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รายละเอียดของรายวิชา กบ 705
การประยุกต์งานวิจยั ทางคลินกิ เพือ่ การปฏิบตั ิงานทางกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 705 การประยุกต์งานวิจัยทางคลินิกเพื่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
PTX 705 Applied Clinical Research for Physical Therapy Practice
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (0-9-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
jirabhorn@g.swu.ac.th
ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก)
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@g.swu.ac.th
ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง)
อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม
tippawan.oph@gmail.com
อาจารย์ผ้ ูสอน
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. สามารถประเมิ น ความรู้ เ ชิ งประจั ก ษ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการตรวจร่ า งกาย วิ เ คราะห์ ปั ญ หา วิ นิ จ ฉั ย
ตั้งเป้ าหมาย วางแผนและให้ การรั กษา การป้ องกัน การส่งเสริ ม รวมถึงให้ คาํ แนะนํา และดูแล
ผู้ป่วยได้ ตรงกับปัญหาทางกายภาพบําบัด (3.2, 6.1)
2. สามารถพั ฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิกกระบวนการคิดรวมทั้งการใช้
เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะด้ าน
มานําเสนอ หรื อ ถ่ ายทอด ผ่ านการเขียนรายงานผู้ ป่วย ได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
(3.2, 6.2)
3. สามารถนําบทสรุปจากการค้ นคว้ าความรู้เชิงประจักษ์มาปรั บปรุงแผนการให้ การรั กษาผู้ป่วย
อย่างเป็ นระบบ (3.2)
4. สามารถให้ การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ท่เี ข้ ามารับคําปรึกษาด้ วยความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม
ไม่มีการแบ่ งแยก โดยใช้ พ้ ื นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัด และให้ ความสําคัญต่อสิทธิ
ผู้ป่วย (1.2, 4.3, 5.2, 6.3)
5. สามารถปฏิบั ติงานร่ ว มกับวิ ชาชี พ ต่ า งๆได้ อย่ างเป็ นทีม มีความเป็ นผู้ นํา หรื อผู้ ตามในทีม
ปฏิบัติงานอย่ างเหมาะสม และสามารถส่งเสริ ม สนั บสนุ นให้ มีการประพฤติตามหลั กคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งในที่ทาํ งานและในชุมชน (1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.4)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
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2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ริ เริ่ มหรื อชี้ ให้ เห็นข้ อที่ควรปรั บปรุ งและพั ฒนาทางจริ ยธรรมด้ วยดุ ลยพิ นิจทาง
คุณธรรม
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2. สามารถประมวลปั ญหา และจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน
รวมทั้งปั ญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรูส้ ึกของผูอ้ ื่น
3. สนั บสนุ นและส่งเสริ มให้ ผ้ ู อ่ ืนประพฤติปฏิบัติตามหลั กคุณธรรมและจริ ยธรรม
อย่างจริงจัง
2.1.2. กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการสอดแทรกเนื้อหาทางด้ านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ และจริ ยธรรม
การวิจัย ในการปฏิบัติการทางคลินิก
2. มีก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาด้ า นจิ ต สํานึ ก สาธารณะ โดยตระหนั ก ถึ งหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของตนเอง ที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม
และสามารถจั ดการกับปั ญหาจริ ยธรรมในการดํารงชี พ และการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ ตลอดจนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่นื ทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ และกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในชั้นเรียน และการสัมมนา
3. ประเมินจากกระบวนการในการค้ นคว้ าและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ โดย
คํานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัย
2.2. ความรู ้
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรู้ความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและกว้ างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่เี ปลี่ยนแปลง
ในวิ ช าชี พ ทั้ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ และให้ คํา แนะนํา แก่ ผ้ ู อ่ ื น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3. ไม่ประเมิน
2.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม โดยการ
ใช้ หัวข้ อปัญหา หรือ กรณีศึกษาจากแหล่งฝึ ก และ/หรือ ชุมชน
2. ใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ท่ีหลากหลาย การฝึ กปฏิบั ติ การเรี ยนรู้ โดยการ
สัมมนา การอภิปราย การค้ นคว้ าวิเคราะห์ การบูรณาการงานวิจัย ตลอดจนการ
นําเสนอประเด็นที่ผ้ ูเรียนสนใจเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การประยุกต์และพัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ในกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การ
สัมมนา การอภิปราย หรือ การฝึ กปฏิบัติ
2. ประเมินจากแผนหรือรายงานที่นาํ เสนอ
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2.3. ทักษะทางปั ญญา
