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รายละเอียดของรายวิชา กบ 371  วิชา คลินิกกายภาพบาํบดั 1 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1-2 ประจําปีการศึกษา 2563 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 371  วิชา คลินิกกายภาพบาํบัด 1 

PX 371  Clinical Physical Therapy I  

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (0-6-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบดั) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบาํบัด กลุ่มการปฏบิัตงิานทางคลินิกกายภาพบาํบดั 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชา 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อ.ดร.อรพินท ์การุณทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.อรวรรณ เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.กสมิา กติิยานนัท ์ kasima@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อาจารย์ ดร.พีรยา เตม็เจริญสขุ peeraya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.a.cth สาขากายภาพบาํบัด 

อาจารยผู์ส้อน 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อ.ดร.อรพินท ์การุณทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.อรวรรณ เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.กสมิา กติิยานนัท ์ kasima@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อาจารย์ ดร.พีรยา เตม็เจริญสขุ peeraya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.a.cth สาขากายภาพบาํบัด 

ผศ. ดร.นิตยา วิริยะธารากจิ nitayav@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ kanogwun@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 
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ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ratt@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสนิ saitida@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

ผศ.ผกาภรณ ์พู่เจริญ paka @g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.วาสนา เตโชวาณชิย์ wassana@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

ผศ.ดร.ภัทริยา อนิทร์โท่โล่ pattriy@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.จินตนา ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.สวัุฒน์ จติรดาํรงค ์ suwatj@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ ์ wanvisap@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.นิธนินัท ์ชัยศีรี nithinun@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

ผศ.ดร.จิราภรณ ์วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย tossaphon@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.ณฐักาญจน์ รุณรงค ์ nuttakarn@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.อรวรรณ เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.ยุภาภรณ ์รัตนวิจติร yupapornr@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.พิมพ์พร กล้วยอ่อน pimpornk@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม rujirawan@swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อ.ดร.ธติิมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อาจารยพิ์เศษทางคลินิก  

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารย์พรพรหม เชยะสทิธิ์ pornprom@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อาจารย์ศรายุทธ นามไพร sarayutn@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

อาจารย์อรอนงค์  เอยีดแก้ว ornanong@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ช้ันปีที่ 3  

จาํนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา: ฝึกปฏบิัติทกัษะทางคลินิกกายภาพบาํบัด 90 ช่ัวโมง 

 ระยะเวลาการปฏบิัติงาน: 4 พฤศจิกายน 2563 – 16 ธนัวาคม 2563 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
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8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดนครนายก 

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 

9. วนัที่จดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

5 พฤษภาคม 2563 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องของประสบการณภ์าคสนาม 

เพ่ือให้นิสติได้ปฏบิัติงานจริง เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณต์รง  

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับให้สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะและผลการประเมินรายวิชาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ    

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏบิตัิ   

ทางวิชาชีพ 

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

                         

 

หมวดท่ี 3 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพฒันา 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในหลกัสูตรมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งส่งเสริมใหนิ้สิตสามารถ

พฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการท่ีศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและ
ดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการ
เรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดงัต่อไปน้ี  
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสทิธพ้ืินฐาน

ที่เกี่ยวข้องกบัการ ปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบดั  

2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสตัย์สจุริต 

เสยีสละและสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม  

   3.   เคารพในคุณค่าศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ 

   4.   ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจดัการกบัปัญหาจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

                ในวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

  5.    ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสทิธขิองตนเองในการรับบริการ  
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  1.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหวา่งการสอนภาคทฤษฎีและ

ปฏิบติังานทางวิชาชีพ  
2. ส่งเสริมและจดักิจกรรมในหลกัสูตรใหมี้การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
      1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหนา้ท่ี โครงงานและท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดหลกัสูตร 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ 
3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผดิชอบระหวา่งฝึกปฏิบติังานทางวิชาชีพ 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีพฒันา 

นิสิตกายภาพบาํบดัตอ้งมีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวชิาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั กระบวนการวิจยัพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้ามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใชใ้นการดูแลสุขภาพ ท่ีนาํไปสู่สุขภาพท่ีดีของผูรั้บบริการ โดยกาํหนดผลการ
เรียนรู้ดา้นความรู้ ดงัน้ี 
1.    ไม่ประเมิน 

