข้อง
กับด้านสุขภาพให้นสิิตเรียนรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
พร้อมทั้งกระตุ้นใหค้ิดหาวิธีที่จะมี
ส่วนร่วมรบัผดิชอบใน การ
แก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจาก ตัวนิสิต
เอง 

1. ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตระหว่างการ
สัมมนาและอภิปรายร่วมกัน 
 

3. สามารถปรบัตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ 

1. มอบหมายงาน/หนา้ที่
รับผิดชอบในการส่งเสริมสขุภาพ
โดยปฏิบัติงานเปน็สมาชิกทีม
สุขภาพของหน่วยงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมิน
การฝึกปฏิบัติงาน 

4. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

1. มอบหมายงานให้ทำรายงาน
และเตรียมข้อมูลเพ่ือการนำเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน 

1. ประเมินรายงานและการนำเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เ พ่ื อ ให้ เข้ า ใจ อ งค์ ค วาม รู้  ห รื อ
ประเด็นปัญหา 
   

1. มอบหมายให้ศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานของชุมชนและการ
วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพและ
นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากแบบประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงาน 

2. ส าม ารถสื่ อ ส า ร ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

1. การให้ข้อมูลด้านสขุภาพกับ
กลุ่มคนท่ีหลากหลาย 

1. ประเมินจากแบบประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงาน 
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2. มอบหมายให้ส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงพยาบาล โรงเรยีน และ
ชุมชน 

 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีใน  การ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก
ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. มอบหมายงานให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เตรียมข้อมูลเพ่ือนำเสนอ 
2. การส่งรายงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

1. สังเกตจากการส่งงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชพี  

6.1 ทักษะด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพทีต้่องการพัฒนา 

6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ 
หรือการฟืน้ฟสูุขภาพแบบเป็น
องค์รวมโดยประยุกต์ศาสตรแ์ละ
ศิลปท์ี่เก่ียวขอ้งให้เหมาะสมกับ
นโยบายสาธารณสขุ สภาพ
เศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม    

1. มอบหมายให้ปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น
ในโรงพยาบาล โรงเรยีน และชุมชน 

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 
 

2. มีทักษะในการบริหารจัด         
การงานสขุภาพและการทำงาน
เป็นทีมร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

1. มอบหมายให้ปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น
ในโรงพยาบาล โรงเรยีน และชุมชน 
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติงาน 

 

 
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์และการวินิจฉัยสุขภาพชุมชน การจัดลำดับ

ความสำคัญของปัญหาสุขภาพ การจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
การควบคุม กำกับและประเมินผลการดำเนินงาน ฝึกทักษะการบำบัดโรคเบ้ืองต้นตามขอบเขตที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ
ให้บริการในด้านต่างๆ ตามบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
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2. กิจกรรมของนสิิต 
 2.1 การเตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตต้องมีการเตรียมตัวดังน้ี 

1. การสัมมนาเพ่ือประมวลความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การนำความรู้ทางการส่งเสริมสุขภาพ
และวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง มาเป็นพ้ืนฐานในการประยุกต์เพ่ือการทำงาน 

2. เรียนรู้ ทำความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทำงานของ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 

3. จัดกลุ่มและเลอืกแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
4. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดและข้อกำหนดก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่   

- วัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติงาน  

- ระเบียบ ข้อบังคับในการฝึกปฏิบัติงาน  

- รายละเอียดของการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม  

- การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 
  2.2 การฝึกปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพนิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างต่อเน่ืองจน
ครบจำนวนช่ัวโมงที่ระบุตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคลากรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดย
กำหนดให้นิสิตศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารจากบุคลากรใน
แหล่งฝึกงาน เพ่ือทราบข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน  

2. ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ผ่านการเขียนรายงานประจำวัน 
และการลงเวลาทำงาน 

3. เรียนรู้การทำงานของแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การสังเกต
และสอบถาม เช่น 

3.1 การคัดกรองโรคและการส่งต่อผู้ป่วย 
3.2 การสอบสวนโรค 
3.3 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
3.4 การบันทึกข้อมูลในระบบ 
3.5 การทำหัตถการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
3.6 จัดกิจกรรม/นิทรรศการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/เครือข่ายสุขภาพ 

