คูมือการศึกษา

รายวิชา สภ 452 ปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
สําหรับนิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ ชั้นปที่ 4

สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปการศึกษา 2561
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สารบัญ
หนา

วิสัยทัศนพันธกิจคานิยมองคกรสมรรถนะหลักปรัชญาของหลักสูตร
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
รายละเอียดรายวิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
ผลการเรียนรูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คําชี้แจงการปฏิบัติสําหรับอาจารยควบคุมการฝกปฏิบัติงาน
คําชี้แจงการปฏิบัติสําหรับอาจารยผูนิเทศ
ระเบียบและขอปฏิบัติสําหรับนิสิตฝกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด
การบริหารจัดการกระบวนวิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน
รายละเอียดสถานที่ฝกปฏิบัติงาน
เกณฑการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานวิชาการสงเสริมสุขภาพ
ภาคผนวก ก:แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ข:ใบลงเวลาการฝกปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ค:แบบฟอรมรายงานระหวางปฏิบัติงาน
1. แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน
2. รายงานขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
3. รายงานขอมูลสุขภาพในระดับนโยบายของพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
4. รายงานสรุปการประชุมสัมมนา
5. รายงานแผนการตลาดสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
6. รายงานการวิเคราะหSWOT แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานสุขภาพ
ภาคผนวก ง : ประกาศคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ระเบียบการแตงกาย ของนิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ
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คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิสัยทัศน:
เปนองคกรชั้นนําที่ผลิตนักกายภาพบําบัดและนักสงเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับเอเชีย
พันธกิจ:

จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศในการดูแลสุขภาพของประชาชน

คานิยมองคกร:
มุงมั่น สามัคคี จิตอารี คลองตัว มีความเปนสากล
P-THAI (Perseverance, Teamwork, Hospitality, Agility, Internationalization)
สมรรถนะหลัก:
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรูดวยตนเองสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ใชหลักฐานเชิงประจักษใน
การดูแลสุขภาพประชาชน
ปรัชญาของหลักสูตร :
มุ งมั่ น ผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความรู ความสามารถ มี ทักษะปฏิ บัติการสงเสริม
สุขภาพ มี ทักษะการสื่ อสารและวางแผนบริห ารจัดการงานสงเสริมสุขภาพตามมาตรฐานวิช าการและ
วิชาชีพ มีความเปนผูนํา ทํางานรวมกับสหวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและประเทศชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร(Expected learning outcomes)
1. ประเมินปจจัยดานชีววิทยา สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมาย ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอสุขภาพประชาชน
2. อธิบายแนวคิด หลักการภาวะทางสุขภาพโดยใชความรูทางวิทยาศาสตร
3. คัดเลือกขอมูลและใชในการสื่อสารกับทีมสุขภาพ หนวยงานดานสุขภาพและประชาชน
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสงเสริมสุขภาพเพื่อการสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล และการสื่อสาร
5. ใชทักษะการบริหารจัดการในการดําเนินงานดานสุขภาพ
6. ใชความรูเรื่องแนวคิดและทฤษฎีดานสุขภาพและทักษะการวิเคราะหสถานการณเพื่อการวางแผน การ
นําไปปฏิบัติ และการประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพ
7. แสดงขั้นตอนการดูแลสุขภาพประชาชนในทุกระดับโดยประยุกตความรูที่เกี่ยวของ
8. ใชทักษะการเปนผูนํา และการทํางานเปนทีม โดยวิธีการสื่อสาร การประสานความรวมมือ และการ
ปรึกษาหารือกับทีมสุขภาพ
9. ประยุกตแนวคิดปฏิบัติการโดยใชหลักฐานเชิงประจักษในการออกแบบโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ
10. แสดงความสามารถในประเมินคางานวิจัย การใชหลักการวิจัยในการออกแบบการวิจัยและดําเนินการ
วิจัยดานสุขภาพ เพื่อพัฒนางานสงเสริมสุขภาพ หรือนวัตกรรม
11. พัฒนา/ออกแบบกิจกรรม โครงการ นวัตกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชน
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ระยะเวลาเรียน

8 สัปดาห

ผูเรียน

นิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ ชั้นปที่ 4

คณาจารยผูสอน

1. บุคลากรของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนอาจารยพิเศษของ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารยสาขาการสงเสริมสุขภาพ

ผูประสานงานวิชา

1. อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
2. อาจารย ดร. ปะการัง ศรีมี

เจาหนาที่ฝายวิชาการ

คุณกรกรรักษ ธรรมลังกา

คําอธิบายรายวิชา
ฝกทักษะการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพโดยการประยุกตใชเนื้อหาวิชาทั้งหมดในการศึกษาและฝก
ปฏิบัติงานจริงในสถานที่ที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมสุขภาพดานการกําหนดนโยบายและการวางแผนและ
บริหารจัดการ มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานกับ
ผูอื่นได นําความรูดานการสงเสริมสุขภาพที่ไดจากประสบการณมาสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณและ
วิเคราะห ป ญหาด านสุ ขภาพรวมกั บ ผูเชี่ย วชาญ เพื่ อสรางและ/หรือพั ฒ นาองคความรูดานการส งเสริม
สุขภาพใหเหมาะสมกับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
วัตถุประสงคของรายวิชา
การจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารงานส งเสริ ม สุ ข ภาพ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให นิ สิ ต มี
ความสามารถ ดังนี้
1. บูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมดทั้งดานการสงเสริมสุขภาพและศาสตรที่เกี่ยวของ ใน
การดูแลสุขภาพประชาชน โดยเนนการศึกษาและวิเคราะหนโยบายและแผนดานสุขภาพ
และการวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร การประยุก ตการตลาดเพื่อสั งคมในงาน
สงเสริมสุขภาพ
2. ประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริงในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
3. การวิเคราะหปญหาสุขภาพ และวางแผนงานเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน
4. ใชกระบวนการสงเสริมสุขภาพในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน
5. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวใหสามารถทํางานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา
3

ผลการเรียนรูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ ง
พัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

1. มี คุ ณ ธรรม จ ริ ย ธรรม แ ล ะ 1. อาจารย ผู ส อน ให ค วาม รู เ รื่ อ งคุ ณ ธรรม 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิ ช าการและ ปฏิ บั ติ ง าน ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
วิชาชีพในการเตรียมความพรอมกอนฝกปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณ
2. ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการฝ ก ปฏิ บั ติ งาน และการทํ ากิ จ กรรมต างที่
กําหนดให
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ 1. กํ าหนดระเบีย บการฝ ก ปฏิบั ติ งานและเกณฑ 1. ประเมิ น จากบั น ทึ ก การเข า ฝ ก
สั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและข อ การประเมิ นด านความรับ ผิด ชอบตอ ตนเองและ ปฏิบัติงาน การสงงานที่ไดมอบหมาย
บังคับตางๆ ขององคกรและสังคม สังคมในการฝกปฏิบัติงาน
3. เคารพ สิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ งค วาม 1. จั ด กิ จ กรรมการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ งทํ า งาน 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
คิดเห็นของผูอื่น
รวมกับผูอื่นเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงบทบาท ปฏิ บั ติ ง านโดยเพื่ อ น และอาจารย
การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน
4. เป น แบบอย างที่ ดี ต อ ผู อื่ น ทั้ ง ใน 1. อาจารยผูสอนใหความรูเรื่องการปฏิบัติตนให 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน เปนนักสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
ปฏิ บั ติ ง านโดยเพื่ อ น และอาจารย
2. จั ด กิ จ กรรมการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ งทํ า งาน ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่น

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจในศาสตร 1. การสอนบรรยาย
1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
ดานการสงเสริมสุขภาพ
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และการนําเสนอ ปฏิ บั ติ ง านโดยเพื่ อ น และอาจารย
3. การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุชภาพตามที่ ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน
กําหนดไว
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ
5. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน
2. มี ความรู แ ละค วาม เข า ใจใน 1. การมอบหมายงานให ค น คว า จากตํ า รา ผู มี 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
สาระสํ าคั ญ ของศาสตรที่ เกี่ ย วข อ ง ประสบการณและแหลงอื่นๆ เพื่อใชในการกําหนด ปฏิ บั ติ ง านโดยเพื่ อ น และอาจารย
นโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานดานการ ผูดูแลการฝกปฏิบัติงาน
กับการสงเสริมสุขภาพ
สงเสริมสุขภาพ
2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และรนําเสนอผลงาน
3. การฝกปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพตามที่
กําหนดไว
4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ
5. การมอบหมายใหจัดทํารายงาน
3. มี ค วามรู แ ละความเข า ใจถึ ง 1. การมอบหมายงานใหคนควาจากงานวิจัย เพื่อ 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การ
งานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ การส งเสริ ม ใชในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพและ นําเสนอและรายงาน
สุขภาพ
การจัดทํารายงาน
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3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ 1. มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติมในการจัดทํา 1. ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่
หลั กฐานใหม ๆ จากแหล ง ข อ มู ล ที่ โครงการและกิจกรรมตางๆ
ไดรับมอบหมาย
หลากหลายเพื่ อเป น พื้ น ฐานในการ
2. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
เรียนรูตลอดชีวิต
ปฏิบัติงาน
2. สามารถประยุ ก ต ค วามรู ภ าค 1. การฝกปฏิบัติงานในสถานที่ที่กําหนดให
1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
ทฤษฏี ภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ นํ า ไปใช 2. มอบหมายใหวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของแหลง ปฏิบัติงาน
ประโยชนไดอยางเหมาะสม
ฝ ก งาน กลยุ ท ธ ก ารปฏิ บั ติ ง านด า นสุ ข ภาพของ 2 . ป ร ะ เมิ น ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
แหลงฝกปฏิบัติงาน
ผูรับบริการ
3. มอบหมายให จั ด ทํ า รายงานรายกลุ ม และ
รายบุคคล
3. สามารถศึ กษาป ญ หาที่ ค อ นขา ง 1. มอบหมายใหจัดทํากิจกรรมและโครงการตางๆ 1. ประเมิ น จากแบบประเมิ น การฝ ก
ซั บ ซ อ นด า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
อย า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด วิ เคราะห
อยางเปนระบบและเสนอแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน
และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูต ามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณที่
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

