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รายละเอียดของรายวิชา กบ 505 ปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที 1 ประจําปี การศึกษา 2558

หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
กบ505 ปฏิบัติงานทางคลินิก
PX505 Clinical Practice
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (0-9-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ warink@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก)
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
weeraya@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง)
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
jirabhorn@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง)
5. ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที 1 ชันปี ที 2
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเรียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานทีฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือให้ นิสติ มีความเข้ ารู้ความเข้ าใจและสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติทาง
คลินิก เพื อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิ ชาชีพเฉพาะด้ าน โดยพัฒนากระบวนการคิด การตรวจ
ร่างกายทีตรงกับปัญหาของผู้รับบริการทางกายภาพบําบัด พัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การส่งเสริม ป้ องกัน และดูแลรักษาผู้รับบริการทางกายภาพบําบัดด้ วย
เทคนิคทางวิชาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายงานผู้ป่วยทีผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผน
และให้ การรั กษา การป้ องกัน การส่ง เสริม รวมถึง ให้ คําแนะนํา และดู แลผู้ ป่วยได้ ต รงกับปั ญ หาทาง
กายภาพบําบัด
2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทังการใช้ เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์และความ
เชียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะด้ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยทีผ่านการค้ นคว้ าและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
4. สามารถนําบทสรุปจากการค้ นคว้ าและวิเคราะห์มาประยุ กต์และปรับปรุงแผนการให้ การรักษา
ผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ
5. สามารถให้ การดู แลผู้ป่วย หรือผู้ทีเข้ ามารับคําปรึกษาด้ วยความเอืออาทร ไม่มีการแบ่งแยก
ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัด และให้ ความสําคัญต่อสิทธิผู้ป่วย
6. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้ อย่างเป็ นทีม และมีความเป็ นผู้นํา และผู้ตามในทีม
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื อให้ นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์เทคนิคการรักษาใหม่ๆทีเหมาะสมจากงาน
วิจั ยทังในและต่ างประเทศ ร่ ว มกับการสืบค้ น ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ วิพากษ์ปัญ หาของผู้ ป่วย
หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเชิ ง ลึ ก รวมถึ ง สามารถปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลบุ ค คลเหล่ า นั นได้ อ ย่ า งเป็ นระบบ และมี
ประสิท ธิภ าพสูง สุด ในทุ กระดั บ ปั ญ หาและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมโดยอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขต
ของกฎหมาย และยึดมันในจรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจ กรรมเพื อบรรลุ เ ป้ าหมายดั ง กล่ า วได้ แ ก่ การจั ด ให้ นิ สิต ได้ ฝึกปฏิบั ติง านในแหล่ ง ฝึ กทีมี
ความเฉพาะของผู้ใช้ บริการ หรือผู้ป่วย เพือให้ ครอบคลุมทุกระดับปัญหา มีการแก้ ไขปรับปรุง วิพากษ์
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ สื บ ค้ นการใช้ ความรู้ เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละเทคนิ ค การรั ก ษาทั น ที ใ นห้ องฝึ ก
จําลองสถานการณ์ เพื อส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เกิ ด กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ก ารใช้ ความรู้ เชิ ง ประจั ก ษ์
ร่วมกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้ องพัฒนา
พัฒ นาผู้เ รียนให้ มีวินั ยและความรับผิด ชอบ ตลอดจนความซือสัต ย์ การมีภาวะผู้นําและการมี
จรรยาบรรณถือเป็ นหลักคุณธรรมทีสําคัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการทีศึกษา
ได้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิงปัญหาทางด้ านจริยธรรมการวิจัย ทีได้ จากการนําเสนอบทความ
วิ จั ยภายในรายวิ ชานี และสามารถนําไปปรับ ปรุง การดํา เนิ น การวิ จั ยของตนเอง โดยมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี
1. สามารถจั ด การเกี ยวกั บ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในบริ บ ททางวิ ช าการ วิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดและการวิจัย โดยใช้ พืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการวิจัย หลักการทาง
สิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ด้ วยดุลยพินิจอย่างมีเหตุผล
