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รายละเอียดของรายวิชา กบ 372 คลินกิ กายภาพบําบัด 2
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ372 คลินกิ กายภาพบําบัด 2
PX372 Clinical Physical Therapy II
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
jirabhorn@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อ.ดร.ทิพวัลย์ โอภาสกรุณา tipawano@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถานที่ฝึกปฏิบัติงานคลินิก
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 กรกฎาคม พ.ศ.2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่ อให้ นิสิตฝึ กปฏิบัติต่อผู้ป่วยภาวะระบบกล้ ามเนื้ อและกระดู ก ผู้ ป่วยภาวะทางระบบประสาท
ผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอด ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดบัดเพื่อให้ เกิดความคุ้นเคยกับ
ผู้ป่วย เรียนรู้การซักประวัติ การตรวจร่ างกาย และเขียนรายงานผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ อง รวมถึงการศึกษา
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เวชระเบี ยนการเรียนรู้ผ้ ูป่วยทางภาวะระบบต่ างๆที่ไม่ ซับซ้ อนและนําความรู้พ้ ื นฐานมาประยุกต์ใช้ ได้
พอสมควร
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. อธิบายสภาพของผู้ป่วย และความผิดปกติของผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้ อนได้
2. ซักประวัติ รวบรวมข้ อมูลที่มีความสําคัญจากแหล่งข้ อมูลที่ไม่ซับซ้ อนได้
3. ตรวจร่างกาย และประเมินปัญหาผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้ อนได้
4. วางแผนการรั ก ษา และเลื อ กวิ ธีก ารรั ก ษาเบื้ องต้ น ร่ ว มกับ อาจารย์ ผ้ ู ค วบคุ ม ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
5. ให้ การรักษาผู้ป่วยบางประเภท โดยนําความรู้พ้ ื นฐานที่เรียนมาประยุกต์ใช้ กับผู้ป่วยภายใต้ การ
แนะนําของอาจารย์ผ้ ูควบคุมได้ อย่างถูกต้ อง
6. ทราบขอบข่ายงานกายภาพบําบัด ระบบการบริหารงาน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องนําเสนอกรณี
ผู้ป่วยในที่ประชุมได้ พอสมควร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นิสิตสามารถฝึ กปฏิบัติต่อผู้ป่วยภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก ผู้ป่วยภาวะทางระบบ
ประสาท ผู้ ป่วยภาวะ ทางระบบหั วใจและปอด ภายใต้ การควบคุ มของนั กกายภาพบําบั ดเพื่ อให้ เกิด
ความคุ้นเคยกับผู้ ป่วย เรี ยนรู้ การซั กประวัติ ตรวจร่ างกายและเขียนรายงานผู้ ป่วยประเภทนี้ ได้ อย่ าง
ถูกต้ อง รวมถึงการศึกษาเวชระเบียนการเรี ยนรู้ผ้ ูป่วยทางภาวะระบบต่างๆที่ไม่ซับซ้ อนและนําความรู้
พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ ได้ พอสมควร
เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายดังกล่ าวจึงได้ จัดให้ นิสิตได้ ฝึกปฏิบัติงานในแหล่ งฝึ กที่มีความหลากหลาย
ของผู้ใช้ บริการหรื อผู้ป่วย ภายใต้ การควบคุมดูแลของนักกายภาพบําบัดที่ได้ รับการรับรองทางวิชาชีพ
เพื่ อให้ นิสิตได้ พัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ เรี ยนรู้การเขียนรายงาน การปฏิบัติการจริง
และการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เพื่อนนิสติ และอาจารย์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ นิสติ มีส่วน
ร่ วมกับปฏิบัติงานการให้ บริ การกายภาพบําบั ดนอกโรงพยาบาล กิจกรรมดูงาน ฟั งการบรรยายหรื อ
ศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานเพื่อให้ มีประสบการณ์ท่มี ากขึ้น
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
๕. ทักษะ
๔.
การ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
๓. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข ๖. ทักษะการปฏิบัติ
๑. คุณธรรมจริยธรรม
๒. ความรู้
ปัญญา
และ
การสื่อสาร
ทางวิชาชีพ
ความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติ งานและดําเนิ นชีวิ ตร่ ว มกับ ผู้อ่ ืนในสังคมได้ อย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชี พ ตลอดจนสิทธิ
มนุ ษ ยชน สิ ท ธิ เ ด็ ก สิ ท ธิ ผ้ ู บริ โ ภค สิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย ตลอดจนสิ ท ธิ ข องผู้ ประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. ไม่ประเมิน
