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มคอ.4 
รายละเอียดของรายวิชา กบ 505 ปฏิบติังานทางคลนิกิ 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที 1 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที 1 ขอ้มูลทวัไป 

 

1. รหสัและชือรายวิชา 

กบ505 ปฏิบัติงานทางคลินิก 

PX505  Clinical Practice 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (0-9-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผศ.ดร.วรินทร์  กฤตยาเกยีรณ warink@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล  weeraya@g.swu.ac.th  ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

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

5. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน  

ภาคการศึกษาท ี1 ชันปีท ี2  

 

6. รายวิชาทีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาทีตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเรียน 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานทฝึีกปฏิบัติงานทางคลินิก 

 

9. วนัทีจดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด 

15 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2554 
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพือให้นิสติมีความเข้ารู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติทาง

คลินิก เพือพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยพัฒนากระบวนการคิด การตรวจ

ร่างกายทตีรงกบัปัญหาของผู้รับบริการทางกายภาพบาํบัด พัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด 

การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การส่งเสริม ป้องกนั และดูแลรักษาผู้รับบริการทางกายภาพบาํบัดด้วย

เทคนิคทางวิชาชีพได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมถึงการเขียนรายงานผู้ป่วยทผ่ีานการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา  

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผน

และให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้คําแนะนํา และดูแลผู้ป่วยได้ตรงกับปัญหาทาง

กายภาพบาํบัด 

2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทงัการใช้เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์และความ

เชียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเฉพาะด้านได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

3. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยทผ่ีานการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

4. สามารถนาํบทสรุปจากการค้นคว้าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรับปรุงแผนการให้การรักษา

ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

5. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ทีเข้ามารับคาํปรึกษาด้วยความเอืออาทร ไม่มีการแบ่งแยก 

ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัด และให้ความสาํคัญต่อสทิธผู้ิป่วย 

6. สามารถปฏิบัติงานร่วมกบัวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็นทีม และมีความเป็นผู้นํา และผู้ตามในทีม

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

 
2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพือให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์เทคนิคการรักษาใหม่ๆทีเหมาะสมจากงาน  

วิจัยทังในและต่างประเทศ ร่วมกับการสืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาของผู้ป่วย 

หรือผู้ใช้บริการในเชิงลึกรวมถึงสามารถปฏิบัติการดูแลบุคคลเหล่านันได้อย่างเป็นระบบ และมี 

ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับปัญหาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยอยู่ภายใต้ขอบเขต         

ของกฎหมาย และยึดมันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กิจกรรมเพือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้แก่การจัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกทีมี 

ความเฉพาะของผู้ใช้บริการ หรือผู้ป่วย เพือให้ครอบคลุมทุกระดับปัญหา มีการแก้ไขปรับปรุง วิพากษ์ 

วิ เคราะห์ สัง เคราะห์ สืบค้นการใช้ความรู้เ ชิงประจักษ์และเทคนิคการรักษาทันทีในห้องฝึก 

จาํลองสถานการณ์ เพือส่งเสริมให้นิสิตเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การใช้ความรู้เ ชิงประจักษ์ 

ร่วมกบัการปฏิบัติงานทางกายภาพบาํบัดได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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หมวดที 3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทต้ีองพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนความซือสัตย์ การมีภาวะผู้นําและการมี

จรรยาบรรณถือเป็นหลักคุณธรรมทสีาํคัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ

จาํเป็นอย่างยิงทจีะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการทีศึกษา

ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิงปัญหาทางด้านจริยธรรมการวิจัย ทีได้จากการนําเสนอบทความ

วิจัยภายในรายวิชานี และสามารถนําไปปรับปรุงการดําเนินการวิจัยของตนเอง  โดยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสตูร ดังนี 
1. สามารถจัดการเกียวกับปัญหาทางคุณธรรม จ ริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ

กายภาพบาํบัดและการวิจัย  โดยใช้พืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจัย หลักการทาง

สทิธมินุษยชน สทิธผู้ิป่วย สทิธขิองผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด ด้วยดุลยพินิจอย่างมีเหตุผล 
2. สามารถประมวลปัญหาทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัยและริเริมให้เกิด    

การปรับปรุงและแก้ไข 
3. สามารถสนับสนุนให้ผู้อืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ     

ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกบับริบททางสงัคม 
4. มีความเป็นผู้นําและสามารถส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที

ทาํงานและในชุมชน 
1.2  วิธกีารสอน 

1. ปฐมนิเทศนิสติถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ทพึีงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน 