4.2 วิธีการสอน

1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัติงาน

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ปฏิบัติงาน

1. มอบหมายงาน/หนาทีร่ ับผิดชอบในการสงเสริม 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
สุขภาพโดยปฏิบตั ิงานเปนสมาชิกทีมสุขภาพของ ปฏิบัติงาน
หนวยงาน
1. มอบหมายงานใหทํารายงานและเตรียมขอมูล
เพื่อการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

1. ประเมินรายงานและการนําเสนอผ
การปฏิบัติงาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา 1. มอบหมายใหศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนและ 1. ประเมินจากแบบประเมินการฝก
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง การวิเคราะหสถานการณสุขภาพและนําเสนอแนว ปฏิบัติงาน
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช ทางการแกปญหา
2. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
ปฏิบัติงาน
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่ 1. มอบหมายใหจัดนิทรรศการดานสุขภาพ
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุม คนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพได
อยางเหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
1. การใหขอมูลดานสุขภาพกับกลุม คนที่
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
หลากหลาย
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
2. มอบหมายใหสงเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
โรงเรียน และชุมชน
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการ 1. มอบหมายงานใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ ในการเตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอ
ขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย 2. การสงรายงานผานทาง A-Tutor และ Face
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศได book
อยางเหมาะสม

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

6.1 ทักษะดานทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพที่ตองการพัฒนา
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมสุขภาพโดยใชศาสตร
และศิลปที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพดวย
ความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมาย และสิทธิของ
ประชาชน
3. มีความคิดริเริม่ สรางสรรคในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพใน
สถานการณที่หลากหลาย

6.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน

6.3 วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายใหปฏิบตั ิงานสงเสริมสุขภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เชนในโรงพยาบาล
โรงเรียน และชุมชน
1. ปฐมนิเทศวิชากอนฝกปฏิบัติงาน

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน

1. มอบหมายใหปฏิบตั ิงานสงเสริมสุขภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เชนในโรงพยาบาล
โรงเรียน และชุมชน
2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ

1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน
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1. ประเมินจากแบบประเมินผลการ
ฝกปฏิบัติงาน

คําชี้แจงการปฏิบัติสําหรับอาจารยควบคุมการฝกปฏิบัติงาน
1. มอบหมายงานที่กําหนดไวในแผนการฝกปฏิบัติงาน และงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ เชน
งานพัฒนาทักษะสวนบุคคล งานพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ งานพัฒนาระบบและเครื่องมือการบริหาร
จัดการในการสรางเสริมสุขภาพ งานสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง งานสรางมาตรการทางสังคม
หรืองานอื่นๆ เพื่อใหนิสิตไดฝกปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
2. ควบคุมใหนิสิตปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย และใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน
3. ลงนามรั บ รองการปฏิ บั ติ งานของนิ สิ ตในแบบฟอร ม ที่ กําหนดให สั ป ดาห ล ะ 1ครั้ ง เพื่ อ ตรวจสอบ
ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานตามเกณฑของหลักสูตร (ภาคผนวก ค)
4. ลงนามรับรองในบันทึกการฝกปฏิบัติงานประจําวันของนิสิตสัปดาหละ 1 ครั้ง พรอมใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน นิสิตจะนําสงอาจารยนิเทศเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ข)
5. ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานลงในแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน ปดผนึกมอบใหกับนิสิต เพื่อนําสง
คณะกายภาพบําบัด เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ก)
6. หากมีปญหาใดๆ เกี่ยวกับนิสิตฝกปฏิบัติงานที่อยูในความดูแลของทานทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน และ
ความประพฤติที่ไมเหมาะสม โปรดติดตอที่อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน คณะกายภาพบําบัด
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ องครั ก ษ โทร 0-649-5450 ต อ 27317, 084-0741077 อี เมล
pimonpor@g.swu.ac.th
7.

ท า นสามารถให ข อ ร อ งทุ ก ข หรื อ ให ข อ เสนอแนะ มาที่ ค ณะ
กายภาพบําบัด มศวโดยใช Smart Phone สแกน QR Code
ผาน Application Lineดังนี้

QR Code รับเรือ
่ งรองทุกข

QR Code รับขอเสนอแนะ
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คําชี้แจงการปฏิบัติสําหรับอาจารยผูนิเทศ
1. จัดเตรียมความพรอมในการฝกภาคปฏิบัติ เชน การปฐมนิเทศนิสิตเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน การ
เตรียมดานความรู การเตรียมอุปกรณ เอกสาร ทําความตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ กับนิสิต
2. ตรวจสอบและประเมินผลรายงานของนิสิตตลอดการฝกปฏิบัติงาน
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน การสงเสริมสุขภาพ
4. จัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความรูและประสบการณของนิสิต
5. ใหคําแนะนําและชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ แกนิสิตตามความเหมาะสม
6. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของนิสิตใหครบตามกําหนด
7. จัดทําสรุปผลการฝกปฏิบัติงานของนิสิต
8. พิจารณาจัดการฝกปฏิบัติงานซอมเสริมใหนิสิตเพิ่มเติม เพื่อชดเชยเวลาในการฝกปฏิบัติงานในกรณีที่
นิสิตไมสามารถฝกปฏิบัติงานไดตามที่กําหนดไวในรายวิชา
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ระเบียบและขอปฏิบัติสําหรับนิสิตฝกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด
การเตรียมตัวนิสิต
1. ศึกษาคูมือการฝกปฏิบัติงานใหเขาใจ
2. เตรีย มพร อมในการฝกปฏิ บัติ งาน เชน ความรู สุ ขภาพอนามั ย ทั้ งทางรางกาย จิตใจ และ
อุปกรณเครื่องใชสวนตัว
3. เตรียมบัตรประจําตัวนิสิต บัตรประชาชน
4. ชุดฝกปฏิบัติงาน ตามระเบียบการแตงกายนิสิตคณะกายภาพบําบัด
5. อุปกรณการศึกษา ตําราที่เกี่ยวของ
6. ผูที่มีโรคประจําตัวควรเตรียมยาประจําตัวไปดวย
การปฏิบัติตนระหวางการฝกงาน
1. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎขอบังคับของสถานที่ฝกงานและที่อาจารยพิเศษกําหนดอยาง
เครงครัด
2. ลงเวลามาปฏิ บั ติ งานและกลับ ทุ กครั้ง โดยมี ล ายเซ็ น รับ รองของอาจารยควบคุ มการฝ ก
ปฏิบัติงานของนิสิตในสถานที่ฝกปฏิบัติงาน
3. ตรงตอเวลาฝกปฏิบัติงาน
4. สุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะตอบุคลากรทุกระดับ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและวางตัว
ใหเหมาะสมกับอาจารย หัวหนางาน ผูรวมงาน และผูมาติดตอ
5. อยาวิพากษวิจารณ การบริหารงานหรือตัวบุคคลขณะปฏิบัติงาน ควรศึกษาใหไดขอมูลที่
แทจริงจากเจาหนาที่ทุกระดับดวยตนเอง และศึกษาขอมูลจากประชาชนใหไดดีเสียกอน หาก
จะวิจารณตองอยูในกาลเทศะที่สมควร
6. ตองขออนุญาตอาจารยพิเศษผูดูแลการฝกปฏิบัติงานหรือผูแทน ทุกครั้งที่ออกนอกสถานที่
ฝกปฏิบัติงานรวมทั้งวันเสาร อาทิตย กรณีที่พักในสถานที่ฝกงาน
7. ในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองลาเรียน จะตองสงใบลาลวงหนาที่อาจารยพิเศษผูดูแลการฝก
ปฏิบัติงาน และตองไดรับอนุญาตกอน กรณีลาปวยจะตองแจงใหอาจารยพิเศษทราบอยาง
ชาภายในเชาวันนั้นและสงใบลาเมื่อกลับมาฝกปฏิบัติงาน
8. แต งกายให เรี ยบร อยตามประกาศของคณะกายภาพบํ าบั ด เรื่ องการแต งกายในการฝ ก
ปฏิบัติงานของนิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ
9. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและซื่ อ สั ต ย ต อ ภาระหน าที่ ที่ ได รั บ มอบหมายและให ค วามช ว ยเหลื อ
กิจกรรมตางๆ ของสถานที่ฝกปฏิบัติงาน
10. ในระหวางการฝกปฏิบัติงาน ถามีปญหาใด ๆ ใหประสานงานกับอาจารยอาจารยผูประสาน
รายวิชาหรืออาจารยนิเทศเพื่อดําเนินการแกไขปญหาตอไป
11. ติดตามผลการฝกปฏิบัติงาน พรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศและ
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงาน

9

การบริหารจัดการกระบวนวิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
การจัดการฝกปฏิบัติ
1. ฝกปฏิบัติระหวาง วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 26กรกฎาคม 2561
2. ฝกปฏิบัติงานระหวางวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 8.30-16.30 น.
3. แบงนิสิตเปน 15 กลุมๆ ละ 3-4 คน จัดใหฝกปฏิบัติงานในแหลงที่กําหนดใหจํานวน 15 แหง
ปฐมนิเทศ
อาจารย ผู ป ระสานงานรายวิ ช าจะชี้แจงวัตถุป ระสงคและรายละเอีย ดการฝ กปฏิ บั ติงาน และ
แนวทางการปฏิบัติตนเองของนิสิตระหวางการฝกปฏิบัติงาน ในวันที่ 3 และ 10 พฤษภาคม 2561 หอง
306
การเดินทาง
นิสิตจะตองเดินทางไปและกลับดวยตนเอง ทั้งนี้อนุญาตใหใชรถสวนตัวได
การสอบนิสิต
อาจารยสาขาการสงเสริมสุขภาพจะจัดสอบการฝกปฏิบัติงาน ณ คณะกายภาพบําบัด หลังจาก
สิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน
ผูที่ติดตอไดกรณีฉุกเฉิน หรือมีขอสงสัยในการฝกปฏิบัติงาน
1. อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน โทรศัพท 084-0741077
2. คุณกรกรรักษธรรมลังกา
โทรศัพท 083-2378627
กิจกรรมการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติงาน
กําหนดการสงและรับนิสิต
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

- สงไปฝกปฏิบัติงาน
- สิน้ สุดการฝกปฏิบัติงาน นิสิตเดินทางกลับมหาวิทยาลัย
- สอบที่คณะกายภาพบําบัด
1. ขอมูลพื้นฐาน
2. การวิเคราะห SWOT analysis
3. แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานดานสุขภาพ
ของหนวยงาน
- สงรายงานการฝกปฏิบัติงาน

10

กิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน
การฝกปฏิบัติงานครั้งนี้ กําหนดใหนิสิตไดมีความรูและประสบการณในหัวขอตางๆ ดังนี้
1. การเรียนรูวัฒนธรรมองคกรและสรางสัมพันธภาพกับบุคลากรในแหลงฝกปฏิบัติงาน โดยกําหนดให
นิสิตศึกษาโดยการสังเกต การสัมภาษณ และการศึกษาเอกสารจากบุคลากรในแหลงฝกงาน
2. ศึกษาขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
3. ฝกทักษะการทํางานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง ผานการเขียนรายงานประจําวัน
และการลงเวลาทํางาน
4. ฝกทักษะการทํางานในแหลงฝกปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย การสังเกตและ
สอบถาม
5. วางแผนการสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ โดยการวิเคราะหองคกรโดย
ใช SWOT Analysis จัดทําแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมและสอดคลองกับแผน
กลยุทธ
6. ฝกทักษะงานสารบรรณในหนวยงาน และการประสานงานกับองคกรที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
7. เรียนรูกระบวนการจัดประชุม สัมมนา และการบันทึกการประชุมสัมมนา
8. ดําเนินการดานการตลาดเพื่อการสงเสริมสุขภาพบุคลากรหรือประชาชนในพื้นที่
กําหนดใหนิสิตปฏิบัติเปนรายสัปดาหตามตารางการฝกปฏิบัติงานพรอมสงงานดังนี้
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
กําหนดการ/
ชั่วโมง
รายละเอียด
26เม.ย. 61 - จัดกลุมและเลือกแหลงฝกปฏิบตั ิงาน

3 พ.ค. 61 - สัมมนาประมวลความรูดานการสงเสริมสุขภาพ
10 พ.ค. 61 - สัมมนาประมวลความรูดานการสงเสริมสุขภาพ

2 ชี้แจงสถานที่ฝกงาน
และเลือกแหลงฝกงาน
ทบทวนเนื้อหาเพื่อ
เตรียมความพรอม
3 ทบทวนเนื้อหาเพื่อ
เตรียมความพรอม
3 ทบทวนเนื้อหาเพื่อ
เตรียมความพรอม
14 ฝกปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวและที่ไดรับ
มอบหมาย

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
อ.ดร.พิมลพร

อ.ดร.พิมลพร
อ.ดร.พิมลพร
นางจีราภรณ
อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

1
- ศึกษาขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการบริหารงาน
1-2 มิ.ย 61 ของหนวยงาน
- เรียนรูระบบการทํางานของหนวยงาน
- ศึกษาสภาพแวดลอมของหนวยงาน
2
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
35 ฝกปฏิบัติงานตามที่ อาจารยควบคุม
4-8 มิ.ย. 61 - ศึกษาขอมูลดานสุขภาพในระดับนโยบายของ
กําหนดไวและที่ไดรับ การฝกปฏิบัติงาน
หนวยงาน
มอบหมาย
- จัดทํารายงานขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการ
บริหารงานของหนวยงาน(ภาคผนวก ค ขอ 2)
- สงรายงานวันจันทร 11 มิ.ย. 61
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ค ขอ
1)
11

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

3
11-15 มิ.ย. 61 -

สงรายงานวันจันทร11มิ.ย. 61
ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ฝกปฏิบัติงานสารบรรณ
ศึกษานโยบายดานสุขภาพที่หนวยงานรับผิดชอบ
และขอมูลสุขภาพในระดับนโยบาย
จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
สงรายงานวันจันทร 18มิ.ย. 61
ปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
ฝกปฏิบัติงานสารบรรณ และการประสานงานกับ

4
18-22 มิ.ย. 61 -

จํานวน
ชั่วโมง

องคกรที่เกี่ยวของกับสุขภาพ

กําหนดการ/
รายละเอียด

35 ฝกปฏิบัติงานตามที่ อาจารยควบคุม
กําหนดไวและที่ไดรับ การฝกปฏิบัติงาน
มอบหมาย

35 ฝกปฏิบัติงานตามที่ อาจารยควบคุม
กําหนดไวและที่ไดรับ การฝกปฏิบัติงาน
มอบหมาย

- จัดทํารายงานขอมูลสุขภาพในระดับนโยบาย
(ภาคผนวก ค ขอ 3)
สงรายงานวันจันทร 25 มิ.ย. 61
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
สงรายงานวันจันทร 25 มิ.ย. 61
- เขารวมประชุมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สราง
เสริมความเขาใจ พรอมเขาสูสภาวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ
คณะกายภาพบําบัด
สงรายงานสรุปเนื้อหาวันจันทร 25 มิ.ย. 61
5
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
35 ฝกปฏิบัติงานตามที่
25-29 มิ.ย. 61 - จัดเตรียมขอมูลเพื่อวิเคราะห SWOT
กําหนดไวและที่ไดรับ
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
มอบหมาย
สงรายงานวันจันทร 2 ก.ค. 61
- การจัดทํารายงานสรุปการประชุม/สัมมนาครั้งที่ 1
(ภาคผนวก ค ขอ 4)
สงรายงานวันจันทร 2 ก.ค. 61
6
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
35 ฝกปฏิบัติงานตามที่
2-6ก.ค. 61 - วิเคราะห SWOT
กําหนดไวและที่ไดรับ
- วิเคราะหผูบริโภคและจัดทําแผนการตลาดสําหรับ
มอบหมาย
การสงเสริมสุขภาพในหนวยงานหรือพื้นที่
หนวยงานรับผิดชอบ(ภาคผนวก ค ขอ 5)
สงแผนวันจันทร 9 ก.ค. 61
- การจัดทํารายงานสรุปการประชุม/สัมมนาครั้งที่ 2
(ภาคผนวก ค ขอ 4)
สงรายงานวันจันทร 9 ก.ค. 61
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
สงรายงานวันจันทร 9 ก.ค. 61
12

อาจารย
ผูรับผิดชอบ

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

อาจารยควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

7
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
9-13ก.ค. 61 - จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตามแผนการตลาด
สงการประเมินผลทางการตลาด วันจันทร 16
ก.ค. 61
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
สงรายงานวันจันทร 16ก.ค. 61
8
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
16-20ก.ค. 61 - จัดทํารายงานการวิเคราะห SWOTanalysisแผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานสุขภาพ
(ภาคผนวก ค ขอ6)
สงรายงานวันจันทร 23ก.ค. 61
- จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงานประจําวัน
สงรายงานวันจันทรที่ 23 ก.ค. 61
9
- ปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
23-26ก.ค. 61 - รายงานสรุปประสบการณทไี่ ดรับจากการฝก
ปฏิบัติงาน
10
สอบที่คณะกายภาพบําบัด
1. ขอมูลพื้นฐาน
17 ส.ค. 61
2. การวิเคราะห SWOTanalysis
3. แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานดานสุขภาพ
ของหนวยงาน
- สงรายงาน
11
- สรุปการฝกปฏิบัติงานครั้งที่ 1
20 ส.ค. 61

13

กําหนดการ/
รายละเอียด

อาจารย
ผูรับผิดชอบ

28 ฝกปฏิบัติงานตามที่ อาจารยควบคุม
กําหนดไวและที่ไดรับ การฝกปฏิบัติงาน
มอบหมาย

35 ฝกปฏิบัติงานตามที่ อาจารยควบคุม
กําหนดไวและที่ไดรับ การฝกปฏิบัติงาน
มอบหมาย

35 ฝกปฏิบัติงานตามที่ อาจารยควบคุม
กําหนดไวและที่ไดรับ การฝกปฏิบัติงาน
มอบหมาย
7 สอบที่คณะ
อาจารยสาขาการ
กายภาพบําบัด
สงเสริมสุขภาพ

3

อ.พิมลพร

รายละเอียดสถานที่ฝกปฏิบตั ิงาน
ลําดับ
แหลงฝกงาน
ที่อยู
รายชื่ออาจารยพิเศษ
1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานนา ซ.เทศบาล18 ต.บานนา อ.บานนา นายวีระ กิตติวิทยากุล
จ.นครนายก
จ.นครนายก26110
092-9979851
2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพลี หมู 4 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.
จ.นครนายก
นครนายก 26130

