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รายละเอียดของรายวิชา กบ 474 วิชา คลินิกกายภาพบําบัด 7
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2561

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 474 วิชา คลินิกกายภาพบําบัด 7
PX 474 Clinical Physical Therapy VII
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ratt@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
jirabhorn@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมากอ่น (Pre-requisite) - ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้กมกัน (Co-requisite) - ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดที่ห่างไกล
จากกรุงเทพมหานคร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 มิถนายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เพื่ อให้ นิสิตเพิ่ มพู นทักษะทางกายภาพบําบั ด สร้ างสัมพั นธภาพกับผู้ ป่วย ซักประวัติ ตรวจประเมิน
ทางกายภาพบําบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรั กษา โดยเน้ นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ
และเป็ นองค์รวม และใช้ ทกั ษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาํ ปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย
เขี ย นรายงานและนํา เสนอข้ อ มู ล ของผู้ ป่ วยภาวะต่ า งๆ ที่ซั บ ซ้ อ น เรี ย นรู้ บ ทบาทงานกายภาพบํา บั ด กั บ
หน่ วยงานต่ างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานร่ วมกันโดยใช้ ความมีมนุ ษยสัมพั นธ์และปฏิบัติต่อกันด้ วยความเอื้ออาทร
ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. อธิบายสภาพของผู้ป่วย และความผิดปกติของผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้
2. ซักประวัตแิ ละตรวจประเมินผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
3. วางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยคิดวิเคราะห์ได้ อย่างเป็ นระบบ
4. ให้ การรักษาผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ผ้ ูควบคุมได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย
5. อธิบายการรักษาหรือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโดยใช้ องค์ความรู้อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ อย่าง
มีเหตุผล
6. อธิบายระบบการทํางาน และบทบาทงานกายภาพบําบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7. เขียนรายงาน และนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆได้ อย่างเหมาะสม
8. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่ อให้ นิสิตได้ พั ฒ นาทักษะและประสบการณ์ทางวิ ชาชี พ โดยฝึ กปฏิบัติต่อผู้ ป่วยภาวะต่ าง ๆ ทาง
กายภาพบําบัดภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดที่ได้ รับการรับรองทางวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสมกับ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต

1. คุณธรรมจริยธรรม
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3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู้