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ ไข และจัดการปั ญหาด้ วยการวิจัยขั้น
สูงเพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่
2. สามารถบู ร ณาการแนวคิ ด ต่ า งๆ ทั้ง จากในสาขาวิ ช าชี พ และสาขาวิ ช าที่
เกี่ย วข้อ งเพื่อ ให้เ กิดการปรับปรุ งแนวคิ ดหรื อ แนวปฏิ บตั ิ ใ นวิ ช าชี พอย่ า งมี
นัยสําคัญ
3. สามารถปรับปรุง หรือสร้ างแนวปฏิบัติในวิชาชีพให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน ร่ วมกับการสัมมนาโดยให้ นิสิตนําเสนอ
ความรู้ ทางวิ ชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิ ชาที่มีความเชี่ยวชาญหรื อ สาขาที่เ กี่ยวข้ อ ง
และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชากายภาพบําบัด
3. การทํางานที่ได้ รับมอบหมายโดยการค้ นคว้ าหรื อนําเสนอผลงานทางวิ ชาการที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้ อง
4. กรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย หรืองานวิจัยต่างๆในสาขากายภาพบําบัด
5. กําหนดให้ มุ่งเน้ นการใช้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ และมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประยุกต์ใช้ ในทางคลินิก
2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษา การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็ นระบบ
2. การประเมินตามสภาพจริงจากการ สัมมนา ผลงาน และการปฏิบัติของนิสติ
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1. แสดงความเห็นและมีความเป็ นผูน้ าํ ทีด่ ีทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
3. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดําเนินงานของตนเองและกลุ่ม ให้
สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. จั ดประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ในภาคปฏิบั ติท่ีส่ งเสริ มให้ ท าํ งานเป็ นทีมและการ
แสดงออก ของภาวะผู้ นํา และผู้ ต ามทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในหลากหลาย
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สถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรั บฟั ง
ความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. จัดประสบการณ์เรียนรู้ท่มี ีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เสนอแนวทาง การ
วางแผน วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความซับซ้ อนสูง
3. จั ดประสบการณ์ เรี ยนรู้ ท่ีเน้ นการมี ปฏิสัมพั น ธ์ร ะหว่ างผู้ รับ บริ ก าร ผู้ ร่วมงาน
และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยใช้ รู ป แบบของกิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การฝึ กที่จะสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมสัมมนา และฝึ ก
ปฏิบัตกิ ารทางคลินิก
2. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ค้ นคว้ าในประเด็นปั ญหาที่สาํ คัญและซั บซ้ อน สรุปปั ญหาและเสนอวิธีแก้ ไขได้
ตรงประเด็นโดยใช้ วิธกี ารทางคณิตศาสตร์และสถิติ
2. สื่อ สารได้อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและสามารถประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของการ
สือ่ สารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
3. นํา เสนอผลงานวิ ชาการทั้งในรู ปแบบที่เ ป็ นทางการหรื อไม่ เ ป็ นทางการได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทีเ่ หมาะสมต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ
4. ไม่ประเมิน
5. มีทกั ษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงเครื่องมือทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปั ญหาได้
โดยเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ
2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ คัด
กรอง วิพากษ์ สรุป และนําข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติท่ีเกี่ยวข้ องกับงาน
วิชาชีพมาใช้
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงาน โดยให้ นิสิตได้ ใช้
ทัก ษะทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดย
ให้ นิสิตได้ ใช้ ทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ เครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประเมินจากความสามารถในการศึ กษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา และ
ประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
2.6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
2.6.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. สามารถบู ร ณาการงานวิ จั ย ความรู ้เ ชิ ง ประจั ก ษ์ ในการวิ เ คราะห์ปั ญ หา
วิ นิ จ ฉั ย วางแผนและให้ก ารรัก ษา การป้ องกัน การส่ ง เสริ ม รวมถึ ง ให้
คําแนะนําและดูแลผูป้ ่ วยได้ตรงกับปั ญหาทางกายภาพบําบัด
2. สามารถพัฒ นากระบวนการคิ ด รวมทั้ง การใช้เ หตุ ผ ลทางคลิ นิ ก ทัก ษะ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชี พกายภาพบําบัดเฉพาะด้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนํา บทสรุ ปจากการค้น คว้า และวิ เคราะห์มาประยุ กต์แ ละปรับ ปรุ ง
แผนการให้การรักษาผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบ
4. สามารถให้การดู แลผูป้ ่ วย หรือผูท้ ี่เข้ามารับคําปรึกษาด้วยความเอื้ ออาทรไม่
มี การแบ่ งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิ ช าชี พ กายภาพบํา บัดและให้
