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รายละเอียดของรายวิชา กบ 505 ปฏิบตั ิงานทางคลินิก
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ505 ปฏิบัติงานทางคลินิก
PX505 Clinical Practice
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (0-9-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
jirabhorn@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก)
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
weeraya@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง)
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
rumpa@g.swu.ac.th อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@g.swu.ac.th อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
chadpsm@gmail.com อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
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คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย
วางแผนและให้ การรักษา การป้ องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้ คาํ แนะนํา และดูแลผู้ป่วยได้ ตรงกับ
ปัญหาทางกายภาพบําบัด (2.1, 3.1, 4.1, 4.3, 6.1)
2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะด้ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (2.3, 3.2, 6.2)
3. สามารถเขียนรายงานผู้ ป่วยที่ผ่านการค้ นคว้ าและวิเคราะห์อย่ างเป็ นระบบ (2.1, 3.1, 4.1,
4.3, 5.3, 6.3)
4. สามารถนําบทสรุปจากการค้ นคว้ าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรับปรุงแผนการให้ การรักษา
ผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ (2.1, 2.3, 3.1, 6.4)
5. สามารถให้ การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ท่เี ข้ ามารับคําปรึกษาด้ วยความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม
ไม่มีการแบ่ งแยก โดยใช้ พ้ ื นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัด และให้ ความสําคัญต่อสิทธิ
ผู้ป่วย (1.1, 1.2, 6.5)
6. สามารถปฏิบั ติงานร่ วมกับ วิ ช าชี พ ต่ า งๆได้ อย่า งเป็ นทีม มีความเป็ นผู้ นํา หรื อผู้ ตามในทีม
ปฏิบัติงานอย่ างเหมาะสม และสามารถส่งเสริ ม สนั บสนุ นให้ มีการประพฤติตามหลั กคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในที่ทาํ งานและในชุมชน (1.3, 1.4, 4.2, 4.3, 6.6)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- ปรับตามข้ อเสนอของ มคอ 6 (ต้ องการให้ CI มีความรู้ในขั้นตอนของการทํา EBP)
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต

๔.
๕. ทักษะการ
ความสัมพั
วิเคราะห์เชิง
๑. คุณธรรม
นธ์ระหว่าง
ตัวเลขการ
๖. ทักษะการปฏิบัติ
๒. ความรู้
๓. ทักษะทางปัญญา
จริยธรรม
บุคคลและ สื่อสารและการ
ทางวิชาชีพ
ความ
ใช้ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พั ฒนาผู้ เรี ยนให้ มีวิ นัยและความรั บผิดชอบ ตลอดจนความซื่ อสัตย์ การมีภาวะผู้ นําและการมี
จรรยาบรรณถือเป็ นหลักคุณธรรมที่สาํ คัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษา
ได้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาทางด้ านจริ ยธรรมการวิจัย ที่ได้ จากการนําเสนอบทความ
วิ จั ยภายในรายวิ ช านี้ และสามารถนํา ไปปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น การวิ จั ย ของตนเอง โดยมี คุณ ธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1. สามารถจัดการเกีย่ วกับปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ
กายภาพบําบัดและการวิจยั โดยใช้พนฐานของจรรยาบรรณวิ
ื้
ชาชีพ จริยธรรมการวิจยั
หลักการทางสิทธิมนุ ษยชน สิทธิผปู ้ ่ วย สิทธิของผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ด้วยดุลย
พินจิ อย่างมีเหตุผล
2. สามารถประมวลปั ญหาทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจยั และริเริม่ ให้เกิด
การปรับปรุงและแก้ไข
3. สามารถสนับสนุ นให้ผอู ้ ื่นใช้ดุลยพินจิ ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
4. มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที่
ทํางานและในชุมชน
1.2 วิธกี ารสอน
1. ปฐมนิเทศนิสติ ถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึ กงาน
2. ผู้สอนพิเศษทางคลินิก อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชากระตุ้น และ
สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมแก่นิสติ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการ ฝึ กปฏิบัติงาน
3. ให้ นิสติ เป็ นผู้นาํ และผู้ตามเพื่อส่งเสริมให้ เกิดการประมวลปัญหา ความคิดริเริ่ม วิเคราะห์
วิพากษ์ และสอนแสดงแก่นิสติ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีทางสาขากายภาพบําบัด
4. มอบหมายงาน กําหนด ติดตาม และควบคุมให้ นิสติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานพยาบาล
หรือสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกต และประเมินพฤติกรรมนิสติ ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานโดย
ผู้สอนพิเศษประจําคลินิก อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาอย่างต่อเนื่องโดยมี
การบันทึก ผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้ งให้ นิสติ ทราบด้ วยทุกครั้ง
2. ประเมินการสนับสนุนให้ ผ้ ูอ่ น
ื ใช้ ดุลยพินิจทางด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพจากการพูดคุย สัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน นิสติ หัวหน้ างาน และผู้เกี่ยวข้ อง พร้ อมมี
รายงานผล การฝึ ปฏิบัติงานประกอบ
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรู้ ในศาสตร์ ของตน มีความกระตือรื อร้ นในการค้ นคว้ าพั ฒนาการความรู้ ท่ีเป็ นปั จจุ บั น
ล่าสุดเฉพาะด้ านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสามารถบูรณา
การและพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย ดังนั้นมาตรฐานความรู้ ต้ องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1. สามารถค้นคว้าความรูท้ ีเ่ ป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา
ข้อสรุป ข้อมูล ความรูเ้ ชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบําบัดหรือการดู แลสุขภาพ
ประชาชนได้อย่างมีเหตุผล
2. มีความรู้ความเข้ าใจในทฤษฏีหลักการและแนวคิดที่เป็ นแกนในวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างถ่อง
แท้ และลึกซึ้ง
3. มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปใน
วิชาชีพและสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องทั้งในระดับชาติและระดับสากล
4. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน/กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
1. คณะฯจัดแหล่งสืบค้ นข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบันสามารถสืบค้ นผ่านทางสื่อที่เหมาะสม
2. สถานประกอบการฝึ กปฏิบัติงานคลินิกร่วมกับคณะฯ จัดผู้สอนพิเศษประจําคลินิก และอาจารย์
ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมในการวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา ข้ อสรุป ข้ อมูล ความรู้เชิง
ประจักษ์
ในการรักษาทาง กายภาพบําบัดในการดูแลประชาชนอย่างเหมาะสม
3. ส่งเสริมให้ นิสติ เข้ าประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อส่งเสริมแนวคิดทางการ
วิจัย การบริหารจัดการวิจัย และการสร้ างองค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่
4. แบ่งงาน ติดตามงาน เป็ นระยะตามเวลาที่กาํ หนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ป่วย อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์ผ้ ู
ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
2. ประเมินผลจากงาน รายงานที่ได้ รับมอบหมายโดยกําหนดแบบฟอร์มการเขียนรายงาน
3. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และสถานฝึ กปฏิบัติการณ์
4. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้ นคว้ าและการนําเสนอในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา/ที่จะได้ รับการพัฒนา/ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
รายวิชานี้ต้องการพัฒนาให้ นิสิตได้ ฝึกปฏิบัติการ เรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญา
ได้ ด้วยตนเอง ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ จึงมุ่ งเน้ นการฝึ กปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์และ
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นําเสนออย่างมีอิสระทางวิชาการ โดยใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ทางทฤษฎีร่วมกับการฝึ กปฏิบัติการ และ
เทคนิคการแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็นและปั ญหาสําคัญโดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎี และ
เทคนิค การแสวงหาความรูท้ ีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ได้เหมาะสม
3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้ าใจใหม่ท่สี ร้ างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
4. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สาํ คัญในเรื่องที่ซับซ้ อนที่เกี่ยวกับการ พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่
5. สามารถปรับปรุงสร้ างแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมในวิชาชีพให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. การมอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษา มอบหมายผู้ป่วย ให้ ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา และ
วางแผนการแก้ ไขปัญหา
2. จัดทํารายงาน ตอบคําถาม ที่สอดคล้ องกับโจทย์ปัญหากรณีศึกษา และรายงานผู้ป่วย
วิเคราะห์ เป้ าหมาย เทคนิกการรักษา
3. พัฒนาแนวทางแก้ ไขปัญหาโดยบูรณาการแนวคิดร่วมกับงานวิจัย และทฤษฏี
4. ประชุมร่วม นําเสนอรายงาน หรือกรณีศึกษาในหัวข้ อที่ได้ รับมอบหมายที่สอดคล้ องกับ
งานวิจัย ที่สนใจอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง
5. มอบหมายงานการออกแบบโครงการวิจัยที่สัมพันธ์กับงานทางคลินิก เช่น single case
study, systematic review ร่วมกับทดลองประเมินข้ อมูลที่ได้
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากรายงาน ผลงาน กรณีศึกษา ที่ได้ รับมอบหมาย ตามหัวข้ อที่กาํ หนดโดยอ้ างอิง
ทฤษฎี งานวิจัย รวมถึงแหล่งอ้ างอิงในวิชาที่เกี่ยวข้ องที่ทนั สมัย และควรนํามาเป็ นพื้นฐานใน
การทํางาน
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และสถานฝึ กปฏิบัติการณ์
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. สามารถวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้อโต้แย้งและแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้
ด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม ผูป้ ระสานงานได้อย่าง
เหมาะสมและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
3. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม
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4.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงาน กิจกรรม กรณีศึกษา หรือการดูแลผู้ป่วยให้ กบั นิสติ เพื่อปฏิบัติงานเป็ นทีม
2. จัดการประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผลโดยอาจารย์พิเศษทาง
คลินิก อาจารย์นิเทศ หรืออาจารย์ประจําวิชา
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏิสมั พันธ์ของนิสิตกับผู้ใช้ บริการ ผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน บุคลากรที่
เกี่ยวข้ อง ผู้บังคับบัญชา และผู้สอน
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และสถานฝึ กปฏิบัติการณ์
3. ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความเป็ นผู้นาํ โดยแบบประเมินของคณะฯ
4. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุปและนํามาใช้ ซ่ึงข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ
สรุปและเสนอแนะการแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับงานวิชาชีพได้
2. มีทกั ษะและความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือ
ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาได้
3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป
4. สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอผลงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ผ่าน
ทางสื่อที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายให้นสิ ิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้น
เครือ่ งมือ
