1. คาอธิบายชุ ดวิชานวดแผนไทย 1
จานวนหน่ วยกิต : 6 (12-2-9-2)
ประวัติความเป็ นมาของการนวด กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาสาหรับการนวดทฤษฎีพ้ืนฐานการนวด
ไทย หลักและวิธีการนวดแผนไทย แบบราชสานัก แบบเชลยศักดิ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การนวดส่ วนต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย การนวดเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การนวดเพื่อการบาบัดโรค
2. วัตถุประสงค์ ชุดวิชา
2.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจและจาแนกความแตกต่างหลักวิธีการนวดแผนไทย
2.2 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีพ้นื ฐานการนวดไทย
2.3 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการนวดเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการนวดเพื่อรักษาโรค
2.4 เพื่อให้นกั ศึกษานักศึกษามีทกั ษะในการนวด
3. การจัดสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ภาคทฤษฎี
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคปฏิบัติ ประเภท วิธีการฝึ กปฏิบัติ จานวนชั่วโมงในการฝึ กปฏิบัติ รวม 135 ชั่วโมง
แบ่งการฝึ กปฏิบตั ิออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1.การฝึ กเสริ มทักษะ 2.การฝึ กตามมอบหมาย และ 3. การฝึ กด้วยตนเอง ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
การฝึ กเสริมทักษะ หมายถึง การฝึ กปฏิบตั ินวดพื้นฐานและสัญญาณโดยนักศึกษาต้องฝึ ก
ปฏิบตั ินวดพื้นฐานและสัญญาณแบบราชสานัก การฝึ กเสริ มทักษะ 1 ครั้งๆ ละ 5 วัน ( 50 ชัว่ โมง)
รวม 50 ชัว่ โมง ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วันที่ฝึกเสริ มทักษะ
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 57
(50 ชัว่ โมง)
การฝึ กปฏิบัติตามมอบหมาย หมายถึง การฝึ กปฏิบตั ิทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ิการนวดแผน
ไทยขั้นพื้นฐานแบบเชลยศักดิ์ไม่นอ้ ยกว่า การฝึ กปฏิบตั ิตามมอบหมาย 1 ครั้งๆ ละ 5 วัน ( 50
ชัว่ โมง) ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช/ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ
วันที่ฝึกมอบหมาย
19 - 23 พ.ย. 57
(50 ชัว่ โมง)
การฝึ กด้ วยตนเอง หมายถึ ง การฝึ กปฏิ บตั ิของนักศึกษาด้วยตนเอง โดยการทบทวนความรู้ จาก
เอกสารการสอนชุ ดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1 และดี วีดีประจาชุ ดวิชา ณ สถานที่พกั /ที่ทางานของ
นักศึกษาและส่ งรายงานการฝึ ก จานวน รวม 35 ชัว่ โมง
วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน
ฝึ กเสริมทักษะ
ฝึ กมอบหมาย
- คอมพิวเตอร์ , LCD,เครื่ องฉายแผ่นทึบ
- เบาะนวดและหมอนนวด