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วย/ ผู้ใช้ บริ การได้ รับรู้และเข้ าใจสิทธิของตนเองเพื่ อปกป้ องสิทธิของตนเองที่
จะถูกละเมิด
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างการฝึ กปฏิบัติ
2. ส่งเสริ มให้ มี การพั ฒนาด้ านจิ ตสํานึ กสาธารณะโดยตระหนั กถึ งหน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม ระหว่างการฝึ กปฏิบัตงิ าน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการฝี กปฏิบัติงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกตลอดการการฝี กปฏิบัติงาน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิสิตกายภาพบําบัดได้ รับการพั ฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ ท่เี ป็ นพื้ นฐานของชีวิตและศาสตร์ของ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้
สามารถบู รณาการความรู้ เพื่ อ ใช้ ในการดู แ ลสุขภาพ ที่นําไปสู่สุขภาพที่ดี ของผู้ รั บ บริ ก าร โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ไม่ประเมิน
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6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การประชุม
ปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาจากการฝึ กงานทางคลินิก นิสติ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
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นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กับผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์
ที่แตกตางกัน
4. มีความรั บ ผิดชอบต่ อหน้ าที่ ต่ อ สังคม รั บ ผิ ดชอบในการเรี ยนรู้ และพั ฒ นาตนเอง วิช าชี พ
องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งนิสติ ฝึ กปฏิบัตงิ านในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้รับบริการ
ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งนิสิตฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการ
ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย
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6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิสติ สามารถให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด ในการตรวจประเมิ น แก่
ผู้ใช้ บริการ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชี พกายภาพบําบั ดโดยประยุกต์ใช้ ความรู้ ความ
เข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ได้
อย่ า งเหมาะสม
4. มี ค วามสามารถในอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์
จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย
5. ไม่ประเมิน
6.2 วิธกี ารสอน
1. ส่ งนิ สิ ต ฝึ กปฏิบั ติ ท างคลิ นิ ก ที่ค รอบคลุ ม การตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย แก่ ผ้ ู รั บ บริ ก าร ด้ ว ย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้ นการศึกษาเวช
ระเบียนและการซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดเป็ นหลัก ระบุและวิเคราะห์ปัญหา วาง
แผนการรักษา รวมทั้งให้ การรักษาเบื้องต้ น เขียนรายงานและนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆที่ซับซ่อน
ขึ้น ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
2. กิจกรรมของนิสิต
ฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิกเพื่ อพั ฒ นาทักษะและประสบการณ์ ทางวิ ชาชี พในช่ วงระยะเวลาที่
กําหนดอย่ างต่ อเนื่ องจนครบหลั กสูตรและ/หรื อตามเวลาการทํางานของสถานที่ฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิ ก
กําหนด โดยมี วัตถุ ป ระสงค์ ให้ เกิด ความคุ้ น เคยกับ ผู้ ป่ วย เรี ยนรู้ ก ารซั ก ประวั ติ ตรวจร่ างกาย และเขี ยน
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รายงานผู้ ป่วยประเภทนี้ ได้ อย่ างถู กต้ อง การศึ กษาเวชระเบี ยนการเรี ยนรู้ผ้ ูป่วยภาวะทางระบบต่ างๆ ที่ไม่
ซับซ้ อน และนําความรู้พ้ ืนฐานมาประยุกต์ใช้ กับผู้ป่วยได้ พอสมควร เรียนรู้ขอบข่ายงานกายภาพบําบัด และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนฝึ กการนําเสนอผู้ป่วยประเภทนี้ในที่ประชุม
3. รายงานหรืองานทีน่ สิ ิตได้รบั มอบหมาย
รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
นําเสนอรายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย

กําหนดส่ง
ตามที่กาํ หนดในวันสอบ
หลังนําเสนอรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
1. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสติ ขณะฝึ กปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่
คณะฯกําหนด
2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกและอาจารย์ประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสติ ขณะสอบปฏิบัติตาม
แบบฟอร์มที่คณะฯกําหนด
3. อาจารย์พิเศษทางคลินิกและอาจารย์ประเมินนิสติ ด้ านการนําเสนอรายงานผู้ป่วยและตรวจ
รายงานตามแบบฟอร์มที่คณะฯกําหนด พร้ อมทั้งส่งคืนรายงานให้ นิสติ รับทราบข้ อบกพร่อง
และนําไปแก้ ไข
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิการทางคลินกิ ดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ
เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสติ
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
3. แนะนํานิสติ แก่บุคลากรต่างๆที่นิสิตต้ องปฏิบัติงานร่ วมอย่างเหมาะสม
4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสติ ได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะด้ านต่างๆ ของนิสิต และให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์ประจํา
วิชา/อาจารย์นิเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ
ต่างๆเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกและเกณฑ์การประเมิน
2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในหัวข้ อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนิสติ รวมถึงปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสติ
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
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4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสติ ได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะด้ านต่างๆ ของนิสิต และให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์พิเศษ
ทางคลินิกเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆของสถาบันและการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะนํ า ประเมิ น ผลและให้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลั บ เพื่ อให้ นิ สิ ต ได้ พั ฒ นาทั ก ษะให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชา
3. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับความต้ องการพัฒนาทักษะของนิสติ ของรายวิชา
นี้ จัดอาจารย์ท่ปี รึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญให้ คาํ ปรึกษาแก่นิสติ จาก
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ ไขปัญหาเฉพาะด้ าน
8. สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุ นทีต่ อ้ งการจากสถานทีท่ ีจ่ ดั ประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
1. แนะนําห้ องสมุดสําหรับศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2. มีห้องประชุมปรึกษาปั ญหา การวางแผนการรักษา
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบําบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้ องที่เหมาะสมในการศึกษา
และการให้ การรักษา
4. ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนิสติ (ในกรณีท่ตี ้ องการที่พักอาศัย)
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึ ก
อาจารย์ผ้ ูประสานงานวิชา อาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบั ด คัดเลื อกที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิ กที่ยินดีรับนิสิตเพื่ อฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม โดยดู
ลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้ อมดังนี้
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
- มีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
- มีคุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนดของสภาพกายภาพบําบัดในเรื่องการรับนิสติ เข้ าฝึ กงาน
- มี ค วามเข้ าใจและสามารถปฏิบั ติต ามรวมถึ งสามารถส่ งเสริ ม ให้ เกิด การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
การศึกษาในวิชานี้
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้งั มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ดี
- สามารถจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิท่เี หมาะสมในการดูแลการฝึ กปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- มี ผ้ ู ป่ วยและกรณี ศึ ก ษาที่เหมาะสมทั้ งระดั บ ความยากและปริ ม าณเหมาะสมในระยะเวลาที่
กําหนด
- ยินดี เต็มใจและพร้ อมที่จะรับนิสติ เข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
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การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 2 เดือน ก่อน
การจัดนิสิตลงฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
ด้ วยตนเองแต่ ต้องมีคุณ สมบั ติตรงตามที่ระบุ ข้างต้ น รวมถึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ประสานงาน
รายวิชา คณาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก พร้ อมกับมอบคู่มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิก
ก่อนการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ เพื่ อชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการฝึ ก
ปฏิบัติงาทางคลินิก วิธีการประเมินผล ช่ องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย เพื่ อให้ เหมาะสมกับ
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกในแต่ละสถานที่
3. การเตรียมอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาติดต่ อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อขอชื่อ ตําแหน่ ง
ของอาจารย์พิ เศษทางคลิ นิก รวมถึงประชุ ม (ปรึ ก ษา) ร่ วมกัน ระหว่ างอาจารย์ ผ้ ู ป ระสานงานรายวิ ชาอาจารย์พิเศษทางคลินิก และนิสิตที่จะเข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่
คาดหวังจากการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้ นแนวทางการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลิ นิ ก ช่ อ งทางการ ติ ดต่ อ กรณี เหตุ ด่ วน มอบเอกสารคู่ มื อ การดู แ ล และแบบประเมิ น ผลการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
4. การเตรียมอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
อาจารย์ ผ้ ู ป ระสานงานรายวิ ช าติ ด ต่ อ กั บ สถานที่ ฝึ กปฏิบั ติ งานทางคลิ นิ ก รวมถึ งประชุ ม
(ปรึ กษา) ร่ วมกัน ระหว่ างอาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิ ชา อาจารย์พิ เศษทางคลิ นิก และนิ สิต ที่จะเข้ าฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผล
การเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้ น แนวทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน
มอบเอกสารคู่มือการดูแล และแบบประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
5. การจัดการความเสีย่ ง
- ประสานงานกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้ นิสติ ทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาตลอดการ
ฝึ กงาน
- ติดตามความก้ าวหน้ าระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ฝึ กงานและหาแนวทางแก้ ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยงและนิสติ
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หมวดที่ 6 หมวดการประเมินนิสิต
แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม
1.3, 1.4, 1.5,
1.6 (1.1, 1.2,
1.7, 1.8)
ความรู้
2.2, 2.3 (2.4)