นายสุพรรณ มะลิวลั ย
093-7942739

3 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
จ.นครปฐม
4
5

6

อาคารที่วาการอําเภอชั้น2 ถ.เทหา นางสมใจ ออนละเอียด
ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.
081-9957055
นครปฐม 73000, 034-243035
นายปราโมทย มลคลา
098-2832658
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
หมู 1 ต.ทุงกระพังโหม อ.
มนตรี พุมมา
กําแพงแสนจ.นครปฐม
กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 นายไพบูลย มลคล้ํา
086-1762590, 034-351241
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอนตูม หมู 1 ต.สามงาม อ.ดอนตูม จ. นายฉัตรชัย เหลากรุงเกา
จ.นครปฐม
นครปฐม 73150 034-900605 fax 0817635380
034-900606
นายสายันต มั่นใจจริง
081-8125525
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางเลน 97 หมู 6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ. นายไพฑูรย พันธุมี
จ.นครปฐม
นครปฐม 73130
081-9426997

7 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นครชัยศรี จ.นครปฐม
8 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
วิหารแดง จ.สระบุรี

หมู 3 ถนนนครชัยศรี อ.นครชัยศรี นายสมบูรณ มีเอี่ยม
089-6122398
จ.นครปฐม 73120
นางบุหงา ปนเกลา
084-3617581
88 หมู 1ต.วิหารแดง อ.วิหาร
นายประชา ธนบัตรวิโรจน
แดงจ.สระบุร1ี 8150
089-4982815
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ชื่อ
นางสาวจุฬาลักษณ บัวหลวง
นางสาวชิดชนก จุยทรัพย
นางสาวอัญศญา โบสถแกว
นางสาวณัฏฐณิฌา จินา
นางสาวนาเดียร หนูหนุด
นายธีระศักดิ์ คนองมาก
นางสาวอัญชุลีพร จันทรเพ็ญ
นางสาวสิรเิ นตร ชมเชย
นายวรพจนเผาจื้อ

โทรศัพท
092-9979851
084-4787188
081-1473973
093-7942739
087-8367870
089-0025237
093-5636188
092-9780096
063-2128833

อีเมล
b.julaluk@hotmail.com
natty_jj31@hotmail.com
ansaya.muk@g.swu.ac.th
Alcatelflash234@gmail.com
nnoonud@gmail.com
Theerasak237@gmail.com
an_chlee@hotmail.com
devilboy-dutch@hotmail.com
mos3142@hotmail.com

นางสาวธรณธันย ตันโสด-เจริญ
นางสาวพัชรียา พันธุนาค
นางสาวพิชญาภร กุลวัฒนะเดชา
นางสาวธัญญารัตน ซั่วเทง
นางสาวศนิชา ประสมสุข
นางสาวสุวนันต เสรีสําราญ

083-4466171
090-1433194
082-1964645
064-4549174
083-2942252
061-5875333

thorntun.555227@gmail.com
Dream.dream22@hotmail.com
pcyp_p@hotmail.com
smile.tanyarat@gmail.com
satarn323@gmail.com
Faii.yy00@gmail.com

นางสาวญาธิป ชายหงษ
นางสาวนพวรรณ ทรัพยมังสังข
นางสาวสุกฤตา อัมภาราม
นางสาวณฐวรรณ นอยเจริญ
นางสาวดลลยา แสงสุวรรณ
นางสาวปารีณา นาคประสม

061-5429951
093-1145481
080-0289475
082-4059866
086-0911176
081-0195027

nooker49@hotmail.com
kanommy@gmail.com
sukittas02@gmail.com
nut_nata1@outlook.com
dollaya1647@gmail.com
ppareena@hotmail.com

นางสาวสิริกาญจนวัฒนศรีธานัง
นางสาวสิรินดา เดชกุลทรัพย
นางสาวสุภสั สร โพธิ์สุวรรณ
นางสาวสุภาวดี จิตสุภานันท

088-5609069
082-324-8514
099-1673585
080-5370135

catjade1994@gmail.com
nan.sirinda@gmail.com
Supatsorn22014@gmail.com
ampzsupawadee@hotmail.com

ลําดับ
แหลงฝกงาน
9 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
หนองแคจ.สระบุรี
10 สาธารณสุขอําเภอเมือง
จ.สุพรรณบุรี

ที่อยู
115 ต.หนองแคอ.หนองแค จ.
สระบุรี 18140

รายชื่ออาจารยพิเศษ
นายปรีชา โอภาสสวัสดิ์
092-2671403

ชื่อ
นางสาวปยะภรณ พรรณขาม
นางสาวบัณฑิตา ผลมีทรัพย
นางสาวนรมน ทองเกิด
นางสาวปาริมา นวลผอง
นางสาวจิณฏปาตรี โพธิ์โต
นางสาวศรัณยพร แมนทอง

โทรศัพท
080-3462881
087-6840540
062-6988927
088-2823480
080-0932065
092-2784894

อีเมล
boombim_sapao@hotmail.co.th
banthitar.phol@hotmail.com
princess._.mon@hotmail.com
k_kuv@hotmail.com
icejintapatree@gmail.com
nuttie_sweet@hotmail.com

นางสาวอิงฟา ดอนเหลื่อม
นางสาวดามิยา หวังหมัด
นางสาวชนิตา จาโนนสูง
นางสาวอัญชุลี เนื่องอุตม
นางสาววัชรีพร พรมศรี
นางสาวบุษยมาศ คําพุกกะ

062-9624144
091-7213841
087-9305668
082-2469938
084-1390085
083-6557530

ingfa.dl@gmail.com
damiya_963@hotmail.com
chanita_janoonsong@hotmail.com
aunchulee33097@gmail.com
watchareephorn_m@hotmail.com
bush.bussayamas@gmail.com

11 สาธารณสุขอําเภอสามชุก
จ.สุพรรณบุรี

ถนนนางสรอยฟา เทศบาลเมือง นายพัทธพงศ ตั้งสะสม
สุพรรณบุรี 72000 035-522177 fax 081-1975106
035-522177
นางปราณี นิลดี
089-96929900
816/6 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ. นายไพฑูรย สมตัว
สุพรรณบุรี 72130
081-9422952

12 สาธารณสุขอําเภอดานชาง
จ.สุพรรณบุรี

ตําบล หนองมะคาโมง อําเภอ
นายพิทักษ กาฬภักดี
ดานชาง สุพรรณบุรี 72180 035- 094-7983653

13 สาธารณสุขอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ถ.คลองมะขามเรียงต.ประตูชัย อ. นายอุดม ขํามี
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอ 035-323221
ยุทธยา 13000
081-8175473

นางสาวณัฐชา ธรรมนิทา
นางสาวอภิสราจันทรวชิรเสวี
นายชุติวัต เขียวคํา

081-2957562
087-5004501
083-5897618

bluenutchaa@gmail.com
apisara.ac@gmail.com
tannongmai@gmail.com

14 สาธารณสุขอําเภออุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา

นายบุญชอบ สระสมทรัพย
หมู 1, อาคารสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภออุทัยต.อุทัย อ. 081-8524195
อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา13210 035-356133

นายสาริน หลีเฮง
นางสาวภิญญา แสงรัตนทองคํา
นางสาวสิริกาญจนปต ถา

094-0029366
095-2501240
098-4254282

zzsarinzz@gmail.com
ppinyaa96@gmail.com
Sirikarn261039@gmail.com

15 สาธารณสุขอําเภอนครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา

หมู 2 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ. นางเจริญศรี พูลสวัสดิ์
พระนครศรีอยุธยา 13260 035- 089-8072407

นางสาวสิริพิชชา หริหระรัศมิ์
นายธนิกาญจน จอยเสือราย
นางสาวมานิตา เกิดมงคล

092-3198559
081-3433224
090-3300210

scalelar@hotmail.com
experttoptop@gmail.com
fhun_funnydream@hotmail.com

595036 fax 035-596234

359300 fax 035-359300
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เกณฑการประเมินผลการฝกปฏิบัตงิ าน
วิชาปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ (สภ 452)
สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด
1. หลักเกณฑการประเมิน
- การฝกปฏิบัติงาน
1) พฤติกรรมและบุคลิกภาพ รอยละ
2) การฝกปฏิบัติงาน
รอยละ
- รายงานการฝกปฏิบัติงานรายบุคคล
- รายงานการฝกปฏิบัติงาน (รายงานกลุม)
- การนําเสนอผลงานหลังการฝกปฏิบัติงาน