- คอมพิวเตอร์ , LCD,เครื่ องฉายแผ่นทึบ
- เบาะนวดและหมอนนวด
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4. บทบาทอาจารย์ฝึกปฏิบัติ
4.1 บทบาทอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
4.1.1 เข้าสัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อรับทราบวัตถุ ประสงค์การฝึ กปฏิบตั ิ ขั้นตอนการ
ฝึ กปฏิบตั ิและการประเมินผล
4.1.2 ศึกษาแนวทางการฝึ กปฏิบตั ิดา้ นต่างๆ จากคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิของชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1
4.1.3 ศึกษาทฤษฎี และเนื้อหาเอกสารการสอนและดีวดี ีประจาชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1
4.1.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ กตามมอบหมาย
4.1.5 ประสานงานกับสถานบริ การหรื อสถานที่ที่นกั ศึกษาเข้ารับการฝึ กตามมอบหมาย
4.1.6 การให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษาในการฝึ กด้วยตนเอง
4.1.7 ให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษาในการฝึ กตามมอบหมายแก่นกั ศึ กษาเพื่อให้มีทกั ษะครบถ้วน
ตามที่ชุดวิชากาหนด
4.1.8 ประเมินผลการฝึ กเสริ มทักษะและการฝึ กตามมอบหมายตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.2 บทบาทอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย
4.2.1 เข้าสัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อรับทราบวัตถุ ประสงค์การฝึ กปฏิบตั ิ ขั้นตอนการ
ฝึ กปฏิบตั ิและการประเมินผล
4.2.2 ศึกษาแนวทางการฝึ กปฏิบตั ิดา้ นต่างๆ จากคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิของชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1
4.2.3 ศึกษาทฤษฎี และเนื้อหาเอกสารการสอนและดีวดี ีประจาชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1
4.2.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะร่ วมกับหัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ
4.2.5 สาธิตและฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1
4.2.6 ให้ขอ้ เสนอแนะในการอภิปรายและตอบข้อซักถามของนักศึกษา
4.2.6.1 ประเมินผลการฝึ กเสริ มทักษะ ได้แก่ รายงาน การนาเสนอรายงาน และการฝึ กปฏิบตั ิตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. บทบาทนักศึกษา
5.1 ทบทวนหลัก การและทฤษฎี ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งในเอกสารการสอนและดี วีดี ชุ ด วิช า 55310
นวดแผนไทย 1
5.1.1 ศึกษาคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา 55310 นวดแผนไทย 1
5.1.2 รายงานตัวต่ออาจารย์ตามวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดฝึ ก
5.1.3 เข้ารับการปฐมนิเทศและวางแผนการฝึ กตามมอบหมายร่ วมกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย
5.1.4 ฝึ กเสริ ม ทัก ษะโดยความควบคุ มของอาจารย์ฝึกตามมอบหมายครบตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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5.1.5 ฝึ กปฏิบตั ิตามมอบหมายโดยความควบคุมของอาจารย์ฝึกตามมอบหมายครบตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.1.6 ขอคาปรึ กษาจากอาจารย์กรณี มีปัญหาหรื อข้อขัดข้องจากการฝึ กตามมอบหมาย
5.1.7 เข้ารับการฝึ กตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.1.8 นาเสนอและส่ งรายงานกรณี ศึกษาฉบับสมบูรณ์ในการฝึ กด้วยตนเอง
5.1.9 รับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
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ตารางการฝึ กเสริมทักษะ
วันที่
29 ตุลาคม
2557

เวลา

เนือ้ หา

07.00 -08.30 น.

- รายงานตัว ณ สถานที่ฝึกเสริ มทักษะ
และปฐมนิเทศนักศึกษา

08.30 – 12.00 น.

กายวิภาคศาสตร์และสรี รวิทยา
(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ)กายวิภาค
ศาสตร์และสรี รวิทยา
(ระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบประสาท)

13.00 – 17.00 น.

 หลักและวิธีการนวดแผนไทย
 การฝึ กกาลังนิ้วมือ
 ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ิ
นวดเส้นพื้นฐานท่านอน
 ระเบียบราชสานัก
 พื้นฐานขา
 พื้นฐานหลัง
 พื้นฐานขาด้านนอก
 พื้นฐานขาด้านใน
 พื้นฐานแขนด้านใน
 พื้นฐานแขนด้านนอก
ทบทวน
นวดเส้นพื้นฐานท่านอน

18.00 – 22.00 น.

30 ตุลาคม
2557

วันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย.57

08.30 – 12.00 น.

ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ิ
นวดเส้นพื้นฐานท่านอน
 พื้นฐานท้อง

13.00 – 17.00 น.

ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ินวดพื้นฐานท่านัง่
 พื้นฐานหลัง (อ.จุฑารัตน์ เสรี วตั ร)
 พื้นฐานบ่า (อ.จุฑารัตน์ เสรี วตั ร)
 พื้นฐานหัวไหล่ (อ.บุญญารัช ชาลีผาย)
 พื้นฐานโค้งคอ (อ.บุญญารัช ชาลีผาย)
 พื้นฐานแขนด้านใน (อ.กิตติ ลี้สยาม)
 พื้นฐานแขนด้านนอก (อ.กิตติ ลี้สยาม)
ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ิ
 นวดพื้นฐานท่านัง่
 นวดเส้นพื้นฐานท่านอน

18.00 – 22.00 น.

