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รายละเอียดของรายวิชา กบ 474  วิชา คลินิกกายภาพบาํบดั 7 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 474  วิชา คลินิกกายภาพบาํบัด 7 

PX 474  Clinical Physical Therapy VII  

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (0-8-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

อาจารย์ ดร. จิราภรณ์  วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

Clinical instructors 
โรงพยาบาลของรัฐในเขต

ภมิูภาค 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมากอ่น  (Pre-requisite) - ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรก้มกนั (Co-requisite) - ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดที่ห่างไกล

จากกรุงเทพมหานคร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 มิถุนายน 2560 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
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1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตเพ่ิมพูนทักษะทางกายภาพบําบัด สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ซักประวัติ ตรวจประเมิน

ทางกายภาพบาํบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ 

และเป็นองค์รวม และใช้ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทกัษะการให้คาํปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย 

เขียนรายงานและนําเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ ซับซ้อน เรียนรู้บทบาทงานกายภาพบําบัดกับ

หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันโดยใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันด้วยความเอื้ ออาทร 

ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก 

 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. อธบิายสภาพของผู้ป่วย และความผิดปกติของผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้ 

2. ซักประวัติและตรวจประเมินผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3. วางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 

4. ให้การรักษาผู้ป่วยร่วมกบัอาจารย์ผู้ควบคุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกบับริบทของผู้ป่วย 

5. อธบิายการรักษาหรือการดูแลสขุภาพผู้ป่วยโดยใช้องค์ความรู้อ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่าง

มีเหตุผล 

6. อธบิายระบบการทาํงาน และบทบาทงานกายภาพบาํบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. เขียนรายงาน และนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

8. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

ปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยฝึกปฏิบัติต่อผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ทาง

กายภาพบาํบัดภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดที่ได้รับการรับรองทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ

บริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป  

 

 

หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏบิัติ                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู ้ความเขา้ใจในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบ้ริโภค สิทธิผุป่้วย ตลอดจนสิทธิผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบดั

ทีมี่ความสําคญัต่อการปฏิบติังานทางกายภาพบาํบดั 

2. มีค่านิยม แนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชัว่ และจัดการกับปัยหา

จริยธรรมในการดํารงชีพได ้ 

3. เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

4. มีความรบัผดิชอบต่อการกระทําของตนเอง 

5. มีระเบยีบวินยัและซ่ือสตัย ์

6. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบติังานในวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

7. ส่งเสริมใหผู้ป่้วย/ ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจสิทธิของตนเอง เพือ่ปกป้องสิทธิของตนเองที่

จะถูกละเมิด 

8. สามารถดําเนนิชีวิตร่วมกบัผูอื้่นในสงัคมไดอ้ย่างราบรื่นและเป็นประโยชนต่์อสงัคมส่วนรวม 

1.2  วิธกีารสอน 
1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคปฏบัิติ

งานทางวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและสงัคมโดยรวม 

 

1.1 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ การแสดงออกขณะฝึก

ปฏบัิติงานและกจิกรรมต่างๆ 

2. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติงานทางวิชาชีพ ซ่ึงรวมถึงการตรงต่อ

เวลา การส่งงาน การแต่งกาย และการปฏบัิติตนตามกฎระเบียบวิชาชีพและสถานที่ฝึกงาน 

 
2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบาํบัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของ

วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนด                  

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 
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2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. มีความรู้ด้านระบบสขุภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบ้ืองต้นของระบบการ

บริการกายภาพบาํบัด 

6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้    อ้างองิความรู้เชิงประจักษ์ใน

การรักษาทางกายภาพบาํบัด หรือการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 

7. ไม่ประเมิน 
 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

2. การฝึกปฏบัิติ ในแหล่งฝึก และ/หรือชุมชน 

3. สอดแทรกความรู้ด้านระบบสุขภาพกฎหมาย ความรู้ด้านการจัดการ และการบริหารงานเบ้ืองต้น

ของระบบการบริการกายภาพบาํบัดระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 
1. ประเมินจากทกัษะการฝึกงาน 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