การศึกษา วิจยั ข้อมูลทางสถิติ และคณิตศาสตร์
2. ให้นสิ ิตนําเสนองาน รายงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือในหัวข้อทีต่ นเองสนใจโดยมี
การ
คัดกรองเอกสาร วิชาการอ้างอิง ร่วมกับการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสรุป
ด้วยรูปแบบทีเ่ หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากแบบฟอร์ม ที่มีหัวข้ อการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์
สถิติ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสื่อ
2. ประเมินจากผลงานที่ได้ รับมอบหมาย การแสดงความเห็น การนําเสนอ เช่น
Powerpoint presentation ที่ใช้ ส่อื สารเพื่อการบรรลุเป้ าหมายที่ได้ รับต่อบุคคลต่างๆ
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3. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษา ในรายวิชา
โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ เครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้ องอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหาและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ
1. สามารถประยุกต์ใช้ความรูเ้ ชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา
วินจิ ฉัย วางแผนและให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้คําแนะนําและ
ดูแลผูป้ ่ วยได้ตรงกับปั ญหาทางกายภาพบําบัด
2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินกิ ทักษะ
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถเขียนรายงานผูป้ ่ วยทีผ่ ่านการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถนําบทสรุปจากการค้นคว้าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรับปรุงแผนการ
ให้การรักษาผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบ
5. สามารถให้การดู แลผูป้ ่ วย หรือผูท้ ีเ่ ข้ามารับคําปรึกษาด้วยความเอื้ ออาทร ไม่มีการ
แบ่งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัดและให้ความสําคัญต่อ
สิทธิผูป้ ่ วย
6. สามารถปฏิบตั ิงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็ นทีมและมีความเป็ นผูน้ าํ และผู ้
ตามในทีมปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
6.2 วิธกี ารสอน
1. การมอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษา มอบหมายผู้ป่วย ให้ ฝึกการดูแล การรักษา การ
วิเคราะห์ ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผล
ทาง
คลินิก และหลักฐาน เชิงประจักษ์
2. นําเสนอปัญหา แผนการดูแลสุขภาพ การรักษา การวิเคราะห์วิพากษ์ปัญหาผู้ป่วยแบบ
บูรณาการ ทักษะทางวิชาชีพ
3. ปฐมนิเทศนิสติ ถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึ กงาน
4. ผู้สอนกระตุ้น และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วย และเคารพในศักดิ์ศรี
ของ
ความ เป็ นมนุษย์ แก่นิสิตในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
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1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน
2. ประเมินทักษะการ ฝึ กปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าหลักฐานเชิง
ประจักษ์
3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนการแก้ ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก ที่มีการ
ค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์และแสดงความเชื่อมโยงกับบุคลากรด้ านสุขภาพอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
4. ประเมินจากนําเสนอกรณีศึกษา
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติทางคลินิก เพื่ อพั ฒนาทักษะและประสบการณ์ทาง
วิ ชาชี พ เฉพาะด้ า น โดยพั ฒ นากระบวนการคิ ด การตรวจร่ า งกายที่ตรงกับ ปั ญ หาของผู้ รั บ บริ ก ารทาง
กายภาพบําบัด พั ฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การ
ส่ ง เสริ ม ป้ องกั น และดู แ ลรั ก ษาผู้ รั บ บริ ก ารทางกายภาพบํา บั ด ด้ ว ยเทคนิ ค ทางวิ ช าชี พ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
2. กิจกรรมของนิสิต
การปฏิบตั ิงานทางคลินิกเพือ่ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ในช่วงระยะเวลา ที ่
คณะฯ กําหนดอย่างต่อเนือ่ งจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทาง
คลินิกกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ทางการดูแลผูป้ ่ วยทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. รายงานหรืองานทีน่ สิ ิตได้รบั มอบหมาย
ดังแสดงไว้ ในข้ อที่ 2
4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
1. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจารย์นิเทศตรวจรายงานที่ได้ รับมอบหมายโดยประเมินตาม
แบบฟอร์ม ที่คณะฯกําหนดได้ ตาม วัตถุประสงค์ พร้ อมทั้งส่งคืนรายงานให้ นิสติ รับทราบ
ข้ อบกพร่อง และนําไปแก้ ไข
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รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กําหนดส่ง