วิทยากร
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม
อาจารย์อดิศกั ดิ์ สุมาลี
อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์
อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์ บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม

1. อาจารย์ จุฑารัตน์ เสรีวตั ร
2. อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
3. อาจารย์กิตติ ลี้สยาม

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

อาจารย์ จุฑารัตน์ เสรีวตั ร
อาจารย์ บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์ กติ ติ ลีส้ ยาม
อาจารย์ อดิศักดิ์ สุ มาลี
อาจารย์ พวงผกา ตันกิจจานนท์
อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์ กติ ติ ลีส้ ยาม

1. อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
2. อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
3. อาจารย์กิตติ ลี้สยาม

1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ จุฑารัตน์ เสรีวตั ร
อาจารย์ บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์ กติ ติ ลีส้ ยาม
อาจารย์ อดิศักดิ์ สุ มาลี
อาจารย์ พวงผกา ตันกิจจานนท์
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วันที่
31 ตุลาคม
2557

เวลา

เนือ้ หา

วิทยากร

08.30 – 12.00 น.

ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ินวดสัญญาณท่านอน
 สัญญาณเข่า
 สัญญาณข้อเท้า

1. อาจารย์ จุฑารัตน์ เสรีวตั ร
2. อาจารย์อดิศกั ดิ์ สุมาลี
3. อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์

13.00 – 17.00 น.

ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ินวดสัญญาณท่านอน
 สัญญาณหลัง
 สัญญาณขาด้านนอก
 สัญญาณขาด้านใน
 สัญญาณแขนด้านใน
 สัญญาณแขนด้านนอก
 สัญญาณท้อง
 ทบทวนสัญญาณท่ านอน

1. อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
2. อาจารย์ อดิศักดิ์ สุ มาลี
3. อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์

18.00 – 22.00 น.

1 พฤศจิกายน 08.30 – 12.00 น.
2557

13.00 – 17.00 น.

18.00 – 22.00 น.

ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ินวดสัญญาณท่านัง่
 สัญญาณ 4 5 หลัง
 สัญญาญหัวไหล่
 จุดจอมประสาท
 สัญญาณศีรษะด้านหลัง
 สัญญาณศีรษะด้านหน้า
ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ินวดสัญญาณท่านัง่
 สัญญาณแขนด้านนอก
 สัญญาณแขนด้านใน
 ทบทวนสัญญาณท่ านอน
 ทบทวนสัญญาณท่ านั่ง

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

อาจารย์ จุฑารัตน์ เสรีวตั ร
อาจารย์ บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์ กติ ติ ลีส้ ยาม
อาจารย์ อดิศักดิ์ สุ มาลี
อาจารย์ พวงผกา ตันกิจจานนท์
อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์อดิศกั ดิ์ สุมาลี
อาจารย์ พวงผกา ตันกิจจานนท์

1. อาจารย์ จุฑารัตน์ เสรีวตั ร
2. อาจารย์อดิศกั ดิ์ สุมาลี
3. อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ จุฑารัตน์ เสรีวตั ร
อาจารย์ บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์ กติ ติ ลีส้ ยาม
อาจารย์ อดิศักดิ์ สุ มาลี
อาจารย์ พวงผกา ตันกิจจานนท์
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วันที่
2 พฤศจิกายน 2557

เวลา

เนือ้ หา

08.30 – 12.00 น.

สอบพืน้ ฐาน
 ท่ านอน
 ท่ านั่ง

13.00 – 17.00 น.

สอบสัญญาณ
 ท่ านอน
 ท่ านั่ง

วิทยากร
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ จุฑารัตน์ เสรีวตั ร
อาจารย์ บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์ กติ ติ ลีส้ ยาม
อาจารย์ อดิศักดิ์ สุ มาลี
อาจารย์ พวงผกา ตันกิจจานนท์
อาจารย์ จุฑารัตน์ เสรีวตั ร
อาจารย์ บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์ กติ ติ ลีส้ ยาม
อาจารย์ อดิศักดิ์ สุ มาลี
อาจารย์ พวงผกา ตันกิจจานนท์
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ตารางการฝึ กตามมอบหมาย

วันที่ 19 - 23 พ.ย. 57
วิทยากร

วันที่

เวลา

19 พฤศจิกายน 2557

07.00-08.30 น.
08.30 – 12.00 น.