2. สามารถประมวลปั ญหาทางด้ านจรรยาบรรณวิ ชาชีพและจริยธรรมการวิ จัยและริเริมให้ เกิด
การปรับปรุงและแก้ไข
3. สามารถสนับสนุ นให้ ผู้ อืนใช้ ดุลยพิ นิจ ทางด้ านคุ ณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชีพ
ในการแก้ปัญหาให้ สอดคล้ องกับบริบททางสังคม
4. มีความเป็ นผู้นําและสามารถส่ง เสริมให้ มีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที
ทํางานและในชุมชน
1.2 วิธกี ารสอน
1. ปฐมนิเทศนิสติ ถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ทีพึงปฏิบัติ ก่อนการฝึ กงาน
2. ผู้สอนพิเศษทางคลินิก อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากระตุ้น และสอดแทรก
คุณธรรม และจริยธรรมแก่นิสติ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการ ฝึ กปฏิบัติงาน
3. ให้ นิ สิตเป็ น ผู้นํา และผู้ ตามเพื อส่ง เสริมให้ เ กิดการประมวลปัญ หา ความคิดริเริม วิ เคราะห์
วิพากษ์ และสอนแสดงแก่นิสติ ระดับตํากว่าปริญญาตรีทางสาขากายภาพบําบัด
4. มอบหมายงาน กําหนด ติดตาม และควบคุมให้ นิสติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานพยาบาล
หรือสถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนือง
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สัง เกต และประเมิ น พฤติ ก รรมนิ สิต ตามแบบฟอร์ มการประเมิ น ผลการฝึ กปฏิ บั ติ ง านโดย
ผู้สอนพิเศษประจําคลินิก อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอย่างต่อเนืองโดยมี
การบันทึก ผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้ งให้ นิสติ ทราบด้ วยทุกครัง
2. ประเมิ น การสนั บ สนุ น ให้ ผ้ ู อื นใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพจากการพูด คุย สัมภาษณ์เพื อนร่ว มงาน นิ สิต หั ว หน้ างาน และผู้ เ กียวข้ อง พร้ อมมี
รายงานผล การฝึ ปฏิบัติงานประกอบ
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ทต้ี องได้ รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้ นในการค้ นคว้ าพัฒนาการความรู้ทเป็
ี นปัจจุบันล่าสุด
เฉพาะด้ านในสาขาวิชา และตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอืนทีเกียวข้ อง เพือสามารถบูรณาการ
และพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย ดังนันมาตรฐานความรู้ ต้ องครอบคลุมสิงต่อไปนี
1. สามารถค้ นคว้ าความรู้ทเป็
ี นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมทังวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา ข้ อสรุป
ข้ อมูล ความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบําบัดหรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้
อย่างมีเหตุผล
2. มีค วามรู้ค วามเข้ าใจในทฤษฏีหลักการและแนวคิดทีเป็ นแกนในวิชาชี พกายภาพบําบัดอย่าง
ถ่องแท้และลึกซึง
3. มีความรู้ความเข้ าใจอย่างลึกซึงและกว้ างขวางเกียวกับแนวปฏิบัติทีเปลียนแปลงไปในวิชาชีพ
และสาขาวิชาทีเกียวข้ องทังในระดับชาติและระดับสากล
2.2 วิธกี ารสอน/กระบวนการหรือกิจกรรมเพือพัฒนาผลการเรียน
1. คณะฯจัดแหล่งสืบค้ นข้ อมูลทีเป็ นปัจจุบันสามารถสืบค้ นผ่านทางสือทีเหมาะสม
2. สถานประกอบการฝึ กปฏิบัติงานคลินิกร่วมกับคณะฯ จัดผู้สอนพิเศษประจําคลินิก และอาจารย์
ทีมีประสิทธิภาพ ร่วมในการวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา ข้ อสรุป ข้ อมูล ความรู้เชิงประจักษ์
ในการรักษาทาง กายภาพบําบัดในการดูแลประชาชนอย่างเหมาะสม
3. ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิต เข้ าประชุ มวิ ช าการทังในระดั บ ชาติ และนานาชาติ เพื อส่ ง เสริม แนวคิ ด
ทางการวิจัย การบริหารจัดการวิจัย และการสร้ างองค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่
4. แบ่งงาน ติดตามงาน เป็ นระยะตามเวลาทีกําหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เกียวข้ อง เช่น ผู้ป่วย อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
2. ประเมินผลจากงาน รายงานทีได้ รับมอบหมายโดยกําหนดแบบฟอร์มการเขียนรายงาน
3. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชันเรียน และสถานฝึ กปฏิบัติการณ์
4. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้ นคว้ าและการนําเสนอในชันเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้ องพัฒนา/ทีจะได้ รับการพัฒนา/ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
รายวิชานีต้ องการพัฒนาให้ นิสติ ได้ ฝึกปฏิบัติการ เรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปัญญา
ได้ ด้ วยตนเอง ดัง นันการจั ดประสบการณ์การเรียนรู้จึ งมุ่ง เน้ น การฝึ กปฏิบัติการ การคิดวิ เคราะห์ และ
นําเสนออย่ างมีอิสระทางวิ ช าการ โดยใช้ ค วามเข้ าใจอัน ถ่ องแท้ ทางทฤษฎี ร่ว มกับการฝึ กปฏิบัติการ
และเทคนิคการแสวงหาความรู้ทเกี
ี ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์ เพือให้ เกิดทักษะทางวิชาชีพ ดังนี
1. สามารถวิ เ คราะห์ ป ระเด็น และปั ญ หาสํา คั ญ โดยใช้ ค วามเข้ าใจอัน ถ่ อ งแท้ ท างทฤษฎี
และเทคนิค การแสวงหาความรู้ทเกี
ี ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้ วยวิธกี ารใหม่ๆ ได้ เหมาะสม
