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รายละเอียดของรายวิชา กบ 505 ปฏิบติังานทางคลินิก 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ505 ปฏบัิติงานทางคลินิก 

PX505  Clinical Practice 

2. จํานวนหน่วยกิต 

3 (0-9-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา 

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

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

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 2  

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

15 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2554 
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มคอ. 4 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตมีความเข้ารู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติทาง

คลินิก เพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยพัฒนากระบวนการคิด การตรวจ

ร่างกายที่ตรงกับปัญหาของผู้รับบริการทางกายภาพบาํบัด พัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด 

การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การส่งเสริม ป้องกัน และดูแลรักษาผู้รับบริการทางกายภาพบาํบัดด้วย

เทคนิคทางวิชาชีพได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมถึงการเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา  

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผน

และให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้คําแนะนํา และดูแลผู้ป่วยได้ตรงกับปัญหาทาง

กายภาพบาํบัด 

2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเฉพาะด้านได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

3. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

4. สามารถนาํบทสรุปจากการค้นคว้าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรับปรุงแผนการให้การรักษา

ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

5. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่เข้ามารับคาํปรึกษาด้วยความเอื้ ออาทร ไม่มีการแบ่งแยก 

ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัด และให้ความสาํคัญต่อสทิธผู้ิป่วย 

6. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็นทีม และมีความเป็นผู้นาํ และผู้ตามในทีม

ปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 

 
2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์เทคนิคการรักษาใหม่ๆที่เหมาะสมจากงาน  

วิจัยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับการสืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาของผู้ป่วย 

หรือผู้ใช้บริการในเชิงลึกรวมถึงสามารถปฏิบัติการดูแลบุคคลเหล่าน้ันได้อย่างเป็นระบบ และมี 

ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับปัญหาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยอยู่ภายใต้ขอบเขต         

ของกฎหมาย และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้แก่การจัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกที่ มี 

ความเฉพาะของผู้ใช้บริการ หรือผู้ป่วย เพ่ือให้ครอบคลุมทุกระดับปัญหา มีการแก้ไขปรับปรุง วิพากษ์ 

วิเคราะห์  สังเคราะห์  สืบ ค้นการใช้ความ รู้เชิงประจักษ์และเทคนิคการรักษาทันทีใน ห้องฝึก 

จําลองสถานการณ์  เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การใช้ความรู้เชิงประจักษ์ 

ร่วมกบัการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัดได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนความซ่ือสัตย์ การมีภาวะผู้นําและการมี

จรรยาบรรณถือเป็นหลักคุณธรรมที่สาํคัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ

จาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษา

ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาทางด้านจริยธรรมการวิจัย ที่ได้จากการนําเสนอบทความ

วิจัยภายในรายวิชาน้ี และสามารถนําไปปรับปรุงการดําเนินการวิจัยของตนเอง  โดยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสตูร ดังน้ี 
1. สามารถจัดการเกี่ ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพ

กายภาพบาํบัดและการวิจัย  โดยใช้พ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมการวิจัย หลักการทาง

สทิธมินุษยชน สทิธผู้ิป่วย สทิธขิองผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด ด้วยดุลยพินิจอย่างมีเหตุผล 
2. สามารถประมวลปัญหาทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัยและริเร่ิมให้เกิด    

การปรับปรุงและแก้ไข 
3. สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ     

ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกบับริบททางสงัคม 
4. มีความเป็นผู้นําและสามารถส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที่

ทาํงานและในชุมชน 
1.2  วิธกีารสอน 

1. ปฐมนิเทศนิสติถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏบัิติ ก่อนการฝึกงาน 

2. ผู้สอนพิเศษทางคลินิก อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากระตุ้น และสอดแทรก

คุณธรรม และจริยธรรมแก่นิสติในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการ ฝึกปฏบัิติงาน  

3. ให้นิสิตเป็นผู้นํา และผู้ตามเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการประมวลปัญหา ความคิดริเร่ิม วิเคราะห์ 

วิพากษ์ และสอนแสดงแก่นิสติระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีทางสาขากายภาพบาํบัด 

4. มอบหมายงาน กาํหนด ติดตาม และควบคุมให้นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานพยาบาล 

หรือสถานที่ฝึกปฏบัิติงาน 

5. ประเมินผลการปฏบัิติงานทางคลินิกอย่างต่อเน่ือง  

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สังเกต และประเมินพฤติกรรมนิสิตตามแบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานโดย 

ผู้สอนพิเศษประจาํคลินิก อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอย่างต่อเน่ืองโดยมี

การบันทกึ ผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นิสติทราบด้วยทุกคร้ัง  

2. ประเมินการสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพจากการพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน นิสิต หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมมี

รายงานผล การฝึปฏบัิติงานประกอบ 
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2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าพัฒนาการความรู้ที่เป็นปัจจุบันล่าสุด

เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถบูรณาการ   

และพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ดังน้ันมาตรฐานความรู้ ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1. สามารถค้นคว้าความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา  ข้อสรุป  

ข้อมูล  ความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบาํบัดหรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้

อย่างมีเหตุผล 

2. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีหลักการและแนวคิดที่เป็นแกนในวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่าง  

ถ่องแท้และลึกซ้ึง 

3. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงไปในวิชาชีพ

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

2.2  วิธกีารสอน/กระบวนการหรือกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียน 

1. คณะฯจัดแหล่งสบืค้นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถสบืค้นผ่านทางสื่อที่เหมาะสม  

2. สถานประกอบการฝึกปฏบัิติงานคลินิกร่วมกบัคณะฯ จัดผู้สอนพิเศษประจาํคลินิก และอาจารย์ 

   ที่มีประสทิธภิาพ ร่วมในการวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา  ข้อสรุป  ข้อมูล  ความรู้เชิงประจักษ์    

   ในการรักษาทาง กายภาพบาํบัดในการดูแลประชาชนอย่างเหมาะสม 

3. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมแนวคิด         

ทางการวิจัย การบริหารจัดการวิจัย และการสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่ 

4. แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะตามเวลาที่กาํหนด หรือตามความเหมาะสม 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ป่วย อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์     

ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ ์อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

2. ประเมินผลจากงาน รายงานที่ได้รับมอบหมายโดยกาํหนดแบบฟอร์มการเขียนรายงาน 

3.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน และสถานฝึกปฏบัิติการณ ์

4.  ประเมินจากประสทิธผิลของการค้นคว้าและการนาํเสนอในช้ันเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา/ที่จะได้รับการพัฒนา/ ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

รายวิชาน้ีต้องการพัฒนาให้นิสิตได้ฝึกปฏบัิติการ เรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา

ได้ด้วยตนเอง  ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์และ

นําเสนออย่างมีอิสระทางวิชาการ  โดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติการ       

และเทคนิคการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกดิทกัษะทางวิชาชีพ ดังน้ี  
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสําคัญโดยใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎี          

และเทคนิค การแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธกีารใหม่ๆ ได้เหมาะสม 
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3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์    

โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในข้ันสงู 
4. สามารถออกแบบและดาํเนินการโครงการวิจัยที่สาํคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ พัฒนา

องค์ความรู้ใหม่   
5. สามารถปรับปรุงสร้างแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมในวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์      

และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. การมอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษา มอบหมายผู้ป่วย ให้ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและ    

วางแผนการแก้ไขปัญหา  

2. จัดทํารายงาน ตอบคําถาม ที่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหากรณีศึกษา และรายงานผู้ป่วย 

วิเคราะห์ เป้าหมาย เทคนิกการรักษา 

3. พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการแนวคิดร่วมกบังานวิจัย และทฤษฏ ี

4. ประชุมร่วม นําเสนอรายงาน หรือกรณีศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับ

งานวิจัย ที่สนใจอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

5. มอบหมายงานการออกแบบโครงการวิจัยที่สัมพันธ์กับงานทางคลินิก เช่น single case 

study, systematic review ร่วมกบัทดลองประเมินข้อมูลที่ได้ 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินผลจากรายงาน ผลงาน กรณีศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กาํหนดโดยอ้างองิ   