7

8
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5. ทักษะ
การวิเคราะห์
4. ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
และ
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติ งานและดําเนิ นชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืนในสังคมได้ อย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
มนุ ษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผบู ้ ริโภค สิทธิผปุ ้ ่ วย ตลอดจนสิทธิผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ทีม่ ีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบําบัด
2. มี ค่ า นิ ย ม แนวคิ ด ที่ ถู ก ต้อ ง สามารถแยกแยะ ความดี ความชัว่ และจั ด การกับ ปั ย หา
จริยธรรมในการดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินยั และซื่อสัตย์
6. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ส่งเสริมให้ผปู ้ ่ วย/ ผูใ้ ช้บริการได้รบั รูแ้ ละเข้าใจสิทธิของตนเอง เพือ่ ปกป้องสิทธิของตนเองที่
จะถูกละเมิด
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ
งานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสํานึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
1.1 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกขณะฝึ ก
ปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการตรงต่อ
เวลา การส่งงาน การแต่งกาย และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวิชาชีพและสถานที่ฝึกงาน
2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ กายภาพบําบัดได้ รับการพัฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. มีความรู้ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบื้องต้ นของระบบการ
บริการกายภาพบําบัด
6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ อ้ างอิงความรู้เชิงประจักษ์ใน
การรักษาทางกายภาพบําบัด หรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้ อย่างมีเหตุผล
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง
2. การฝึ กปฏิบัติ ในแหล่งฝึ ก และ/หรือชุมชน
3. สอดแทรกความรู้ด้านระบบสุขภาพกฎหมาย ความรู้ด้านการจัดการ และการบริหารงานเบื้องต้ น
ของระบบการบริการกายภาพบําบัดระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากทักษะการฝึ กงาน
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญา เพื่อพัฒนาไปสู่ความ
เป็ นนั ก วิ ช าชี พ ดั ง นั้ น การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ จึ งมุ่ ง เน้ น ให้ นิ สิ ต คิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ า งเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้ นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ในการ
ทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ างเป็ นระบบ โดยใช้ อ งค์ความรู้ทางวิชาชีพ และความรู้ อ่ ืน ที่เกี่ยวข้ อ ง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุ ก ต์ใช้ แ ละบู รณาการความรู้ ในสาขากายภาพบําบั ดกับความรู้ ในศาสตร์ อ่ ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญ หาอย่ างมีป ระสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ และบริ บททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงานแ และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
3. ส่งเสริ มให้ คิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ ทางวิชาชี พและความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเหมาะสม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากทักษะการฝึ กปฏิบัติงาน
2. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่
ได้ รับมอบหมาย
3. ประเมิ น ผลจากการแสดงความรู้ ความเข้ า ใจ ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และ
การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ในการตรวจประเมิ น การรั ก ษา เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาผู้ ป่ วย
4. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปรั บ ตัวและมี ปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์ กับผู้ใช้ บริ การ ผู้ ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริ บทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่ งฝึ กงาน และ/หรือชุ มชน ให้ มีปฏิสัมพั นธ์กับ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
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นิสติ สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ค้ นคว้ าและนําเสนอได้ เหมาะสม รวมถึงการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มปี ฏิสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ นิ สิตมี ความรู้ ความสามารถในการปฏิบั ติทัก ษะทางวิชาชี พ กายภาพบําบั ด มีคุณ สมบั ติ
เหมาะสมและผ่ านการประเมิ น เพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ด ที่สามารถ
ให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ท กั ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบพบัด ในการตรวจประเมิ น
วิ นิ จฉัย ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่ งเสริ ม สุ ข ภาพแก่ ผู ใ้ ช้บ ริ ก าร ตามข้อ กํ าหนดสภา
กายภาพบําบัด หัวข้อความสามารถขั้นพื้ นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. 2553
2. มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ท ัก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บัด อย่ า งเป็ นองค์รวมโดย
ประยุกต์ใช้ความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก
(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความสามารถในการสือ่ สารความรูด้ า้ นกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
โดยผสมผสานความรูแ้ บบองค์รวม ได้อ ย่ า งเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชี พกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บัด และ
สิ ท ธิ ผู ป้ ่ วย
5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผูน้ ําในการปฏิบตั ิงาน มี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ ที่ ดี ส ามารถ
ทํา งานเป็ นที ม ร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ในการทํา งานในชุ ม ชนหรื อ ในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ
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6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบั ติทางคลิ นิ ก ที่ครอบคลุ มการตรวจประเมิ น วิ นิ จฉั ย แก่ ผ้ ู รับ บริ การ ด้ วยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และ
สิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้ านกายภาพบําบัด ใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน
4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม สิทธิผ้ ูป่วยและเคารพในศั กดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด ในช่วงการฝึ กปฏิบัติงาน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย
2. ประเมิน ทักษะการฝึ กปฏิบั ติทางคลิ นิ ก การวิเคราะห์ ปั ญ หาและวางแผน การแก้ ไขปั ญ หา
อย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
3. ประเมิ น จากรายงานและการนํา เสนอรายงานผู้ ป่ วยที่แ สดงถึ งการวิ เคราะห์ ปั ญ หา และ
วางแผนแก้ ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ ร่ วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ์
4. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้ นําในการปฏิบัติงาน มี
มนุ ษยสัมพั นธ์ท่ีดี สามารถทํางานเป็ นทีมร่ วมกับ ผู้ อ่ ืนในการทํางานในชุ มชนหรื อในหน่ วย
บริการสุขภาพ
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

เพิ่ มพู นทักษะทางกายภาพบําบั ด การสร้ างสัมพั น ธภาพกับผู้ป่วย การซั กประวั ติ ตรวจประเมินทาง
กายภาพบําบัด ระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้ นวิธกี ารรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และเป็ น
องค์รวม และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาํ ปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย การเขียนรายงาน
และนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ซับซ้ อน เรี ยนรู้ระบบการทํางานและบทบาทงานกายภาพบําบัดและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก

2. กิจกรรมของนิสิต

2.1 ฝึ กปฏิบัติปฏิบัติงานทางคลินิกเพิ่ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการซักประวัติและตรวจ

ประเมิน วิ เคราะห์ ปั ญ หา วางแผนการรั ก ษาและให้ การรั ก ษาผู้ ป่วยภาวะต่ างๆที่ซับ ซ้ อนในคลิ นิ ก
โรงพยาบาลและชุ ม ชนที่เป็ นสถานที่ฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนาม โดยเน้ น วิ ธี ก ารรั ก ษาผู้ ป่ วยที่ มี
ประสิทธิภาพแบบเป็ นองค์รวม
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2.2 ฝึ กทักษะการสื่อสารการให้ คาํ ปรึกษาด้ านกายภาพบําบัดแก่ประชาชน การเขียนรายงานและนําเสนอ