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3. สามารถสัง เคราะห์ผ ลงานวิ จั ย และทฤษฎีเพื อพัฒ นาความรู้ความเข้ าใจใหม่ ทีสร้ างสรรค์
โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาทีศึกษาในขันสูง
4. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยทีสําคัญในเรืองทีซับซ้ อนทีเกียวกับการ พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่
5. สามารถปรับปรุง สร้ างแนวปฏิ บัติหรือ นวั ต กรรมในวิ ชาชีพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
และบริบททางสุขภาพทีเปลียนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. การมอบหมายโจทย์ปัญ หากรณีศึกษา มอบหมายผู้ป่วย ให้ ฝึกการวิเ คราะห์ ปัญหาและ
วางแผนการแก้ไขปัญหา
2. จั ด ทํา รายงาน ตอบคําถาม ทีสอดคล้ องกับโจทย์ปัญ หากรณีศึกษา และรายงานผู้ ป่วย
วิเคราะห์ เป้ าหมาย เทคนิกการรักษา
3. พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการแนวคิดร่วมกับงานวิจัย และทฤษฏี
4. ประชุมร่ว ม นําเสนอรายงาน หรือกรณีศึกษาในหั วข้ อทีได้ รับมอบหมายทีสอดคล้ องกับ
งานวิจัย ทีสนใจอย่างสมําเสมอ และต่อเนือง
5. มอบหมายงานการออกแบบโครงการวิ จั ยทีสัมพั นธ์กับงานทางคลินิ ก เช่ น single case
study, systematic review ร่วมกับทดลองประเมินข้ อมูลทีได้
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากรายงาน ผลงาน กรณีศึกษา ทีได้ รับมอบหมาย ตามหัวข้ อทีกําหนดโดยอ้างอิง
ทฤษฎี งานวิจัย รวมถึงแหล่งอ้างอิงในวิชาทีเกียวข้ องทีทันสมัย และควรนํามาเป็ นพืนฐานใน
การทํางาน
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชันเรียน และสถานฝึ กปฏิบัติการณ์
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้ องพัฒนา
1. สามารถวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้ อโต้ แย้ งและแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ ด้วย
ความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็ นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงานได้ อย่างเหมาะสม
และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
3. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม
4.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงาน กิจกรรม กรณีศึกษา หรือการดูแลผู้ป่วยให้ กบั นิสติ เพือปฏิบัติงานเป็ นทีม
2. จัดการประชุมร่วมกัน เพือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผลโดยอาจารย์พิเศษทาง
คลินิก อาจารย์นิเทศ หรืออาจารย์ประจําวิชา
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4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏิสมั พันธ์ของนิสติ กับผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน บุคลากรที
เกียวข้ อง ผู้บังคับบัญชา และผู้สอน
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชันเรียน และสถานฝึ กปฏิบัติการณ์
3. ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความเป็ นผู้นาํ โดยแบบประเมินของคณะฯ
4. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานทีได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุปและนํามาใช้ ซึงข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ
สรุปและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาทีเกียวข้ องกับงานวิชาชีพได้
2. มีทกั ษะและความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครืองมือ
ทางงานวิจัยทีเกียวข้ อง ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาได้
3. สามารถสือสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังในการพูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทังใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัวไป
4. สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอผลงานทังทีเป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ
ผ่านทางสือทีเหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
. มอบหมายให้ นิสติ ได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้ นเครืองมือ
การศึกษา วิจัย ข้ อมูลทางสถิติ และคณิตศาสตร์
2. ให้ นิสิตนําเสนองาน รายงานตามทีได้ รับมอบหมาย หรือในหัวข้ อทีตนเองสนใจโดยมี
การคั ด กรองเอกสารวิ ช าการอ้ า งอิ ง ร่ ว มกั บ การวิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์ และสรุ ป
ด้ วยรูปแบบทีเหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากแบบฟอร์ม ทีมีหัวข้ อการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์
สถิติ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสือ
2. ประเมินจากผลงานทีได้ รับมอบหมาย การแสดงความเห็น การนําเสนอ เช่น Powerpoint
presentation ทีใช้ สอสารเพื
ื
อการบรรลุเป้ าหมายทีได้ รับต่อบุคคลต่างๆ
3. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษา ในรายวิชา
โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ เครืองมือวิจัยทีเกียวข้ องอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหาและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ทเกี
ี ยวข้ อง