ความสําคัญต่อสิทธิผปู ้ ่ วย
5. สามารถปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับวิ ชาชี พต่ าง ๆ ได้อย่ างเป็ นที ม และมีความเป็ น
ผูน้ าํ และผูต้ ามในทีมปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
2.6.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ แสดง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัดหรื อ
ศาสตร์ ท่ีเ กี่ย วข้ อ งรวมทั้ง การใช้ เ หตุ ผ ลทางคลิ นิ ก (clinical reasoning) และ
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (evidence-Based) ในการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ฝึ กปฏิบัติทางคลินิกเฉพาะด้ าน โดยมีการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดง
ถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการแก้ ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ ร่ วมกับการ
ใช้ เหตุผลทางคลินิก ที่มีการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์และแสดงความเชื่อมโยง
กับบุคลากรด้ านสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. มอบหมายโจทย์ ปัญ หากรณี ศึก ษาที่มีความซั บ ซ้ อ นเพื่ อ ให้ แ สดงการวิ เคราะห์
ปั ญหาและวางแผนการแก้ ไขปั ญหาอย่ า งบู ร ณาการ ร่ วมกับการใช้ เ หตุผลทาง
คลินิก และการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
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4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วย และเคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการฝึ กปฏิบัติงานและ
การทํางานวิจัยทางคลินิก
2.6.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน
2. ประเมิ นทักษะการฝึ กปฏิบัติทางคลิ นิก การวิเคราะห์ ปัญหา และวางแผนการ
แก้ ไขปั ญ หาอย่ า งบู ร ณาการ ร่ วมกับการใช้ เ หตุ ผลทางคลิ นิก และการค้ น คว้ า
หลักฐานเชิงประจักษ์
3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนการแก้ ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ ร่ วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก ที่มี
การค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์และแสดงความเชื่อมโยงกับบุคลากรด้ านสุขภาพ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การบูรณาการงานวิจัยความรู้เชิงประจักษ์ทางกายภาพบําบัดและศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง การใช้ เหตุผล
ทางคลินิก การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้ าน
การพัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การส่งเสริม ป้ องกัน รักษาด้ วยเทคนิคทางกายภาพบํา
บัดการเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์
2. กิจกรรมของนิสิต
การปฏิบั ติ งานทางคลิ นิ ก เพื่ อ พั ฒนาทัก ษะ และประสบการณ์ ท างวิ ชาชี พ เฉพาะด้ า น ในช่ ว ง
ระยะเวลา ที่คณะฯ กําหนดอย่างต่อเนื่ องจนครบหลั กสูตรและ/หรื อตามเวลาการทํางานของสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ เกิดการพั ฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ทางการดูแล
ผู้ป่วยทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีประสิทธิภาพ
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 รับมอบหมาย
กรณีศึกษา การรักษาผู้ป่วยพร้ อมทั้งสะท้ อนผลให้ กบั นิสติ ทราบ ร่วมกับวางแผนการพัฒนาตนเอง
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
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติ ตลอดจนประชุมร่วมกับ อาจารย์ประจํา
วิชา /อาจารย์นิเทศ เพื่อแสดงความเห็น และพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
6. ให้ การแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ
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6. หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศก์
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ
ต่างๆ เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เกณฑ์การประเมินในวิชานี้
2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ในหัวข้ อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนิสติ รวมถึงปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งก่อน 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
คําปรึกษาก่อน และหลังการการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์พิเศษ
ทางคลินิกเพื่อพัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
6. ให้ การแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ หลังจากการประเมินผลการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของสถาบัน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง
ๆเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะนํา ประเมินผลและให้ ข้อมูลป้ อนกลับเพื่อให้ นิสติ ได้ พัฒนาทักษะให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการฝึ ก
ปฏิบัติงาน
3. ประสานงานกับแหล่งฝึ ก เกี่ยวกับความต้ องการพัฒนานิสติ ของรายวิชานี้ จัดอาจารย์ท่ี
ปรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญปัญหาจากการฝึ กปฏิบัติงาน ปัญหา
ของนิสติ 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 องที่เหมาะสมใน
การศึกษา และการให้ การรักษา
4. ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนิสติ (ในกรณีท่ตี ้ องการที่พักอาศัย)