ทักษะทางปัญญา
3.3, (3.1, 3.4)

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1, 4.2, 4.4,
(4.3)

วิธกี ารประเมิน
- ความมีระเบียบวินัยในการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
- การส่งรายงานปฏิบัติการ
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก
- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก
- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก
- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน
- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

10%

35%

25%

10%
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ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3, (5.2)

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก
ทักษะการปฏิบัติ - ความมีส่วนร่วม แสดงความ
ทางวิชาชีพ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
6.4, (6.1, 6.2, ทางคลินิก
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทาง
6.3)
คลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

1. หลักเกณฑ์การประเมิน
- ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษ)
- ประเมินผลการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
ประเมินโดยอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์

10%

10 %

75%
25%
(12.5%)
(12.5%)

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
- ผลการฝึ กปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน
อาจารย์ ผ้ ู ฝึ กปฏิ บั ติ ง านจะประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและเจตคติ ข องนิ สิ ต ด้ ว ยการสั งเกต
พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สาขากายภาพบําบั ด คณะสหเวช
ศาสตร์ มศวจะจัดส่งแบบประเมินให้ แต่ละสถานที่
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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- ผลการสอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริ งจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและอาจารย์
จากคณะสหเวชศาสตร์ โดยจะทําการสอบในสัปดาห์ท่ี 3 - 4 ของการฝึ กปฏิบัติงาน
- อาจารย์ ผ้ ู ป ระสานงานรายวิ ชาจะรวบรวมผลการประเมิน โดยใช้ นํ้าหนั กคะแนนตามข้ อ ตกลง
ระหว่างอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมินเป็ นสัญลักษณ์
A, B+, B, C+, C, D+, D, E
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
- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึ กปฏิบัติงานของนิสติ ร่วมกับอาจารย์นิเทศ ระหว่างการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกและเมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการสอบระหว่างการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริงร่วมกับอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์
- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัดของนิสติ ร่วมกับอาจารย์นิเทศ นิสิต
และบุคลากรทางด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
4. ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
- ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพื่อประเมิน
วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนําเสนอหัวหน้ าสาขา
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
- หากมีความแตกต่างกันของผลประเมินระหว่างอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์นิเทศ และ
อาจารย์พิเศษทางคลินิก ให้ อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษทางคลินิก และ/
หรือ อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาประชุมหารือกัน โดยเชิญนักกายภาพบําบัดท่านอื่น (ที่มีประสบการณ์
และคุณสมบัติท่เี หมาะสม) ร่วมในการให้ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึ กงานของนิสติ เพื่อหา
ข้ อสรุป

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 12

มคอ. 4

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
1.1 นิสติ
- จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
- ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
1.2 อาจารย์พิเศษทางคลินิก
- ประเมินการทําหน้ าที่ของตนเอง
- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กประสบการณ์ทาง
คลินิกของรายวิชานี้หรือไม่
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
- ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู้มารับ
บริการ
1.3 อาจารย์ท่ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
- ประเมินสมรรถนะของนิสติ ในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการฝึ กประสบการณ์ทางกายภาพบําบัดสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์รายวิชานี้หรือไม่
- ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู้มารับ
บริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติ ได้ รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินการทําหน้ าที่ของตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
การดําเนินการปรับปรุง
รายวิชา
ข้ อ เสนอแนะจากอาจารย์ พิ เศษสอน
ปฏิบัติการ
- นิสติ ยังขาดความมั่นใจ
- จัดการอบรม นิเทศนิสติ
- นิ สิ ต มี ค วามรู้ พื้ นฐานของการ เพื่อเตรียมความพร้ อมก่อน
ตรวจร่างกายน้ อย
ออกฝึ กปฏิบัติงานจริง

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา/คณะ

ข้ อเสนอแนะจากนิสติ
- บางสถานที่ฝึ กปฏิบั ติ งานมี เคส - ความคิ ด เห็น ดั ง กล่ า วเป็ น
ผู้ป่วยน้ อย
เพียงส่วนน้ อยจากจํานวนนิสิต
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 13

มคอ. 4

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
การดําเนินการปรับปรุง
รายวิชา
- บางสถานที่ฝึกปฏิบัติงานอาจารย์ ทั้ ง ห ม ด ร ว ม ทั้ ง ร า ย วิ ช า
ผู้ ควบคุ มการฝึ กปฏิบั ติงานมี เวลาให้ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ ฝึ ก
ป ระสบ ก ารณ์ จาก สถ าน ที่
นิสติ ฝึ กงานน้ อย
ฝึ กงานที่ แตกต่ างกั น ไป ผู้
ประสานงานรายวิชาจึงขอเก็บ
เป็ นข้ อมู ล เพื่ อใช้ พิ จารณ า
ต่อไป
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