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 6

มคอ. 4

6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ
1. สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย
วางแผนและให้ การรักษา การป้ องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้ คาํ แนะนําและดูแลผู้ป่วยได้
ตรงกับปัญหาทางกายภาพบําบัด
2. สามารถพัฒ นากระบวนการคิดรวมทังการใช้ เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์
และความเชียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะด้ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยทีผ่านการค้ นคว้ าและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ
4. สามารถนําบทสรุปจากการค้ นคว้ าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรับปรุงแผนการให้
การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ
5. สามารถให้ การดู แลผู้ป่วย หรือผู้ ทีเข้ ามารับคําปรึกษาด้ ว ยความเอืออาทร ไม่มีการ
แบ่งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัดและให้ ความสําคัญต่อสิทธิ
ผู้ป่วย
6. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้ อย่างเป็ นทีมและมีความเป็ นผู้นําและผู้ตาม
ในทีมปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
6.2 วิธกี ารสอน
1. การมอบหมายโจทย์ปัญ หากรณีศึกษา มอบหมายผู้ ป่วย ให้ ฝึกการดูแล การรักษา
การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา และวางแผนการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ างบู รณาการ ร่ ว มกับการใช้
เหตุผลทางคลินิก และหลักฐาน เชิงประจักษ์
2. นําเสนอปัญหา แผนการดูแลสุขภาพ การรักษา การวิเคราะห์วิพากษ์ปัญหาผู้ป่วยแบบ
บูรณาการ ทักษะทางวิชาชีพ
3. ปฐมนิเทศนิสติ ถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ทีพึงปฏิบัติ ก่อนการฝึ กงาน
4. ผู้สอนกระตุ้น และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย และเคารพในศักดิศรี
ของความ เป็ นมนุษย์ แก่นิสติ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน
2. ประเมินทักษะการ ฝึ กปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานผู้ป่วยทีแสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนการแก้ ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ ร่ วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก ทีมีการ
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ค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์และแสดงความเชือมโยงกับบุคลากรด้ านสุขภาพอืนๆ
ทีเกียวข้ อง
4. ประเมินจากนําเสนอกรณีศึกษา
หมวดที 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
นิสติ สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบตั ทิ างคลินิก เพือพัฒนาทักษะ และประสบการณ์
ทางวิชาชีพเฉพาะด้ าน โดยพัฒนากระบวนการคิด การตรวจร่างกายทีตรงกับปัญหาของผู้รับบริการทาง
กายภาพบําบัด พัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา
การส่งเสริม ป้ องกัน และดูแลรักษาผู้รับ บริการทางกายภาพบําบัดด้วยเทคนิคทางวิชาชีพได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการ เขียนรายงานผู้ป่วยทีผ่านการ วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
2. กิจกรรมของนิสิต
การปฏิบัติงานทางคลินิกเพือพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้ าน ในช่วงระยะเวลา
ทีคณะฯ กําหนดอย่างต่อเนืองจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานทีฝึ กปฏิบัติงานทาง
คลินิกกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ เกิดการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ทางการดูแลผู้ป่วยทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานหรืองานทีได้รบั มอบหมาย