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 9

มคอ.4
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึ ก
อาจารย์ผูป้ ระสานงานวิชา อาจารย์ผ้ ูควบคุมปริญญานิพนธ์ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คัดเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ทีย่ ินดีรบั นิสิตเพือ่ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลกั ษณะ
งานทีเ่ 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 กปฏิบัติงานทางคลินิก พร้ อมกับมอบคู่ มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกก่อน
การ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย ๑ สัปดาห์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ส่ิงที่คาดหวังจากการฝึ กปฏิบัติ
งานทางคลินิกวิธีการประเมินผล ช่ องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย หรื อเทคนิคเพิ่ มเติมหาก
ต้ องการความสามารถ เฉพาะด้ านเพื่อให้ เหมาะสมกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ในแต่ละสถานที่
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
ตําแหน่ งของ อาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุ ม (ปรึ กษา) ร่ วมกันระหว่ างอาจารย์ผ้ ูประสานงาน
รายวิชา-อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ และนิสติ ที่จะเข้ า ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ส่ิงที่คาดหวังจากการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่
ต้ องการเน้ นแนวทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกช่องทางการ ติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการ
ดูแล และประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
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4. การเตรียมอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา)
ร่ ว มกัน ระหว่ า งอาจารย์ ผ้ ู ป ระสานงานรายวิ ชา อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์อ าจารย์ พิ เ ศษทางคลิ นิ ก
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิต ที่จะเข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์
สิ่งที่คาดหวั ง จากการฝึ กปฏิบั ติงานทางคลินิ ก ผลการเรี ยนรู้ ของนิ สิตที่ต้องการเน้ น แนวทางการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
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
1.2 (1.1, 1.3)

วิธกี ารประเมิน
- ความมีระเบียบวินัยในการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
- การส่งรายงาน
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
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สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน
- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- นําเสนอกรณีศึกษา
(Case Presentation)
- นําเสนอรายงาน clinical
reasoning & evidence base
(EBP)
- รายงานความก้ าวหน้ าของ
ผู้ป่วยหลังจากนํา EBP ไปใช้

สัดส่วนของการ
ประเมิน*
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ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน

ความรู้
(2.2)