3.  ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

 นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน  

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 
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   3.2  วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏบัิติงานในแหล่งฝึกงานแ และ/หรือชุมชน 

2. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

3. ส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสม 

 
3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากทกัษะการฝึกปฏบัิติงาน 
2. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่

ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ

การประยุกต์ความรู้ในการตรวจประเมิน การรักษา เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ป่วย 
4. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย      

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกนัได้  มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. สามารถทาํงานเป็นทีมในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร

และสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1.   ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอก อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดและขณะสอบ 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 
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นิสติสามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าและนาํเสนอได้เหมาะสม รวมถึงการสื่อสารอย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

 
5.2  วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏบัิติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏสิัมพันธก์บั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอก อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

 
5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดและขณะสอบ 

2.  ประเมินจากการนาํเสนอรายงานผู้ป่วย 

3.  ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถ

ให้บริการกับผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

การปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบติัทักษะทางวิชาชีพกายภาพบพบดั ในการตรวจประเมิน 

วินิจฉัย ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ช้บริการ ตามข้อกําหนดสภา

กายภาพบาํบดั หวัขอ้ความสามารถขั้นพื้ นฐานของนกักายภาพบาํบดั พ.ศ. 2553 

2. มีความสามารถในการปฏิบติัทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างเป็นองค์รวมโดย

ประยุกตใ์ชค้วามรู ้ความเขา้ใจในวิชาชีพกายภาพบําบดั รวมทั้งการใชเ้หตุผลทางคลินิก 

(clinical reasoning) และหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence-based) ในการปฏิบติังาน 

3. มีความสามารถในการสือ่สารความรูด้า้นกายภาพบาํบดั ในการดูแลสุขภาพของประชาชน

โดยผสมผสานความรูแ้บบองคร์วม ได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบ ัดและ

สิทธิผูป่้วย 

5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผูน้ําในการปฏิบติังาน มีมนุษยสัมพ ันธ์ที่ดีสามารถ

ทํางานเป็นทีมร่วมกับผู ้อื่นในการทํางานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ 
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6.2   วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และ

สทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัด ใน

การดูแลสขุภาพของประชาชน 

4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วยและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในช่วงการฝึกปฏบัิติงาน 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดแก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 

2. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผน การแก้ไขปัญหา

อย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างอิงหลักฐาน

เชิงประจักษ์ 

4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงาน มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วย

บริการสขุภาพ 

 

 

หมวดที ่4 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

เพ่ิมพูนทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง

กายภาพบาํบัด ระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธกีารรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และเป็น

องค์รวม  และทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ  ทกัษะการให้คาํปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย การเขียนรายงาน

และนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ซับซ้อน เรียนรู้ระบบการทาํงานและบทบาทงานกายภาพบาํบัดและ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก  

2. กิจกรรมของนสิิต 

2.1 ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ิอพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการซักประวัติและตรวจ

ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาและให้การรักษาผู้ป่วยภาวะต่างๆที่ซับซ้อนในคลินิก 

โรงพยาบาลและชุมชนที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่ มี

ประสทิธภิาพแบบเป็นองค์รวม 
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2.2 ฝึกทักษะการสื่อสารการให้คาํปรึกษาด้านกายภาพบาํบัดแก่ประชาชน การเขียนรายงานและนาํเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2.3 ฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผู้ป่วย ภายใต้การ

ควบคุมของนักกายภาพบาํบัด 

2.4 เรียนรู้ระบบงานและบทบาทงานกายภาพบาํบัดในหน่วยงานที่ฝึกปฏบัิติ 

3. รายงานหรืองานทีน่สิิตไดร้บัมอบมาย 

 

รายงานหรืองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย กําหนดส่ง 

ส่งรายงานการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ

วางแผน และวิธกีารรักษาทางกายภาพบาํบัด 

ภายใน 3 วัน หลังนาํเสนอรายงานผู้ป่วย 

นาํเสนอรายงานผู้ป่วย (case present) ซ่ึงอาจ

รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกบัการฝึกปฏบัิติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน 