    ทฤษฎี งานวิจัย รวมถึงแหล่งอ้างอิงในวิชาที่เกี่ยวข้องที่ทนัสมัย และควรนาํมาเป็นพ้ืนฐานใน    

    การทาํงาน 

2.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน และสถานฝึกปฏบัิติการณ์  

3.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

            

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้อโต้แย้งและแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ด้วย  

ความรับผิดชอบและมีประสิทธภิาพ  
2. มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสม

และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ  ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  
3. มีความสามารถในการแสดงความเหน็ทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

4.2  วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงาน กจิกรรม กรณีศึกษา หรือการดูแลผู้ป่วยให้กบันิสติเพ่ือปฏบัิติงานเป็นทมี 
2. จัดการประชุมร่วมกนั เพ่ือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผลโดยอาจารย์พิเศษทาง 

คลินิก อาจารย์นิเทศ หรืออาจารย์ประจาํวิชา 

 

 

 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

 



มคอ. 4 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏสิมัพันธข์องนิสิตกบัผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย  ผู้ร่วมงาน  บุคลากรที่ 

เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา และผู้สอน 

2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน และสถานฝึกปฏบัิติการณ ์

3. ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ ความเป็นผู้นาํโดยแบบประเมินของคณะฯ 

4. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

5. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย  

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุปและนํามาใช้ซ่ึงข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

สรุปและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาชีพได้ 

2. มีทักษะและความสามารถในการใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือ

ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัปัญหาได้ 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน

วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

4. สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอผลงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านทาง

สื่อที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นเคร่ืองมือ 

การศึกษา วิจัย ข้อมูลทางสถิติ และคณิตศาสตร์ 

2. ให้นิสิตนําเสนองาน รายงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือในหัวข้อที่ตนเองสนใจโดยมี   

การคัดกรองเอกสารวิชาการอ้างอิง ร่วมกับการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสรุปด้วยรูปแบบ 

ที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากแบบฟอร์ม ที่มีหัวข้อการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ สถิติ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ 

2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย การแสดงความเห็น การนําเสนอ เช่น Powerpoint 

presentation ที่ใช้สื่อสารเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ได้รับต่อบุคคลต่างๆ 

3. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษา ในรายวิชา โดย

ให้นิสิตได้ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ประสทิธภิาพ  

4. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหาและประยุกต์ใช้

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ 

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย 

วางแผนและให้การรักษา การป้องกนั การส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนาํและดูแลผู้ป่วยได้

ตรงกบัปัญหาทางกายภาพบาํบัด 

2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์

และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเฉพาะด้านได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

3. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีประสทิธภิาพ  

4. สามารถนาํบทสรุปจากการค้นคว้าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรับปรุงแผนการให้

การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

5. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่เข้ามารับคําปรึกษาด้วยความเอื้ ออาทร ไม่มีการ

แบ่งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัดและให้ความสาํคัญต่อสิทธิ

ผู้ป่วย 

6. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็นทมีและมีความเป็นผู้นาํและผู้ตาม

ในทมีปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 

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 ที่พึงปฏบัิติ ก่อนการฝึกงาน 

4. ผู้สอนกระตุ้น และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย และเคารพในศักด์ิศรี  

ของความ เป็นมนุษย์ แก่นิสติในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกปฏบัิติงาน 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสังเกตทกัษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกและการมีส่วน

ร่วมในกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพในชุมชน 

2. ประเมินทักษะการ ฝึกปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์  

3. ประเมินจากรายงานและการนาํเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหาและ

วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิก ที่มีการ
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ค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์และแสดงความเช่ือมโยงกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ    

ที่เกี่ยวข้อง 

4. ประเมินจากนาํเสนอกรณศึีกษา 

 

หมวดที ่4 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

นิสติสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏบัิติทางคลินิก เพ่ือพัฒนาทกัษะ และประสบการณ์ 

ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยพัฒนากระบวนการคิด การตรวจร่างกายที่ตรงกบัปัญหาของผู้รับบริการทาง 

กายภาพบาํบัด พัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา 

การส่งเสริม ป้องกนั และดูแลรักษาผู้รับ บริการทางกายภาพบาํบัดด้วยเทคนิคทางวิชาชีพได้อย่างมี 

ประสทิธภิาพ รวมถึงการ เขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2. กิจกรรมของนสิิต 

การปฏบัิติงานทางคลินิกเพ่ือพัฒนาทกัษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ในช่วงระยะเวลา 

ที่คณะฯ กาํหนดอย่างต่อเน่ืองจนครบหลักสตูรและ/หรือตามเวลาการทาํงานของสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทาง

คลินิกกาํหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกดิการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ทางการดูแลผู้ป่วยทางวิชาชีพ

กายภาพบาํบัดอย่างมีประสิทธภิาพ 

 

รายงานหรืองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย กําหนดส่ง หมายเหตุ 

รายงานกรณีศึกษา พร้อมวิเคราะห์ปัญหา 

แผนการรักษาอย่างน้อย   4 ฉบับ (Case 

Presentation-Reports) 

ก่อนนาํเสนออย่าง

นอ้ย 2 วนั  

(By email) 

เป็นรายงานทีค่รบถว้นสมบูรณดี์ 

และคณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหผ่้าน 

นาํเสนอกรณีศึกษา 5 คร้ัง (Case Presentation) ตามทีกํ่าหนดใน

ตารางสอน 

เป็นการนาํเสนอทีค่รบถว้น

สมบูรณดี์ และคณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหผ่้าน โดยครั้งที ่5 

จะเป็นการนาํเสนอทั้งหมด 

(ร่วมกบั progression) 

รายงานผู้ป่วย ความก้าวหน้าของผู้ป่วยอย่างน้อย 

4 ฉบับ (Progress Reports) 
ก่อนนาํเสนออย่าง

นอ้ย 2 วนั (By 

email) 

 

รายงานวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยอย่างน้อย 3 คร้ัง 

(Case Discussion Reports) 

ก่อนนาํเสนออย่าง

นอ้ย 2 วนั (By 

email) 

ตดัออก 
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3. รายงานหรืองานทีน่สิิตไดร้บัมอบหมาย 

ดังแสดงไว้ในข้อที่ 2  

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนสิิต 

1. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจารย์นิเทศตรวจรายงานที่ได้รับมอบหมายโดยประเมิน

ตามแบบฟอร์ม ที่คณะฯกาํหนดได้ตาม  วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งส่งคืนรายงานให้นิสิต

รับทราบข้อบกพร่อง และนาํไปแก้ไข 

2. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจาร์นิเทศ ตรวจรายงาน วิพากษ์ วิเคราะห์รายงาน หรือ

ช้ินงานที่ได้รับ มอบหมาย กรณีศึกษา การรักษาผู้ป่วยพร้อมทั้งสะท้อนผลให้กบันิสิต

ทราบ ร่วมกบัวางแผนการพัฒนาตนเอง 

3. อาจารย์ พิ เศษ/อาจาร์ นิ เทศ/อาจารย์ป ระจํา วิชา  วิพ าก ษ์  วิ เคราะห์ งาน 

ที่นิสตินาํเสนองานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสะท้อนผลให้กบั นิสิตทราบ 

ร่วมกบัวางแผนการพัฒนาตนเอง 

5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยพ์เิศษทางคลินกิในสถานทีฝึ่กปฏิบติัการทางคลินกิดูแล  

 กจิกรรมในภาคสนาม  

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ   

ต่าง ๆ เกี่ยวกบัการ ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

2. ให้คําแนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย       

ในกรณีที่นิสติต้องการความช่วยเหลือในด้านน้ันๆ ในขณะที่นิสติฝึกปฏบัิติงาน 

3. แนะนาํนิสติ แก่บุคลากรต่างๆที่นิสติต้องปฏบัิติงานร่วมอย่างเหมาะสม 

4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิต ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าในการฝึกทักษะ   