2. ผู้สอนพิเศษทางคลินิก อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากระตุ้น และสอดแทรก

คุณธรรม และจริยธรรมแก่นิสติในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการ ฝึกปฏิบัติงาน  

3. ให้นิสิตเป็นผู้นํา และผู้ตามเพือส่งเสริมให้เกิดการประมวลปัญหา ความคิดริเริม วิเคราะห์ 

วิพากษ์ และสอนแสดงแก่นิสติระดับตาํกว่าปริญญาตรีทางสาขากายภาพบาํบัด 

4. มอบหมายงาน กาํหนด ติดตาม และควบคุมให้นิสติปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานพยาบาล 

หรือสถานทฝึีกปฏิบัติงาน 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนือง  

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สังเกต และประเมินพฤติกรรมนิสิตตามแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานโดย 

ผู้สอนพิเศษประจาํคลินิก อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอย่างต่อเนืองโดยมี

การบันทกึ ผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นิสติทราบด้วยทุกครัง  

2. ประเมินการสนับสนุนให้ผู้อืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพจากการพูดคุย สัมภาษณ์เพือนร่วมงาน นิสิต หัวหน้างาน และผู้เกียวข้อง พร้อมมี

รายงานผล การฝึปฏิบัติงานประกอบ 
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2. ความรู ้

2.1  ความรู้ทต้ีองได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าพัฒนาการความรู้ทเีป็นปัจจุบันล่าสดุ

เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอืนทีเกียวข้อง เพือสามารถบูรณาการ   

และพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ดังนันมาตรฐานความรู้ ต้องครอบคลุมสงิต่อไปนี 

1. สามารถค้นคว้าความรู้ทเีป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมทงัวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา  ข้อสรุป  

ข้อมูล  ความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบาํบัดหรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้

อย่างมีเหตุผล 

2. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีหลักการและแนวคิดทีเป็นแกนในวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่าง  

ถ่องแท้และลึกซึง 

3. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึงและกว้างขวางเกียวกับแนวปฏิบัติทีเปลียนแปลงไปในวิชาชีพ

และสาขาวิชาทเีกยีวข้องทงัในระดับชาติและระดับสากล 

2.2  วิธกีารสอน/กระบวนการหรือกจิกรรมเพือพัฒนาผลการเรียน 

1. คณะฯจัดแหล่งสบืค้นข้อมูลทเีป็นปัจจุบันสามารถสบืค้นผ่านทางสอืทเีหมาะสม  

2. สถานประกอบการฝึกปฏิบัติงานคลินิกร่วมกบัคณะฯ จัดผู้สอนพิเศษประจาํคลินิก และอาจารย ์

   ทมีีประสทิธภิาพ ร่วมในการวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา  ข้อสรุป  ข้อมูล  ความรู้เชิงประจักษ์    

   ในการรักษาทาง กายภาพบาํบัดในการดูแลประชาชนอย่างเหมาะสม 

3. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าประชุมวิชาการทังในระดับชาติ และนานาชาติ เพือส่งเสริมแนวคิด         

ทางการวิจัย การบริหารจัดการวิจัย และการสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่ 

4. แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะตามเวลาทกีาํหนด หรือตามความเหมาะสม 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกียวข้อง เช่น ผู้ป่วย อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์     

ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ ์อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

2. ประเมินผลจากงาน รายงานทไีด้รับมอบหมายโดยกาํหนดแบบฟอร์มการเขียนรายงาน 

3.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชันเรียน และสถานฝึกปฏิบัติการณ ์

4.  ประเมินจากประสทิธผิลของการค้นคว้าและการนาํเสนอในชันเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทต้ีองพัฒนา/ทจีะได้รับการพัฒนา/ ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

รายวิชานีต้องการพัฒนาให้นิสติได้ฝึกปฏิบัติการ เรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา

ได้ด้วยตนเอง  ดังนันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์และ

นําเสนออย่างมีอิสระทางวิชาการ  โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎี ร่วมกับการฝึกปฏิบัติการ       

และเทคนิคการแสวงหาความรู้ทเีกยีวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ เพือให้เกดิทกัษะทางวิชาชีพ ดังนี  
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสําคัญโดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎี          

และเทคนิค การแสวงหาความรู้ทเีกยีวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธกีารใหม่ๆ ได้เหมาะสม 
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3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และทฤษฎีเพือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ทีสร้างสรรค์    

โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทงัจากภายในและภายนอกสาขาวิชาทศีึกษาในขันสงู 
4. สามารถออกแบบและดาํเนินการโครงการวิจัยทสีาํคัญในเรืองทซัีบซ้อนทีเกียวกับการ พัฒนา