ข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
2.3 ฝึ กปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบั ดอย่างมีมนุ ษยสัมพั นธ์ด้วยคุณ ธรรม จริ ยธรรม เคารพใน
ศั ก ดิ์ ศ รี ของความเป็ นมนุ ษ ย์ จรรยาบรรณแห่ งวิ ชาชี พ กายภาพบําบั ดและสิทธิผ้ ู ป่ วย ภายใต้ ก าร
ควบคุมของนักกายภาพบําบัด
2.4 เรียนรู้ระบบงานและบทบาทงานกายภาพบําบัดในหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติ

3. รายงานหรืองานทีน่ สิ ิตได้รบั มอบมาย
รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กําหนดส่ง

ส่งรายงานการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ
ภายใน 3 วัน หลังนําเสนอรายงานผู้ป่วย
วางแผน และวิธกี ารรักษาทางกายภาพบําบัด
นําเสนอรายงานผู้ป่วย (case present) ซึ่งอาจ ตามที่ได้ รับมอบหมายของแต่ละสถานที่ฝึกงาน
รวมถึงงานที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กปฏิบัติงาน
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้สอน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต

1. อาจารย์พิ เศษทางคลิ นิกประเมิ นทักษะด้ านต่ างๆของนิ สิตขณะฝึ กปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ มที่
คณะฯกําหนด
2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสติ ขณะสอบปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่คณะฯ
กําหนด
3. อาจารย์ พิ เศษทางคลิ นิ ก ประเมิ น นิ สิ ต ด้ า นการนํา เสนอรายงานผู้ ป่ วยและตรวจรายงานตาม
แบบฟอร์มที่คณะฯกําหนด พร้ อมทั้งส่งคืนรายงานให้ นิสติ รับทราบข้ อบกพร่องและนําไปแก้ ไข
4. อาจารย์พิเศษอาจจั ดประชุ มเพื่ อติดตามผลการประเมินนิ สิต ให้ ข้อเสนอแนะเพื อให้ นิสิตนําไป
ปรับปรุงพัฒนา
5. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทงคลินกิ ในสถานประกอบการทีด่ ูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการ
ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกแนะนํานิสติ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้ อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
แนะนําบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรือที่ต้องทํางานร่วมกัน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิบัติงานของนิสติ ในภาพรวมและ ประเมินโดยการสอบปฏิบัติการฝึ ก
ปฏิบัติวิชาชีพกับผู้ป่วย และรายงานผลต่ออาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา เพื่อการพัฒนาหลักศูตร
และเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
3. มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของนิสิตได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทักษะ
ด้ านต่างๆ ของนิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัตงิ าน
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6. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ผูป้ ระสานงานรายวิชา/อาจารย์นเิ ทศ

1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ
เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกและเกณฑ์การประเมิน
2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในหัวข้ อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนิสิต รวมถึงปั ญหาที่อาจ
เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ให้ คําแนะนํา ดู แ ล และร่ วมคิ ดวิ เคราะห์ ปั ญ หา รวมถึงวางแผนการดู แ ลผู้ ป่ วย ในกรณี ท่ีนิ สิต
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
4. มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของนิสิตได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ
ด้ านต่างๆ ของนิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ให้ คาํ ปรึกษาหากมีปัญหาด้ านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษทางคลินิกเพื่อพั ฒนาหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆของสถาบันและการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะนํา ประเมินผลและให้ ข้อมูลป้ อนกลับเพื่อให้ นิสิตได้ พัฒนาทักษะให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ของวิชา
3. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับความต้ องการพัฒนาทักษะของนิสิตของรายวิชานี้ จัด
อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษา อาจารย์ พิ เศษทางคลิ นิ ก ตามความเชี่ ย วชาญให้ คําปรึ ก ษาแก่ นิ สิ ต จากการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ ไขปัญหาเฉพาะด้ าน
5.จัดช่องทางและเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน รับแจ้ งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ และไปรษณีย์อเิ ล็ทรอนิกส์

8. สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตอ้ งการจากสถานทีท่ ีจ่ ดั ประสบการณ์ภาคสนาม/