4. ประเมินสุขภาพประชาชน  
5. ให้ความรู้ด้านสุขภาพประชาชน  
6. ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน  
7. จัดโครงการ/นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน  
8. การจัดทำแผนการสอน  
9. จัดทำคู่มือหัตถการ และการบันทึกหัตถการ 
10. เย่ียมบ้านประชาชน  
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2.3 สรุปผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน 
 นิสิตนำเสนอประเด็นสถานการณ์สุขภาพในชุมชนจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา การ
ประมวลข้อมูล การจัดการแก้ปัญหา และการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ/นวัตกรรมได้ ตลอดจนการสรุป
ประเด็นที่สำคัญและมีประโยชน์ เพ่ือการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยการบูรณาการประสบการณ์ในชุมชน
กับองค์ความรู้ในท้องถิ่น และองค์ความรู้เชิงทฤษฎีในสาขาการส่งเสริมสุขภาพและสาขาที่เก่ียวข้อง 

2.4 แผนการฝึกปฏิบัติงาน 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กำหนดการ/รายละเอียด อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 

4 ม.ค. 65 

(ผ่านระบบ 
Online) 

ปฐมนิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดและข้อกำหนดก่อนออกฝึก
ปฏิบัติงาน 

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

3 ช้ีแจงรายละเอียดและ
ข้อกำหนดก่อนออกฝึก
ปฏิบัติงาน 
ช้ีแจงรายละเอียดการ
จัดทำรายงานระหว่างฝึก
ปฏิบัติงาน 

อ.ดร.ภัทธกร  

5 ม.ค. 65 

(ผ่านระบบ 
Online) 

- สัมมนาประมวลความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  เครื่องมือ 
7 ช้ิน  การเย่ียมบ้าน 

6 จัดกิจกรรมกลุม่ย่อย
ทบทวนเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 

อ.ปิยนุช 
อ.ดร.ภัทธกร  

6 ม.ค. 65 

(ผ่านระบบ 
Online) 

- ทบทวนเน้ือหาการใช้ยาในโรคเรื้อรัง และจดัทำแหล่ง
สืบค้นเรื่องยาเพ่ือให้นิสิตสืบค้นเก่ียวกับการใช้ยา 
- ทบทวนเน้ือหาหัตถการ และการรักษาเบ้ืองต้น 

6 แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับอาจารย์ บุคลากรและ
นิสิต 

อ.ดร.พิมลพร 
อ.ดร.ภัทธกร  

1 

10-14 ม.ค. 
65 

 

- ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ส่งรายงานวันจันทร์ 
17 ม.ค. 65  
- เรียนรู้ระบบการทำงานของหน่วยงาน 
-จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงาน ส่งรายงานวันจันทร์ 17 
ม.ค. 65 
-คณาจารย์ในสาขานิเทศการฝึกปฎิบัติงานร่วมกับอาจารย์
ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดการปฏิบัติงานวันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 65 

35 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์
ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กำหนดการ/รายละเอียด อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

2 

17-21 ม.ค. 
65 

 

 - ดำเนินกิจกรรมตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
- บันทึกข้อมูลประจำวันในระบบ Hosxp จำนวน100 ราย 

และสรุปข้อมลูส่งส่งวันจันทร ์21 ก.พ. 65 
-จัดทำแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้มารับบริการ
ใน รพสต. (รายงานเด่ียว)ส่งวันจันทร์ 24 ม.ค. 65 
-จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงาน ส่งวันจันทร์ 24 ม.ค. 65 

35 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์
ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน 

3 

24-28 ม.ค. 
65 

 

- ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
-ประเมินสุขภาพประชาชน คนละ 30 ราย ส่งรายงานวัน
จันทร์ 31 ม.ค. 65 
- ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือ7 ช้ิน 
-เย่ียมบ้านประชาชนคนละ 2 ราย สง่รายงานวันจันทร์ 31 
ม.ค. 65 
-จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งรายงานวันจันทร์ 31 
ม.ค. 65 

35 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์
ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน 

4 

31 ม.ค.-4 
ก.พ. 65 

 

- ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ศึกษาบริบทชุมชน 1 หมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน (ต่อ) 
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้มารับบริการใน รพสต. 
-จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 7 ก.พ. 65 

35 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์
ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน 

5 

7-11 ก.พ. 65 

 
 

- ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
-ทำรายงานบริบทชุมชน 1 หมู่บ้านโดยใช้เคร่ืองมือ 7 ช้ิน
ส่งวันจันทร์ 14 ก.พ. 65 
-จัดทำแผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับการติดตาม
เย่ียมบ้านผู้ป่วยเดิม 1 ราย สง่วันจันทร์ 14 ก.พ. 65 
-จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 14 ก.พ. 65 

35 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์
ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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14-18 ก.พ. 
65 

 

- ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
- เขียนโครงการจัดโครงการ/นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ

แก้ไขปัญหาสขุภาพของชุมชน 1 โครงการ สง่วันจันทร์ 
21 ก.พ. 65 
-ติดตามการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเดิม 2 ราย และให้ความรู้1 
ราย ตามแผนที่วางไว้ ส่งรายงานการติดตามเย่ียมบ้าน 
ส่งวันจันทร์ 21 ก.พ. 65 
- จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 21 ก.พ. 65 