องค์ความรู้ใหม่   
5. สามารถปรับปรุงสร้างแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมในวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์      

และบริบททางสขุภาพทเีปลียนแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. การมอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษา มอบหมายผู้ป่วย ให้ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและ    

วางแผนการแก้ไขปัญหา  

2. จัดทาํรายงาน ตอบคําถาม ทีสอดคล้องกับโจทย์ปัญหากรณีศึกษา และรายงานผู้ป่วย 

วิเคราะห์ เป้าหมาย เทคนิกการรักษา 

3. พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการแนวคิดร่วมกบังานวิจัย และทฤษฏี 

4. ประชุมร่วม นําเสนอรายงาน หรือกรณีศึกษาในหัวข้อทีได้รับมอบหมายทีสอดคล้องกับ

งานวิจัย ทสีนใจอย่างสมาํเสมอ และต่อเนือง 

5. มอบหมายงานการออกแบบโครงการวิจัยทีสัมพันธ์กับงานทางคลินิก เช่น single case 

study, systematic review ร่วมกบัทดลองประเมินข้อมูลทไีด้ 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากรายงาน ผลงาน กรณีศึกษา ทไีด้รับมอบหมาย ตามหัวข้อทกีาํหนดโดยอ้างองิ   

    ทฤษฎ ีงานวิจัย รวมถึงแหล่งอ้างองิในวิชาทเีกยีวข้องททีนัสมัย และควรนาํมาเป็นพืนฐานใน    

    การทาํงาน 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชันเรียน และสถานฝึกปฏิบัติการณ ์ 

3.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

            

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทต้ีองพัฒนา 

1. สามารถวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้อโต้แย้งและแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ด้วย  

ความรับผิดชอบและมีประสทิธภิาพ  
2. มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสม

และมีปฏิสมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ  ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  
3. มีความสามารถในการแสดงความเหน็ทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

4.2  วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงาน กจิกรรม กรณีศึกษา หรือการดูแลผู้ป่วยให้กบันิสติเพือปฏบิัติงานเป็นทมี 
2. จัดการประชุมร่วมกนั เพือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผลโดยอาจารย์พิเศษทาง

คลินิก อาจารย์นิเทศ หรืออาจารย์ประจาํวิชา 
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4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏสิมัพันธข์องนิสติกบัผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย  ผู้ร่วมงาน  บุคลากรท ี

เกยีวข้อง ผู้บังคับบญัชา และผู้สอน 

2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชันเรียน และสถานฝึกปฏิบัติการณ ์

3. ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ ความเป็นผู้นาํโดยแบบประเมินของคณะฯ 

4.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

5.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานทไีด้รับมอบหมาย  

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสอืสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทต้ีองการพัฒนา 

1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุปและนํามาใช้ซึงข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

สรุปและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาทเีกยีวข้องกบังานวิชาชีพได้ 

2. มีทกัษะและความสามารถในการใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครืองมือ

ทางงานวิจัยทเีกยีวข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัปัญหาได้ 

3. สามารถสอืสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทงัในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทังใน

วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทวัไป 

4. สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอผลงานทังทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ     

ผ่านทางสอืทเีหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

. มอบหมายให้นิสติได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นเครืองมือ  

    การศึกษา วิจัย ข้อมูลทางสถิต ิและคณิตศาสตร์ 

2. ให้นิสิตนําเสนองาน รายงานตามทีได้รับมอบหมาย หรือในหัวข้อทีตนเองสนใจโดยมี   

การคัดกรองเอกสาร วิชาการอ้างอิง ร่วมกับการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสรุป    

ด้วยรูปแบบทเีหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากแบบฟอร์ม ทีมีหัวข้อการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ 

สถิติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสอื 

2. ประเมินจากผลงานทไีด้รับมอบหมาย การแสดงความเหน็ การนาํเสนอ เช่น Powerpoint 

presentation ทใีช้สอืสารเพือการบรรลุเป้าหมายทไีด้รับต่อบุคคลต่างๆ 

3. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษา ในรายวิชา 

โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เครืองมือวิจัยทีเกียวข้องอย่าง

มีประสทิธภิาพ  

4. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหาและประยุกต์ใช้

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ทเีกยีวข้อง 
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6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ 

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย 

วางแผนและให้การรักษา การป้องกนั การส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนาํและดูแลผู้ป่วยได้

ตรงกบัปัญหาทางกายภาพบาํบัด 

2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทังการใช้เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์

และความเชียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเฉพาะด้านได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

3. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยทผ่ีานการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีประสทิธภิาพ  

4. สามารถนําบทสรุปจากการค้นคว้าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรับปรุงแผนการให้

การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

5. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ทีเข้ามารับคาํปรึกษาด้วยความเอืออาทร ไม่มีการ

แบ่งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัดและให้ความสาํคัญต่อสิทธิ

ผู้ป่วย 

6. สามารถปฏิบัติงานร่วมกบัวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็นทีมและมีความเป็นผู้นําและผู้ตาม

ในทมีปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

6.2 วิธกีารสอน 

1. การมอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษา มอบหมายผู้ป่วย ให้ฝึกการดูแล การรักษา    

การวิเคราะห์ ปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้

เหตุผลทางคลินิก และหลักฐาน เชิงประจักษ์  

2. นาํเสนอปัญหา แผนการดูแลสขุภาพ การรักษา การวิเคราะห์วิพากษ์ปัญหาผู้ป่วยแบบ 

   บูรณาการ ทกัษะทางวิชาชีพ 

3. ปฐมนิเทศนิสติถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ทพึีงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน 

4. ผู้สอนกระตุ้น และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย และเคารพในศักดิศรี  

ของความ เป็นมนุษย์ แก่นิสติในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกปฏิบัติงาน 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกและการมีส่วน

ร่วมในกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน 

2. ประเมินทักษะการ ฝึกปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์  

3. ประเมินจากรายงานและการนาํเสนอรายงานผู้ป่วยทแีสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหาและ

วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิก ทีมีการ
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ค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์และแสดงความเชือมโยงกับบุคลากรด้านสุขภาพอืนๆ    

ทเีกยีวข้อง 

4. ประเมินจากนาํเสนอกรณีศึกษา 

 

หมวดที 4 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

นิสติสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบตัทิางคลินิก เพือพัฒนาทกัษะ และประสบการณ์ 

ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยพัฒนากระบวนการคิด การตรวจร่างกายทตีรงกบัปัญหาของผู้รับบริการทาง 

กายภาพบาํบดั พัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา 

การส่งเสริม ป้องกนั และดูแลรักษาผู้รับ บริการทางกายภาพบาํบัดด้วยเทคนิคทางวิชาชีพได้อย่างมี 

ประสทิธภิาพ รวมถึงการ เขียนรายงานผู้ป่วยทผ่ีานการ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2. กิจกรรมของนิสิต 

การปฏิบัติงานทางคลินิกเพือพัฒนาทกัษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ในช่วงระยะเวลา 

ทคีณะฯ กาํหนดอย่างต่อเนืองจนครบหลักสตูรและ/หรือตามเวลาการทาํงานของสถานทฝึีกปฏิบัติงานทาง

คลินิกกาํหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกดิการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ทางการดูแลผู้ป่วยทางวิชาชีพ

กายภาพบาํบดัอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

รายงานหรืองานทีไดร้บัมอบหมาย กําหนดส่ง หมายเหตุ 

รายงานกรณีศึกษา พร้อมวิเคราะห์ปัญหา 

แผนการรักษาอย่างน้อย   4 ฉบับ (Case 

Presentation-Reports) 

ก่อนนําเสนออย่าง

นอ้ย 2 วนั  

(By email) 

เป็นรายงานทีครบถว้นสมบูรณดี์ 

และคณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหผ่้าน 

นาํเสนอกรณีศึกษา 5 ครัง (Case Presentation) ตามทีกําหนดใน

ตารางสอน 

เป็นการนําเสนอทีครบถว้น

สมบูรณดี์ และคณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหผ่้าน โดยครงัที 5 

จะเป็นการนําเสนอทงัหมด 

(ร่วมกบั progression) 

รายงานผู้ป่วย ความก้าวหน้าของผู้ป่วยอย่างน้อย 

4 ฉบับ (Progress Reports) 
ก่อนนําเสนออย่าง

นอ้ย 2 วนั (By 

email) 

 

รายงานวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยอย่างน้อย 3 ครัง 

(Case Discussion Reports) 

ก่อนนําเสนออย่าง

นอ้ย 2 วนั (By 

email) 

ตดัออก 
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3. รายงานหรืองานทีนิสิตไดร้บัมอบหมาย 

ดังแสดงไว้ในข้อท ี2  

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนิสิต 

1. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจารย์นิเทศตรวจรายงานทีได้รับมอบหมายโดยประเมิน

