
มคอ.4 

มคอ.4 
รายละเอียดของรายวิชา กบ 705  

การประยุกตง์านวิจยัทางคลินกิเพือ่การปฏิบติังานทางกายภาพบาํบดั 

สาขากายภาพบาํบดั คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 705 การประยุกต์งานวิจัยทางคลินิกเพ่ือการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

PTX 705  Applied Clinical Research for Physical Therapy Practice 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (0-9-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา 

อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th  ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@g.swu.ac.th  ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

อ.ดร.ทพิวัลย์ มีแต้ม  tippawan.oph@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

1. สามารถประเมินความรู้เชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย 

ต้ังเป้าหมาย วางแผนและให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนาํ และดูแล

ผู้ป่วยได้ตรงกบัปัญหาทางกายภาพบาํบัด (3.2, 6.1)  

2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิกกระบวนการคิดรวมทั้งการใช้

เหตุผลทางคลินิก ทกัษะ ประสบการณ์และ ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเฉพาะด้าน

มานาํเสนอ หรือ ถ่ายทอด ผ่านการเขียนรายงานผู้ป่วย ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

(3.2, 6.2)  

3. สามารถนาํบทสรุปจากการค้นคว้าความรู้เชิงประจักษ์มาปรับปรุงแผนการให้การรักษาผู้ป่วย

อย่างเป็นระบบ (3.2)  

4. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่เข้ามารับคาํปรึกษาด้วยความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม 

ไม่มีการแบ่งแยก โดยใช้พ้ืนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัด และให้ความสาํคัญต่อสิทธิ

ผู้ป่วย (1.2, 4.3, 5.2, 6.3)  

5. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็นทีม มีความเป็นผู้นํา หรือผู้ตามในทีม

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และสามารถส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในที่ทาํงานและในชุมชน (1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.4)  

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ไม่มี  

 

 

หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทกัษะทาง

ปัญญา 
ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
                      

 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ริเร่ิมหรือช้ีให้เหน็ข้อที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมด้วยดุลยพินิจทาง

คุณธรรม 
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2. สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอ้น

รวมทั้งปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานงึถงึความรูสึ้กของผูอื้่น 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

อย่างจริงจัง 

2.1.2. กลยุทธก์ารพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีการสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรม

การวิจัย ในการปฏบัิติการทางคลินิก  

2. มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของตนเอง ที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสงัคมโดยรวม 

และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ และการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดาํรงตนและการปฏบัิติงาน  
2.1.3. กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ และกจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในช้ันเรียน และการสมัมนา 

3. ประเมินจากกระบวนการในการค้นคว้าและสงัเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ โดย

คาํนึงถึงคุณธรรม  และจริยธรรมในการวิจัย 

 

2.2. ความรู ้

2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏบัิติที่เปล่ียนแปลง

ในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และให้คําแนะนําแก่ผู้อื่นได้อย่าง

เหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

2.2.2. กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการ

ใช้หัวข้อปัญหา หรือ กรณีศึกษาจากแหล่งฝึก และ/หรือ ชุมชน  
2. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้โดยการ

สัมมนา การอภิปราย การค้นคว้าวิเคราะห์ การบูรณาการงานวิจัย ตลอดจนการ

นาํเสนอประเดน็ที่ผู้เรียนสนใจเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนั  

 

2.2.3. กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

การประยุกต์และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกจิกรรมในช้ันเรียน เช่น การ

สมัมนา การอภิปราย หรือ การฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินจากแผนหรือรายงานที่นาํเสนอ 
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2.3. ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ไข และจัดการปัญหาด้วยการวิจัยข้ัน

สงูเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้ งจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่

เกี่ยวขอ้งเพื่อให้เกิดการปรบัปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบติัในวิชาชีพอย่างมี

นยัสําคญั  

3. สามารถปรับปรุง หรือสร้างแนวปฏบัิติในวิชาชีพให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และ

บริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

2.3.2. กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ร่วมกับการสัมมนาโดยให้นิสิตนาํเสนอ

ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

2. การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชากายภาพบาํบัด 

3. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยการค้นคว้าหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่

เกี่ยวกบัสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. กรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วย หรืองานวิจัยต่างๆในสาขากายภาพบาํบัด                          