รายงานตัว ณ สถานที่ฝึก
ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ิ
การนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน
- ท่านอนหงาย

1. อาจารย์จตุพร แดงคูณ
2. อาจารย์จิดาภา ศรี กระจ่าง
3. อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร

13.00 – 17.00 น.

ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ิ
การนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน
- ท่านอนตะแคงซ้าย-ขวา
ทบทวน
- ท่านอนหงาย
- ท่านอนตะแคงซ้าย-ขวา

08.30 – 12.00 น.

ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ิ
การนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน
- ท่านอนคว่า

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

13.00 – 17.00 น.

ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ิ
การนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน
- ท่านัง่

1. อาจารย์จตุพร แดงคูณ
2. อาจารย์จิดาภา ศรี กระจ่าง
3. อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร

18.00 – 22.00 น.

ทบทวน
- ท่านอนคว่า
- ท่านัง่

1.
2.
3.
4.
5.

18.00 – 22.00 น.

20 พฤศจิกายน 2557

เนือ้ หา

อาจารย์จตุพร แดงคูณ
อาจารย์จิดาภา ศรี กระจ่าง
อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม
อาจารย์อดิศกั ดิ์ สุมาลี
อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์
อาจารย์จตุพร แดงคูณ
อาจารย์จิดาภา ศรี กระจ่าง
อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร

อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม
อาจารย์อดิศกั ดิ์ สุมาลี
อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์
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วันที่
21 พฤศจิกายน 2557

เวลา

เนือ้ หา

วิทยากร

08.30 – 12.00 น.

ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ิ
- ท่านอนหงาย
- ท่านอนตะแคงซ้าย-ขวา
- ท่านอนคว่า
- ท่านัง่

1. อาจารย์จตุพร แดงคูณ
2. อาจารย์จิดาภา ศรี กระจ่าง
3. อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร

13.00 – 17.00 น.

ทฤษฏีและฝึ กปฏิบตั ิ
- ท่านอนหงาย
- ท่านอนตะแคงซ้าย-ขวา
- ท่านอนคว่า
- ท่านัง่

1. อาจารย์จตุพร แดงคูณ
2. อาจารย์จิดาภา ศรี กระจ่าง
3. อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร

18.00 – 22.00 น.

ฤาษีดดั ตน ครั้งที่ 1

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

22 พฤศจิกายน2557 08.30 – 12.00 น.

13.00 – 17.00 น.

18.00 – 22.00 น.

ทบทวน
ทฤษฏีและฝึ กปฏิบัติ
- ท่านอนหงาย
- ท่านอนตะแคงซ้าย-ขวา
- ท่านอนคว่า
- ท่านัง่
ทบทวน
ทฤษฏีและฝึ กปฏิบัติ
- ท่านอนหงาย
- ท่านอนตะแคงซ้าย-ขวา
- ท่านอนคว่า
- ท่านัง่
ฤาษีดดั ตน ครั้งที่ 2

อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม
อาจารย์อดิศกั ดิ์ สุมาลี
อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์
อาจารย์จตุพร แดงคูณ
อาจารย์จิดาภา ศรี กระจ่าง
อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร

1. อาจารย์จตุพร แดงคูณ
2. อาจารย์จิดาภา ศรี กระจ่าง
3. อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร

1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์อดิศกั ดิ์ สุมาลี
อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม
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วันที่
23 พฤศจิกายน 2557

เวลา

เนือ้ หา

08.30 – 12.00 น.

สอบปฏิบัติ
- ท่านอนหงาย
- ท่านอนตะแคงซ้าย-ขวา
- ท่านอนคว่า
- ท่านัง่

13.00 – 17.00 น.