สถานประกอบการ
1.สถานที่สาํ หรั บประชุ มปรึ กษาปั ญ หา การวางแผนการรั ก ษา หมายเลขโทรศั พ ท์ท่ีติดต่ อได้ ตาม
ความจําเป็ น
2.แนะนําแหล่งข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.ประสานงาน/สํารวจ เรื่ องที่พั กสําหรั บ นิ สิต กรณ๊นิสิตต้ องการที่พั กอาศั ยช่ วงฝึ กปฏิบัติงานทาง
คลินิก
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึ ก
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายภาพบํา บั ด ร่ ว มกับ อาจารย์ ผ้ ู
ประสานงานรายวิ ชา พิ จารณาคัดเลื อกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิ กที่ยินดีรับนิ สิตเพื่ อฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม และพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ บุคลากร ลักษณะงาน ดังนี้
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
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- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานมีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสิตฝึ กปฏิบัติงานมีคุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนดของสภากายภาพบําบัด
ในเรื่องการรับนิสติ เข้ าฝึ กงาน
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสิตฝึ กปฏิบัติงานมีความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถ
ส่งเสริมให้ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาในวิชานี้
- มี ความปลอดภั ยของสถานที่ต้ัง มี ค วามสะดวกในการเดิน ทางและสภาพแวดล้ อ มการ
ทํางานที่ดี
- สามารถจั ด อาจารย์ พ่ี เ ลี้ ยงที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ วุ ฒิ ท่ี เ หมาะสมในการดู แ ลการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
- มีผ้ ูป่วยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลาที่
กําหนด
- ยินดี เต็มใจและพร้ อมที่จะรับนิสติ เข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย2เดือนก่อนการ
จัดนิสิตลงฝึ กปฏิบั ติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรื อนิ สิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลิ นิกด้ วย
ตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุข้างต้ นรวมถึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ประสานงานรายวิชา และ
คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม วิธกี ารประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึ กอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือ
เทคนิคเพิ่มเติมหากต้ องการความสามารถเฉพาะด้ าน เพื่อการฝึ กประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกในแต่ละ
สถานที่
3. การเตรียมอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหน่งของพนักงานพี่
เลี้ยง ติดต่อพนักงานพี่เลี้ยง และประชุมนิสติ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่ง
ที่คาดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสติ ที่ต้องการเน้ น อุปกรณ์
เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ท่จี ะนํามาใช้ ในการฝึ กประสบการณ์ แนวทางการฝึ กอบรม หรือการฝึ กใช้ เครื่องมือ ช่อง
ทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล แบบประเมินการฝึ ก)ฏิบัติงาน และแบบประเมินการ
สอบทางคลินิก
4. การเตรียมอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
อาจารย์ทางคลิ นิกต้ องมีประสบการณ์ การในวิชาชี พ กายภาพบําบัดอย่างน้ อย 2 ปี จัดประชุมหรื อ
ปรึ ก ษาหารื อ อาจารย์ ใ นสถานที่ ฝึ กงานเพื่ อชี้ แจงให้ รั บ ทราบวั ต ถุ ป ระสงค์ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง จากการฝึ ก
ประสบการณ์ ภาคสนาม รั บ ทราบถึ งวิ ธีการบั น ทึก ผลการทํางานของนิ สิต มอบเอกสารคู่ มือการดูแ ล และ
ประเมินผลการฝึ กประสบการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิก บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 10

มคอ. 4

ผู้ รับ ผิดชอบรายวิชา มอบเอกสารคู่ มือการดู แลและแบบประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิกและแบบ
ประเมินการสอบคลินิก
5. การจัดการความเสีย่ ง
- ประสานงานกับอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้ นิสติ ทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาตลอดการ
ฝึ กงาน
- ติดตามความก้ าวหน้ าระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการ
ฝึ กงานและหาแนวทางแก้ ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศอาจารย์พ่ีเลี้ยงและนิสติ
1. นิสต
ิ ปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน
ที่
- ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับ
คุณธรรมจริยธรรม
มอบหมายตลอดการฝี ก
1,2
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.
ปฏิบัติงาน
- ประเมินจากพฤติกรรมการมี
6,1.7,1.8
ส่วนร่วม การแสดงออกตลอด
การฝี กปฏิบัติงาน
- ประเมินจากทักษะการฝึ กปฏิบัติงาน
- ประเมินผลจากการแสดงความรู้
ความรู้
ความเข้ าใจ การประยุกต์ใช้ ความรู้
1,2
2.2,2.3,2.5,2.6
ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
(2.4)
- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
- ประเมินจากทักษะการฝึ กปฏิบัติงาน
ทักษะทางปัญญา
- ประเมินผลจากความสามารถในการ
1,2
3.3,3.4
คิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ ความรู้
(3.1)
ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
ทักษะความสัมพันธ์
- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
ระหว่างบุคคลและความ
1,2
ปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพ
รับผิดชอบ
กายภาพบําบัด
4.1,4.2,4.4
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน*