หมายเหตุ

นําเสนอกรณีศึกษา 3 ครั้ง (Case Presentation)

ตามทีก่ ําหนดใน
ตารางสอน

นําเสนอรายงาน clinical reasoning & evidence
baseอย่างน้ อย 3 ครั้ง (EBP)

ตามทีก่ ําหนดใน
ตารางสอน

เป็ นการนําเสนอทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์ดี และคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ผ่าน
เป็ นการนําเสนอทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์ดี และนิสิตสามารถ
นําเสนอได้ครบถ้วนตาม
กระบวนการ EBP และ
คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ผ่าน

รายงานความก้ าวหน้ าของผู้ป่วยหลังจากนํา EBP
ไปใช้ อย่างน้ อย 1 ฉบับ (Application of EBP
Reports)

ก่อนนําเสนออย่าง
น้อย 2 วัน (By
email)

นําเสนองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (ต่อชุมชน) 1
ครั้ง (Presentation)

ตามทีก่ ําหนดใน
ตารางสอน

จะเป็ นการนําเสนอให้นสิ ิตชั้น
ปี มรา 2 สาขากายภาพบําบัดฟัง

2. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจาร์นิเทศ ตรวจรายงาน วิพากษ์ วิเคราะห์รายงาน หรือชิ้นงานที่ได้ รับ
มอบหมาย กรณีศึกษา การรักษาผู้ป่วยพร้ อมทั้งสะท้ อนผลให้ กบั นิสิตทราบ ร่วมกับวางแผนการ
พัฒนาตนเอง
3. อาจารย์พิเศษ/อาจาร์นิเทศ/อาจารย์ประจําวิชา วิพากษ์ วิเคราะห์งาน ที่นิสติ นําเสนองานตาม
หัวข้ อที่ได้ รับมอบหมาย พร้ อมทั้งสะท้ อนผลให้ กบั นิสติ ทราบ ร่วมกับวางแผนการพัฒนาตนเอง
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิการทางคลินกิ ดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ
เกี่ยวกับการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสติ
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆ ในขณะที่นิสติ ฝึ กปฏิบัติงาน
3. แนะนํานิสติ แก่บุคลากรต่างๆที่นิสติ ต้ องปฏิบัติงานร่วมอย่างเหมาะสม
4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสติ ได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าในการฝึ กทักษะ การวิพากษ์
วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะของนิสติ และให้
คําปรึกษาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานทางคลินิก
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5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติ ตลอดจนประชุมร่วมกับ อาจารย์ประจํา
วิชา /อาจารย์นิเทศ เพื่อแสดงความเห็น และพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
6. ให้ การแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ
6. หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศก์
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ
เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เกณฑ์การประเมินในวิชานี้
2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ในหัวข้ อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนิสติ รวมถึงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสติ
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆ ในขณะที่นิสติ ฝึ กปฏิบัติงาน
4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสติ ได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าในการฝึ กทักษะ การวิพากษ์
วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะของนิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อน
และหลังการการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์พิเศษทาง
คลินิกเพื่อพัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
6. ให้ การแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ หลังจากการประเมินผลการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของสถาบัน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ
เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะนํา ประเมินผลและให้ ข้อมูลป้ อนกลับเพื่อให้ นิสติ ได้ พัฒนาทักษะให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ของรายวิชาการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการฝึ กปฏิบัติงาน
3. ประสานงานกับแหล่งฝึ ก เกี่ยวกับความต้ องการพัฒนานิสติ ของรายวิชานี้ จัดอาจารย์ท่ปี รึกษา
อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญปัญหาจากการฝึ กปฏิบัติงาน ปัญหาของนิสติ ฯลฯ
เพื่อให้ คาํ ปรึกษาเฉพาะด้ านในการแก้ ไขปัญหา
8. สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุ น ทีต่ อ้ งการจากสถานทีท่ ี่จดั ประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
1. แนะนําห้ องสมุดสําหรับศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2. มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา การให้ การรักษา