5. กาํหนดให้มุ่งเน้นการใช้ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดและสาขาอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประยุกต์ใช้ในทางคลินิก  

2.3.3. กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1. การประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษา การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ  

2. การประเมินตามสภาพจริงจากการ สมัมนา ผลงาน และการปฏบัิติของนิสติ  

 

2.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. แสดงความเห็นและมีความเป็นผูน้าํทีดี่ทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. สรา้งปฏิสมัพนัธใ์นกิจกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์ 

3. ร่วมรบัผิดชอบ บริหารจดัการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้

สมัฤทธ์ิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการ

แสดงออก ของภาวะผู้นําและผู้ตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลาย
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สถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟัง

ความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

2. จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เสนอแนวทาง การ

วางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความซับซ้อนสงู 

3. จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการ  ผู้ร่วมงาน                

และผู้บังคับบัญชา โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการ

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึกที่จะสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมสมัมนา และฝึก

ปฏบัิติการทางคลินิก 

2. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ค้นคว้าในประเดน็ปัญหาที่สาํคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอวิธีแก้ไขได้

ตรงประเดน็โดยใช้วิธกีารทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

2. สื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสําเร็จของการ

สือ่สารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

3. นําเสนอผลงานวิชาการทั้ งในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้

อย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

4. ไม่ประเมิน 

5. มีทกัษะ และความสามารถในการใช ้และประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถึงเครื่องมือทางงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัปัญหาได ้

โดยเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ 

2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ คัด

กรอง วิพากษ์ สรุป และนาํข้อมูลทางคณิตศาสตร์  และสถิติที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิชาชีพมาใช้  

2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงาน โดยให้นิสิตได้ใช้

ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ประสทิธภิาพ  
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2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดย

ให้นิสิตได้ใช้ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อย่างมีประสทิธภิาพ  

2. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา และ

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

2.6.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

1. สามารถบูรณาการงานวิจัย ความรู ้เชิงประจักษ์ ในการวิเคราะห์ปัญหา 

วินิจฉัย วางแผนและให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้

คําแนะนาํและดูแลผูป่้วยไดต้รงกบัปัญหาทางกายภาพบาํบดั 
2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้ งการใช้เหตุผลทางคลินิก ทักษะ

ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบดัเฉพาะดา้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. สามารถนําบทสรุปจากการคน้ควา้และวิเคราะห์มาประยุกตแ์ละปรบัปรุง

แผนการใหก้ารรกัษาผูป่้วยอย่างเป็นระบบ  

4. สามารถใหก้ารดูแลผูป่้วย หรือผูที้่เขา้มารบัคําปรึกษาดว้ยความเอ้ืออาทรไม่

มีการแบ่งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบดัและให้

ความสําคญัต่อสิทธิผูป่้วย 
5. สามารถปฏิบติังานร่วมกบัวิชาชีพต่าง ๆ ไดอ้ย่างเป็นทีม และมีความเป็น

ผูน้าํ และผูต้ามในทีมปฏิบติังานอย่างเหมาะสม 
2.6.2. กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ เพ่ือให้แสดง

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัดหรือ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)  และ

หลักฐานเชิงประจักษ์  (evidence-Based) ในการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกเฉพาะด้าน โดยมีการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดง

ถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการ

ใช้เหตุผลทางคลินิก ที่มีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์และแสดงความเช่ือมโยง

กบับุคลากรด้านสขุภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาที่มีความซับซ้อนเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์

ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทาง

คลินิก และการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์  
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4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธผู้ิป่วย และเคารพในศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด  ในช่วงการฝึกปฏบัิติงานและ

การทาํงานวิจัยทางคลินิก 

2.6.3. กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกและการมี

ส่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพในชุมชน 

2. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการ

แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิก และการค้นคว้า

หลักฐานเชิงประจักษ์  

3. ประเมินจากรายงานและการนาํเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา 

และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิก ที่มี

การค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์และแสดงความเช่ือมโยงกบับุคลากรด้านสุขภาพ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

หมวดที ่4 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

การบูรณาการงานวิจัยความรู้เชิงประจักษ์ทางกายภาพบาํบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผล

ทางคลินิก การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาทกัษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน

การพัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด การส่งเสริม ป้องกนั รักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบาํ 

บัดการเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์ 

 

2. กิจกรรมของนสิิต 

การปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ในช่วง

ระยะเวลา ที่คณะฯ กาํหนดอย่างต่อเน่ืองจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทาํงานของสถานที่ฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิกกาํหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ทางการดูแล

ผู้ป่วยทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

 

3. รายงานหรืองานทีน่สิิตไดร้บัมอบหมาย 

ดังแสดงไว้ในข้อที่ 2  

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนสิิต 

1. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจารย์นิเทศตรวจรายงานที่ได้รับมอบหมายโดยประเมินตาม

แบบฟอร์ม ที่คณะฯกาํหนดได้ตาม  วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งส่งคืนรายงานให้นิสติรับทราบ

ข้อบกพร่อง และนาํไปแก้ไข 
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2. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจาร์นิเทศ ตรวจรายงาน วิพากษ์ วิเคราะห์รายงาน หรือช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย 

กรณีศึกษา การรักษาผู้ป่วยพร้อมทั้งสะท้อนผลให้กบันิสติทราบ ร่วมกบัวางแผนการพัฒนาตนเอง 

3. อาจารย์พิเศษ/อาจาร์นิเทศ/อาจารย์ประจาํวิชา วิพากษ์ วิเคราะห์งาน ที่นิสตินาํเสนองานตาม

หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสะท้อนผลให้กบั นิสติทราบ ร่วมกบัวางแผนการพัฒนาตนเอง 

 

5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยพ์เิศษทางคลินกิในสถานทีฝึ่กปฏิบติัการทางคลินกิดูแล  

กจิกรรมในภาคสนาม  

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะนาํ เกี่ยวกบัสถานที่ฝึกปฏบัิติงาน กฎระเบียบ แนวปฏบัิติต่าง ๆ 

เกี่ยวกบัการ ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

2. ให้คาํแนะนาํ ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่นิสติ

ต้องการความช่วยเหลือในด้านน้ันๆ ในขณะที่นิสติฝึกปฏบัิติงาน 

3. แนะนาํนิสติ แก่บุคลากรต่างๆที่นิสติต้องปฏบัิติงานร่วมอย่างเหมาะสม 

4. มีส่วนร่วมกบักจิกรรมของนิสติ ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าในการฝึกทกัษะ การวิพากษ์ 

วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทกัษะของนิสติ และให้

คาํปรึกษากอ่น ระหว่าง และหลังการปฏบัิติงานทางคลินิก 

5. ร่วมประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกของนิสติตลอดจนประชุมร่วมกบั อาจารย์ประจาํ

วิชา /อาจารย์นิเทศ เพ่ือแสดงความเหน็ และพัฒนาหลักสตูร เน้ือหาวิชาอย่างต่อเน่ือง 

6. ให้การแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิ่สติเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

รายงานหรืองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย กําหนดส่ง หมายเหตุ 

นาํเสนอกรณีศึกษา 3 ครั้ง (Case Presentation) ตามทีกํ่าหนดใน

ตารางสอน 

เป็นการนาํเสนอทีค่รบถว้น

สมบูรณดี์ และคณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหผ่้าน  

นาํเสนอรายงาน clinical reasoning & evidence 

baseอย่างน้อย 3 ครั้ง (EBP) 

ตามทีกํ่าหนดใน

ตารางสอน 

เป็นการนาํเสนอทีค่รบถว้น

สมบูรณดี์ และนสิิตสามารถ

นาํเสนอไดค้รบถว้นตาม

กระบวนการ EBP และ

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหผ่้าน  

รายงานความก้าวหน้าของผู้ป่วยหลังจากนาํ EBP 

ไปใช้อย่างน้อย 1 ฉบบั (Application of EBP 

Reports) 

 

ก่อนนาํเสนออย่าง

นอ้ย 2 วนั (By 

email) 

 

นาํเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย (ต่อชมุชน) 1 

ครั้ง (Presentation) 
ตามทีกํ่าหนดใน

ตารางสอน  

 

จะเป็นการนาํเสนอใหน้สิิตชั้น

ปีมรา 2 สาขากายภาพบาํบดัฟัง 
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6. หนา้ที ่และความรบัผิดชอบของอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศก ์