สอบฝึ กปฏิบัติ
- ท่านอนหงาย
- ท่านอนตะแคงซ้าย-ขวา
- ท่านอนคว่า
- ท่านัง่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิทยากร

อาจารย์จตุพร แดงคูณ
อาจารย์จิดาภา ศรี กระจ่าง
อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์อดิศกั ดิ์ สุมาลี
อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม
อาจารย์จตุพร แดงคูณ
อาจารย์จิดาภา ศรี กระจ่าง
อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร
อาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
อาจารย์อดิศกั ดิ์ สุมาลี
อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม

8. กิจกรรมการฝึ กด้ วยตนเอง
1. ฝึ กปฏิบตั ิฤาษีดดั ตน (ถ่ายภาพตนเองปฏิบตั ิฤาษีดดั ตนมาส่ ง)
2. ฝึ กปฏิบตั ินวด(ถ่ายภาพ)และทาเป็ นรายงานส่ ง
1.1 นวดพื้นฐานขา
1.2 พื้นฐานและสัญญาณขาด้านนอก
1.3 พื้นฐานและสัญญาณขาด้านใน
ท่านอน
1.4 พื้นฐานและสัญญาณท้อง
1.5 สัญญาณเข่า(พับเพียบและไขว้มือ)
1.6 สัญญาณข้อเท้า
1.7 พื้นฐานและสัญญาณแขนด้านใน
1.8 พื้นฐานและสัญญาณแขนด้านนอก
ท่านอนและท่านัง่
1.9 พื้นฐานและสัญญาณหลัง
1.10 พื้นฐานบ่า และ สัญญาณ 4 5 หลัง
1.11 พื้นฐานและสัญญาณหัวไหล่
ท่านัง่
1.12 พื้นฐานโค้งคอ
1.13 จุดจอมประสาท
1.14 สัญญาณศีรษะด้านหลังและศีรษะด้านหน้า
การส่ งรายงานการฝึ กด้ วยตนเอง ให้อาจารย์ฝึกตามมอบหมาย 1 ฉบับ ตามวัน เวลาที่
นักศึกษากาหนดร่ วมกับอาจารย์ภายหลังสิ้ นสุ ดการฝึ กตามมอบหมาย
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9. การประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ภาคทฤษฎีประเมินผลด้วยวิธีการสอบปลายภาค (ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 120 ข้อ)
- ภาคปฏิบตั ิประเมินผลด้วยวิธีการสอบปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน
เกณฑ์ การผ่าน
สอบภาคปฏิบตั ิ
40 คะแนน โดยเกณฑ์ผา่ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
สอบทฤษฎี(ปลายภาค)
60 คะแนน โดยเกณฑ์ผา่ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
*ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้งภาคปฏิบตั ิและสอบปลายภาค
10. ข้ อปฏิบัติในการฝึ ก
การแต่ งกาย/บุคลิกภาพ
- นักศึกษาใส่ เสื้ อโปโลสี สุภาพ กางเกงสี ดา ไม่รัดรู ป ไม่ใส่ ยนี ส์ ไม่ใส่ กางเกงขาเดฟ
- นักศึกษาตรวจสอบความเรี ยบร้อย ได้แก่ รวบผมหรื อตัดผมให้เรี ยบร้อย ตัดเล็บให้ส้ ัน
- ดูแลสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลอื่นๆ ให้เรี ยบร้อยเหมาะสมกับวิชาชีพ
- ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดี
สถานทีพ่ กั /อาหาร
- การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ นักศึกษาทุกคนต้องพักที่มหาวิทยาลัยตามวันเวลาที่กาหนดเพื่อ
ให้เป็ นไปตามระเบียบการจัดฝึ กปฏิบตั ิที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ค่ าใช้ จ่าย * ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการลงทะเบียนที่นกั ศึกษาควรเตรี ยมพร้อม
- ค่าใช้จ่ายสาหรับที่พกั
- ค่าอาหาร (อาหารหลัก ครบ 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น และอาหารว่างมีเฉพาะบ่าย 1 มื้อ)
- ค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลาเนาถึงมหาวิทยาสุ โขทัยธรรมาธิ ราชและระหว่างแหล่งฝึ กกับ
มหาวิทยาลัย
11. สถานทีเ่ รียน
- อาคารเรี ยน ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชและศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ
12. การติดต่ อกับมหาวิทยาลัย
ประธานชุด (อาจารย์จุฑารัตน์ เสรี วตั ร)
โทร.02-5048963-8968/083-297-8883
สานักบริ การการศึกษา
โทร 02-5047611 - 6
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
โทร 02-5047623 02-5047626,02-5033592
การติดต่อซื้ อวัสดุการศึกษา
โทร 02-5047671-4,02-5047678-9
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13. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

