มคอ.4

รายละเอียดของรายวิชา กภ 505 ปฏิบัติงานทางคลินิก
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 505 ปฏิบัติงานทางคลินิก
PTX 505 Clinical Practice
2. จํานวนหนวยกิต
3 (0-9-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.จิราภรณ วรรณปะเข
jirabhorn@g.swu.ac.th
ผูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อ.ดร.นิธินันท ชัยคีรี
nithinun@g.swu.ac.th
ผูประสานงานรายวิชา (รอง)
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th
อาจารยผูสอน
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผศ.ดร.ภัทริยา อินโทโล
pattariy@g.swu.ac.th
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อ.ดร.วันวิสาข พานิชาภรณ
wanvisap@g.swu.ac.th
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมม-ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี8. สถานที่เรียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคของรายวิชา
1. สามารถประเมินความรูเชิงประจักษเพื่อใชในการตรวจรางกาย วิเคราะหปญหา วินิจฉัย ตั้งเปาหมาย
วางแผนและใหการรักษา การป องกัน การสงเสริม รวมถึงใหคําแนะนํา และดูแลผูปว ยไดตรงกั บ
ปญหาทางกายภาพบําบัด (2.1, 3.1, 6.1, 6.3)
2. สามารถประยุ ก ต ใ ช เ หตุ ผ ลทางคลิ นิ ก ทั ก ษะ ประสบการณ แ ละ ความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดเฉพาะดานมานําเสนอ หรือ ถายทอด ผานการเขียนรายงานผูปวยได (2.1, 3.1, 6.2)
3. สามารถนําบทสรุปจากการคนควาความรูเชิงประจักษมาปรับปรุงแผนการใหการรักษาผูปวยได (2.1,
5.2)
4. สามารถใหการดูแลผูปวย หรือผูที่เขามารับคําปรึกษาดวยความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม ไมมี
การแบงแยก โดยใชพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัด และใหความสําคัญตอสิทธิผูปวย (1.2,
4.1, 4.3, 5.2, 6.3)
5. สามารถปฏิบัติงานรวมกับวิชาชีพตางๆไดอยางเปนทีม มีความเปนผูนํา หรือผูตามในทีมปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม และสามารถสงเสริม สนับสนุนใหมีการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในที่ทํางานและในชุมชน (1.3, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.4)
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- ไมมี หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
ดานที่ ๔ ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

ดานที่ ๕ ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ดานที่ ๑
ตัวเลขการสื่อสาร
ดานที่ ๒
ดานที่ ๓ ทักษะ
คุณธรรม
และการใช
ความรู
ทางปญญา
จริยธรรม
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
   
 
    
  

ดานที่ ๖ ทักษะ
การปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
๑ ๒ ๓ ๔
   

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักรู จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย
2. สามารถประมวลปญหา และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนรวมทั้งปญหาเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงผูอื่น
3. แสดงออกภาวะผูนําในการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

1.2 วิธีการสอน
1. มีการสอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย ในการ
ปฏิบัติการทางคลินิก
2. มีการสงเสริมใหมีการพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบของ
ตนเอง ที่มีตอวิชาชีพ ตอองคกร ชุมชน และสังคมโดยรวม และสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรม
ในการดํารงชีพ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตน
และการปฏิบัติงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ และกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
2. ประเมินจากการมีสวนรวมและการแสดงออกในชั้นเรียน และการสัมมนา
3. ประเมินจากกระบวนการในการคนควาและสังเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ โดยคํานึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรมในการวิจยั
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ/ผลการเรียนรูดานความรู
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจในทฤษฎี แ ละ/หรือทักษะทางวิชาชี พกายภาพบํา บัด อยา งลึกซึ้ง โดย
สามารถคนควาและอิงขอมูลหลักฐานเชิงประจักษที่ทันสมัย และเปนระบบ
2. ไมประเมิน
3. มีความเขาใจในการประยุกตใชศาสตรที่เกี่ยวของ และเขาใจการพัฒนาความรูใหม เพื่อใชปฏิบัติใน
วิชาชีพและการวิจัย
2.2 วิธีการสอน/กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
1. สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยการใชหัวขอปญหา
หรือ กรณีศึกษาจากแหลงฝก และ/หรือ ชุมชน
2. ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย การฝกปฏิบัติ การเรียนรูโดยการสัมมนา การอภิปราย
การคนควาวิเคราะห การบูรณาการงานวิจัย ตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจเพื่อการเรียนรู
รวมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห
การประยุกตและพัฒนาความรูเชิงประจักษในกิจกรรมในชั้นเรียน เชน การสัมมนา การอภิปราย หรือ
การฝกปฏิบัติ
2. ประเมินจากแผนหรือรายงานที่นาํ เสนอ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา/ที่จะไดรับการพัฒนา/ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. สามารถวิเคราะหประเด็น ป ญหาสําคัญ โดยใชความเข าใจอั นถองแท พั ฒนาแนวคิด ริเริ่ ม
สรางสรรค เพื่อตอบสนองประเด็นปญหาดวยดุลยพินิจอยางเหมาะสม
2. ไมประเมิน
3. ไมประเมิน