การวิพากษ์ วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทกัษะของ

นิสติ และให้คาํปรึกษาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏบัิติงานทางคลินิก 

นาํเสนอรายงาน clinical reasoning & evidence 

baseอย่างน้อย 4 คร้ัง (EBP) 

ตามทีกํ่าหนดใน

ตารางสอน 

เป็นการนาํเสนอทีค่รบถว้น

สมบูรณดี์ และนสิิตสามารถ

นาํเสนอไดค้รบถว้นตาม

กระบวนการ EBP และ

คณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหผ่้าน  

รายงาน clinical reasoning & evidence base 

อย่างน้อย 4 คร้ัง (EBP-Reports) 

ก่อนนาํเสนออย่าง

นอ้ย 2 วนั (By 

email) 

 

นาํเสนองานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อชุมชน) 1 

คร้ัง (Presentation) 
ตามทีกํ่าหนดใน

ตารางสอน  

(วนัสุดทา้ยของการ

เรียนการสอน) 

จะเป็นการนาํเสนอในที่ประชุม

โดยมีคณาจารยท์ั้งสองสาขาเขา้

ฟังเพือ่พจิารณา 
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5. ร่วมประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกของนิสิตตลอดจนประชุมร่วมกบั อาจารย์

ประจาํวิชา /อาจารย์นิเทศ เพ่ือแสดงความเหน็ และพัฒนาหลักสตูร เน้ือหาวิชาอย่าง

ต่อเน่ือง 

6. หนา้ที ่และความรบัผิดชอบของอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศก ์

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะนาํ เกี่ยวกบัเน้ือหาวิชา สถานที่ฝึกปฏบัิติงาน กฎระเบียบ แนว

ปฏบัิติต่างๆ เกี่ยวกบัการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก เกณฑก์ารประเมินในวิชาน้ี 

2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ในหัวข้อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนิสิต 

รวมถึงปัญหาที่อาจเกดิข้ึนทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

3. ให้คาํแนะนาํ ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณี 

ที่นิสติต้องการความช่วยเหลือในด้านน้ันๆ ในขณะที่นิสติฝึกปฏบัิติงาน 

4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิต ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าในการฝึกทักษะ   

การวิพากษ์ วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทกัษะของ

นิสติ และให้คาํปรึกษาก่อน และหลังการการฝึกปฏบัิติงาน 

5. ร่วมประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกของนิสติ ตลอดจนประชุมร่วมกบัอาจารย์

พิเศษทางคลินิกเพ่ือพัฒนาหลักสตูร และเน้ือหาวิชาอย่างต่อเน่ือง 

 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนสิิต 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของสถาบัน กฎระเบียบ แนว

ปฏบัิติต่าง ๆเกี่ยวกบัการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

2. สอน แนะนาํ ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของวิชา 

3. ประสานงานกับแหล่งฝึก เกี่ยวกับความต้องการพัฒนานิสติของรายวิชาน้ี จัดอาจารย์

ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเช่ียวชาญปัญหาจากการฝึกปฏิบัติงาน 

ปัญหาของนิสติ ฯลฯ เพ่ือให้คาํปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา 

 

8. สิง่อํานวยความสะดวกและการสนบัสนุน ที่ตอ้งการจากสถานทีที่จ่ัดประสบการณภ์าคสนาม /

สถานฝึกปฏิบติังานทางคลินกิ 

1. แนะนาํห้องสมุดสาํหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา การให้การรักษา 

3. มีหนังสอื/วารสารทางกายภาพบาํบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมใน

การศึกษา และการให้การรักษา 

4. ประสาน/สาํรวจที่พักสาํหรับนิสติ (ในกรณีที่ต้องการที่พักอาศัย) 
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หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกําหนดสถานทีฝึ่ก 

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

คัด เลือกสถานที่ ฝึ กปฏิ บั ติ งานทางค ลินิก  ที่ ยิน ดี รับ นิสิต เพ่ื อ ฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม 

โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสม และมีความพร้อมดังน้ี 

-  อาจารย์ผู้ควบคุมนิสติฝึกปฏบัิติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