35 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์
ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กำหนดการ/รายละเอียด อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
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21-25 ก.พ. 
65 

 

- ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดโครงการจัดโครงการ/นวัตกรรมส่งเสริมสขุภาพเพ่ือ

แก้ไขปัญหาสขุภาพของชุมชน ตามท่ีจัดทำโครงการ 
จัดทำเล่มสรปุโครงการ ส่งเม่ือกลับคณะ 
-จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 28 ก.พ. 65 

35 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์
ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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28 ก.พ. -4 
มี.ค. 65 

- ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
-จัดทำคู่มือหัตถการคนละ 1 เรื่อง ส่งวันจันทร์ 7 มี.ค. 65 
-จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 7 มี.ค. 65 

35 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์
ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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7-11 มี.ค. 65 

- ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
-จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 14 มี.ค. 65 
- จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงานส่งวันจันทร์ 14 มี.ค. 65 
- คณาจารย์ในสาขาสอบการฝึกปฎิบัติงานผ่านช่องทาง

ออนไลน์ร่วมกับอาจารย์ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานวันพุธ 
9 มี.ค. 65 

35 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึก อาจารย์-
ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน 
-อาจารย์
ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน 

16 มี.ค. 65 สรุปการฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 1 3 
 

อ.ดร.ภัทธกร 

 
กำหนดการส่งและรับนิสิต  

วันที่ 10 มกราคม 2565  – ส่งไปฝึกปฏิบัติงาน 
วันที่ 9 มีนาคม 2565  – สอบการฝึกปฎิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมกับอาจารย์
    ควบคุมการฝึกปฎิบัติงาน 

1. นำเสนอเครื่องมือ 7 ช้ิน  
2. นำเสนอโครงการ/นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือแก้ไข

ปัญหาสุขภาพของชุมชนและผลการดำเนินงาน 
วันที่ 11 มีนาคม 2565  – สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
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3. รายงานหรืองานทีน่ิสิตได้รบัมอบมาย 
ลำดับที ่ รายงานหรืองานที่ได้รบัมอบหมาย กำหนดส่ง 

1 บันทึกกิจกรรมประจำวัน ทุกวันจันทร์ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 

2 ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

3 แผนการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

4 รายงานประเมินสุขภาพประชาชน ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

5 การศึกษาบริบทของชุมชนโดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

6 โครงการ/นวัตกรรมส่งเสริมสขุภาพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

7 รายงานการเย่ียมบ้าน ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

8 คู่มือหัตถการ ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

9 บันทึกการเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

10 บันทึกข้อมูลประจำวันในระบบ Hosxp  ระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตาม
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

 
4. การนิเทศ ติดตามผลการเรยีนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนสิิต 

- แต่งต้ังอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของแหล่งฝึก เพ่ือทำหน้าที่ในตรวจติดตามการปฏิบัติงาน การ
ลงนามในบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของนิสิต และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 

- อาจารย์ช้ีนำให้เห็นถึงความสำคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ที่มีต่อการทำงานในอนาคต 

- จัดประชุมผู้เก่ียวข้องในการฝึกปฏิบัติงาน ให้นิสิตนำเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะ 

- การนำผลการประเมินของนิสิต มาวิเคราะห์และทวนสอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานให้กับ
นิสิตรุ่นต่อไป 

- สนับสนุนให้นำประเด็นปัญหาที่พบในการฝกึปฏิบัติงานมาเป็นกรณีศึกษา หรือเป็นข้อมลูสำหรับการ
ทำวิจัยต่อไป 
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พเิศษในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
1. ปฐมนิเทศเพ่ือแนะนำสถานทีฝ่ึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงาน 
2. แนะนำ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในสถานทีฝ่กึปฏิบัติงาน ที่สามารถนำมาใช้เพ่ือการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 
3. แนะนำบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน 
4. มอบหมายงานที่กำหนดไว้ในแผนการฝึกปฏิบัติงาน และงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น 

งานพัฒนาทักษะส่วนบุคคล งานพัฒนาระบบและเคร่ืองมือการบริหารจัดการด้านสุขภาพ งาน
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง งานสร้างมาตรการทางสังคม หรืองานอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสม 

5. ควบคุมให้นิสิตปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
6. ติดตามความก้าวหน้าของการฝึกปฏิบัติงานและให้คำแนะในขณะที่นิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
7. ลงนามรับรองการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในแบบฟอร์มที่กำหนดให้สัปดาห์ละคร้ัง เพ่ือตรวจสอบ

ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของหลักสูตร  
8. ลงนามรับรองในบันทึกการฝกึปฏิบัติงานประจำวันของนิสิตสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน นิสิตจะนำสง่อาจารย์นิเทศเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน  
9. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานลงในแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน ปิดผนึกมอบให้กับนิสิต เพ่ือนำส่ง

คณะกายภาพบำบัดเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นิเทศ 

1. วางแผนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
2. ประชุมช้ีแจงอาจารย์นิเทศแต่ละกลุ่มให้ทราบการปฏิบัติงานเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการฝึก

ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและการประเมินผล 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ของนิสิต 
4. เตรียมเอกสาร ดังน้ี 

1. ตารางฝึกปฎิบัติงาน 
2. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิต อาจารย์และอาจารย์นิเทศ 
3. เอกสารประกอบการฝึกปฎิบัติงาน ได้แก่ แบบบันทึกต่างๆ แบบประเมินโครงการ  
4. แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 
5. ใบบันทึกรายช่ือนิสิตเพ่ือเป็นหลักฐานการฝกึปฎิบัติงาน 

5. ติดต่อประสานงานเพ่ือเตรียมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน  
6. ให้คำปรึกษานสิิตระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
7. ตรวจสอบและประเมินผลรายงานของนิสิตตลอดการฝึกปฏิบัติงาน 
8. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของนิสิตให้ครบตามกำหนด 
9. จัดทำสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 
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10. พิจารณาจัดการฝึกปฏิบัติงานซ่อมเสรมิให้นิสิตเพ่ิมเติม เพ่ือชดเชยเวลาในการฝึกปฏิบัติงานในกรณี
ที่นิสิตไม่สามารถฝึกปฏิบัติงานได้ตามท่ีกำหนดไว้ในรายวิชาการเตรียมการในการแนะแนวและ
ช่วยเหลือนักศึกษา 

7. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนนุที่ต้องการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/   
สถานประกอบการ 

- ที่พักสำหรับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
- แหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 
-  

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 
1. การกำหนดสถานท่ีฝึก 

ผู้ประสานงานรายวิชาคัดเลือกโรงพยาบาลท่ีจะเป็นสถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน โดยเป็นโรงพยาบาลอำเภอ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ที่มีความพร้อมในด้านกิจกรรมที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 
2. การเตรียมนิสติ 

จัดปฐมนิเทศและแจกคู่มือ ก่อนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 1 สัปดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดสัมมนาเพ่ือทบทวนความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ  
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิทศ 

จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกิจกรรมระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงานวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แจกตารางการนิเทศและคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึก
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
4. การเตรียมอาจารย์พเิศษในสถานท่ีฝึก 

จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกิจกรรมระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงานวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แจกคู่มือการนิเทศของรายวิชาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และบอก
หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ 
5. การจัดการความเส่ียง 

- ประสานงานกับอาจารย์ที่ดูแลนิสิตในสถานที่ฝึกอย่างต่อเน่ือง 
- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงานและหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ดูแลนิสติและนิสิต 
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศกึษา 
 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
1.1 การฝึกปฏิบัติงาน     60% 
1.2 รายงานการฝึกปฏิบัติงาน (กลุ่ม)   10% 
1.3 รายงานการฝึกปฏิบัติงานรายบุคคล  10% 
1.4 การสอบฝึกปฏิบัติงาน    20% 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
- แบบประเมินผลการดำเนินงานโดยอาจารย์นิเทศ 
- แบบประเมินผลการดำเนินงานโดยอาจารย์ 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษต่อการประเมินนสิิต 
ประเมินพฤติกรรมของนิสิตและผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์นิเทศทั้งระหว่างการฝึกและสิ้นสุดการฝึก 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนกัศึกษา 
ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พิเศษรวบรวมผลการประเมินเพ่ือการตัดเกรด และ

นำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5. การสรปุผลการประเมินที่แตกต่าง 

หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมิน อาจารย์นิเทศกับอาจารย์ประจำสาขาฯ ประชุมหารือกัน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการฝึกงานของนิสิต เพ่ือหาข้อสรุป 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เก่ียวข้องต่อไปนี้ 
1.1 นิสิต 

จัดให้นิสิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและ
ประเมินความสำเร็จของการเตรียมความพรัอมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและการ
ทำงาน 

1.2 อาจารย์พิเศษหรือผู้ประกอบการ 
ประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบถามโดยวาจา 

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
ประเมินคุณภาพของรายงานและการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 

 1.4  อ่ืนๆ  เช่น  บัณฑิตจบใหม่ 
   ติดตามความความก้าวหน้าในการทำงานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสำรวจสอบถามจาก
ผู้ประกอบการและบัณฑิต 
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2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 2.1  รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนิสติอาจารย์ และผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 
 2.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.3  เสนอการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงาน 
 
 