 2.   อธิบายสาระสําคญัของศาสตรที์่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

 3.   มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

4.   ไม่ประเมิน 

5.   ไม่ประเมิน 

2.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณศีกึษา สถานการณจ์ริง 

2. การฝึกปฏบิัต ิโดยจดัการเรียนรู้ในช้ันเรียน แหล่งฝึก และ/หรือชุมชน 

2.3 วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคปฏบิตั ิ

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสมัมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบิัต ิ

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

  นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนา

ไปสู่ความเป็นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสติคดิวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ มีความสามารถพ้ืนฐานในการวจิัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เพ่ือประยุกต์ใช้ในการทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณแ์ละบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังนี้  

1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบโดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอ่ื้นที่เกีย่วขอ้ง 

      เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์่ปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 

4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป  

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 
2. สมัมนากรณศีกึษาทางคลินกิเกี่ยวกบัผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบาํบดัและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภยัและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบดั 

3. ใช้ทกัษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้  

ในสาขาวิชากายภาพบาํบดัและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศกึษาด้วยตนเองในงาน 

          ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการนาํเสนอรายงาน 

     ในช้ันเรียนและในโครงงานวิจัย  

3. การประเมินจากผลงานที่เกดิจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์วิจารณป์ระเมิน
จากการสมัมนาทางคลินิก 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่พัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบั ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกนัได้ต้องมีความรับผดิชอบในการปฏบิตัิหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนา

ตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและ

สงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดังนี้ 

1. มีจิตบริการ สามารถปรบัตวั และมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และ

ผูบ้งัคบับญัชา 

  2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

  3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทมีสขุภาพในบริบทหรือสถานการณ ์

      ที่แตกต่างกนั  

4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรู ้และพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์ร 
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4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกจิกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกดิ

การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้รับบริการ 

2. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคดิเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบคุคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติิ

หรือคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน 

สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอ ที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

 1. ไม่ประเมิน 

 2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ 

     นาํเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบ 

     ของการนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมนิผล 

1.  ประเมินจากการอภปิรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภปิราย รายงาน กรณศีึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1  ทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบิัตทิกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบดั มีคุณสมบัติเหมาะสม

และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการกบั
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ผู้รับบริการได้อย่างปลอดภยัและมีประสทิธภิาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ การปฏบิัติ

ทางวิชาชีพ ดงันี้  

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกนั บาํบัด รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด  

2. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างเป็นองคร์วม โดย 

ประยุกตใ์ชค้วามรู ้ ความเขา้ใจในวิชาชีพกายภาพบําบดั และศาสตรที์่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งการ

ใชเ้หตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence-based)  

ในการปฏิบติังาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดในการดูแลสขุภาพของประชาชน 

ได้อย่างเหมาะสม  

4. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศกัดิ์ศรี ของความเป็นมนุษยจ์รรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบดั และสิทธิ

ผูป่้วย 

6.2   วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏบิัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด  

และสทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถงึ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและ 
วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินกิ 

3. จัดกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัด  

ในการดูแลสขุภาพของประชาชน 

6.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินพฤตกิรรมระหว่างการฝึกปฏบิัตคิลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัแก่ผู้รับบริการ 
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 

 

หมวดที่ 4 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเวชระเบียน ฝึกทกัษะการซักประวัติ การสร้างสมัพันธภาพกบัผู้ป่วย ตรวจประเมิน 

ทางกายภาพบาํบัด เขียนรายงาน และนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ด้วยความรับผดิชอบ 

ได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. กิจกรรมของนิสิต 

1. เรียนรู้ และฝึกปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัในการซักประวัติและตรวจประเมิน รวมทั้ง 

การใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)ในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่เป็นสถานที่ฝึก

ประสบการณภ์าคสนาม 

2. เรียนรู้และฝึกทกัษะการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
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3. ปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสทิธผู้ิป่วย 