-  มีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัดในระดับหรือเทียบเท่าผู้ชํานาญการ       

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

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  

-  มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาํหนดของสภากายภาพบาํบัดในเร่ืองการรับนิสติเข้าฝึกงาน 

-  มีความเข้าใจ และสามารถปฏบัิติตามรวมถึงสามารถส่งเสริมให้เกดิการบรรลุวัตถุประสงค์ 

การศึกษาใน วิชาน้ี 

-  มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการทาํงานที่ดี 

-  สามารถจัดอาจารย์พ่ีเล้ียงที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการดูแลการฝึกปฏบัิติงาน 

ทางคลินิก 

-  มีผู้ป่วย และกรณีศึกษาท่ีเหมาะสมท้ังระดับความยาก และปริมาณเหมาะสมในระยะเวลา ท่ีกาํหนด 

-  ยินดี เตม็ใจ และพร้อมที่จะรับนิสติเข้าฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 2 เดือน 

จัดนิสิตลงฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกด้วย 

ตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุข้างต้น รวมถึงต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาของคณะฯ 

 

2. การเตรียมนสิิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก พร้อมกบัมอบคู่มือการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกก่อนการ 

ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์สิ่งที่คาดหวังจากการฝึกปฏิบัติ 

งานทางคลินิกวิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย หรือเทคนิคเพ่ิมเติม       

หากต้องการความสามารถ เฉพาะด้านเพ่ือให้เหมาะสมกบัการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก ในแต่ละสถานที่ 

3. การเตรียมอาจารยที์่ปรึกษา/อาจารยน์เิทศก ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตติดต่อกับสถานที่ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือขอช่ือ 

ตาํแหน่งของ อาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา-อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนิสติ ที่จะเข้า ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

เพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์สิ่งที่คาดหวังจากการ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิต    

ที่ต้องการเน้นแนวทางการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกช่องทางการ ติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือ   

การดูแล และประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 
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4. การเตรียมอาจารยพ์เิศษทางคลินกิในสถานทีฝึ่กปฏิบติังานทางคลินิก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธต์ิดต่อกับสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) 

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารย์พิเศษทางคลินิก 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิต ที่จะเข้าฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือช้ีแจงให้รับทราบ

วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้นแนว

ทางการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแลและ

ประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

5. การจดัการความเสีย่ง 

- ประสานงานกบัอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกอย่างต่อเน่ือง 

- จัดให้นิสติทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกบัอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตลอดการฝึกงาน 

- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ

ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเล้ียงและนิสติ 

 

 

หมวดที ่6 หมวดการประเมินนสิิต 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

- การฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก (Clinical Practice)                                    30% 

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

  (4 คร้ัง)  

- 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%) (ในคร้ังที่เป็น EBP5) 

- นาํเสนองานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อชุมชน หรือภายในสถานฝึกปฏบัิติงาน)  10% 
  รวม                            100% 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนสิิต 

- ประเมินผลการลงมือปฏิบัติตามแบบประเมินเป็น Checklist โดยนิสิตจะได้รับการ

ประเมินในช่วงระหว่าง ฝึกปฏิบัติการทางคลินิกเพ่ือให้มีการปรับปรุงตนเองก่อนที่จะประเมิน   

เพ่ือตัดสนิคะแนน 

- ประเมินรายงานกรณีศึกษาตามแบบประเมินเป็น Checklist โดยรายงานของนิสิตจะ

ได้รับการตรวจ และให้นํากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์

นิเทศ ก่อนที่จะมีการประเมิน ให้คะแนนจริง 
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- ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัด ตามแบบประเมิน            

เป็น Checklist นิสิตจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการวิเคราะห์กรณีศึกษากับอาจารย์นิเทศและ

อาจารย์พิเศษสอนปฏบัิติอย่างต่อ เน่ืองก่อนที่จะดาํเนินการประชุม 

- ทดสอบโดยใช้ข้อสอบสถานการณ์กรณีศึกษาให้คะแนนตามเกณฑ ์

 