ตามแบบฟอร์ม ทคีณะฯกาํหนดได้ตาม  วัตถุประสงค์ พร้อมทงัส่งคืนรายงานให้นิสติ

รับทราบข้อบกพร่อง และนาํไปแก้ไข 

2. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจาร์นิเทศ ตรวจรายงาน วิพากษ์ วิเคราะห์รายงาน หรือ

ชินงานทไีด้รับ มอบหมาย กรณีศึกษา การรักษาผู้ป่วยพร้อมทงัสะท้อนผลให้กับนิสิต

ทราบ ร่วมกบัวางแผนการพัฒนาตนเอง 

3. อาจารย์ พิเศษ/อาจาร์นิ เทศ/อาจารย์ประจําวิชา วิพากษ์ วิ เคราะห์งาน 

ทนิีสตินาํเสนองานตามหัวข้อทไีด้รับมอบหมาย พร้อมทงัสะท้อนผลให้กบั นิสติทราบ 

ร่วมกบัวางแผนการพัฒนาตนเอง 

5. หนา้ทีและความรบัผิดชอบของอาจารยพ์ิเศษทางคลินิกในสถานทีฝึกปฏิบติัการทางคลนิิกดูแล  

 กจิกรรมในภาคสนาม  

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะนํา เกียวกับสถานทีฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ   

ต่าง ๆ เกยีวกบัการ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

2. ให้คําแนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย       

ในกรณีทนิีสติต้องการความช่วยเหลือในด้านนันๆ ในขณะทนิีสติฝึกปฏิบัติงาน 

3. แนะนาํนิสติ แก่บุคลากรต่างๆทนิีสติต้องปฏิบัติงานร่วมอย่างเหมาะสม 

4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิต ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าในการฝึกทักษะ   

การวิพากษ์ วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะของ

นิสติ และให้คาํปรึกษาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานทางคลินิก 

นาํเสนอรายงาน clinical reasoning & evidence 

baseอย่างน้อย 4 ครัง (EBP) 

ตามทีกําหนดใน

ตารางสอน 

เป็นการนําเสนอทีครบถว้น

สมบูรณดี์ และนสิิตสามารถ

นําเสนอไดค้รบถว้นตาม

กระบวนการ EBP และ

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหผ่้าน  

รายงาน clinical reasoning & evidence base 

อย่างน้อย 4 ครัง (EBP-Reports) 

ก่อนนําเสนออย่าง

นอ้ย 2 วนั (By 

email) 

 

นาํเสนองานทไีด้รับมอบหมาย (ต่อชุมชน) 1 

ครัง (Presentation) 
ตามทีกําหนดใน

ตารางสอน  

(วนัสุดทา้ยของการ

เรียนการสอน) 

จะเป็นการนําเสนอในทีประชุม

โดยมีคณาจารยท์งัสองสาขาเขา้

ฟังเพือพิจารณา 
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5. ร่วมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติตลอดจนประชุมร่วมกบั อาจารย์

ประจาํวิชา /อาจารยนิ์เทศ เพือแสดงความเหน็ และพัฒนาหลักสตูร เนือหาวิชาอย่าง

ต่อเนือง 

6. หนา้ที และความรบัผิดชอบของอาจารยที์ปรึกษา/อาจารยน์เิทศก ์

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะนาํ เกยีวกบัเนือหาวิชา สถานทฝึีกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนว

ปฏิบัติต่างๆ เกยีวกบัการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เกณฑ์การประเมินในวิชานี 

2. ประสานงานกับสถานทีฝึกปฏิบัติงาน ในหัวข้อทีต้องการพัฒนาทักษะของนิสิต 

รวมถึงปัญหาทอีาจเกดิขึนทงัก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

3. ให้คาํแนะนาํ ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณี 

ทนิีสติต้องการความช่วยเหลือในด้านนันๆ ในขณะทนิีสติฝึกปฏิบัติงาน 

4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิต ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าในการฝึกทักษะ   

การวิพากษ์ วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะของ

นิสติ และให้คาํปรึกษาก่อน และหลังการการฝึกปฏิบัติงาน 

5. ร่วมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติ ตลอดจนประชุมร่วมกบัอาจารย์

พิเศษทางคลินิกเพือพัฒนาหลักสตูร และเนือหาวิชาอย่างต่อเนือง 

 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของสถาบัน กฎระเบียบ แนว

ปฏิบัติต่าง ๆเกยีวกบัการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

2. สอน แนะนาํ ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของวิชา 

3. ประสานงานกบัแหล่งฝึก เกยีวกบัความต้องการพัฒนานิสติของรายวิชานี จัดอาจารย์

ทปีรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชียวชาญปัญหาจากการฝึกปฏิบัติงาน 