ตามที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสถานที่ฝึกงาน 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนสิิต 

1. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้านต่างๆของนิสิตขณะฝึกปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่

คณะฯกาํหนด 

2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทกัษะด้านต่างๆของนิสติขณะสอบปฏบัิติตามแบบฟอร์มที่คณะฯ

กาํหนด 

3. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินนิสิตด้านการนําเสนอรายงานผู้ป่วยและตรวจรายงานตาม

แบบฟอร์มที่คณะฯกาํหนด พร้อมทั้งส่งคืนรายงานให้นิสติรับทราบข้อบกพร่องและนาํไปแก้ไข 

4. อาจารย์พิเศษอาจจัดประชุมเพ่ือติดตามผลการประเมินนิสิต ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้นิสิตนําไป

ปรับปรุงพัฒนา 

5. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของอาจารยพ์เิศษทงคลินกิในสถานประกอบการทีดู่แลกิจกรรมใน

ภาคสนาม 

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะนาํ เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏบัิติงาน กฎระเบียบ แนวปฏบัิติต่างๆเกี่ยวกบัการ

ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกแนะนาํนิสติเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ข้อปฏบัิติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

แนะนาํบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทาํงานร่วมกนั 

2. ประเมินผลการปฏบัิติงานปฏบัิติงานของนิสติในภาพรวมและ ประเมินโดยการสอบปฏบัิติการฝึก

ปฏบัิติวิชาชีพกับผู้ป่วย และรายงานผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพ่ือการพัฒนาหลักศูตร

และเน้ือหาอย่างต่อเน่ือง 

3. มีส่วนร่วมกบักิจกรรมของนิสิตได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทกัษะ

ด้านต่างๆ ของนิสติ และให้คาํปรึกษากอ่นและหลังการฝึกปฏบัิติงาน 
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6. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของอาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชา/อาจารยน์เิทศ 

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะนาํ เกี่ยวกับเน้ือหาวิชา สถานที่ฝึกปฏบัิติงาน กฎระเบียบ แนวปฏบัิติต่างๆ

เกี่ยวกบัการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกและเกณฑก์ารประเมิน 

2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏบัิติงานในหัวข้อที่ต้องการพัฒนาทกัษะของนิสิต รวมถึงปัญหาที่อาจ

เกดิข้ึนก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

3. ให้คําแนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่นิสิต

ต้องการความช่วยเหลือในด้านน้ันๆขณะฝึกปฏบัิติงาน 

4. มีส่วนร่วมกบักิจกรรมของนิสิตได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทกัษะ

ด้านต่างๆ ของนิสติ และให้คาํปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏบัิติงาน 

5. ให้คาํปรึกษาหากมีปัญหาด้านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษทางคลินิกเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ

เน้ือหาวิชาอย่างต่อเน่ือง 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนสิิต 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏบัิติต่างๆของสถาบันและการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

2. สอน แนะนํา ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ (formative feedback) เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนา

ทกัษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชา จาก อาจารย์ทางคลิกนิกและสถาบัน 

3. ประสานงานกบัสถานที่ฝึกปฏบัิติงานเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาทกัษะของนิสิตของรายวิชาน้ี จัด

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเช่ียวชาญให้คําปรึกษาแก่นิสิตจากการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิกเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 
5.จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข

โทรศัพท ์และไปรษณีย์อเิลท็รอนิกส ์ 

8. สิง่อํานวยความสะดวกและการสนบัสนุนที่ตอ้งการจากสถานทีที่จ่ดัประสบการณภ์าคสนาม/   

สถานประกอบการ 

1.สถานที่สาํหรับประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตาม

ความจาํเป็น 

2.แนะนาํแหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.ประสานงาน/สาํรวจ เร่ืองที่พักสาํหรับนิสิต กรณ๊นิสิตต้องการที่พักอาศัยช่วงฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิก 

 
 

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การกําหนดสถานทีฝึ่ก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ร่วมกับอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา พิจารณาคัดเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่ยินดีรับนิสิตเพ่ือฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม และพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ บุคลากร ลักษณะงาน ดังน้ี 