3. ความรบัผดิชอบของอาจารยพ์เิศษทางคลินกิต่อการประเมินนสิิต 

- ประเมินพฤติกรรมของนิสิต และผลการฝึกปฏบัิติงานร่วมกับอาจารย์นิเทศ ทั้งระหว่าง

การฝึกปฏบัิติทางคลินิก และเม่ือสิ้นสดุการฝึกปฏบัิติทางคลินิก  

- ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางกายภาพบาํบัดของนิสิตร่วมกบั อาจารย์นิเทศ 

นิสติ และบุคลากรทางด้านสาธารณสขุที่เกี่ยวข้อง 

 

4. ความรบัผดิชอบของผูป้ระสานงานรายวิชาประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนสิิต 

- ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพ่ือการ

ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนาํเสนอหัวหน้าสาขาบัณฑติศึกษา 

 

5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ตกต่าง 

- หากมีความแตกต่างกนัของผลการประเมินระหว่างอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษทาง

คลินิก ให้อาจารย์นิเทศ อาจารย์พิเศษทางคลินิก และ/หรือ อาจารย์ผู้รัประสานงานรายวิชา

ประชุมหารือกัน โดยเชิญนักกายภาพบาํบัดท่าอื่น (ที่มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม) 

ร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการฝึกงานของนิสติ เพ่ือหาข้อสรุป 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณท์างคลินิกจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปนี้  

1.1 นิสิต 

          - จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก 

          - ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

          - ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 

1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์ 

         - ประเมินการทาํหน้าที่ของตนเอง 

         - ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึก

ประสบการณ ์ทางคลินิกของรายวิชาน้ีหรือไม่ 

          - ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน              

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จาํนวนและความ

เหมาะสมของผู้มารับบริการ  
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1.3 อาจารย์ที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก) 

- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบําบัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาน้ี

หรือไม่ 

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ ทางคินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จาํนวนและความ

เหมาะสมของผู้มารับบริการ คุณภาพการดูแลที่นิสิตได้รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอน

ปฏบัิติการทางกายภาพบาํบัด 

- ประเมินการทาํหน้าที่ของตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏบัิติการทางกายภาพบาํบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน   

1.4 อื่น ๆ  

- ติดตามประเมินผลสมรรถนะของบัณฑิตจบใหม่ที่ทาํงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพกายภาพบาํบัด/หน่วยงานที่สอดคล้อง ทั้งจากตัวบัณฑติเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้บัณฑติ 

- ติดตามความก้าวหน้าในการทาํงานของบัณฑิตจบใหม่ที่ทาํงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กบัวิชาชีพกายภาพบาํบัด/หน่วยงานที่สอดคล้อง ทั้งจากตัวบัณฑติเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้บัณฑติ 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

- อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบาํบัด   

ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิต 

จากอาจารย์พิเศษทางคลินิก และจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์

ทางกายภาพบาํบัดเฉพาะเร่ือง รายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และประธานหลักสตูร หรือหัวหน้า

สาขาวิชาเพ่ือทราบ 

- ประชุมหลักสตูรร่วมพิจารณานาํข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาํหรับการใช้รอบปีการศึกษา

ถัดไป นาํแสดงไว้ในรายงานผลการดาํเนินการหลักสตูร 

3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดาํเนินการปรบัปรุง 
ความตอ้งการการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

ช่วงสอบมีการสอบหลายวชิาส่งผลให้อ่าน

หนังสอืไม่ทนั 

ประชุมกลุ่มอาจารย์ผู้สอน และจัดตาราง

สอบให้มีการจัดสอบบ่อยขึ้น  

 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีเอกสารสาํหรับการ

ค้นคว้าในรายวิชาไม่เพียงพอ 

ประสานงานกบัห้องสมุดเพ่ือดาํเนินการ

เกี่ยวกบัหนังสอืเรียน ประสานงานกบั

อาจารย์พิเศษทางคลินิกเพ่ือขอแหล่งข้อมูล

เพ่ิมเติม (หนังสอื e-book) 
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