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบําบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้ องที่เหมาะสมในการศึกษา
และการให้ การรักษา
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4. ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนิสติ (ในกรณีท่ตี ้ องการที่พักอาศัย)
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึ ก
อาจารย์ผูป้ ระสานงานวิชา อาจารย์ผ้ ูควบคุมปริญญานิพนธ์ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คัดเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ทีย่ ินดีรบั นิสิตเพือ่ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม โดยดู
ลักษณะงานทีเ่ หมาะสม และมีความพร้อมดังนี้
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
- มีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัดไม่ต่าํ กว่า 5 ปี หรืออยู่ในระดับ หรือ
เทียบเท่าผู้ชาํ นาญการ
- มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของสภากายภาพบําบัดในเรือ่ งการรับนิสิตเข้าฝึ กงาน
- มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามรวมถึงสามารถส่งเสริมให้เกิดการบรรลุวตั ถุประสงค์
การศึกษาใน วิชานี้
- มีความปลอดภัยของสถานทีต่ ้ งั มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการ
ทํางานทีด่ ี
- สามารถจัดอาจารย์พเี่ ลี้ ยงทีม่ ีคุณสมบัติและคุณวุฒิทีเ่ หมาะสมในการดู แลการฝึ ก
ปฏิบัติงาน ทางคลินิก
- มีผปู ้ ่ วย และกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยาก และปริมาณเหมาะสมในระยะเวลา
ทีก่ ําหนด
- ยินดี เต็มใจ และพร้อมที่จะรับนิสิตเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้าก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย ๒ เดือน
จัดนิสิตลงฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
ด้ว ย ตนเองแต่ ต ้อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ร ะบุ ข้ า งต้ น รวมถึ ง ต้ อ งได้ร ับ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝึ กปฏิ บตั ิ งานทางคลินิก พร้อมกับมอบคู่ มือการฝึ กปฏิ บตั ิ งานทางคลินิก
ก่อนการ ฝึ กปฏิ บตั ิงานทางคลินิกอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพือ่ ชี้ แจงวัตถุประสงค์สิ่งที่คาดหวังจาก
การฝึ กปฏิบตั ิ งานทางคลินกิ วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย หรือ
เทคนิคเพิม่ เติมหาก ต้องการความสามารถ เฉพาะด้านเพือ่ ให้เหมาะสมกับการฝึ กปฏิบตั ิงานทาง
คลินกิ ในแต่ละสถานที่
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3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิ ทศก์
อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต ติ ด ต่ อ กั บ สถานที่ ฝึ กปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก เพื่ อ ขอชื่ อ
ตําแหน่งของ อาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) ร่ วมกันระหว่างอาจารย์ผ้ ูประสานงาน
รายวิชา-อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ และนิสิต ที่จะเข้ า ฝึ กปฏิบัติงานทาง
คลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ส่งิ ที่คาดหวังจากการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้
ของนิ สิตที่ต้องการเน้ นแนวทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกช่ องทางการ ติดต่ อกรณีเหตุด่วน มอบ
เอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
4. การเตรียมอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา)
ร่ วมกันระหว่ างอาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิ ชา อาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์อาจารย์พิเศษทางคลินิก
อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละนิ สิ ต ที่ จ ะเข้ า ฝึ กปฏิบั ติ ง านทางคลิ นิ ก เพื่ อ ชี้ แจงให้ รั บ ทราบ
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสติ ที่ต้องการเน้ น แนว
ทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิก ช่ อ งทางการติ ดต่ อกรณี เหตุด่วน มอบเอกสารคู่ มือ การดู แล และ
ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
5. การจัดการความเสีย่ ง
- ประสานงานกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้ นิสติ ทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาตลอดการ
ฝึ กงาน
- ติดตามความก้ าวหน้ าระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ฝึ กงานและหาแนวทางแก้ ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยงและนิสติ
หมวดที่ 6 หมวดการประเมินนิสิต
แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1, 1.2, 1.3,
1.4