3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดร้บัมอบมาย 

รายงานหรืองานที่ไดร้บัมอบหมาย กําหนดส่ง 

รายงานการซกัประวัติและตรวจร่างกาย ภายใน 3 วัน ของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา 
ระหว่างการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ตามระยะเวลา 

ที่มอบหมายงาน 

นาํเสนอในช้ันเรียน หลังการสิ้นสดุการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 1 สปัดาห์ 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนิสิต 

‐ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

ให้นิสตินาํเสนอการเรียนรู้และประสบการณท์ี่ได้รับจากการฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนิสติที่ไปฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

‐ อาจารย์ช้ีนาํให้เหน็ถงึความสาํคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ที่มีต่อการทาํงานในอนาคต 

‐ การนาํผลการประเมินนิสติฝึกประสบการณภ์าคสนาม มานาํเสนออภปิราย เพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการฝึกประสบการณภ์าคสนามต่อรุ่นต่อไป 

5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ฝึ้กปฏิบติังานทางคลินิกที่ดูแลการฝึกประสบการณใ์นสถาน
ประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

‐ จัดโปรแกรม ตารางการฝึก และ/หรือฝึกประสบการณภ์าคสนาม ร่วมกบัอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 

‐ แนะนาํนิสติเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ข้อปฏบิตัิ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

‐ แนะนาํบคุคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทาํงานร่วมกนั 

‐ ประเมินผลการทาํงานของนสิติฝึกประสบการณภ์าคสนาม รายงานผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 

‐ ให้ความเหน็ในการปรับปรุงการทาํงานของนิสติต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

6. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชา 
‐ ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณภ์าคสนามกบัอาจารย์ผูฝึ้กปฏิบติังานทางคลินิก 

ที่ดูแลการฝึกประสบการณภ์าคสนามประจาํในคลินิก โรงพยาบาล 

‐ สงัเกตการณก์ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนิสติในคลินิกและโรงพยาบาล 

‐ ประเมินผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

‐ สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 

- จัดปฐมนิเทศแนะนาํนิสติก่อนฝึกประสบการณภ์าคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณต้ีองการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข

โทรศัพท ์และไปรษณย์ีอเิลท็รอนิกส ์ 

8. สิง่อํานวยความสะดวกและการสนบัสนุนที่ตอ้งการจากสถานที่ทีจ่ดัประสบการณภ์าคสนาม/   

    สถานประกอบการ 

‐ สถานที่ทาํงาน หมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ ตามความจาํเป็น 

‐ แหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 

‐ อาจารย์ผูฝึ้กปฏิบติังานทางคลินิก ดูแลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ในคลินิก  

โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยให้คาํแนะนาํ 

‐ สวัสดิภาพในการฝึกประสบการณ ์

 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การกําหนดสถานที่ฝึก 

คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสติฝึกประสบการณภ์าคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและ

มีความพร้อมดังนี้ 

‐ เข้าใจ และสนบัสนุนการฝึกประสบการณภ์าคสนามตามจุดมุ่งหมาย 

‐ มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทาํงานที่ด ี

‐ มีเคร่ืองมือ อปุกรณท์ี่พร้อมในการฝึกประสบการณภ์าคสนามเพ่ือแก้ปัญหาตามโจทย์ 

‐ สามารถจัดอาจารย์ผูฝึ้กปฏิบติังานทางคลินิกดูแลการฝึกประสบการณภ์าคสนามได้ 

‐ มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กบัศักยภาพของนิสติในระยะเวลาที่กาํหนด 

‐ ยินดี เตม็ใจรับนิสติฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

การติดต่อประสานงาน กาํหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณภ์าคสนามอย่างน้อย 1 เดือน จดันิสติลง

ฝึกประสบการณภ์าคสนามตามความสมัครใจ หรือนิสติอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณภ์าคสนามด้วยตนเอง 

แต่ต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้รับผดิชอบรายวิชา 

 

2. การเตรียมนิสิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณภ์าคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ก่อนการฝึก

ประสบการณภ์าคสนามอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค ์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม วิธกีารประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จดัฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือ

เทคนิคเพ่ิมเตมิหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 

 

 



มคอ. 4 

คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

3. การเตรียมอาจารยที์่ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศ 

อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม ประสานงานกบัสถานประกอบการเพ่ือขอช่ือ ตาํแหน่ง

ของพนักงานพ่ีเล้ียง ประชุมพนักงานพ่ีเล้ียง และนิสติฝึกประสบการณภ์าคสนามเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบ

วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ผลการเรียนรู้ของนิสติที่ต้องการเน้น อปุกรณ ์

เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะนาํมาใช้ในการฝึกประสบการณภ์าคสนาม แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้

เคร่ืองมือ ช่องทางการติดต่อกรณเีหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

 

4. การเตรียมอาจารยใ์นสถานที่ฝึก 

จัดประชุมหรือปรึกษาหารืออาจารย์ผูฝึ้กปฏิบติังานทางคลินิก ดูแลการฝึกประสบการณภ์าคสนามใน

สถานที่ฝึกงานเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณภ์าคสนาม รับทราบถงึ

วิธกีารบนัทกึผลการทาํงานของนิสติ มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

บอกหมายเลขโทรศัพท ์หรือช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

 

5. การจดัการความเสีย่ง 
อาจารย์ประจาํหลักสตูรประชุมร่วมกนัเพ่ือประเมินความเสี่ยง ที่จะเกดิต่อนิสติ และก่อให้เกดิความ

เสยีหายต่อสถานประกอบการ เช่น 

‐ ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทาํงาน การเดินทาง ป้องกนัโดยคัดเลือกสถาน

ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สดุ 

‐ ความเสี่ยงจากอบุัตภิัยจากการทาํงาน จากการใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ ์ ซอฟตแ์วร์ ป้องกนัโดย จัด

ปฐมนิเทศ แนะนาํการใช้อปุกรณ ์ การป้องกนัไวรัส อนัก่อให้เกดิความเสยีหายต่อข้อมูลสถาน

ประกอบการ เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอนัเป็นความลับ และกาํหนดให้

นิสติปฏบิัตติามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

‐ ในสถานการณท์ี่มีการประกาศมาตรการคัดกรอง การป้องกนั การแพร่ระบาดของเช้ือโรค 

ขอให้นิสติปฏบิัตติามอย่างเคร่งครัด หากนิสติมีอาการเข้าข่ายเกณฑก์ารเฝ้าระวังและป้องกนั 

การแพร่ระบาด ให้แจ้งอาจารย์ผู้คุมการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกและอาจารย์ผู้ประสานงาน 

ทางคลินิกทนัท ี

‐ กรณทีี่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสถานการณฉุ์กเฉินให้แจ้งอาจารย์ผู้คุมการฝึกปฏบิัติงาน 

ทางคลินิกและอาจารย์ผู้ประสานงานทางคลินิกทนัท ี

 

หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 

 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนิสติทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ ์

การประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

0.0 หมายถงึ ต้องปรับปรุงอย่างย่ิง 

0.4 หมายถงึ ต้องปรับปรุง 
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0.6 หมายถงึ พอใช้ 

0.8 หมายถงึ ด ี

1.0 หมายถงึ ดีมาก 

 

นิสติต้องได้รับคะแนนประเมินทกัษะปฏบิัติการทางคลินิกและการเขียนรายงาน เฉล่ียไม่น้อยกว่า 0.6 

และต้องได้รับคะแนนประเมินเจตคติ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 0.8 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

 

การพิจารณาตดัเกรด : 

1. นิสิต ตอ้งมีเวลาฝึกงานรอ้ยละ 100 ของเวลาทั้งหมด กรณีนิสติมีเหตุจาํเป็นจนขาดการฝึกงานต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบการลาอย่างเคร่งครัด และต้องฝึกปฏิบัติงานทดแทนจนครบเวลาฝึกงานทั้งหมด 

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสานงานวิชารายงานต่อหัวหน้าสาขากาพบําบัด คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. การประเมินใช้แบบประเมินการปฏบิัติงานทางคลินิก วิชาคลินิกกายภาพบาํบัด 1 ได้แก่ แบบประเมิน