รอยละ 60
20
40
รอยละ 10
รอยละ 15
รอยละ 15

2. กระบวนการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
ในการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน นิสิตจะไดรับการประเมินในสวนของคุณภาพการฝกปฏิบัติงาน
โดยอาจารยนิเทศแหลงฝกและอาจารยสาขาฯ รวมกันพิจารณาจากการปฏิบัติงานของนิสิตหากผลการประเมิน
มีความแตกตางกันของผลการประเมิน อาจารยนิเทศกับอาจารยประจําสาขาฯ ประชุมหารือกัน โดยเปดโอกาส
ใหผูที่เกี่ยวของใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการฝกงานของนิสิต เพื่อหาขอสรุป
ขอกําหนดในการประเมิน
นิสิตตองไดรับการประเมินดานพฤติกรรมและบุคลิกภาพ โดยตองไดคะแนนมากกวารอยละ 60 จึงจะ
ไดรับการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานในสวนอื่นๆ โดยการประเมินประกอบดวย
1. ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอยางมีจรรยาบรรณ ไดแกปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี
ดานสุขภาพความรวมมือกันเพื่อใหงานสวนรวมสําเร็จมีความเข็มแข็งอดทน พรอมรับ คําวิจารณของผูอื่น มี
จิตสํานึกสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม
2. การปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ไดแก 5. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย และกลารับผิดความตรงตอเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานและความซื่อสัตย
3. ภาวะผูนําและการพัฒนาตนเอง ไดแก ความกลาแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอื่น และการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางาน
4. ทักษะในการสื่อสาร ไดแก การใชภาษาในการสื่อสารดวยวิธีการพูดกับผูอื่นไดเปนอยางดี
5. บุคลิกภาพ ไดแก การแตงกายสะอาดเรียบรอย/ถูกระเบี ยบกิริยาวาจาสุ ภาพเรียบรอย ควบคุ ม
อารมณไดเหมาะสม
การพิจารณาใหเกรด
1. จะสอบผานไดตองไดรับการประเมินผลไดคะแนนระดับขั้นไมต่ํากวา “C”
2. นิสิตตองมีเวลาฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 250 ชั่วโมง
3. ตัดสินผลโดยใชวธิ ีอิงเกณฑ โดยการนําคะแนนที่ได มาแปลงเปนรอยละ เพื่อใชในการกําหนดเกรด
โดยเกณฑที่ใชในการกําหนดเกรด มีดังนี้
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คะแนน (รอยละ)
80.00 – 100.00
75.00 – 79.99
70.00 – 74.99
65.00 – 69.99
61.00 – 64.99
55.00 – 59.99
50.00 – 54.99
< 50
การประเมินผลยังไมสมบูรณ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
I

4. ถาไมผานการประเมิน จะตองฝกปฏิบัติงานเพิ่มตามที่อาจารยผูประเมินกําหนด โดยไมเกิน 4 สัปดาห
แหลงสนับสนุนการเรียนรู
นิสิตตองเตรียมหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของในการฝก
1.1 เอกสารประกอบการสอนและตําราอื่นๆที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
1.2 หนังสือเกี่ยวกับ การวิเคราะหองคกร
1.3 หนังสือเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงาน การตลาด
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ภาคผนวก ก
แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คําชี้แจง

1. ผูใหขอมูลการประเมินคุณภาพการฝกปฏิบัติงานนี้เปนบุคลากรกํากับดูแลนิสิตระหวางการฝกปฏิบัติงาน
2. แบบประเมินการฝกปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1พฤติกรรมและบุคลิกภาพนิสิตตองไดรับการประเมินผลมากกวารอยละ 60 จึงจะไดรับการ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานตอไป จํานวน 12 ขอ
ส ว นที่ 2 คุ ณ ภาพการฝ ก ปฏิ บั ติ งาน ประกอบด ว ยการประเมิ น 7 หั ว ข อ ตามกิ จ กรรมที่ ได รั บ
มอบหมาย
3. แบบประเมินนี้มีระดับคะแนน 1-4 ตามคุณภาพการฝกปฏิบัติงานที่กําหนดไวในแตละหัวขอการประเมิน
โดยกําหนดใหประเมินเปนรายบุคคล
4. ใหทาํ เครื่องหมาย  ลงทับขอความในชองที่ตรงกับคุณภาพของบัณฑิต
5. เมื่ อประเมิ น ผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองที่เตรีย มให พรอมปดผนึก และลงนามกํากั บ
สงกลับมายัง สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด หรือใสซองปดผนึงพรอมลงนามมอบใหนิสิต
นําสง
อ.ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน
สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ อ. องครักษ จ. นครนายก 26120
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แบบประเมินผลการฝกปฏิบตั ิงาน
สาขาการสงเสริมสุขภาพคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2561
ชื่อนิสิต………………….…………………………………. สถานที่ฝกปฏิบตั ิงาน………………………………………….…..………………ผูประเมิน.................................................................
สวนที่ 1 พฤติกรรมและบุคลิกภาพคําชี้แจงนิสิตตองไดรับการประเมินผลมากกวารอยละ 60 จึงจะไดรับการประเมินผลการฝกปฏิบัตใิ นสวนที่ 2
คะแนนที่ได
หัวขอการประเมิน
ดีมาก4
ดี3
ปานกลาง2
พอใช1
ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอยางมีจรรยาบรรณ ไดแก
1. ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเปน
- การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับ
- การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับ
- การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับ
- การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับ
แบบอยางที่ดีดานสุขภาพ
กาลเทศะตลอดเวลา
กาลเทศะเปนสวนใหญ
กาลเทศะเปนบางครั้ง
กาลเทศะเปนบางครั้ง
2. ความรวมมือกันเพื่อใหงานสวนรวม
สําเร็จ

- ไดรับคําชื่นชมดานการปฏิบัติ - มีพัฒนาการของการปฏิบัติตัว - มีความพยายามปรับปรุงการ
ตัวจากผูอื่น
ใหดีขึ้น
ปฏิบัติตัว

- ไมปรับปรุงการปฏิบัติตัว

- ทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง
และปฏิบตั ิหนาทีจ่ นงานสําเร็จ

- ทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง
และปฏิบตั ิตามคําสั่งเทานัน้

- ไมสนใจบทบาทหนาที่ของ
ตนเองและปฏิบัติเมื่อพอใจเทานั้น

- ทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายจนเสร็จ
สมบูรณ
- รับฟงคําติชมอยางเต็มใจและ
พยายามปรับปรุงตนเอง
- ใหความชวยเหลือผูอื่นเพื่องาน
สวนรวมอยางเต็มใจบางเวลา

- ทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายจนเสร็จ
สมบูรณ
- รับฟงคําติชมแตไมสามารถ
ปรับปรุงตนเอง
- ใหความชวยเหลือเฉพาะบางคน

- ทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายจน
เสร็จสมบูรณ
- ไมรับฟงคําติชม

- สงงานตามเวลาที่กาํ หนด
- ชิ้นงานมีการแกไขปานกลาง และ
ปรับปรุงตามคําแนะนําอยาง
สมบูรณ
- ปฏิบัติงานตรงตอเวลาทุกครั้ง
- ทําผิดกฎระเบียบเปนบางครั้ง

- สงงานชากวาเวลาที่กําหนด
- ชิ้นงานการแกไขเล็กนอย/ปาน
กลาง และปรับปรุงตามคําแนะนํา
อยางสมบูรณ
- มาสายเปนบางครั้ง
- ทําผิดกฎระเบียบเปนบางครั้ง

- สงงานชากวาเวลาที่กําหนด
- ชิ้นงานมีการแกไขเล็กนอย/ปาน
กลาง และปรับปรุงตามคําแนะนํา
ไมสมบูรณ
- มาสายมากกวาครึ่งหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
- ทําผิดระเบียบบอยครั้ง

-ทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง
อยางชัดเจนและปฏิบัติหนาที่ได
อยางสมบูรณจนงานสําเร็จทุกครั้ง
3. มีความเข็มแข็งอดทน พรอมรับคํา
- ทํางานทีไ่ ดรับมอบหมายจนเสร็จ
วิจารณของผูอื่น
สมบูรณตามเวลา
- รับฟงคําติชมอยางเต็มใจและ
ปรับปรุงตนเองอยางสมบูรณ
4. มีจิตสํานึกสาธารณะและเห็นแก
- ใหความชวยเหลือผูอื่นเพื่องาน
ประโยชนสว นรวม
สวนรวมอยางเต็มใจทุกเวลา
การปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ไดแก
5. ความรับผิดชอบตองานทีไ่ ดรับ
- สงงานตามเวลาที่กาํ หนด
มอบหมาย และกลารับผิด
- ชิ้นงานเรียบรอยสมบูรณหรือมี
การแกไขเล็กนอย และปรับปรุง
ตามคําแนะนําอยางสมบูรณ
6. ความตรงตอเวลา และปฏิบตั ิตาม
- ปฏิบัติงานกอน/ตรงเวลาทุกครั้ง
กฎระเบียบของหนวยงาน
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง
เครงครัด
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- ใหความชวยเหลือผูอื่นเฉพาะ
เมื่อมีคําสั่ง

รวม

หัวขอการประเมิน
7. ความซื่อสัตย

ดีมาก4
- ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
- ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง
- ไมนําสิ่งของและผลงานของผูอื่น
มาเปนของตนเอง
- เปนแบบอยางที่ดีดา นความ
ซื่อสัตย

ภาวะผูน ําและการพัฒนาตนเอง
8. ความกลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับ - แสดงความคิดเห็น เหมาะสมกับ
ความคิดเห็นของผูอื่น
สถานการณ
- รับฟงความคิดเห็นและตอบสนอง
อยางเหมาะสมทุกครั้ง
9. การแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา - เลือกแหลงขอมูลไดเหมาะสมกับ
งาน
ปญหา
- แหลงขอมูลนาเชื่อถือ
- สืบคอนขอมูลไดครอบคลุม
ทักษะในการสื่อสาร ไดแก
10.การใชภาษาในการสื่อสารดวยวิธีการพูด - ใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสม
กับผูอื่นไดเปนอยางดี
กับผูฟง
- ทาทาง/น้าํ เสียงเปนธรรมชาติ
- สื่อสารไดเนื้อหาถูกตองตรง
ประเด็นและเขาใจงาย
บุคลิกภาพ ไดแก
11. การแตงกายสะอาดเรียบรอย/ถูก
- แตงกายสะอาดเรียบรอย/ถูก
ระเบียบ
ระเบียบตลอดการฝกงาน
12. กิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย และควบคุม - แสดงกิริยาไดเหมาะสมกับงาน
อารมณไดเหมาะสม
หรือสถานการณตลอดการฝกงาน
- สามารถควบคุมอารมณเมื่อเผชิญ
กับปญหาไดอยางสมบูรณ