ปัญหาของนิสติ ฯลฯ เพือให้คาํปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา 

 

8. สิงอํานวยความสะดวกและการสนบัสนุน ทีตอ้งการจากสถานทีทีจดัประสบการณภ์าคสนาม /

สถานฝึกปฏิบติังานทางคลินิก 

1. แนะนาํห้องสมุดสาํหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา การให้การรักษา 

3. มีหนังสอื/วารสารทางกายภาพบาํบดั การแพทย์ หรือสาขาทเีกยีวข้องทเีหมาะสมใน

การศึกษา และการให้การรักษา 

4. ประสาน/สาํรวจทพัีกสาํหรับนิสติ (ในกรณีทต้ีองการทพัีกอาศัย) 
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หมวดที 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกําหนดสถานทีฝึก 

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

คัดเลือกสถานทีฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ทียินดี รับนิสิตเพือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

โดยดูลักษณะงานทเีหมาะสม และมีความพร้อมดังนี 

-  อาจารย์ผู้ควบคุมนิสติฝึกปฏิบัติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

-  มีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัดในระดับหรือเทียบเท่าผู้ชํานาญการ       

(หรือข้าราชการ ซี 7) คือประสบการณ์ตรงสาขาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีคุณวุฒิระดับ ป.โท         

ในสาขาทเีกยีวข้อง  

-  มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาํหนดของสภากายภาพบาํบัดในเรืองการรับนิสติเข้าฝึกงาน 

-  มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถส่งเสริมให้เกดิการบรรลุวัตถุประสงค์ 

การศึกษาใน วิชานี 

-  มีความปลอดภัยของสถานทตีงั มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการทาํงานทดี ี

-  สามารถจัดอาจารย์พีเลียงทมีีคุณสมบัติและคุณวุฒิทเีหมาะสมในการดูแลการฝึกปฏิบัติงาน 

ทางคลินิก 

-  มีผู้ป่วย และกรณีศึกษาทีเหมาะสมทังระดับความยาก และปริมาณเหมาะสมในระยะเวลา ทีกาํหนด 

-  ยินด ีเตม็ใจ และพร้อมทจีะรับนิสติเข้าฝึกปฏิบตัิงานทางคลินิก 

 

การติดต่อประสานงาน กาํหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 2 เดือน 

จัดนิสติลงฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสติอาจหาสถานทีฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกด้วย 

ตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามทรีะบุข้างต้น รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 

 

2. การเตรียมนิสิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก พร้อมกบัมอบคู่มือการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกก่อนการ 

ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพือชีแจงวัตถุประสงค์สิงทีคาดหวังจากการฝึกปฏิบัติ 

งานทางคลินิกวิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิมเติม       

หากต้องการความสามารถ เฉพาะด้านเพือให้เหมาะสมกบัการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ในแต่ละสถานท ี

3. การเตรียมอาจารยที์ปรึกษา/อาจารยน์ิเทศก ์ 

อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตติดต่อกับสถานทีฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพือขอชือ 

ตาํแหน่งของ อาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา-อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารยท์ปีรึกษาวิทยานิพนธ ์และนิสติ ทจีะเข้า ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

เพือชีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์สิงทีคาดหวังจากการ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิต    

ทีต้องการเน้นแนวทางการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกช่องทางการ ติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือ   

การดูแล และประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
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4. การเตรียมอาจารยพ์ิเศษทางคลินิกในสถานทีฝึกปฏิบติังานทางคลนิิก 

อาจารยท์ปีรึกษาวิทยานิพนธต์ิดต่อกบัสถานทฝึีกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) 

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารย์พิเศษทางคลินิก 

อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิต ทีจะเข้าฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพือชีแจงให้รับทราบ

วัตถุประสงค์ สงิทคีาดหวัง จากการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตทีต้องการเน้นแนว

ทางการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแลและ

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

 

5. การจดัการความเสียง 

- ประสานงานกบัอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานทฝึีกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนือง 

- จัดให้นิสติทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกบัอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตลอดการฝึกงาน 

- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ

ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พีเลียงและนิสติ 

 

 

หมวดที 6 หมวดการประเมินนิสิต 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

- การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical Practice)                                    30% 

- รายงานผู้ป่วย/การนาํเสนอรายงาน (Case Presentation and Discussion)       40% 

  (4 ครัง)  