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน

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

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

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1, 4.2, 4.3

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

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก
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10%

30%

15%

10%
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ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

- รายงานความก้ าวหน้ าของ
ผู้ป่วยหลังจากนํา EBP ไปใช้

5.2, 5.3, 5.5
(5.1)

ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5

สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน

- 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

1. หลักเกณฑ์การประเมิน
- การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical Practice)
- รายงานผู้ป่วย/การนําเสนอรายงาน (Case Presentation and Discussion)
(ครั้งที่ 1 (5%) ครั้งที่ 2 (10%) ครั้งที่ 3 ครั้งละ 10%)
- Clinical Reasoning and Evidence Base Present
EBP1 (10%)
EBP2 (10%)
EBP3 (10%)
Application of EBP (10%) (นําเสนอ)
- นําเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย (ต่อชุมชน หรือภายในสถานฝึ กปฏิบัติงาน)
รวม

30%

30%
25%
40%

5%
100%

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
- ผลการฝึ กปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน
ของนิสิต โดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสิต ด้ วยการ
สังเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน หรื อการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขากายภาพบําบัด คณะ
กายภาพบําบัด มศว จะจัดส่งแบบประเมินให้ แต่ละสถานที่
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- 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
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
- หากมีความแตกต่ างกันของผลการประเมิ นระหว่ างอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิ เศษทาง
คลินิก ให้ อาจารย์นิเทศ อาจารย์พิเศษทางคลินิก และ/หรื อ อาจารย์ผ้ ูรัประสานงานรายวิชา
ประชุ ม หารื อ กั น โดยเชิ ญ นั ก กายภาพบํ า บั ด ท่ า อื่ น (ที่ มี ป ระสบการณ์ และคุ ณ สมบั ติ
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ที่ เ หมาะสม) ร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล และแสดงความคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ การฝึ กงานของนิ สิ ต
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
2. กระบวนการประเมินการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

การดําเนินการปรับปรุง

รายวิชา
ไม่มี

ไม่มี

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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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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วันที่ (ใหม)

เวลา

13.3014.30
15/1/2018 8.30-15.30
18/1/2018 8.30-16.30
19/1/2018 8.30-16.30
22/1/2018 8.30-16.30
24/1/2018 8.30-16.30
26/1/2018 8.30-16.30
29/1/2018 8.30-16.30
31/1/2018 8.30-13.30
1/2/2018 8.30-16.30

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

ครั้งที่

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด ปการศึกษา2/2560 อาจารยผูประสานงาน อ.ดร. จิราภรณ วรรณปะเข
ประมวลการสอน วิชา กภ 705 ชื่อวิชา การประยุกตงานวิจัยทางคลินิกเพื่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
หนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 3 (0-9-3)

10/1/2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9/2/2018 8.30-16.30
12/2/2018 8.30-16.30
15/2/2018 8.30-16.30
16/2/2018 8.30-16.30

ผูสอน
อาจารย

Orientation

6
7
7
7
7
7
7
5
7

10 7/2/2018 8.30-10.30
10.30-12.30
11
12
13
14

หัวขอ

JW
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
สงรายงาน วันที่ 4/2/2018 กอนเวลา 16.30 น.
2
2

7
7
7
7

Case Presentation 1
SL
JW TM KT
AD JW TM KT
Evidence Base
Presentation 1
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
สงรายงาน วันที่ 21/2/2018 กอนเวลา 16.30 น.

สถานที่ / หองเรียน

คลินิกประสานมิตร
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

601

สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน

15
23/2/2018 8.30-10.30
10.30-12.30

16
17
18
19

26/2/2018 8.30-12.30
28/2/2018 8.30-12.30
5/3/2018 8.30-12.30
6/3/2018 8.30-12.30

2
2

4
4
4
4

Case Presentation 2
AD JW TM KT
Evidence Base
Presentation 2
(Application of EBP
1)
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
อ.จิตติมา
Clinical Practice
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