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะนาํ เกี่ยวกบัเน้ือหาวิชา สถานที่ฝึกปฏบัิติงาน กฎระเบียบ แนวปฏบัิติ

ต่างๆ เกี่ยวกบัการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก เกณฑก์ารประเมินในวิชาน้ี 

2. ประสานงานกบัสถานที่ฝึกปฏบัิติงาน ในหัวข้อที่ต้องการพัฒนาทกัษะของนิสติ รวมถึงปัญหา

ที่อาจเกดิข้ึนทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

3. ให้คาํแนะนาํ ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่นิสติ

ต้องการความช่วยเหลือในด้านน้ันๆ ในขณะที่นิสติฝึกปฏบัิติงาน 

4. มีส่วนร่วมกบักจิกรรมของนิสติ ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าในการฝึกทกัษะ การวิพากษ์ 

วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทกัษะของนิสติ และให้

คาํปรึกษาก่อน และหลังการการฝึกปฏบัิติงาน 

5. ร่วมประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกบัอาจารย์พิเศษ

ทางคลินิกเพ่ือพัฒนาหลักสูตร และเน้ือหาวิชาอย่างต่อเน่ือง 

6. ให้การแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติ หลังจากการประเมินผลการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิกของนิสิต 

 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนสิิต 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏบัิติต่าง ๆ ของสถาบัน กฎระเบียบ แนวปฏบัิติต่าง 

ๆเกี่ยวกบัการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

2. สอน แนะนาํ ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้นิสติได้พัฒนาทกัษะให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของรายวิชาการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก ภายใน 2 สปัดาห์ หลังการฝึก

ปฏบัิติงาน 

3. ประสานงานกบัแหล่งฝึก เกี่ยวกบัความต้องการพัฒนานิสติของรายวิชาน้ี จัดอาจารย์ที่

ปรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเช่ียวชาญปัญหาจากการฝึกปฏบัิติงาน ปัญหา

ของนิสติ ฯลฯ เพ่ือให้คาํปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา 

 

8. สิง่อํานวยความสะดวกและการสนบัสนุน ทีต่อ้งการจากสถานทีที่่จดัประสบการณภ์าคสนาม /

สถานฝึกปฏิบติังานทางคลินกิ 

1. แนะนาํห้องสมุดสาํหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา การให้การรักษา 

3. มีหนังสอื/วารสารทางกายภาพบาํบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมใน

การศึกษา และการให้การรักษา 

4. ประสาน/สาํรวจที่พักสาํหรับนิสติ (ในกรณีที่ต้องการที่พักอาศัย) 
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1. การกําหนดสถานทีฝึ่ก 

อาจารยผู์ป้ระสานงานวิชา อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ ์และคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 

คดัเลือกสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก ทีย่ินดีรบันสิิตเพือ่ฝึกประสบการณภ์าคสนาม โดยดูลกัษณะ

งานทีเ่หมาะสม และมีความพรอ้มดงันี้  

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสติฝึกปฏบัิติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

- มีประสบการณ์การทาํงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัดไม่ตํ่ากว่า 5 ปี หรืออยู่ในระดับ หรือ

เทยีบเทา่ผู้ชาํนาญการ 

- มีคุณสมบติัตรงตามขอ้กําหนดของสภากายภาพบาํบดัในเรือ่งการรบันสิิตเขา้ฝึกงาน 

- มีความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามรวมถึงสามารถส่งเสริมใหเ้กิดการบรรลุวตัถุประสงค ์

การศึกษาใน วิชานี้  

- มีความปลอดภยัของสถานทีต่ั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอ้มการ

ทํางานทีดี่ 

- สามารถจดัอาจารยพ์ีเ่ลี้ ยงทีมี่คุณสมบติัและคุณวุฒิทีเ่หมาะสมในการดูแลการฝึก

ปฏบัิติงาน ทางคลินิก 

- มีผูป่้วย และกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดบัความยาก และปริมาณเหมาะสมในระยะเวลา 

ทีกํ่าหนด 

- ยินดี เต็มใจ และพรอ้มที่จะรบันสิิตเขา้ฝึกปฏิบติังานทางคลินกิ 

 

การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหนา้ก่อนฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกอย่างนอ้ย ๒ เดือน  

จัดนิสิตลงฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมคัรใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก

ดว้ย ตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุข้างต้น รวมถึงต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาของคณะฯ 

 

2. การเตรียมนสิิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก พร้อมกับมอบคู่มือการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกก่อน

การ ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์สิ่งที่คาดหวังจากการฝึกปฏิบัติ 

งานทางคลินิกวิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย หรือเทคนิคเพ่ิมเติมหาก 

ต้องการความสามารถ เฉพาะด้านเพ่ือให้เหมาะสมกบัการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก ในแต่ละสถานที่ 

 

3. การเตรียมอาจารยที์่ปรึกษา/อาจารยน์เิทศก ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตติดต่อกับสถานที่ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือขอช่ือ 

ตาํแหน่งของ อาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา-อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์และนิสติ ที่จะเข้า ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

เพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์สิ่งที่คาดหวังจากการ ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่

ต้องการเน้นแนวทางการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกช่องทางการ ติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการ

ดูแล และประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 
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4. การเตรียมอาจารยพ์เิศษทางคลินกิในสถานทีฝึ่กปฏิบติังานทางคลินิก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธต์ิดต่อกบัสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) 

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารย์พิเศษทางคลินิก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิต ที่จะเข้าฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก เพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ 

สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้น แนวทางการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

5. การจดัการความเสีย่ง 

- ประสานงานกบัอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกอย่างต่อเน่ือง 

- จัดให้นิสติทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกบัอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตลอดการ

ฝึกงาน 

- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ

ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเล้ียงและนิสติ 

 

 

หมวดที ่6 หมวดการประเมินนสิิต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์/หัวข้อที่ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

คุณธรรม

จริยธรรม 

1.2 (1.1, 1.3) 

 

- ความมีระเบียบวินัยในการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิก 

- การส่งรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- นาํเสนอกรณีศึกษา 

(Case Presentation) 

- นาํเสนอรายงาน clinical 

reasoning & evidence base 

(EBP) 

- รายงานความก้าวหน้าของ

ผู้ป่วยหลังจากนาํ EBP ไปใช้ 

 

5% 
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ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์/หัวข้อที่ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

ความรู้ 

(2.2) 

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ

คิดเหน็ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน 

 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- นาํเสนอกรณีศึกษา 

(Case Presentation) 

- นาํเสนอรายงาน clinical 

reasoning & evidence base 

(EBP) 

- รายงานความก้าวหน้าของ

ผู้ป่วยหลังจากนาํ EBP ไปใช้ 

10% 

ทกัษะทางปัญญา 

3.2 (3.1, 3.3) 

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ

คิดเหน็ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน 

 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- นาํเสนอกรณีศึกษา 

(Case Presentation) 

- นาํเสนอรายงาน clinical 

reasoning & evidence base 

(EBP) 

- รายงานความก้าวหน้าของ

ผู้ป่วยหลังจากนาํ EBP ไปใช้ 

30% 

ทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.3 

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ

คิดเหน็ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- การส่งรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน 

- ประเมินการเขียนนาํเสนอ

รายงานผู้ป่วยทางคลินิก 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- นาํเสนอกรณีศึกษา 

(Case Presentation) 

- นาํเสนอรายงาน clinical 

reasoning & evidence base 

(EBP) 

- รายงานความก้าวหน้าของ

ผู้ป่วยหลังจากนาํ EBP ไปใช้ 

15% 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ

คิดเหน็ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน 

- ประเมินการเขียนนาํเสนอ

รายงานผู้ป่วยทางคลินิก 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- นาํเสนอกรณีศึกษา 

(Case Presentation) 

- นาํเสนอรายงาน clinical 

reasoning & evidence base 

(EBP) 

10% 
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ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์/หัวข้อที่ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

5.2, 5.3, 5.5 

(5.1) 

- รายงานความก้าวหน้าของ

ผู้ป่วยหลังจากนาํ EBP ไปใช้ 

ทกัษะการปฏบัิติ                    

ทางวิชาชีพ 

6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5 

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ

คิดเหน็ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน 

- ประเมินการเขียนนาํเสนอ

รายงานผู้ป่วยทางคลินิก 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- นาํเสนอกรณีศึกษา 

(Case Presentation) 

- นาํเสนอรายงาน clinical 

reasoning & evidence base 

(EBP) 

- รายงานความก้าวหน้าของ

ผู้ป่วยหลังจากนาํ EBP ไปใช้ 

30% 

 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

- การฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก (Clinical Practice)                                    30% 

- รายงานผู้ป่วย/การนาํเสนอรายงาน (Case Presentation and Discussion)       25% 

   (คร้ังที่ 1 (5%) คร้ังที่ 2 (10%) คร้ังที่ 3 คร้ังละ 10%)  

- Clinical Reasoning and Evidence Base Present       40% 

  EBP1 (10%) 

  EBP2 (10%)  

  EBP3 (10%)  

  Application of EBP (10%) (นาํเสนอ) 

- นาํเสนองานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อชุมชน หรือภายในสถานฝึกปฏบัิติงาน)  5% 

รวม                      100% 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนสิิต 

- ผลการฝึกปฏบัิติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกซ่ึงดูแลการฝึกปฏบัิติงาน

ของนิสิต โดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสิต ด้วยการ

สังเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งน้ีสาขากายภาพบาํบัด คณะ

กายภาพบาํบัด มศว จะจัดส่งแบบประเมินให้แต่ละสถานที่ 
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- ประเมินรายงานกรณีศึกษา นําเสนอรายงาน clinical reasoning & evidence base (EBP) และ

รายงานความก้าวหน้าของผู้ป่วยหลังจากนํา EBP ไปใช้ ตารางที่กาํหนด โดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิก อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คาํนวณจากคะแนนเฉล่ียของอาจารย์แต่ละทา่น 

- ประเมินการนาํเสนองานที่ได้รับมอบหมายต่อชุมชน โดยนิสิตปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด 

คณะกายภาพบาํบัด มศว ช้ันปีที่ 1 เป็นผู้ประเมิน 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้นํ้าหนักคะแนนตามข้อตกลง

ระหว่างอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก และอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งการสรุป การประเมินเป็นสญัลักษณ์ 

A, B+, B, C+, C, D+, D, E (เกณฑ ์B) 

 
เกรด A B+ B C+ C D+ D E 

ช่วง

คะแนน 

100-

80.0 

79.9-

75.0 

74.9-

70.0 

69.9-65 64.9-60 59.9-55 54.9-50 49.9-0 

 
    A หมายถึง ดีมาก 

    B+ หมายถึง ค่อนข้างดีมาก 

    B หมายถึง ดี 

    C+ หมายถึง ค่อนข้างดี 

    C หมายถึง พอใช้ 

    D+ หมายถึง ค่อนข้างพอใช้ 

    D หมายถึง อ่อน 

    E หมายถึง ตก 

 

3. ความรบัผดิชอบของอาจารยพ์เิศษทางคลินิกต่อการประเมินนสิิต 

- ประเมินพฤติกรรมของนิสิต และผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์นิเทศ ทั้งระหว่างการฝึก

ปฏบัิติทางคลินิก และเม่ือสิ้นสดุการฝึกปฏบัิติทางคลินิก  

- ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางกายภาพบาํบัดของนิสิตร่วมกับ อาจารย์นิเทศ นิสิต 

และบุคลากรทางด้านสาธารณสขุที่เกี่ยวข้อง 

 

4. ความรบัผดิชอบของผูป้ระสานงานรายวิชาประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนสิิต 

- ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพ่ือการประเมิน 

วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนาํเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูรบัณฑติศึกษา 

 

5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ตกต่าง 

- หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมินระหว่างอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษทาง

คลินิก ให้อาจารย์นิเทศ อาจารย์พิเศษทางคลินิก และ/หรือ อาจารย์ผู้รัประสานงานรายวิชา

ประชุมหารือกัน โดยเชิญนักกายภาพบําบัดท่าอื่ น (ที่ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติ                
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ที่ เหมาะสม) ร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิต           

เพ่ือหาข้อสรุป 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณท์างคลินิกจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปนี้  

1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 

         - ประเมินสมรรถนะของนิสติในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก

ประสบการณ์ ทางคลินิกของรายวิชาน้ีหรือไม่ 

          - ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน              

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ ทางคลินิกเกี่ยวกบัความเพียงพอของแหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทมีสุขภาพ จาํนวนและความ

เหมาะสมของผู้มารับบริการ  

 

1.2 อาจารย์ที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก) 

- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบาํบัดสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์รายวิชาน้ี

หรือไม่ 

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ ทางคินิกเกี่ยวกบัความเพียงพอของแหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทมีสุขภาพ จาํนวนและความ

เหมาะสมของผู้มารับบริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติได้รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอน

ปฏบัิติการทางกายภาพบาํบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน   

 

1.3 อื่น ๆ  

- ติดตามประเมินผลสมรรถนะของบัณฑติจบใหม่ที่ทาํงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบั

วิชาชีพกายภาพบาํบัด/หน่วยงานที่สอดคล้อง ทั้งจากตัวบัณฑติเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้บัณฑติ 

- ติดตามความก้าวหน้าในการทาํงานของบัณฑติจบใหม่ที่ทาํงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กบัวิชาชีพกายภาพบาํบัด/หน่วยงานที่สอดคล้อง ทั้งจากตัวบัณฑติเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้

บัณฑติ 

 

2. กระบวนการประเมินการสอน  

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

ไม่มี ไม่มี - 
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3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต จากผลการ

ประเมินและ ข้อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสตูร และประธานหลักสูตร หรือ

หัวหน้าภาควิชาเพ่ือทราบ  

- นาํข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาํหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นาํแสดงไว้ในรายงานผลการ

ดาํเนินการหลักสตูร 
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10/1/2018
13.30-

14.30
Orientation 

JW คลินิกประสานมิตร

1 15/1/2018 8.30-15.30 6 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

2 18/1/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

3 19/1/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

4 22/1/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

5 24/1/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

6 26/1/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

7 29/1/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

8 31/1/2018 8.30-13.30 5 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

9 1/2/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

10 7/2/2018 8.30-10.30 2 Case Presentation 1 SL JW TM KT 601

10.30-12.30  2 Evidence Base 

Presentation 1

AD JW TM KT

11 9/2/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

12 12/2/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

13 15/2/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

14 16/2/2018 8.30-16.30 7 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

15

23/2/2018 8.30-10.30 2 Case Presentation 2 AD JW TM KT 601

10.30-12.30  2 Evidence Base 

Presentation 2 

(Application of EBP 

1)

16 26/2/2018 8.30-12.30 4 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

17 28/2/2018 8.30-12.30 4 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

18 5/3/2018 8.30-12.30 4 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

19 6/3/2018 8.30-12.30 4 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

8.30-10.30 2 Case Presentation 3 อ.จิตติมา AD JW สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

10.30-12.30  2 Evidence Base 

Presentation 3 

(Application of EBP 

2)

อ.จิตติมา AD JW สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

21 12/3/2018 8.30-10.30 4 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

22 13/3/2018 8.30-12.30 4 Clinical Practice อ.จิตติมา  สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

23 16/3/2018 8.30-12.30 4 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

24 19/3/2018 8.30-12.30 4 Clinical Practice อ.จิตติมา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

25 21/3/2018 8.30-10.30 2 Application of EBP 

& Progression

AD JW 601

26 26/3/201812.30-13.30 1 Presentation ตอชุมชน 321 (องครักษ)

0 120 15 0 0 รวม

สงรายงาน วันที่ 4/2/2018 กอนเวลา 16.30 น.

สงรายงาน วันที่ 21/2/2018 กอนเวลา 16.30 น.

สงรายงาน วันที่ 5/3/2018 กอนเวลา 16.30 น.

20

นิสิต PT ป 2

8/3/2018

สงรายงาน ลวงหนา 3 วันกอนวันนําเสนอ กอนเวลา 16.30 น.

135

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด ปการศึกษา 2/2560 อาจารยผูประสานงาน อ.ดร. จิราภรณ วรรณปะเข

สัม
มน

า สถานที่ / หองเรียน

ประมวลการสอน  วิชา  กภ 705 ชื่อวิชา การประยุกตงานวิจัยทางคลินิกเพื่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด

 หนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 3 (0-9-3)
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หัวขอ
ผูสอน

สอ
บบ

รร
ยา

ย

อาจารย

 
 

คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ หน้า 17 

 
 