กําหนดส่ง

หมายเหตุ

รายงานกรณีศึกษา พร้ อมวิเคราะห์ปัญหา
แผนการรักษาอย่างน้ อย 4 ฉบับ (Case
Presentation-Reports)
นําเสนอกรณีศึกษา 5 ครัง (Case Presentation)

ก่อนนําเสนออย่าง
น้อย 2 วัน
(By email)
ตามทีกําหนดใน
ตารางสอน

เป็ นรายงานทีครบถ้วนสมบู รณ์ดี
และคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ผ่าน
เป็ นการนําเสนอทีครบถ้วน
สมบู รณ์ดี และคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ผ่าน โดยครังที 5
จะเป็ นการนําเสนอทังหมด
(ร่วมกับ progression)

รายงานผู้ป่วย ความก้าวหน้ าของผู้ป่วยอย่างน้ อย
4 ฉบับ (Progress Reports)

ก่อนนําเสนออย่าง
น้อย 2 วัน (By
email)
ก่อนนําเสนออย่าง
น้อย 2 วัน (By
email)

รายงานวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยอย่างน้ อย 3 ครัง
(Case Discussion Reports)
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นําเสนอรายงาน clinical reasoning & evidence
baseอย่างน้ อย 4 ครัง (EBP)

รายงาน clinical reasoning & evidence base
อย่างน้ อย 4 ครัง (EBP-Reports)
นําเสนองานทีได้ รับมอบหมาย (ต่อชุมชน) 1
ครัง (Presentation)

ตามทีกําหนดใน
ตารางสอน

ก่อนนําเสนออย่าง
น้อย 2 วัน (By
email)
ตามทีกําหนดใน
ตารางสอน
(วันสุดท้ายของการ
เรียนการสอน)

เป็ นการนําเสนอทีครบถ้วน
สมบู รณ์ดี และนิสิตสามารถ
นําเสนอได้ครบถ้วนตาม
กระบวนการ EBP และ
คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ผ่าน