ดี3
- ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
- ปฏิบัติในสิ่งในสิ่งที่ถูกตอง
- ไมนําสิ่งของและผลงานของผูอื่น
มาเปนของตนเอง

คะแนนที่ได
ปานกลาง2
- ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
- ปฏิบัติในสิ่งในสิ่งที่ถูกตอง

พอใช1
รวม
- ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง
- ป ฏิ บั ติ ใน สิ่ ง ใน สิ่ งที่ ถู ก ต อ ง
บางครั้ง

- แสดงความคิดเห็น เหมาะสมกับ
สถานการณบางครั้ง
- รับฟงความคิดเห็นและตอบสนอง
อยางเหมาะสม
- เลือกแหลงขอมูลไดเหมาะสมกับ
ปญหา
- แหลงขอมูลนาเชื่อถือ
- ไมสืบคอนขอมูลใหครอบคลุม

- แสดงความคิดเห็นแตไม
สอดคลองกับประเด็นบางครั้ง
- รับฟงความคิดเห็นและตอบสนอง
บางครั้ง
- เลือกแหลงขอมูลไดเหมาะสมกับ
ปญหา
- แหลงขอมูลบางแหลงไม
นาเชื่อถือ

- ใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสม
กับผูฟง
- สื่อสารไดเนื้อหาถูกตองตรง
ประเด็นและเขาใจงาย

- ใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสม - สื่อสารไดเนื้อหาถูกตองแต
กับผูฟง
บางครั้งไมตรงประเด็น
- สื่อสารไดเนื้อหาถูกตองตรง
ประเด็น

- แตงกายถูกระเบียบตลอดการ
ฝกงาน
- แสดงกิริยาไดเหมาะสมกับงาน
หรือสถานการณตลอดการฝกงาน
- สามารถควบคุมอารมณเมื่อเผชิญ
กับปญหาไดบางครั้ง
คะแนนรวม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนิสิต

- เลือกแหลงขอมูลไดเหมาะสมกับ
ปญหาบางครั้ง
- แหลงขอมูลไมนาเชื่อถือ

- แตงกายผิดระเบียบนานๆครั้ง

- แตงกายผิดระเบียบบอยครั้ง

- แสดงกิริยาไดเหมาะสมกับงาน
หรือสถานการณเปนสวนใหญ
- สามารถควบคุมอารมณเมื่อเผชิญ
กับปญหาไดบางครั้ง

- แสดงกิริยาไดเหมาะสมกับงาน
หรือสถานการณ
- ไมสามารถควบคุมอารมณเมื่อ
เผชิญกับปญหา

1. …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….……………………
2. …………………………………………………………………..………………………….…………………………………………………………………..……………………
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- แสดงความคิดเห็นแตไม
สอดคลองกับประเด็น
- ไมสนใจความคิดเห็นผูอื่น

สวนที่ 2คุณภาพการฝกปฏิบัตงิ าน
คําชี้แจงใหประเมินตามคุณภาพของกิจกรรมที่นิสิตปฏิบัติระหวางการฝกปฏิบัติงาน ตามหัวขอที่กําหนดใหเปนรายบุคคลโดยกากบาททับขอความที่ตรงกับคุณภาพของนิสิต
หัวขอการประเมิน
1. การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
1.1 ความรับผิดชอบตองาน และ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมเปนลําดับ
ขั้นตอน
1.2 มีการประยุกตความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
1.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
ทํางาน
2. รายงานระหวางการฝกปฏิบัติงาน
2.1 เนื้อหาถูกตองและครบถวนของ
(บันทึกผล/วิเคราะห/ คนหาปญหา/การ
แกปญหา)
2.2 การใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง
และเหมาะสม
2.3 ความเรียบรอยของรายงาน
3. การสรุปผลการประชุม สัมมนา
3.1 ขอมูลถูกตองตรงประเด็นที่ประชุม/
สัมมนา
3.2 ความเรียบรอยของรายงาน

คา
น้ําหนัก

ดีมาก 4

ดี 3

คะแนนที่ได

ปานกลาง 2

พอใช 1

2 - ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยาง
ถูกตองครบถวนตามกําหนด
- ปฏิบัติงานเปนลําดับขั้นตอน
- มีผลงานโดดเดนเปนที่ยอมรับ
2 -แสดงการนําความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมทุกครัง้
-อธิบายเหตุผลในการทํางานไดอยาง
เหมาะสมทุกครั้ง
1 -ปฏิบัติตามคําแนะนําและเสนอ
ความคิดของตนเองที่เปนประโยชนตอ
งาน

-ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยาง -ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยาง -ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายได
ถูกตองครบถวนตามกําหนด
ถูกตองครบถวนตามกําหนด
บางอยาง
-ปฏิบัติงานเปนลําดับขั้นตอน
-แสดงการนําความรูมาใชในการ
-แสดงการนําความรูมาใชในการ
แกปญหาไดอยางเหมาะสมทุกครั้ง แกปญหาไดอยางเหมาะสมบางครง
-อธิบายเหตุผลในการทํางานไดอยาง
เหมาะสมบางครั้ง
-ปฏิบัติตามคําแนะนําและเสนอ
-ปฏิบัติตามคําแนะนําทุกเรื่อง
ความคิดของตนเอง

-ปฏิบัติงานได แตไมแสดงการนําความรู
มาใชในการปฏิบัติงาน

3 -เนื้อหาถูกตองมากกวารอยละ 90
-สอดแทรงความคิดเห็นไดเหมาะสม
และสรางสรรค
1 -ใชภาษาเขียนถูกตอง
-เรียบเรียงใหเขาใจงาย
1 -การยอหนา/เวนระยะเหมาะสม
-ลายมือ/การพิมพเรียบรอย อานงาย
-ไมมีการแก/ขูดลบ

-เนื้อหาถูกตองมากกวารอยละ 90 -เนื้อหาถูกตองมากกวารอยละ 70
-สอดแทรงความคิดเห็นไดเหมาะสม -สอดแทรงความคิดเห็นได

-เนื้อหาถูกตองมากกวารอยละ 70

-ใชภาษาเขียนถูกตอง
-เรียบเรียงใหเขาใจเปนสวนใหญ
-ลายมือ/การพิมพเรียบรอย อานงาย
-มีการแก/ขูดลบเล็กนอย

-ใชภาษาเขียนผิดนอยกวารอยละ 50 -ใชภาษาเขียนผิดนอยกวารอยละ 50
-เรียบเรียงใหเขาใจเปนสวนใหญ
-เรียบเรียงใหเขาใจนอยกวารอยละ 50
-ลายมือ/การพิมพเรียบรอย อานงาย - ลายมือ/การพิมพอานไดเขาใจ
-มีการแก/ขูดลบมาก

3 - ขอมูลถูกตอง ตรงประเด็น ครบถวน
- ใชภาษาราชการ ที่กระชับ เขาใจงาย
สะกดถูกตองทั้งหมด
- มีหัวขอยอย ที่ทําใหเขาใจงาย
2 -การยอหนา/เวนระยะเหมาะสม
-ลายมือ/การพิมพเรียบรอย อานงาย
-ไมมีการแก/ขูดลบ

- ขอมูลถูกตอง ตรงประเด็น ครบถวน
- ใชภาษาราชการ ที่กระชับ เขาใจงาย
สะกดผิดเล็กนอย
- มีหัวขอยอย ที่ทําใหเขาใจงาย
-ลายมือ/การพิมพเรียบรอย อานงาย
-มีการแก/ขูดลบเล็กนอย

- ขอมูลถูกตอง ตรงประเด็น
- ใชภาษาราชการสะกดผิดเล็กนอย
- มีหัวขอยอย
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-ปฏิบัติตามคําแนะนําบางเรื่อง

- ขอมูลถูกตอง ตรงประเด็น
- ใชภาษาราชการสะกดผิดนอยกวารอย
ละ 50

-ลายมือ/การพิมพเรียบรอย อานงาย - ลายมือ/การพิมพอานไดเขาใจ
-มีการแก/ขูดลบมาก

รวม

หัวขอการประเมิน

คา
น้ําหนัก

4. การวิเคราะหองคกร
4.1 อธิบายกระบวนการวิเคราะห SWOT
ไดอยางถูกตอง
4.2 การวิเคราะหคุณลักษณะขององคการ
โดยใช 7’sModel ไดถูกตองครบถวน
1) กลยุทธขององคกร (Strategy)
2) โครงสรางองคการ (Structure)
3) ระบบการปฏิบัติงาน (System)
4) ระบบการปฏิบัติงาน (System)
5) ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill)
6) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
7) คานิยมรวม (Shared values)
4.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โดยใช PEST-HEP analysis ไดอยาง
ถูกตองครบถวน
1) การเมือง (Political)
2) เศรษฐกิจ (Economicr)
3) สังคม (Sociological)
4) เทคโนโลยี (Technology)
5) สุขภาพ (Health)
6) สิ่งแวดลอม (Environmental )
7) ประชาชน (People)
4.4 มีการกําหนดกลยุทธโดยตาราง
สัมพันธ (MATRIX) ไดอยางถูกตอง (SO,
WO, ST, WT)
5. การจัดทําแผนการปฏิบัติงานดานสุขภาพ
5.1 ความสอดคลองกับนโยบายและแผน
กลยุทธ
5.2 ออกแบบกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
เหมาะสมกับปญหาและสถานการณจริง
5.3 แผนปฏิบัติการมีขอมูลครบถวนและ
เหมาะสม

