กําหนดการเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2559
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชัน้ 2 ห้องประชุมใหญ่ และห้องเรียนย่อย 10 ห้อง
ลําดับ
1

วันเดือนปี
11 ม.ค. 60

เวลา
9.00-9.45 น.
9.45-12.00 น.
(อาคาร 1 ชั้น 2)

2

18 ม.ค. 60

9.00-12.00 น.
(อาคาร 1 ชั้น 2)

2.1

18 ม.ค. 60

3

25 ม.ค. 60

13.00-15.00 น.
ห้องเรียน สม.ไทย
อาคาร 7 ชั้น 5
9.00-10.30 น
(อาคาร 1 ชั้น 2)
10.30-12.00 น

4

1 ก.พ. 60

5

15 ก.พ.60

5.1
6
7
8*
9
10

09.00-12.00 น
(ห้องเรียน 10 ห้อง)

9.00-10.00 น
(อาคาร 1 ชั้น 2)
10.00-12.00 น
(ห้องเรียน 10 ห้อง)
15 ก.พ.60
13.00-16.00 น
ห้องเรียน สม.ไทย
อาคาร 7 ชั้น 5
1 มี.ค.60
09.00-12.00 น.
( ห้องเรียน 10 ห้อง)
8 มี.ค.60
09.00-12.00 น.
( ห้องเรียน 10 ห้อง)
15 มี.ค.60
9.00-12.00 น.
(อาคาร 1 ชั้น 2)
22 มี.ค.60

09.00-12.00 น.
( ห้องเรียน 10 ห้อง)
29 มี.ค.60 09.00-12.00 น.

หัวข้อ
- วัตถุประสงค์การฝึกภาคสนาม
- การบริหารจัดการฝึกภาคสนาม
- กระบวนการและขั้นตอนในการ
ฝึกภาคสนามฯ
- วัตถุประสงค์และสมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
- การสร้างวิสัยทัศน์ และการ
กําหนดเครื่องชี้วัดสถานการณ์
อนามัย
ประชุมหัวหน้าทีมนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการฝึกภาคฯ

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาทุกคน

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
อ.ดร.ณิชาภัทร ขันสาคร
อาจารย์สนับสนุนวิชาการแต่ละ
สาขา
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
นักศึกษาทุกคน
อ.ดร.ณิชาภัทร ขันสาคร
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ
หัวหน้าทีม
รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล
นักศึกษา
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
- เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุมชน ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
นักศึกษาทุกคน
เบื้องต้น
อ.ดร.ณิชาภัทร ขันสาคร
อ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง
- การศึกษาเชิงคุณภาพ และการ รศ.ดร.มณฑา เก่งการพาณิชย์
ใช้บันทึกสนาม (field note)
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ
- วางแผนการทํางานกลุ่ม
ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
นักศึกษาทุกคน
- พัฒนาเครื่องชี้วัดสถานการณ์
อ.ดร.ณิชาภัทร ขันสาคร
อนามัยชุมชน (1)
อ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ
นักศึกษาทุกคน
- ชี้แจงข้อมูลทุติยภูมิของชุมชน ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
อ.ดร.ณิชาภัทร ขันสาคร
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ
- พัฒนาเครื่องชี้วัดสถานการณ์
อนามัยชุมชน (2)
หัวหน้าทีม
ประชุมหัวหน้าทีมนักศึกษา
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
นักศึกษา
ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
ศิษย์เก่า สม. วท.ม.
- ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของชุมชน ผศ.ดร.อังสนา, อ.ดร.ณิชาภัทร นักศึกษาทุกคน
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ
- ระบุสถานการณ์ปัญหาชุมชน
ผศ.ดร.อังสนา, อ.ดร.ณิชาภัทร นักศึกษาทุกคน
จากข้อมูลทุติยภูมิ (1)
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ
- การจัดทําแผนงาน/โครงการ
ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
นักศึกษาทุกคน
- การบริหารจัดการ แผนงาน/
อ.ดร.ณิชาภัทร ขันสาคร
โครงการ และการประเมินผล
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ
- ระบุสถานการณ์ปัญหาชุมชน
ผศ.ดร.อังสนา, อ.ดร.ณิชาภัทร นักศึกษาทุกคน
จากข้อมูลทุติยภูมิ (2)
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ
- วางแผนการศึกษาชุมชนใน
ผศ.ดร.อังสนา, อ.ดร.ณิชาภัทร นักศึกษาทุกคน

ลําดับ
10**
11**

วันเดือนปี

เวลา
หัวข้อ
( ห้องเรียน 10 ห้อง) ขั้นตอนต่อไปพื้นที่อีก 5 สัปดาห์
- เตรียมนําเสนอผลการศึกษา
วันพฤหัส
11.00-12.00 น นําเสนอผลการศึกษา
20 เม.ย.60 ( ห้องเรียน 3 ห้อง) ( 3 กลุ่ม)
13.00-14.30 น.
วันพฤหัส
14.45-15.30 น. สรุปการเรียนรู้จากการวิเคราะห์20 เม.ย.60 (อาคาร 1 ชั้น 2) สังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
- ทบทวนวิธีการ/ เครื่องมือใน
การศึกษาชุมชน
- การเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
คลินิกและห้องปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์สนับสนุนวิชาการ
(3 กลุ่ม 3 ห้อง)

นักศึกษาทุกคน

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม

นักศึกษาทุกคน

อาจารย์สนับสนุนวิชาการ

(**) นักศึกษา วิทยาเขตอํานาจเจริญ เข้าร่วมในการเตรียมวิชาการฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2

Angsana: 10/20/2010