จะเป็ นการนําเสนอในทีประชุม
โดยมีคณาจารย์ทงสองสาขาเข้
ั
า
ฟังเพือพิจารณา

3. รายงานหรืองานทีนิสิตได้รบั มอบหมาย
ดังแสดงไว้ ในข้ อที 2
4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
1. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจารย์นิเทศตรวจรายงานทีได้ รับมอบหมายโดยประเมิน
ตามแบบฟอร์ม ทีคณะฯกําหนดได้ ตาม วัตถุประสงค์ พร้ อมทังส่งคืนรายงานให้ นิสติ
รับทราบข้ อบกพร่อง และนําไปแก้ไข
2. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจาร์นิเทศ ตรวจรายงาน วิพากษ์ วิเคราะห์รายงาน หรือ
ชินงานทีได้ รับ มอบหมาย กรณีศึกษา การรักษาผู้ป่วยพร้ อมทังสะท้อนผลให้ กับนิสิต
ทราบ ร่วมกับวางแผนการพัฒนาตนเอง
3. อาจารย์ พิ เ ศษ/อาจาร์ นิ เ ทศ/อาจารย์ ป ระจํ า วิ ช า วิ พ ากษ์ วิ เ คราะห์ ง าน
ทีนิสติ นําเสนองานตามหัวข้ อทีได้ รับมอบหมาย พร้ อมทังสะท้อนผลให้ กบั นิสติ ทราบ
ร่วมกับวางแผนการพัฒนาตนเอง
5. หน้าทีและความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานทีฝึ กปฏิบตั ิการทางคลินิกดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
1. ให้ การปฐมนิเ ทศ แนะนํา เกียวกับสถานทีฝึ กปฏิบัติง าน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ เกียวกับการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. ให้ คํา แนะนํา ดู แล และร่ ว มคิด วิ เ คราะห์ ปั ญ หา รวมถึง วางแผนการดู แ ลผู้ ป่วย
ในกรณีทนิี สติ ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนันๆ ในขณะทีนิสติ ฝึ กปฏิบัติงาน
3. แนะนํานิสติ แก่บุคลากรต่างๆทีนิสติ ต้ องปฏิบัติงานร่วมอย่างเหมาะสม
4. มีส่ว นร่ว มกับกิจ กรรมของนิสิต ได้ แก่ การติด ตามความก้ าวหน้ าในการฝึ กทักษะ
การวิพากษ์ วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะของ
นิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานทางคลินิก
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5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติ ตลอดจนประชุมร่วมกับ อาจารย์
ประจําวิชา /อาจารย์นิเทศ เพือแสดงความเห็น และพัฒนาหลักสูตร เนือหาวิชาอย่าง
ต่อเนือง
6. หน้าที และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีปรึกษา/อาจารย์นเิ ทศก์
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกียวกับเนือหาวิชา สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนว
ปฏิบัติต่างๆ เกียวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เกณฑ์การประเมินในวิชานี
2. ประสานงานกับสถานทีฝึ กปฏิบัติง าน ในหั ว ข้ อทีต้ องการพั ฒ นาทักษะของนิ สิต
รวมถึงปัญหาทีอาจเกิดขึนทังก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณี
ทีนิสติ ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนันๆ ในขณะทีนิสติ ฝึ กปฏิบัติงาน
4. มีส่ว นร่ว มกับกิจ กรรมของนิสิต ได้ แก่ การติด ตามความก้ าวหน้ าในการฝึ กทักษะ
การวิพากษ์ วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะของ
นิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อน และหลังการการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติ ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์
พิเศษทางคลินิกเพือพัฒนาหลักสูตร และเนือหาวิชาอย่างต่อเนือง
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิเ ทศรายวิ ชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่ าง ๆ ของสถาบัน กฎระเบียบ แนว
ปฏิบัติต่าง ๆเกียวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะนํา ประเมินผลและให้ ข้อมูลป้ อนกลับเพือให้ นิสิตได้ พัฒนาทักษะให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชา
3. ประสานงานกับแหล่งฝึ ก เกียวกับความต้ องการพัฒนานิสติ ของรายวิชานี จัดอาจารย์
ทีปรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชียวชาญปัญหาจากการฝึ กปฏิบัติง าน
ปัญหาของนิสติ ฯลฯ เพือให้ คาํ ปรึกษาเฉพาะด้ านในการแก้ไขปัญหา
8. สิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ทีต้องการจากสถานทีทีจัดประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
1. แนะนําห้ องสมุดสําหรับศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเอง
2. มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา การให้ การรักษา
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบําบัด การแพทย์ หรือสาขาทีเกียวข้ องทีเหมาะสมใน
การศึกษา และการให้ การรักษา
4. ประสาน/สํารวจทีพักสําหรับนิสติ (ในกรณีทต้ี องการทีพักอาศัย)
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หมวดที 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝึ ก