ดีมาก 4

ดี 3

คะแนนที่ได

ปานกลาง 2

พอใช 1

1 - อธิบายกระบวนการวิเคราะห SWOT - อธิบายกระบวนการวิเคราะห SWOT - อธิบายกระบวนการวิเคราะห SWOT - อธิบายกระบวนการวิเคราะห SWOT
ไดอยางถูกตองครบถวน เขาใจงาย ไดอยางถูกตองครบถวน
ไดอยางถูกตองมากกวารอยละ 50 ไดถูกตองนอยกวารอยละ 50
3

มากกวา 80 %

71-80%

61-70%

51-60%

มากกวา 80 %

71-80%

61-70%

51-60%

มากกวา 80 %

71-80%

61-70%

51-60%

3

3

1 - โครงการครอบคลุมและเหมาะสมทุก - โครงการครอบคลุมและเหมาะสมทุก - โครงการครอบคลุมทุกยุทธศาสตร/
ยุทธศาสตร/นโยบาย
ยุทธศาสตร/นโยบาย
นโยบาย แตบางโครงการไมเหมาะสม
3 -โครงการสามารถแกปญหาสุขภาพได -โครงการสามารถแกปญหาสุขภาพ - โครงการสามารถแกปญ
 หาสุขภาพ
และมีความโดดเดนนาสนใจ
1 - มีขอมูลครบถวนและสอดคลองกัน - มีขอมูลครบถวนและสอดคลองกัน มีขอมูลครบถวนและสอดคลองกัน
- มีตัวชี้วัดเหมาะสม วัดไดจริงทุก
- มีตัวชี้วัดเหมาะสม วัดไดจริงมากกวา - มีตัวชี้วัดเหมาะสม วัดไดจริงนอยกวา
ตัวชี้วัด
รอยละ 50
รอยละ 50
22

- โครงการไมครอบคลุมทุกยุทธศาสตร/
นโยบาย
- โครงการสามารถแกปญ
 หาสุขภาพ
มีขอมูลไมครบถวน
- มีตัวชี้วัดเหมาะสม วัดไดจริงนอยกวา
รอยละ 50

รวม

หัวขอการประเมิน

คา
น้ําหนัก

ดีมาก 4
6. วิเคราะหผูบริโภคและจัดทําแผนการตลาดเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
6.1 การวางแผนการตลาด
2
- การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ตามหลัก
6W1H
- การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด
มากกวา 80 %
- การกําหนดกลยุทธทางการตลาด (4Ps)
- การกําหนดวิธีการประเมินผล
6.2 การบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม

6.3 การประเมินผลและการสรุปผล
ครบถวน

7. การสงรายงาน
สงรายงานตรงตอเวลาที่กําหนด

2 -ประสานงานกับผูเกี่ยวของอยางเปน
ระบบ
-ดําเนินกิจกรรมเปนลําดับขั้นตอน
-การใชสื่อและอุปกรณเหมาะสม
-กิจกรรมนาสนใจและเปนประโยชน
ตอกลุมเปาหมายมาก
-ผูรวมโครงการมีสวนรวม
-แกปญหาเฉพาะหนาไดอยาง
เหมาะสม
1 -การประเมินผลครอบคลุมทุกประเด็น
-มีรูปแบบการประเมินผลที่เหมาะสม
และสรางสรรค
-การสรุปกิจกรรมถูกตอง ชัดเจนและ
เขาใขงาย
5

ตรงเวลาทุกครั้ง

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของนิสติ

ดี 3

71-80%
-ประสานงานกับผูเกี่ยวของอยางเปน
ระบบ
-ดําเนินกิจกรรมเปนลําดับขั้นตอน
-การใชสื่อและอุปกรณเหมาะสม
-กิจกรรมเปนประโยชนตอ
กลุมเปาหมาย
-ผูรวมโครงการมีสวนรวมม
- แกปญหาเฉพาะหนาไดบางสวน

คะแนนที่ได

ปานกลาง 2

พอใช 1

61-70%

51-60%

-ประสานงานกับผูเกี่ยวของอยางเปน
ระบบ
-ดําเนินกิจกรรมเปนลําดับขั้นตอน
-การใชสื่อและอุปกรณเหมาะสม
-กิจกรรมเปนประโยชนตอ
กลุมเปาหมาย

- ไมมีการประสานงานกับผุเ กี่ยวของ
-ดําเนินกิจกรรมเปนลําดับขั้นตอน
-การใชสื่อและอุปกรณเหมาะสม
-กิจกรรมเปนประโยชนตอ
กลุมเปาหมาย

-การประเมินผลครอบคลุมทุกประเด็น -การประเมินผลครอบคลุมบางประเด็น -การประเมินผลครอบคลุมบางประเด็น
-การสรุปกิจกรรมถูกตอง
-การสรุปกิจกรรมถูกตอง
-การสรุปกิจกรรมถูกตองบางประเด็น

สงชา
1-2 ครั้ง

สงชา
3-5 ครั้ง

สงชา
มากกวา 5ครั้ง

1. ……………..……………………………………………………………………………………………….…………………………………..………………..………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่ออาจารยผูประเมิน…………..…………………….……..….….
(……………………………………………..)

วันเดือนป……………………..…….…
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รวม

ภาคผนวก ข
ใบลงเวลาการฝกปฏิบัติงาน
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิจกรรม
1. ใหนิสิตนําใบลงเวลาการฝกปฏิบัติงานสงใหอาจารยผูดูแลในวันแรกของการฝกปฏิบัติงาน
2. นิสิตลงเวลาฝกปฏิบัติงานทั้งเวลามาและเวลากลับทุกวัน
3. นิสิตนําใบลงเวลาการฝกปฏิบัติงานสงใหอาจารยผูดูแลลงนามทุกวันศุกร
4. นําสงอาจารยที่คณะกายภาพบําบัด เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน

ใบลงเวลาการฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงาน ตั้งแต1 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2561
สาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัน/เดือน/ป

เวลามา

ลงลายมือชื่อ

เวลากลับ
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ลงลายมือชื่อ

อาจารยควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ค

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบฟอรมรายงานระหวางการฝกปฏิบัติงาน
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน
รายงานขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
รายงานขอมูลสุขภาพในระดับนโยบายของพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการประชุมสัมมนา
รายงานแผนการตลาดสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
รายงานการวิเคราะหSWOT แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานสุขภาพของหนวยงาน

*** ใหนิสิตจัดทํารายงาน ในรูปแบบ PDFﬁle และจัดสงตามเวลาที่กําหนดทาง hp452.2561@gmail.com
หรือ facebook : Health Promotion Practice 2561
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1. แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันสาขาการสงเสริมสุขภาพคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค เพื่อใหนิสิตสามารถ
1. ทําความเขาใจและบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานประจําวันได
2. บันทึกผลการปฏิบัติงานและวิเคราะหประโยชนที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติงานได
3. คนหาปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได
4. สามารถแกปญหาหรือวางแผนเพื่อแกปญหาไดอยางเหมาะสม
กิจกรรม
1. จดบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานของตนเองทั้งที่วางแผนเองและที่ไดรับมอบหมาย
2. สรุปผลการปฏิบัติงานและอธิบายประโยชนที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติงาน
3. บันทึกปญหาและการแกปญหา หรือวิเคราะหหาแนวทางแกปญหา
กําหนดสงงาน
1. นิสิตสงบันทึกการฝกปฏิบัติงานประจําวัน สัปดาหละ 1 ครั้ง ใหอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานในวัน
ศุกร เพื่อตรวจสอบและลงนามในแบบบันทึกฯ
2. นิสิตสงบันทึกกลับมาที่คณะฯ ในวันจันทรของสัปดาหถัดไป ทาง Face book
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แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
สาขาการสงเสริมสุขภาพคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 / 2561
ชื่อ ……………………………………………………………………..สกุล ...........................................................รหัส ..............................................................
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน……………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………….……………
สัปดาหที่…..…………...วันที…่ ……..……………..….…………….……….……….ถึง..............................................................................

ลงชื่อ.....................................................................................
(......................................................................................)
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงาน
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แผนที.่ ...............สัปดาหท.ี่ ..........................
รายละเอียดของงาน
วัน-เดือน-ป
ที่ไดรับมอบหมาย

ผลของการปฏิบัติงาน
และประโยชนที่ไดรับ

ปญหาที่พบ
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การแกปญหา
/แนวทางการแกปญหา

2.รายงานขอมูลพืน้ ฐานและโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
คําสั่งรายงาน ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไป เชน ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู ประวัติ สถานที่ตั้ง แผนที่การเดินทาง
2. โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน โดยจัดทําเปนแผนภูมิแสดงรูปแบบการบริหารงาน และ
ผูรับผิดชอบโครงสรางหนวยงาน
3. ทิศทางขององคกร วิสัยทัศน พันธกิจ
4. ลักษณะบริการ/ขอบขายงาน
5. พื้นที่รับผิดชอบ/ประชากรที่รับผิดชอบ
6. ขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญ
3. รายงานขอมูลสุขภาพในระดับนโยบายของพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
คําสั่งรายงาน ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
1. จํานวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ และขอมูลพื้นฐาน เชน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได
2. จํานวนและประเภทบุคลากรดานสุขภาพ
3. อัตราการเกิด อัตราการตาย
4. รายงานความเจ็บปวย 10 ลําดับแรก
5. สาเหตุการตาย 5 ลําดับแรก
6. พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ
7. ชนิดของยาที่ใชเปนประจํา
8. ปญหาดานอนามัยเจริญพันธุ
9. สภาวะทางสุขภาพของผูสูงอายุ
4. รายงานสรุปการประชุมสัมมนา
สรุปการประชุมสัมมนา
เรื่อง…………………………………………
วันที่……………………………………………….
ณ.........................................................