- Clinical Reasoning and Evidence Base Present       20% 

  EBP1 (3%) 

  EBP2 (3%) Progression EBP1 (2%) 

  EBP3 (3%) Progression EBP2 (2%) 

  EBP4 (3%) Progression EBP3 (2%) 

  Progression EBP4 (2%) (ในครังทเีป็น EBP5) 

- นาํเสนองานทไีด้รับมอบหมาย (ต่อชุมชน หรือภายในสถานฝึกปฏิบัติงาน)  10% 
  รวม                            100% 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิต 

- ประเมินผลการลงมือปฏิบัติตามแบบประเมินเป็น Checklist โดยนิสิตจะได้รับการ

ประเมินในช่วงระหว่าง ฝึกปฏิบัติการทางคลินิกเพือให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนทีจะประเมิน   

เพือตัดสนิคะแนน 

- ประเมินรายงานกรณีศึกษาตามแบบประเมินเป็น Checklist โดยรายงานของนิสิตจะ

ได้รับการตรวจ และให้นํากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์

นิเทศ ก่อนทจีะมีการประเมิน ให้คะแนนจริง 
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- ประเ มินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัด ตามแบบประเ มิน            

เป็น Checklist นิสติจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการวิเคราะห์กรณีศึกษากับอาจารย์นิเทศและ

อาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติอย่างต่อ เนืองก่อนทจีะดาํเนินการประชุม 

- ทดสอบโดยใช้ข้อสอบสถานการณ์กรณีศึกษาให้คะแนนตามเกณฑ ์

 

3. ความรบัผิดชอบของอาจารยพ์ิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต 

- ประเมินพฤติกรรมของนิสติ และผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกบัอาจารย์นิเทศ ทังระหว่าง

การฝึกปฏิบัติทางคลินิก และเมือสนิสดุการฝึกปฏิบัติทางคลินิก  

- ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางกายภาพบาํบัดของนิสิตร่วมกับ อาจารย์นิเทศ 

นิสติ และบุคลากรทางด้านสาธารณสขุทเีกยีวข้อง 

 

4. ความรบัผิดชอบของผูป้ระสานงานรายวิชาประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนิสิต 

- ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพือการ

ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนาํเสนอหัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา 

 

5. การสรุปผลการประเมินทีแตกต่าง 

- หากมีความแตกต่างกนัของผลการประเมินระหว่างอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษทาง

คลินิก ให้อาจารย์นิเทศ อาจารย์พิเศษทางคลินิก และ/หรือ อาจารย์ผู้รัประสานงานรายวิชา

ประชุมหารือกนั โดยเชิญนักกายภาพบาํบัดท่าอืน (ทีมีประสบการณ์ และคุณสมบัติทีเหมาะสม) 

ร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเหน็เกยีวกบัการฝึกงานของนิสติ เพือหาข้อสรุป 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณท์างคลินิกจากผูเ้กียวขอ้งต่อไปนี 

1.1 นิสติ 

          - จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก 

          - ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

          - ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 

1.2 อาจารยท์ปีรึกษาปริญญานิพนธ ์ 

         - ประเมินการทาํหน้าทขีองตนเอง 

         - ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก

ประสบการณ์ ทางคลินิกของรายวิชานีหรือไม่ 

          - ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน              

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ ทางคลินิกเกียวกับความเพียงพอของแหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานทีฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ

เหมาะสมของผู้มารับบริการ  
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1.3 อาจารย์ทดูีแลกจิกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก) 

- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบําบัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชานี

หรือไม่ 

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ ทางคินิกเกียวกับความเพียงพอของแหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานทีฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ

เหมาะสมของผู้มารับบริการ คุณภาพการดูแลทีนิสิตได้รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอน

ปฏิบัติการทางกายภาพบาํบัด 

- ประเมินการทาํหน้าทขีองตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบาํบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน   

1.4 อนื ๆ  

- ติดตามประเมินผลสมรรถนะของบัณฑิตจบใหม่ทีทาํงานในหน่วยงานทีเกียวข้องกับ

วิชาชีพกายภาพบาํบัด/หน่วยงานทสีอดคล้อง ทงัจากตัวบัณฑิตเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้บัณฑิต 

- ติดตามความก้าวหน้าในการทาํงานของบัณฑิตจบใหม่ททีาํงานในหน่วยงานทีเกียวข้อง

กบัวิชาชีพกายภาพบาํบัด/หน่วยงานทสีอดคล้อง ทงัจากตัวบัณฑิตเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้บัณฑิต 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

- อาจารย์ทปีรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบาํบัด   

ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสติจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิต 