อาจารย์ผู้ประสานงานวิ ชา อาจารย์ผู้ ควบคุ ม ปริญญานิ พนธ์ และคณะกรรมการบัณ ฑิต ศึกษา
คั ด เลื อ กสถานที ฝึ กปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ที ยิ น ดี รั บ นิ สิ ต เพื อฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนาม
โดยดูลักษณะงานทีเหมาะสม และมีความพร้ อมดังนี
- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
- มี ประสบการณ์ การทํา งานในวิ ช าชีพ กายภาพบํา บัด ในระดับ หรือ เทียบเท่า ผู้ ชํา นาญการ
(หรือข้ าราชการ ซี 7) คือประสบการณ์ตรงสาขาไม่ น้อยกว่ า 5 ปี หรือมีคุณวุ ฒิระดับ ป.โท
ในสาขาทีเกียวข้ อง
- มีคุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนดของสภากายภาพบําบัดในเรืองการรับนิสติ เข้ าฝึ กงาน
- มีความเข้ าใจ และสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถส่งเสริมให้ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์
การศึกษาใน วิชานี
- มีความปลอดภัยของสถานทีตัง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้ อมการทํางานทีดี
- สามารถจัดอาจารย์พีเลียงทีมีคุณสมบัติและคุณวุฒิทเหมาะสมในการดู
ี
แลการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- มีผู้ป่วย และกรณีศึกษาทีเหมาะสมทังระดับความยาก และปริมาณเหมาะสมในระยะเวลา ทีกําหนด
- ยินดี เต็มใจ และพร้ อมทีจะรับนิสติ เข้ าฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
การติด ต่ อประสานงาน กําหนดล่ ว งหน้ าก่อนฝึ กปฏิบัติง านทางคลินิ ก อย่างน้ อย 2 เดือน
จัดนิสติ ลงฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสติ อาจหาสถานทีฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกด้ วย
ตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีระบุข้างต้ น รวมถึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก พร้ อมกับมอบคู่มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกก่อนการ
ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ เพือชีแจงวัต ถุประสงค์สิงทีคาดหวังจากการฝึ กปฏิบัติ
งานทางคลินิกวิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่ อประสานงาน การแต่ งกาย หรือเทคนิ คเพิ มเติม
หากต้ องการความสามารถ เฉพาะด้ านเพือให้ เหมาะสมกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ในแต่ละสถานที
3. การเตรียมอาจารย์ทีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
อาจารย์ ทีปรึ ก ษาวิ ทยานิ พนธ์ข องนิ สิต ติ ด ต่ อ กับสถานทีฝึ กปฏิ บัติ ง านทางคลิ นิ กเพื อขอชื อ
ตําแหน่ งของ อาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุ ม (ปรึ กษา) ร่วมกันระหว่ างอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา-อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ และนิสติ ทีจะเข้ า ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
เพือชีแจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์สิงทีคาดหวังจากการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิต
ทีต้ องการเน้ นแนวทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกช่องทางการ ติด ต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือ
การดูแล และประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
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4. การเตรียมอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานทีฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
อาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์ติดต่อกับสถานทีฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา)
ร่วมกันระหว่ างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ทีปรึกษาวิ ทยานิพนธ์อาจารย์พิเศษทางคลินิ ก
อาจารย์ ทีปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละนิ สิต ทีจะเข้ าฝึ กปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก เพื อชี แจงให้ รั บ ทราบ
วัตถุประสงค์ สิงทีคาดหวัง จากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตทีต้ องการเน้ น แนว
ทางการฝึ กปฏิบัติง านทางคลินิ ก ช่ องทางการติด ต่ อกรณี เ หตุด่ ว น มอบเอกสารคู่ มือการดู แลและ
ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
5. การจัดการความเสียง
- ประสานงานกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานทีฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนือง
- จัดให้ นิสติ ทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตลอดการฝึ กงาน
- ติดตามความก้าวหน้ าระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ฝึ กงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พีเลียงและนิสติ