รายชื่อสมาชิกกลุม /ผูรวมประชุม
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
รูปแบบการจัดกิจกรรม
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ผลการประชุมสัมมนา
...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
ภาคผนวก(ถามี)
1. ภาพกิจกรรม
2. โครงการ
3. คํากลาวเปดงาน
4. เอกสารประกอบการประชุม

4. รายงานแผนการตลาดสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
แผนการตลาด
โครงการ.......................................................
1. ความเปนมาของสถานการณปญหา
2. การวิเคราะหปจจัยแวดลอม และความเปนไปไดของโครงการโดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และ
โอกาสของความสําเร็จของโครงการ
3. วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
4. กําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด
5. กําหนดกลยุทธทางการตลาด
6. แผนการจัดกิจกรรมตามกลยุทธทางการตลาด
7. การประเมินผลทางการตลาด
5. รายงานการวิเคราะหSWOT แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานสุขภาพของหนวยงาน
คําสั่งรายงาน ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
1. วิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของหนวยงาน โดยใชเครื่องมือSWOT และสรุปใหเห็นวา
สถานการณของหนวยงานเปนอยางไร
2. กําหนดวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของหนวยงาน
3. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคสําหรับแตละประเด็นยุทธศาสตร
4. กําหนดตัวชี้วัดของแตละเปาประสงค
5. การกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่วางไว
6. แผนการปฏิบัติการดานสุขภาพของหนวยงานตามกลยุทธ ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร................................................................
เปาประสงค............................................................................
กลยุทธ....................................................................................
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ดําเนินการ กลุมเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ที่
จํานวน
ดําเนินการ
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ภาคผนวก ง
ระเบียบการแตงกายนิสิต
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประกาศคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ระเบียบการแตงกาย นิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ
เพื่อใหการแตงกายของนิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ในโอกาสตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ เห็นสมควรใหมีการประกาศระเบียบการแตงกาย ดังตอไปนี้
1. แตงกายในเวลาปกติ และเวลามีงานพิธีของมหาวิทยาลัย ใหแตงกายตามแบบของขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ วาดวยการแตงกายนิสิต พ.ศ.2542
2. การแตงกายในหองปฏิบัติการวิชาพื้นฐานของสาขาการสงเสริมสุขภาพ
2.1 นิ สิ ต จะต อ งสวมเสื้ อ กาวน แ บบยาวทั บ ชุ ด นิ สิ ต ปกติ และกลั ด กระดุ ม ทุ ก เม็ ด ทุ ก ครั้ งที่ เข าเรีย นใน
หองปฏิบัติการ และถอดเสื้อกาวนแบบยาว เมื่อออกจากหองปฏิบัติการ
2.2 เสื้อกาวนแบบยาว หรือเสื้อกาวนแบบยาวที่ใสเขาหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรภายในคณะฯ ที่ใชมี
ลักษณะดังนี้
1) เสื้อคอเชิ้ตแขนสั้น ผาสีขาว ผาหนาตลอด ติดกระดุมสีขาว ยาวคลุมเขา
2) ดานหนามีกระเปา 3 ใบ ที่อกดานซาย 1 ใบ และที่ระดับใตเอวดานซายและขวา 2 ใบ
3) อกเสื้อดานขวา ปก ชื่อ-สกุล ดวยไหมสีเขียว ตัวอักษรภาษาไทยขนาด 0.8 เซนติเมตร
4) มีชองผาขางพอสอดมือได ทั้งดานซายและขวาระดับใตเอว
5) ดานหลัง มีแถบคาดเอวเย็บติดกับตัวเสื้อ ปลายแถบคาดเอวจรดสีขาง มีกระดุมติดทั้งสองขาง
ของแถบคาดเอว ในตําแหนงแนวกลีบของเสื้อทั้งสองขาง ชายเสื้อผาตามแนวกลางจนถึงแนว
ขอบลางของชองผาดานขางภาพตัวอยางเสื้อกาวนแบบยาว
2.3 การแตงกายของนิสิตชายและหญิง มีลักษณะเดียวกัน
3. การแตงกายสําหรับฝกปฏิบัติงานในสถานฝกงาน และชุมชน
3.1 นิสิตจะตองสวมเสื้อกาวนสั้นแบบสั้น โดยปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกง
3.2 เสื้อกาวนสั้นแบบสั้นมีลักษณะดังนี้
1) เสื้อทรงลําตัวสั้น ความยาวคลุมสะโพกลางเล็กนอย แขนสั้น ผาสีขาวเนื้อหนาไมเปนมัน ปกเสื้อ
แบบฮาวายผาหนาตลอดติดกระดุมสีขาว 5 เม็ด แขนเสื้อไมมีจีบ ปลายเรียบ พับตลบเขาขางใน
2) ด า นหน า มี ก ระเป า 3 ใบ กระเป า หนึ่ ง ใบอยู ที่ อ กด า นซ า ย ป ก ตราคณะกายภาพบํ า บั ด
สีเลือดหมูและสีเทา กระเปา 2 ใบ อยูดานลางของตัวเสื้อในแนวระดับใตเอวขางละ 1 ใบ
3) ปกชื่อ-สกุล ในแถวที่หนึ่งและคําวา นิสิตสาขาการสงเสริมสุขภาพ มศว ในแถว ที่สองโดย
ใชไหมหรือดายสีเลือดหมู บนอกเสื้อดานขวา
4) ด า นหลั ง มี ร อยต อ กลางหลั ง ตลอดแนวปลายด า นล า ง แถบคาดเอวเย็ บ ติ ด กั บ ตั ว เสื้ อ
โดยปลายทั้ง 2 ขางของแถบคาดเอวจะเย็บทับแนวกลีบของเสื้อทั้ง 2 ขาง ไมมีกระดุมที่แถบ
คาดเอว
3.3 กางเกง ขายาวสีดํา ผาเนื้อหนา ทรงตรง ไมรัดรูป ปลายกางเกงยาวถึงขอเทา หามสวมกางเกงยีนสหรือ
กางเกงผายืด
3.4 ถุงเทาและรองเทานิสิตชายสวมถุงเทาสีดําลวน รองเทาหนังสีดําหุมสนนิสิตหญิงสวมถุงเทาสีดําลวน รองเทา
หนังสีดําไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 1.5 นิ้ว
3.5 เครื่องประดับตางๆ อนุญาตเฉพาะนาฬิกาขอมือสรอยคอเก็บมิดชิดแวนสายตาไมมีลวดลาย
3.6 ทรงผม นิสิตชายตัดผมสั้น ทรงสุภาพ นิสิตหญิงผมยาว รัดรวบใหเรียบรอย
3.7 การแตงกายของนิสิตชายและนิสิตหญิงใหใชแบบเดียวกัน

ภาพตัวอยางเสื้อกาวนแบบสั้น ภาพดานหนา นิสิตชาย และนิสิตหญิง ดังภาพดานลางนี้

ภาพตัวอยางเสื้อกาวนแบบสั้น ภาพดานขางและดานหลัง นิสิตหญิง

ภาพตัวอยางเสื้อกาวนแบบสั้น ภาพดานขางและดานหลัง นิสิตชาย
4. นิสิตตองปฏิบัติตามระเบียบทุกครั้ง หากฝาฝนใหอาจารยผูควบคุมหรือผูเกี่ยวของ
วากลาวตักเตือนและหามนิสิตผูนั้นเขาเรียนหรือสอบ จนกวาจะแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ
5. การแตงกายในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบขางตนใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติการหรือ
หัวหนาสาขานั้น ๆที่จัดการเรียนการสอน
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FQ&A

Q1. สงงานไมทันกําหนด ทําอยางไร
A :แจงขอเลื่อนทางemail : hpswupractice@gmail.comโดยบอกเหตุผลที่เลื่อนและ กําหนดสงงานใหม
Q2. ที่ทํางานใหใสเสื้ออื่นๆ ที่ไมใชชุดฟอรมฝกงาน
A : แจงใหอาจารยทราบกอนทาง facebookหรือโทรศัพท
Q3 :ตั้งชื่อfile สงงานอยางไร
A : 1. รายงานประจําวัน
รหัส 3 ตัวหลัง สัปดาหที่ฝกงาน เชน 123wk1 และแตละแหลงฝกใหสงงานพรอมกัน
2. รายงานขอมูลพื้นฐานและโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
รหัสแหลงฝก ชื่อรายงาน เชน 2รายงานขอมูลพื้นฐาน
3. รายงานขอมูลสุขภาพในระดับนโยบายของพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
รหัสแหลงฝก ชื่อรายงานเชน 3รายงานขอมูลสุขภาพ
4. รายงานสรุปการประชุมสัมมนา
รหัสแหลงฝก ชื่อรายงาน เชน 4รายงานสัมมนา
5. แผนการตลาดสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
รหัสแหลงฝก ชื่อรายงาน เชน 4แผนการจัดกิจกรรม
6.รายงานการวิเคราะหSWOT
รหัสแหลงฝก ชื่อรายงาน เชน 4รายงานการวิเคราะหSWOT
สงรายงานฉบับจริงดวย
รหัสแหลงฝก
1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานนา จ.นครนายก
2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพลี จ.นครนายก
3. สาธารณสุขอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
4. สํานักงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกําแพงแสน จ.นครปฐม
5. สํานักงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอนตูม จ.นครปฐม
6. สํานักงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางเลนจ.นครปฐม
7. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม
8. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวิหารแดง จ.สระบุรี
9. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองแค จ.สระบุรี
10. สาธารณสุขอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
11. สาธารณสุขอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
12. สาธารณสุขอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
13. สาธารณสุขอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
14. สาธารณสุขอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. สาธารณสุขอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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