4. สามารถบูรณาการงานวิจัย องคความรูในศาสตรทางกายภาพบําบัดและศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อ
นําไปสูสุขภาพที่ดีของประชาชน
3.2 วิธีการสอน
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รวมกับการสัมมนาโดยใหนิสิตนําเสนอความรูทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวของ และมีการแลกเปลี่ยนความรู
เชิงวิชาการอยางสรางสรรค
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชากายภาพบําบัด
3. การทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยการคนควาหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่มีความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวของ
4. กรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผูปวย หรืองานวิจัยตางๆในสาขากายภาพบําบัด
5. กําหนดใหมุงเนนการใชทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ และมีหลักฐานเชิง
ประจักษ โดยบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประยุกตใช
ในทางคลินิก
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษา การวิเคราะหวิจารณอยางเปนระบบ
2. การประเมินตามสภาพจริงจากการ สัมมนา ผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสําหรับการเรียนรูของตนเอง และ
รวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ
2. แสดงบทบาทการเปนผูนํา ผูตาม ผูประสานงานอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
3. สามารถปรับตัวตอสังคมและสิ่งแวดลอมและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูอื่น
4. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออก ของ
ภาวะผูนําและผูตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ ตลอดจนกลาแสดงความ
คิดเห็นของตน และพรอมที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. จัดประสบการณเรียนรูที่มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อใหเสนอแนวทาง การวางแผน
วิเคราะห และแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความซับซอนสูง
3. จัดประสบการณเรียนรูที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการ ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา
โดยใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพื่อผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
และผูสอนอันจะไปสูการฝกที่จะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมสัมมนา และฝกปฏิบัติการทาง
คลินิก
2. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ไดรับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. ไมประเมิน
2. มีทักษะและความสามารถในการใชและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือ
ทางงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใหเหมาะสมสอดคลองกับปญหาได
3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ตอกลุมบุคคลตางๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
4. สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอผลงานทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผาน
ทางสื่อที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการวิเคราะห คัดกรอง วิพากษ
สรุป และนําขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติที่เกี่ยวของกับงานวิชาชีพมาใช
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงาน โดยใหนิสิตไดใชทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใชเครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดยใหนิสิตไดใช
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชเครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
2. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเขาใจในประเด็นปญหา และประยุกตใช
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ
1. สามารถประยุกตใชความรูเชิงประจักษในการตรวจรางกาย วิเคราะหปญหา วินิจฉัย วางแผน
และใหการรักษา การปองกัน การสงเสริม รวมถึงใหคําแนะนําและดูแลผูปวยไดตรงกับปญหาทาง
กายภาพบําบัด
2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใชเหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณและความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะดานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใหการดูแลผูปวย หรือผูที่เขามารับคําปรึกษาดวยความเอื้ออาทร ไมมีการแบงแยก
ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัดและใหความสําคัญตอสิทธิผูปวย
4. สามารถปฏิบัติงานรวมกับวิชาชีพตางๆไดอยางเปนทีมและมีความเปนผูนําและผูตามในทีม
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
6.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ เพื่อใหแสดงความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัดหรือศาสตรที่เกี่ยวของรวมทั้งการใชเหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-Based) ในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ

2. ฝกปฏิบัติทางคลินิกเฉพาะดาน โดยมีการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึงการวิเคราะห
ปญหา และวางแผนการแกไขปญหาอยางบูรณาการ รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก ที่มีการคนควา
หลักฐานเชิงประจักษและแสดงความเชื่อมโยงกับบุคลากรดานสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. มอบหมายโจทยปญหากรณีศึกษาที่มีความซับซอนเพื่อใหแสดงการวิเคราะหปญหาและวาง
แผนการแกไขปญหาอยางบูรณาการ รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก และการคนควาหลักฐานเชิง
ประจักษ
4. กระตุนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผูปวย และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด ในชวงการฝกปฏิบัติงานและการทํางานวิจัยทางคลินิก
6.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกและการมีสวนรวมในกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน
2. ประเมินทักษะการฝกปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะหปญหา และวางแผนการแกไขปญหาอยาง
บูรณาการ รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก และการคนควาหลักฐานเชิงประจักษ
3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานผูปวยที่แสดงถึงการวิเคราะหปญหา และวางแผนการ
แกไขปญหาอยางบูรณาการ รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก ที่มีการคนควาหลักฐานเชิงประจักษและแสดง
ความเชื่อมโยงกับบุคลากรดานสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การประยุกตใชความรูเชิงประจักษในการปฏิบัติทางคลินิก พัฒนาทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ
เฉพาะดาน พัฒนากระบวนการคิด การตรวจรางกายที่ตรงกับปญหาของผูรับบริการทางกายภาพบําบัด พัฒนา
กระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การระบุปญหา การวิเคราะหปญหา การสงเสริม ปองกัน และดูแล
รักษาผูรับบริการทางกายภาพบําบัดดวยเทคนิคทางวิชาชีพ การสังเคราะหรายงานผูปวย
2. กิจกรรมของนิสิต
การปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อพัฒนาทักษะ และประสบการณทางวิชาชีพเฉพาะดาน ในชวงระยะเวลา
ที่คณะฯ กําหนดอยางตอเนื่องจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานที่ฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกําหนด โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะหทางการดูแลผูปวยทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย

กําหนดสง

หมายเหตุ

นําเสนอกรณีศึกษา 3 ครั้ง (Case Presentation)

ตามที่กําหนดใน
ตารางสอน

นําเสนอรายงาน clinical reasoning & evidence
baseอยางนอย 3 ครั้ง (EBP)

ตามที่กําหนดใน
ตารางสอน

รายงานความกาวหนาของผูปวยหลังจากนํา EBP
ไปใชอยางนอย 1 ฉบับ (Application of EBP
Reports)

กอนนําเสนออยางนอย
2 วัน (By email)

เปนการนําเสนอที่ครบถวนสมบูรณ
ดี และคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหผาน
เปนการนําเสนอที่ครบถวนสมบูรณ
ดี และนิสิตสามารถนําเสนอได
ครบถวนตามกระบวนการ EBP
และคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหผาน

นําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย (ตอชุมชน) 1 ครั้ง
(Presentation)

ตามที่กําหนดใน
ตารางสอน

3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
ดังแสดงไวในขอที่ 2

จะเปนการนําเสนอใหนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขา
กายภาพบําบัดฟง

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
1. อาจารยพิเศษทางคลินิก/อาจารยนิเทศตรวจรายงานที่ไดรับมอบหมายโดยประเมินตามแบบฟอรม
ที่คณะฯกําหนดไดตาม วัตถุประสงค พรอมทั้งสงคืนรายงานใหนิสิตรับทราบขอบกพรอง และนําไป
แกไข
2. อาจารยพิเศษทางคลินิก/อาจารนิเทศ ตรวจรายงาน วิพากษ วิเคราะหรายงาน หรือชิ้นงานที่ไดรับ
มอบหมาย กรณี ศึกษา การรั กษาผู ปว ยพรอมทั้งสะทอนผลใหกับ นิสิ ตทราบ รวมกับ วางแผนการ
พัฒนาตนเอง
3. อาจารยพิเศษ/อาจารนิเทศ/อาจารยประจําวิชา วิพากษ วิเคราะหงาน ที่นิสิตนําเสนองานตามหัวขอ
ที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งสะทอนผลใหกับ นิสิตทราบ รวมกับวางแผนการพัฒนาตนเอง
5. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝกปฏิบัติการทางคลินิกดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
1. ใหการปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับสถานที่ฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับ
การ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
2. ใหคําแนะนํา ดูแล และรวมคิดวิเคราะหปญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผูปวย ในกรณีที่นิสิต
ตองการความชวยเหลือในดานนั้นๆ ในขณะที่นิสิตฝกปฏิบัติงาน
3. แนะนํานิสิต แกบุคลากรตางๆที่นิสิตตองปฏิบัติงานรวมอยางเหมาะสม