วิธกี ารประเมิน
- ความมีระเบียบวินัยในการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
- การส่งรายงาน
- ประเมินการนําเสนอรายงาน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา
(Case Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence base
(EBP)

10%

หน้า 12

ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

- รายงานความก้ าวหน้ าของ
ผู้ป่วยหลังจากนํา EBP ไปใช้
ความรู้
- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
2.1, 2.3 (2.2) คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน

ทักษะทางปัญญา - ความมีส่วนร่วม แสดงความ
3.1, 3.2 (3.3, คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
3.4, 3.5)
ทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1, 4.2, 4.3

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- การส่งรายงาน
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา
(Case Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence base
(EBP)
- รายงานความก้ าวหน้ าของ
ผู้ป่วยหลังจากนํา EBP ไปใช้
- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา
(Case Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence base
(EBP)
- รายงานความก้ าวหน้ าของ
ผู้ป่วยหลังจากนํา EBP ไปใช้
- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา
(Case Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence base
(EBP)
- รายงานความก้ าวหน้ าของ
ผู้ป่วยหลังจากนํา EBP ไปใช้

35%

25%

10%
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ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 (5.1, 5.2,
5.4)

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา
(Case Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence base
(EBP)
- รายงานความก้ าวหน้ าของ
ผู้ป่วยหลังจากนํา EBP ไปใช้
- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา
(Case Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence base
(EBP)
- รายงานความก้ าวหน้ าของ
ผู้ป่วยหลังจากนํา EBP ไปใช้

1. หลักเกณฑ์การประเมิน
- การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical Practice)
- รายงานผู้ป่วย/การนําเสนอรายงาน (Case Presentation and Discussion)
(3 ครั้ง ครั้งละ 10%)
- Clinical Reasoning and Evidence Base Present
EBP1 (5%)
EBP2 (5%)
EBP3 (5%)
Application of EBP (15%) (นําเสนอ)
- นําเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย (ต่อชุมชน หรือภายในสถานฝึ กปฏิบัติงาน)
รวม

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

10%

10 %

30%
30%
30%

10%
100%

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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- ผลการฝึ กปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน
ของนิสิต โดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสิต ด้ วยการ
สังเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน หรื อการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขากายภาพบําบัด คณะ
กายภาพบําบัด มศว จะจัดส่งแบบประเมินให้ แต่ละสถานที่
- ประเมิน รายงานกรณี ศึก ษา นํา เสนอรายงาน clinical reasoning & evidence base (EBP) และ
รายงานความก้ าวหน้ าของผู้ ป่วยหลังจากนํา EBP ไปใช้ ตารางที่กาํ หนด โดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิก อาจารย์ท่ปี รึกษา และ อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา คํานวณจากคะแนนเฉลี่ยของอาจารย์แต่ละท่าน
- ประเมินการนําเสนองานที่ได้ รับมอบหมายต่ อชุ มชน โดยนิสิตปริ ญญาตรี สาขากายภาพบําบั ด
คณะกายภาพบําบัด มศว ชั้นปี ที่ 1 เป็ นผู้ประเมิน
- อาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิ ชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้ นํ้าหนั ก คะแนนตามข้ อตกลง
ระหว่างอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และอาจารย์ท่ปี รึกษารวมทั้งการสรุป การประเมินเป็ นสัญลักษณ์
A, B+, B, C+, C, D+, D, E (เกณฑ์ B)
เกรด
ช่วง
คะแนน

A
10080.0

B+
79.975.0

B
C+
C
D+
D
E
74.9- 69.9-65 64.9-60 59.9-55 54.9-50 49.9-0
70.0
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ค่อนข้ างดีมาก
ดี
ค่อนข้ างดี
พอใช้
ค่อนข้ างพอใช้
อ่อน
ตก

3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมของนิสิต และผลการฝึ กปฏิบัติงานร่ วมกับอาจารย์นิเทศ ทั้งระหว่างการฝึ ก
ปฏิบัติทางคลินิก และเมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติทางคลินิก
- ประเมินผลการประชุ มปรึ กษาปั ญหาทางกายภาพบําบัดของนิสิตร่ วมกับ อาจารย์นิเทศ นิสิต
และบุคลากรทางด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
4. ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
- ร่ วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพื่ อการประเมิน
วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
- หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมินระหว่างอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษทางคลินิก
ให้ อาจารย์นิเทศ อาจารย์พิเศษทางคลินิก และ/หรือ อาจารย์ผ้ ูรัประสานงานรายวิชาประชุมหารือ
กัน โดยเชิญนักกายภาพบําบัดท่าอื่น (ที่มีประสบการณ์ และคุณสมบัติท่เี หมาะสม) ร่ วมในการให้
ข้ อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึ กงานของนิสติ เพื่อหาข้ อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิกจากผูเ้ กีย่ วข้องต่อไปนี้
1.1 อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
- ประเมินสมรรถนะของนิสติ ในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึ ก
ประสบการณ์ ทางคลินิกของรายวิชานี้หรือไม่
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
- ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ
เหมาะสมของผู้มารับบริการ
1.2 อาจารย์ท่ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึ กประสบการณ์ทางกายภาพบําบัดสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์รายวิชานี้
หรือไม่
- ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ ทางคินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ
เหมาะสมของผู้มารับบริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติ ได้ รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอน
ปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
1.3 อื่น ๆ
- ติดตามประเมินผลสมรรถนะของบัณฑิตจบใหม่ท่ที าํ งานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด/หน่วยงานที่สอดคล้ อง ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้ บัณฑิต
- ติดตามความก้ าวหน้ าในการทํางานของบัณฑิตจบใหม่ท่ที าํ งานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กับวิชาชีพกายภาพบําบัด/หน่วยงานที่สอดคล้ อง ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้
บัณฑิต
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2. กระบวนการประเมินการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
ไม่มี

การดําเนินการปรับปรุง
ไม่มี

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา/คณะ
-

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต จากผลการ
ประเมินและ ข้ อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือ
หัวหน้ าภาควิชาเพื่อทราบ
- นําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้ รอบปี การศึกษาถัดไป นําแสดงไว้ ในรายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร
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สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด ปีการศึกษา 1/2560 อาจารย์ผู้ประสานงาน อ.ดร. จิราภรณ์ วรรณปะเข

1
2
3
5
6
7
8
9
10

เวลา

29/5/2017 12.30-13.30
5/6/2017 8.30-15.30
7/6/2017 8.30-16.30
9/6/2017 8.30-16.30
12/6/2017 8.30-16.30
14/6/2017 8.30-16.30
16/6/2017 8.30-16.30
19/6/2017 8.30-16.30
21/6/2017 8.30-13.30
23/6/2017 8.30-16.30

สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

วันที่ (ใหม่)

บรรยาย
ปฏิบัติ

ครั้งที่

ประมวลการสอน วิชา กบ 505 ชื่อวิชา ปฏิบัติงานทางคลินิก หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 3 (0-9-3)

Orientation
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice

6
7
7
7
7
7
7
5
7

ผู้สอน
อาจารย์

หัวข้อ

JW
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI

สถานที่ / ห้องเรียน

หมายเหตุ

SWU (230)
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

องครักษ์

601

ประสบการณ์ตรงคนละ 1 ชม

ส่งรายงาน วันที่ 1/7/2017 ก่อนเวลา 16.30 น.
11

3/7/2017

12
13
14
15

6/7/2017
11/7/2017
13/7/2017
14/7/2017

8.30-12.30
13.30-17.30
8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.30

16

20/7/2017

8.30-12.30

17
18
19
20

24/7/2017
26/7/2017
28/7/2017
31/7/2017

13.30-17.30
8.30-12.30
8.30-12.30
8.30-12.30
8.30-12.30

2
2

Case Presentation 1
Evidence Base Presentation 1
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice

7
7
7
7

AD JW
AD JW
CI
CI
CI
CI

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

ส่งรายงาน วันที่ 17/7/2017 ก่อนเวลา 16.30 น.
2

Case Presentation 2
Evidence Base Presentation 2
(Application of EBP 1)
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice

2
4
4
4
4

AD JW

CI
CI
CI
CI

601

ประสบการณ์ตรงคนละ 1 ชม

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

ส่งรายงาน วันที่ 1/8/2017 ก่อนเวลา 16.30 น.
21 4-10/8/2017

8.30-12.30

22
23

7/8/2017
9/8/2017

13.30-17.30
8.30-10.30
8.30-12.30

24

11/8/2017

25

14/8/2017

4

CI AD JW

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

4
4

Case Presentation 3
Evidence Base Presentation 3
(Application of EBP 2)
Clinical Practice
Clinical Practice

CI AD JW
CI
CI

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

8.30-12.30

4

Clinical Practice

CI

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

8.30-12.30

4

Clinical Practice

CI

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

ส่งรายงาน ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันนําเสนอ ก่อนเวลา 16.30 น.
27
28

11/8/2017

8.30-12.30

2

Application of EBP & Progressi AD JW

601

23/11/2017 13.30-16.30

1

Presentation ต่อชุมชน

321

0 120 15 0 0
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รวม

นิสิต PT ปี 2

องครักษ์

135
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