จากอาจารย์พิเศษทางคลินิก และจากอาจารย์ทีปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์

ทางกายภาพบาํบัดเฉพาะเรือง รายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และประธานหลักสตูร หรือหัวหน้า

สาขาวิชาเพือทราบ 

- ประชุมหลักสตูรร่วมพิจารณานาํข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาํหรับการใช้รอบปีการศึกษา

ถัดไป นาํแสดงไว้ในรายงานผลการดาํเนินการหลักสตูร 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดาํเนนิการปรบัปรุง 
ความตอ้งการการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

ช่วงสอบมีการสอบหลายวิชาสง่ผลให้อ่าน

หนังสือไม่ทัน 

ประชุมกลุ่มอาจารย์ผู้สอน และจัดตาราง

สอบให้มีการจัดสอบบ่อยขึน  

 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีเอกสารสาํหรับการ

ค้นคว้าในรายวิชาไม่เพียงพอ 

ประสานงานกับห้องสมุดเพือดาํเนินการ

เกียวกับหนังสือเรียน ประสานงานกับ

อาจารย์พิเศษทางคลินิกเพือขอแหล่งข้อมูล

เพิมเติม (หนังสือ e-book) 

 

 

 



มคอ. 4 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 15 

 

6/7/2015 12.30-13.30 Orientation WK SWU (230) องครักษ์

1 3/8/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

2 4/8/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

3 5/8/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

4 7/8/2015 8.30-16.30 1 Case Presentation 1 SL WK SWU (ประสานมิตร) ประสบการณ์ตรงคนละ 1 ชม

5 10/8/2015 8.30-16.30 1 Evidence Base Presentation 1 SL WK SWU (ประสานมิตร) ประสบการณ์ตรงคนละ 1 ชม

6 11/8/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

7 13/8/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

8 14/8/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

9 18/8/2015 8.30-12.30 4 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

10 19/8/2015 8.30-12.30 4 Evidence Base Presentation 2 CI SL WK สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

11 20/8/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

12 27/8/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

13 4/9/2015 8.30-16.30 1 Case Presentation 2 SL WK SWU (ประสานมิตร) ประสบการณ์ตรงคนละ 1 ชม

14 7/9/2015 8.30-12.30 4 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

15 8/9/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

16 9/9/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

17 10/9/2015 8.30-16.30 7 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

18 11/9/2015 8.30-12.30 4 Evidence Base Presentation 3 CI SL WK สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

19 15/9/2015 8.30-12.30 4 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

20 16/9/2015 8.30-12.30 4 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

21 25/9/2015 8.30-12.30 2 Case Presentation 3 CI SL สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

 2 Evidence Base Presentation 4 CI SL สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

22 29/9/2015 8.30-10.30 2 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

23 1/10/2015 8.30-12.30 4 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

25 5/10/2015 8.30-12.30 4 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

26 8/10/2015 8.30-12.30 4 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

27 13/10/2015 8.30-10.30 2 Case Presentation 4 CI SL WK สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

28 15/10/2015 8.30-12.30 4 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน

29 20/10/2015 8.30-14.30 5 Clinical Practice CI สถานทฝึีกปฏบิัติงาน พัก 12.30-13.30

30 28/10/2015 8.30-16.30 1 Case Presentation 5 SL WK หอ้งประชุม องครักษ์

31 30/10/2015 8.30-16.30 1 Evidence Base Presentation 5 หอ้งประชุม องครักษ์

0 116 19 0 0 รวม 135

WK = Warin Krityakiarana

TOTAL 135 CI = Clinical Instructor 

คณาจารย์

หมายเหตุสถานที / หอ้งเรียนอาจารย์

ส่งรายงาน Case present & EBP1 วนัที 5/8/2015 เวลา 10.30 น.

ส่งรายงาน Case discussion & EBP2 วนัที 16/8/2015 เวลา 10.30 น.

ส่งรายงาน Case Present 2 วนัที 1/9/2015 เวลา 10.30 น.

ส่งรายงาน Case discussion 2 & EBP 3 วนัที 8/9/2015 เวลา 10.30 น.

ส่งรายงาน Case Present 3 & EBP 4 วนัที 22/9/2015 เวลา 10.30 น.

ส่งรายงาน Case discussion 3 วนัที 29/9/2015 เวลา 10.30 น.

ส่งรายงาน Case Present 4 วนัที 10/10/2015 เวลา 10.30 น.

ส่งรายงาน Case Present 5 & EBP 5 วนัที 22/10/2015 เวลา 10.30 น.
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