4. มีสวนรวมกับกิจกรรมของนิสิต ไดแก การติดตามความกาวหนาในการฝกทักษะ การวิพากษ
วิเคราะห การตรวจประเมิน ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะของนิสิต และใหคําปรึกษา
กอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงานทางคลินิก
5. รวมประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตตลอดจนประชุมรวมกับ อาจารยประจําวิชา
/อาจารยนิเทศ เพื่อแสดงความเห็น และพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาวิชาอยางตอเนื่อง
6. ใหการแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
6. หนาที่ และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
1. ใหการปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ
เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เกณฑการประเมินในวิชานี้
2. ประสานงานกับสถานที่ฝกปฏิบัติงาน ในหัวขอที่ตองการพัฒนาทักษะของนิสิต รวมถึงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งกอน ระหวาง และภายหลังการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ใหคําแนะนํา ดูแล และรวมคิดวิเคราะหปญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผูปวย ในกรณีที่นิสิตตองการ
ความชวยเหลือในดานนั้นๆ ในขณะที่นิสิตฝกปฏิบัติงาน
4. มีสวนรวมกับกิจกรรมของนิสิต ไดแก การติดตามความกาวหนาในการฝกทักษะ การวิพากษ วิเคราะห
การตรวจประเมิน ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะของนิสิต และใหคําปรึกษากอน และหลังการ
การฝกปฏิบัติงาน
5. รวมประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมรวมกับอาจารยพิเศษทางคลินิก
เพื่อพัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาวิชาอยางตอเนื่อง
6. ใหการแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแกนิสิต หลังจากการประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ของสถาบัน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆเกี่ยวกับ
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะนํา ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหนิสิตไดพัฒนาทักษะใหบรรลุวัตถุประสงคของ
รายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สัปดาห หลังการฝกปฏิบัติงาน
3. ประสานงานกับแหลงฝก เกี่ยวกับความตองการพัฒนานิสิตของรายวิชานี้ จัดอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยพิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญปญหาจากการฝกปฏิบัติงาน ปญหาของนิสิต ฯลฯ
เพื่อใหคําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม /สถาน
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
1. แนะนําหองสมุดสําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง
2. มีหองประชุมปรึกษาปญหา การวางแผนการรักษา การใหการรักษา
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบําบัด การแพทย หรือสาขาที่เกี่ยวของที่เหมาะสมในการศึกษา และ
การใหการรักษา
4. ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนิสิต (ในกรณีที่ตองการที่พักอาศัย)

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารยผูประสานงานวิชา อาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คัดเลือก
สถานที่ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ที่ยินดีรับนิสิตเพื่อฝกประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่
เหมาะสม และมีความพรอมดังนี้
- อาจารยผูควบคุมนิสิตฝกปฏิบัติงานตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
- มีประสบการณการทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัดไมต่ํากวา 5 ป หรืออยูในระดับ หรือเทียบเทา
ผูชํานาญการ
- มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของสภากายภาพบําบัดในเรื่องการรับนิสิตเขาฝกงาน
- มีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถสงเสริมใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงค
การศึกษาใน วิชานี้
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
- สามารถจัดอาจารยพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการดูแลการฝกปฏิบัติงาน ทาง
คลินิก
- มีผูปวย และกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยาก และปริมาณเหมาะสมในระยะเวลา ที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจ และพรอมที่จะรับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิกอยางนอย ๒ เดือน
จัดนิสิตลงฝกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝ กปฏิบัติงานทางคลินิกดว ย
ตนเองแตตองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุขางตน รวมถึงตองไดรั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก พรอมกับมอบคูมือการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกอนการฝก
ปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก เพื่ อ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง จากการฝ ก ปฏิ บั ติ งานทางคลิ นิ ก วิ ธี ก าร
ประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก ตองการความสามารถ
เฉพาะดานเพื่อใหเหมาะสมกับการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ในแตละสถานที่
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตติดตอกับสถานที่ฝกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อขอชื่อ ตําแหนง
ของ อาจารยพิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) รวมกันระหวางอาจารยผูประสานงานรายวิชาอาจารยพิเศษทางคลินิก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และนิสิต ที่จะเขา ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อ
ชี้แจงให รับ ทราบวั ตถุป ระสงค สิ่งที่ คาดหวั งจากการ ฝกปฏิบั ติงานทางคลินิ ก ผลการเรียนรูของนิ สิต ที่
ตองการเนนแนวทางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกชองทางการ ติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการ
ดูแล และประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก

4. การเตรียมอาจารยพิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธติดตอกับสถานที่ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา)
รวมกัน ระหว างอาจารย ผูประสานงานรายวิช า อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจารยพิเศษทางคลินิก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิต ที่จะเขาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค
สิ่งที่ คาดหวั ง จากการฝ กปฏิ บั ติงานทางคลินิก ผลการเรีย นรูของนิสิตที่ตองการเนน แนวทางการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิก ชองทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
5. การจัดการความเสี่ยง
- ประสานงานกับอาจารยพิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝกปฏิบัติงานทางคลินิกอยางตอเนื่อง
- จัดใหนิสิตทราบถึงชองทางการติดตอประสานงานกับอาจารยผูประสานงานรายวิชาตลอดการ
ฝกงาน
- ติดตามความกาวหนาระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคในการ
ฝกงานและหาแนวทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยนิเทศ อาจารยพี่เลี้ยงและนิสิต
หมวดที่ 6 หมวดการประเมินนิสิต
แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม - ความมีระเบียบวินัยในการฝก
1.2, 1.3 (1.1) ปฏิบัติงานทางคลินิก
- การสงรายงาน
- ประเมินการนําเสนอรายงาน

ความรู
2.1 (2.3)

- ความมีสวนรวม แสดงความ
คิดเห็นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน

สัปดาห/หัวขอที่ประเมิน
- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case
Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence
base (EBP)
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช
- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case
Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence
base (EBP)

สัดสวนของการ
ประเมิน*

5%

10%

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาห/หัวขอที่ประเมิน
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช

ทักษะทางปญญา - ความมีสวนรวม แสดงความ
3.1 (3.4)
คิดเห็นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1, 4.2, 4.3 (4.4)

- ความมีสวนรวม แสดงความ
คิดเห็นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- การสงรายงาน
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผูปวยทางคลินิก

ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 (5.3, 5.4)

- ความมีสวนรวม แสดงความ
คิดเห็นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผูปวยทางคลินิก

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case
Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence
base (EBP)
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช
- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case
Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence
base (EBP)
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช
- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case
Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence
base (EBP)
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช

สัดสวนของการ
ประเมิน*

30%

15%

10%

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ทักษะการปฏิบัติ - ความมีสวนรวม แสดงความ
ทางวิชาชีพ
คิดเห็นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผูปวยทางคลินิก

สัปดาห/หัวขอที่ประเมิน
- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case
Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence
base (EBP)
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช

1. หลักเกณฑการประเมิน
- การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical Practice)
- รายงานผูปวย/การนําเสนอรายงาน (Case Presentation and Discussion)
(3 ครั้ง ครั้งละ 10%)
- Clinical Reasoning and Evidence Base Present
EBP1 (5%)
EBP2 (5%)
EBP3 (10%)
Application of EBP (10%) (นําเสนอ)
- นําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย (ตอชุมชน หรือภายในสถานฝกปฏิบัติงาน) 5%
รวม

สัดสวนของการ
ประเมิน*

30%

35%
30%
30%

100%

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต
- ผลการฝกปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งดูแลการฝกปฏิบัติงานของ
นิสิต โดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานจะประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสิต ดวยการสังเกต
พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
มศว จะจัดสงแบบประเมินใหแตละสถานที่
- ประเมิ น รายงานกรณี ศึก ษา นํ าเสนอรายงาน clinical reasoning & evidence base (EBP) และ
รายงานความกาวหนาของผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช ตารางที่กําหนด โดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
อาจารยที่ปรึกษา และ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คํานวณจากคะแนนเฉลี่ยของอาจารยแตละทาน
- ประเมินการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมายตอชุมชน โดยนิสิตปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด คณะ
กายภาพบําบัด มศว ชั้นปที่ 1 เปนผูประเมิน
- อาจารยผูประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใชนํา้ หนักคะแนนตามขอตกลงระหวาง
อาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก และอาจารยที่ปรึกษารวมทั้งการสรุป การประเมินเปนสัญลักษณ A, B+, B,
C+, C, D+, D, E (เกณฑ B)