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสติฝึกปฏบัิติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 
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- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสติฝึกปฏบัิติงานมีประสบการณ์การทาํงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสิตฝึกปฏบัิติงานมีคุณสมบัติตรงตามข้อกาํหนดของสภากายภาพบาํบัด  

ในเร่ืองการรับนิสติเข้าฝึกงาน 

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสิตฝึกปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถ

ส่งเสริมให้เกดิการบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาในวิชาน้ี 

- มีความปลอดภัยของสถานที่ ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการ

ทาํงานที่ดี 

- สามารถจัดอาจารย์พ่ีเล้ียงที่ มี คุณสมบัติและคุณวุฒิที่ เหมาะสมในการดูแลการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิก 

- มีผู้ป่วยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลาที่

กาํหนด 

- ยินดี เตม็ใจและพร้อมที่จะรับนิสติเข้าฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

การติดต่อประสานงาน กาํหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกอย่างน้อย2เดือนก่อนการ

จัดนิสิตลงฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกด้วย

ตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุข้างต้นรวมถึงต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ประสานงานรายวิชา และ

คณะกรรมการหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

 

2. การเตรียมนสิิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม วิธกีารประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือ

เทคนิคเพ่ิมเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือการฝึกประสบการณป์ฏบัิติงานทางคลินิกในแต่ละ

สถานที่ 

 

3. การเตรียมอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ประสานงานกบัสถานประกอบการเพ่ือขอช่ือ ตาํแหน่งของพนักงานพ่ี

เล้ียง ติดต่อพนักงานพ่ีเล้ียง และประชุมนิสติฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่ง

ที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณป์ฏบัิติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสติที่ต้องการเน้น อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะนาํมาใช้ในการฝึกประสบการณ์ แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เคร่ืองมือ ช่อง

ทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล แบบประเมินการฝึก)ฏบัิติงาน และแบบประเมินการ

สอบทางคลินิก 

 

4. การเตรียมอาจารยพ์เิศษทางคลินกิในสถานทีฝึ่กปฏิบติังานทางคลินิก 

อาจารย์ทางคลินิกต้องมีประสบการณ์การในวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างน้อย 2 ปี จัดประชุมหรือ

ปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานที่ ฝึกงานเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทาํงานของนิสิต มอบเอกสารคู่มือการดูแล และ

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์การปฏบัิติงานทางคลินิก บอกหมายเลขโทรศัพท ์หรือช่องทางติดต่ออาจารย์
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ผู้รับผิดชอบรายวิชา มอบเอกสารคู่มือการดูแลและแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและแบบ

ประเมินการสอบคลินิก 

 

5. การจดัการความเสีย่ง 

- ประสานงานกบัอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกอย่างต่อเน่ือง 

- จัดให้นิสติทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกบัอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตลอดการ

ฝึกงาน 

- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการ

ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศอาจารย์พ่ีเล้ียงและนิสติ 
1. นิสติปฏบัิติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

 

หมวดที ่6 การประเมินนสิิต 

 

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน* 

1,2 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.

6,1.7,1.8 

- ประเมินจากพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ

มอบหมายตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วม การแสดงออกตลอด

การฝีกปฏบัิติงาน  

ตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 
10% 

1,2 

ความรู้ 

2.2,2.3,2.5,2.6 

(2.4) 

- ประเมินจากทกัษะการฝึกปฏบัิติงาน 

- ประเมินผลจากการแสดงความรู้

ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้

ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย 

ตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 
20% 

1,2 

ทกัษะทางปัญญา 

 3.3,3.4 

(3.1) 

- ประเมินจากทกัษะการฝึกปฏบัิติงาน 

- ประเมินผลจากความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้

ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย 

ตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 
25% 

1,2 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1,4.2,4.4 

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึก

ปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด 

ตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 
10% 
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(4.3) 

1,2 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 (5.2) 

-   ประเมินจากความสามารถในการ

สื่อสารการเขียนรายงานและ

รูปแบบการนาํเสนอกรณีศึกษา

ผู้ป่วย 

 

 

-สปัดาห์ที่ 3, 

4 หรือตามที่

ได้รับ

มอบหมาย 

5% 

1,2 

ทกัษะการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ 

6.1,6.2,6.3,6.4,6.5 

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึก

ปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพ 

- ประเมินทกัษะการฝึกปฏบัิติงานและ

ในการให้การรักษาผู้ป่วยตลอดการ

ฝึกงาน 

ตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 
30% 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

กจิกรรมที่ 1- ประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก    70%  

กจิกรรมที่ 2-ประเมินผลจากการสอบทางคลินิก     30% 

ประเมินโดยอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก(อาจารย์พิเศษทางคลินิก) 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนสิิต 

-ผลการฝึกปฏิบัติงานและการสอบทางคลินกจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซ่ึง

ดูแลการฝึกปฏบัิติงาน  อาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติของ

นิสิต ด้วยการสังเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งน้ีสาขาวิชา

กายภาพบาํบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศวจะจัดส่งแบบประเมินให้แต่ละสถานที่ 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้นํา้หนักคะแนนตามข้อตกลงระหว่าง

อาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมินเป็นสัญลักษณ์ A, 

B+, B, C+, C, D+, D, E  

    A หมายถึง ดีมาก 

    B+ หมายถึง ค่อนข้างดีมาก 

    B หมายถึง ดี 

    C+ หมายถึง ค่อนข้างดี 

    C หมายถึง พอใช้ 

    D+ หมายถึง ค่อนข้างพอใช้ 

    D หมายถึง อ่อน 

    E หมายถึง ตก 
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โดยคะแนนรวมของนสิิตตอ้งไดอ้ย่างนอ้ยเกรด C จึงจะถอืว่าสอบผ่านตามเกณฑส์ภาวิชาชีพ 

3. ความรบัผดิชอบของอาจารยพ์เิศษทางคลินกิต่อการประเมินนสิิต 

- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึกปฏบัิติงานของนิสติ ระหว่างการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกและเม่ือ

สิ้นสดุการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบาํบัดของนิสติร่วมกบัอาจารย์นิเทศ นิสติ และ

บุคลากรทางด้านสาธารณสขุที่เกี่ยวข้อง 

4. ความรบัผดิชอบของอาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชาต่อการประเมินนสิิต 

- ให้คาํปรึกษาและติดตามผลหากมีปัญหาด้านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมิน

เพ่ือประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนาํเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์เพ่ือทาํความเข้าใจในการ

ประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ อาจารย์ผู้ประสานงานมีการนาํเสนอข้อมูล จากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องกบันิสติ ปรึกษาหารือ ในคณะกรรมการหลักสตูร เพ่ือให้ความคิดเหน็ และพิจารณาหาข้อสรุป  

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณท์างคลินิกจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปนี้  

1.1  นิสติ 

 -จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก 

 -ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

1.2   อาจารย์พิเศษทางคลินิก  

-อาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามบันทกึผลการดาํเนินงานของนิสติในแบบฟอร์มรายงาน

ผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และบันทกึผลการสอบในแบบประเมินการสอบทางคลินิก เพ่ือให้

สามารถนาํคาํแนะนาํไปใช้ในการแก้ปัญหาของนิสติ 

-ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก เกี่ยวกบัความพร้อมของสถานที่ฝึก การบรรลุตาม

วัตถุประสงค์การฝึกปฏบัิติงาน การประเมินตนเองของอาจารย์พิเศษ 

-ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมิน 

1.3 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

-ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมิน 

 1.4  อื่นๆ  เช่น  บัณฑติจบใหม่ 

  -ไม่มี- 

 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

- อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบาํบัดประมวลผล

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิตจากอาจารย์

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 13 

 



มคอ. 4 

พิเศษทางคลินิกและจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทาง

กายภาพบาํบัดเฉพาะเร่ืองรายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตรหรือหัวหน้า

สาขาวิชา 

- เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณานาํข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาํหรับปีการศึกษา

ถัดไป 
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