การปฏบิัติงานทางคลินิกสาํหรับผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและ

ปอด และ ผู้ป่วยเดก็ 

3. ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาให้กระทาํเป็นแบบระดับข้ันซึ่งมีความหมาย และระดับข้ัน ดังนี้ 

 

        ระดบัขั้น ความหมาย    ระดบัคะแนนเฉลีย่       ระดบัคะแนน 

            A ดีมาก 80.0-100 4 

            B
+
 ค่อนข้างดีมาก 75.0-79.9 3.5 

            B ด ี 70.0-74.9 3 

            C
+
 ค่อนข้างด ี 65.0-69.9 2.5 

            C พอใช้ 60.0-64.9 2 

            D
+
 ค่อนข้างพอใช้ 55.0-59.9 1.5 

            D อ่อน 50.0-54.9 1 

            E ตก <50 0 

             I การประเมินยังไม่สมบูรณ ์ - - 

            W งดการเรียนโดยได้รับอนุมัต ิ - - 

 

4. นิสิตตอ้งไดร้บัการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยระดบัคะแนนไม่ตํา่กว่าระดบัขั้น “C” 

5. กรณีที่นิสิตมีคะแนนประเมินรวม 4 สาขา (ระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อ ระบบประสาท ระบบหัวใจ

และปอด และ ผู้ป่วยเดก็) ได้ตํ่ากว่าเกรด C นิสติต้องฝึกปฏบิัติงานเพ่ิมในสาขาที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

เกรด C (60%) ภายใต้การควบคุมของอาจารย์และรับการประเมินใหม่ หากไม่ผ่านการประเมินอกี

คร้ังจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกปฏบิัติการทางคลินิกในสาขาที่ไม่ผ่าน โดยนิสิตอาจได้รับการพิจารณา

ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคลินิกกายภาพบําบัดเพ่ิมเติม  ทั้ งนี้ อ ยู่ในดุลยพินิจของคณะ
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กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิต 

- ประเมินโดยอาจารย์และอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสตูร

สาขากายภาพบาํบัด 

- การประเมินผลการเรียน: ตามแบบประเมินการปฏบิตัิงานทางคลินิก สาํหรับผู้ป่วยทางระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด และ ผู้ป่วยเดก็ สาระในแบบประเมิน

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ทกัษะปฏบิัติการทางคลินิก รวม 100 คะแนน เกณฑผ่์านร้อยละ 60 

ส่วนที่ 2 เจตคติและการสื่อสาร รวม 100 คะแนน เกณฑผ่์านร้อยละ 80  

ส่วนที่ 3 การเขียนรายงาน รวม 100 คะแนน เกณฑผ่์านร้อยละ 60   

 การส่งงานเกนิ 10 วัน หรือ ไม่ส่งงาน นสิติไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ 

 

กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

1 
ความรู้ 

2.2 (2.3) 

- ปฏบิตัิ/รายงานรายบคุคล 

- ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความ

เข้าใจ ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ในการสมัมนา การ

อภิปรายหรือการฝึกปฏบิัต ิ

- ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

ตลอดการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

รวม 80% 

 

 
1 

ปัญญา 

3.3 (3.1,3.4) 

ปฏบิัติ/รายงานรายบุคคล 

สมัมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

ตลอดการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

1 

ทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

6.2,6.4 (6.1,6.3) 

ปฏบิัติ/รายงานรายบุคคล 

 

ตลอดการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.3,1.4 

(1.1,1.2,1.5) 

สงัเกต 

- พฤติกรรมความรับผดิชอบในหน้าที่ 

และที่ได้รับมอบหมาย 

- พฤติกรรมการมีส่วนร่วมการ

แสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรม

ตลอดการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

ผ่านการประเมิน  
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กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

ต่างๆ 

- พฤติกรรมความรับผดิชอบระหว่าง

ฝึกปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

1 

ความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.1,4.2,4.4 (4.3) 

- พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  

- การมีส่วนร่วมอภิปราย  

 

ตลอดการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

รวม 20% 

1 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 (5.2) 

- การมีส่วนร่วมอภิปราย  

- ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

- การเขียนรายงาน 

ตลอดการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

3. ความรบัผิดชอบของพนกังานพีเ่ล้ียงต่อการประเมินนิสิต  - 

4. ความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนิสิต 

ประเมินผลนสิติหลังจากเสรจ็สิ้นการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก

รายงานผลการประเมินตนเองของนิสติ และรายงานผลการฝึกฯของอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกบัอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณเ์พ่ือทาํความเข้าใจในการ

ประเมิน หากเกดิความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ มีการประชุมร่วมกนั ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหา

ข้อสรุป 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปน้ี 

1.1  นิสติ 

 จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

1.2   พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผู้ประกอบการ  
-  

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม 

 อาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณภ์าคสนามบนัทกึผลการดาํเนินงานของนิสติในแบบฟอร์มรายงาน   

ผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม เพ่ือให้สามารถนาํคาํแนะนาํไปใช้ในการแก้ปัญหาของนิสติ 

 1.4  อื่นๆ  เช่น  บณัฑติจบใหม่ 

   - 
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2. กระบวนการประเมินการสอน 

- ผลการประเมินของนิสติ 

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบวัตถุประสงคท์ี่วางไว้ 

 

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 
- อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาประมวลผลการฝึกประสบการณภ์าคสนามของนิสติ จากผลการประเมิน

และข้อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผดิชอบหลักสตูร และประธานหลักสตูร หรือหัวหน้า

ภาควิชาเพ่ือทราบ 

- นาํข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาํหรับการใช้รอบปีการศึกษาถดัไป นาํแสดงไว้ในรายงานผลการ

ดาํเนนิการหลักสตูร 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ

รายวิชา 

การดาํเนินการปรับปรุง ความต้องการสนับสนุน 

จากสาขาวิชา 

1.อาจารย์คุมฝึกปฏบิัติเสนอให้

นิสติเตรียมความพร้อมในการ

ฝึกงานคลินิกเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เกดิ

ความม่ันใจและควรปรับลดเวลา

ที่ใช้ในการตรวจร่างกาย เพ่ือให้

ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ในการ

รักษาในเวลาที่จาํกดั 

 

 

 

 

2. ควรมีการประสานงาน

ระหว่างนิสติและอาจารย์คุมฝึก

ปฏบิัติงานในเร่ืองของวิธกีาร

เดินทางเพ่ือให้เดินทางได้ตรง

เวลา  

 

3. แหล่งฝึกงานแจ้งให้นิสติและ

อาจารย์คุมฝึกปฏบิัติงาน

ตรวจสอบรายละเอยีดที่

จาํเป็นต้องกรอกข้อมูลผู้ป่วย

ตามแบบฟอร์มในระบบ

คอมพิวเตอร์เพ่ือให้ข้อมูล

ครบถ้วน 

ในปีการศึกษา 2563  

จัดปฐมนิเทศช้ีแนะแนวทาง

การเตรียมตัวของนิสติในการ

ฝึกปฏบิัติงานในด้านต่อไปนี้  

-แนวทางการปฏบิัตตินที่

เหมาะสม  การเตรียมความ

พร้อมของนิสติก่อนออกฝึก

ปฏบิัติงาน  

-การบริหารเวลาในการตรวจ

ประเมินและให้การรักษา 

 

-การเดินทางไปฝึกปฎิบตัิงาน

และการประสานงานกบั

อาจารย์คุมฝึกปฏบิัติงาน 

 

 

 

-การบันทกึผลการตรวจ รักษา

ผู้ป่วยตามแบบฟอร์มของแหล่ง

ฝึกงานและแนะนาํข้ันตอนการ

กรอกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

ไม่มี 
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4.นิสติบางคนไม่ทราบ

ผลกระทบกรณทีี่ฝึกปฏบิัติ

คลินิกไม่ผ่าน 

-เกณฑก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้และผลการประเมิน

รายวิชาที่มีผลกระทบต่อ

แผนการศึกษาและระยะเวลา

การจบการศึกษา 

 