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
ชวง 100-80.0 79.9-75.0 74.9-70.0 69.9-65 64.9-60 59.9-55 54.9-50
คะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

E
49.9-0

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง คอนขางดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง คอนขางดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง คอนขางพอใช
หมายถึง ออน
หมายถึง ตก

3. ความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษทางคลินิกตอการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมของนิสิต และผลการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยนิเทศ ทั้งระหวางการฝกปฏิบัติ
ทางคลินิก และเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติทางคลินิก
- ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางกายภาพบําบัดของนิสิตรวมกับ อาจารยนิเทศ นิสิต และ
บุคลากรทางดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
4. ความรับผิดชอบของผูประสานงานรายวิชาประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต
- รว มประเมิ น ผลกับ อาจารย นิ เ ทศ และอาจารยพิเศษ รวบรวมผลการประเมิน เพื่อการประเมิน
วิเคราะห วิพากษ ตัดเกรด และนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
- หากมีความแตกตางกันของผลการประเมินระหวางอาจารยนิเทศ และอาจารยพิเศษทางคลินิก ให
อาจารยนิเทศ อาจารยพิเศษทางคลินิก และ/หรือ อาจารยผูรัประสานงานรายวิชาประชุมหารือกัน
โดยเชิญนักกายภาพบําบัดทาอื่น (ที่มีประสบการณ และคุณสมบัติที่เหมาะสม) รวมในการใหขอมูล
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกงานของนิสิต เพื่อหาขอสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณทางคลินิกจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝกประสบการณ
ทางคลินิกของรายวิชานี้หรือไม
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน

- ประเมิ น ผลการจั ด การฝ ก ประสบการณ ทางคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของแหล ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ความพร อมของสถานที่ฝก ความรว มมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ
เหมาะสมของผูมารับบริการ
1.2 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม (อาจารยพิเศษทางคลินิก)
- ประเมิ น สมรรถนะของนิ สิ ต ในภาพรวมว าสามารถจั ดการเรี ย นการสอนให บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงคของการฝกประสบการณทางกายภาพบําบัดสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชานี้หรือไม
- ประเมินผลการจัดการฝกประสบการณ ทางคินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลงสนับสนุน
การเรียนรู ความพรอมของสถานที่ฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู
มารั บ บริ ก าร คุ ณ ภาพการดู แ ลที่ นิ สิ ต ได รั บ จากตนเอง และอาจารย พิ เ ศษสอนปฏิ บั ติ ก ารทาง
กายภาพบําบัด
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน
1.3 อื่น ๆ
- ติดตามประเมินผลสมรรถนะของบัณฑิตจบใหมที่ทํางานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด/หนวยงานที่สอดคลอง ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง ผูรับบริการ และผูใชบัณฑิต
- ติดตามความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตจบใหมที่ทํางานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด/หนวยงานที่สอดคลอง ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง ผูรับบริการ และผูใชบัณฑิต
2. การปรับปรุงการสอน
ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

จัดปฐมนิเทศชี้แนะแนว ทางการปฏิบัติตน
แนะนํ า เรื่ อ งการเตรี ย มรู แ ละความพร อ ม
ของนิสิ ต ก อนออกฝ กปฏิบั ติงาน และแนะ
แนวการนํ าหลั กฐานเชิงประจักษไปใช ทั้ ง
นิสิต และอาจารยผูรวมสอน
ปรับใหนิสิตสามารถกําหนดการสงรายงาน
หรือนําเสนอไดเอง ตามความเหมาะสมของ
ระยะเวลาที่ผูปวยเขารับการรักษา
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ความตองการการสนับสนุน
จากสาขาวิชา/คณะ
-

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต จากผลการ
ประเมินและ ขอเสนอแนะจากนิสิต รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือ
หัวหนาภาควิชาเพื่อทราบ
- นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร