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

10%

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

20%

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

25%

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

10%
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(4.3)

1,2

1,2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 (5.2)

ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
6.1,6.2,6.3,6.4,6.5

- ประเมินจากความสามารถในการ
สื่อสารการเขียนรายงานและ
รูปแบบการนําเสนอกรณีศึกษา
ผู้ป่วย

-สัปดาห์ท่ี 3,
4 หรือตามที่
ได้ รับ
มอบหมาย

5%

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
ปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพ
ตลอดการฝี ก
- ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงาน
ในการให้ การรักษาผู้ป่วยตลอดการ
ฝึ กงาน

30%

หลักเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมที่ 1- ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
70%
กิจกรรมที่ 2-ประเมินผลจากการสอบทางคลินิก
30%
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูควบคุมการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก(อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
-ผลการฝึ กปฏิบัติงานและการสอบทางคลินิกจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลิ นิกซึ่ ง
ดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน อาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติของ
นิสิต ด้ วยการสังเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน หรื อการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขาวิชา
กายภาพบําบั ด คณะกายภาพบําบั ด มหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ นทรวิ โรฒ จะจั ดส่งแบบประเมิน ให้ แ ต่ ละ
สถานที่
- อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้ นาํ้ หนักคะแนนตามข้ อตกลงระหว่าง
อาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมินเป็ นสัญลักษณ์ A,
B+, B, C+, C, D+, D, E
A = ตั้งแต่ 80 ชึ้นไป
B+ = 75 - 79.9
B+ = 70 - 74.9
C+ = 65 - 69.9
C+ = 60 - 64.9
D+ = 55 - 59.9
D = 50 - 54.9
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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E

= น้ อยกว่า 50

โดยคะแนนรวมของนิสิตต้องได้อย่างน้อยเกรด C จึ งจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ต่อการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึ กปฏิบัติงานของนิสติ ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกและเมื่อ
สิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัดของนิสติ ร่วมกับอาจารย์นิเทศ นิสติ และ
บุคลากรทางด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชาต่อการประเมินนิสิต
- ให้ คาํ ปรึกษาและติดตามผลหากมีปัญหาด้ านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมิน
เพื่อประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ผู้ประสานงานรายวิ ชาประสานงานกับอาจารย์ท่ีดูแลการฝึ กประสบการณ์เพื่ อทําความเข้ าใจในการ
ประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อาจารย์ผ้ ูประสานงานมีการนําเสนอข้ อมูล จากทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องกับนิสติ ปรึกษาหารือ ในคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อให้ ความคิดเห็น และพิจารณาหาข้ อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิกจากผูเ้ กีย่ วข้องต่อไปนี้
1.1 นิสติ
-จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
-ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามผลการเรียนรู้
1.2 อาจารย์พิเศษทางคลินิก
-อาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามบันทึกผลการดําเนินงานของนิสติ ในแบบฟอร์มรายงาน
ผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม และบันทึกผลการสอบในแบบประเมินการสอบทางคลินิก เพื่อให้
สามารถนําคําแนะนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหาของนิสติ
-ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก เกี่ยวกับความพร้ อมของสถานที่ฝึก การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การฝึ กปฏิบัติงาน การประเมินตนเองของอาจารย์พิเศษ
-ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน
1.3 อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
-ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
-ไม่มี2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข้อเสนอแนะ
- ให้ นิสติ มีการเตรียมความ
พร้ อมในการตรวจร่างกายและ
รักษาผู้ป่วยให้ มากขึ้น

แผนการปรับปรุง
-แจ้ งให้ นิสติ ให้ มีการเตรียม
ความพร้ อมในการตรวจ
ร่างกายและรักษาผู้ป่วยให้
พร้ อม ในช่วงการปฐมนิเทศ
ฝึ กงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผู้ประสานงานรายวิชา

- อาจารย์ท่ปี รึกษา/อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาการฝึ กประสบการณ์ทางกายภาพบําบัดประมวลผล
การฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามของนิ สิตจากผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากนิ สิตจากอาจารย์
พิ เศษทางคลิ นิ ก และจากอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษา/อาจารย์ ผ้ ู รับ ผิ ดชอบรายวิ ชาการฝึ กประสบการณ์ ท าง
กายภาพบําบัดเฉพาะเรื่องรายงานต่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตรหรือหัวหน้ า
สาขาวิชา
- เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณานําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับปี การศึกษา
ถัดไป
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