หมวดที 6 หมวดการประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
- การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical Practice)
- รายงานผู้ป่วย/การนําเสนอรายงาน (Case Presentation and Discussion)
(4 ครัง)
- Clinical Reasoning and Evidence Base Present
EBP1 (3%)
EBP2 (3%) Progression EBP1 (2%)
EBP3 (3%) Progression EBP2 (2%)
EBP4 (3%) Progression EBP3 (2%)
Progression EBP4 (2%) (ในครังทีเป็ น EBP5)
- นําเสนองานทีได้ รับมอบหมาย (ต่อชุมชน หรือภายในสถานฝึ กปฏิบัติงาน)
รวม

30%
40%
20%

10%
100%

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
- ประเมินผลการลงมือปฏิบัติตามแบบประเมินเป็ น Checklist โดยนิ สิต จะได้ รับการ
ประเมิน ในช่ วงระหว่ าง ฝึ กปฏิบัติการทางคลินิ กเพื อให้ มีการปรับปรุง ตนเองก่อนทีจะประเมิน
เพือตัดสินคะแนน
- ประเมินรายงานกรณีศึกษาตามแบบประเมินเป็ น Checklist โดยรายงานของนิสิตจะ
ได้ รับการตรวจ และให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์
นิเทศ ก่อนทีจะมีการประเมิน ให้ คะแนนจริง
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- ประเมิ น ผลการประชุ ม ปรึ ก ษาปั ญ หาทางกายภาพบํา บั ด ตามแบบประเมิ น
เป็ น Checklist นิสติ จะต้ องรายงานความก้าวหน้ าในการวิเคราะห์กรณีศึกษากับอาจารย์นิเทศและ
อาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติอย่างต่อ เนืองก่อนทีจะดําเนินการประชุม
- ทดสอบโดยใช้ ข้อสอบสถานการณ์กรณีศึกษาให้ คะแนนตามเกณฑ์
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมของนิสติ และผลการฝึ กปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์นิเทศ ทังระหว่ าง
การฝึ กปฏิบัติทางคลินิก และเมือสินสุดการฝึ กปฏิบัติทางคลินิก
- ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัดของนิสิตร่วมกับ อาจารย์นิเทศ
นิสติ และบุคลากรทางด้ านสาธารณสุขทีเกียวข้ อง
4. ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
- ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพือการ
ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนําเสนอหัวหน้ าสาขาบัณฑิตศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินทีแตกต่าง
- หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมินระหว่างอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษทาง
คลินิ ก ให้ อาจารย์นิ เ ทศ อาจารย์พิเ ศษทางคลินิ ก และ/หรือ อาจารย์ผู้ รัประสานงานรายวิ ชา
ประชุมหารือกัน โดยเชิญนักกายภาพบําบัดท่าอืน (ทีมีประสบการณ์ และคุณสมบัติทีเหมาะสม)
ร่วมในการให้ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกียวกับการฝึ กงานของนิสติ เพือหาข้ อสรุป
หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิกจากผูเ้ กียวข้องต่อไปนี
1.1 นิสติ
- จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
- ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
1.2 อาจารย์ทปรึ
ี กษาปริญญานิพนธ์
- ประเมินการทําหน้ าทีของตนเอง
- ประเมิ น สมรรถนะของนิ สิ ต ในภาพรวมว่ า บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก
ประสบการณ์ ทางคลินิกของรายวิชานีหรือไม่
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
- ประเมิน ผลการจัด การฝึ กประสบการณ์ ทางคลินิกเกียวกับความเพียงพอของแหล่ ง
สนับสนุ นการเรียนรู้ ความพร้ อมของสถานทีฝึ ก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ
เหมาะสมของผู้มารับบริการ
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1.3 อาจารย์ทดูี แลกิจกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
- ประเมิน สมรรถนะของนิ สิตในภาพรวมว่ าสามารถจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุตาม
วัต ถุประสงค์ของการฝึ กประสบการณ์ทางกายภาพบําบัด สอดคล้ องกับวั ต ถุประสงค์รายวิ ชานี
หรือไม่
- ประเมิน ผลการจั ด การฝึ กประสบการณ์ ทางคินิ กเกียวกับความเพี ยงพอของแหล่ ง
สนับสนุ นการเรียนรู้ ความพร้ อมของสถานทีฝึ ก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ
เหมาะสมของผู้ มารับบริการ คุ ณภาพการดูแลทีนิ สิต ได้ รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอน
ปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินการทําหน้ าทีของตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
1.4 อืน ๆ
- ติดตามประเมินผลสมรรถนะของบัณฑิตจบใหม่ทีทํางานในหน่ ว ยงานทีเกียวข้ องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด/หน่วยงานทีสอดคล้ อง ทังจากตัวบัณฑิตเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้ บัณฑิต
- ติดตามความก้าวหน้ าในการทํางานของบัณฑิตจบใหม่ททํี างานในหน่ วยงานทีเกียวข้ อง
กับวิชาชีพกายภาพบําบัด/หน่วยงานทีสอดคล้ อง ทังจากตัวบัณฑิตเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้ บัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ทปรึ
ี กษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึ กประสบการณ์ทางกายภาพบําบัด
ประมวลผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ จากผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากนิสิต
จากอาจารย์พิเศษทางคลินิก และจากอาจารย์ทีปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึ กประสบการณ์
ทางกายภาพบําบัดเฉพาะเรือง รายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้ า
สาขาวิชาเพือทราบ
- ประชุมหลักสูตรร่วมพิจารณานําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้ รอบปี การศึกษา
ถัดไป นําแสดงไว้ ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
ช่วงสอบมีการสอบหลายวิชาส่งผลให้ อ่าน
หนังสือไม่ทัน
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยมีเอกสารสําหรับการ
ค้ นคว้ าในรายวิชาไม่เพียงพอ

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้องการการสนับสนุ นจาก
สาขาวิชา/คณะ

ประชุมกลุ่มอาจารย์ผ้ สู อน และจัดตาราง
สอบให้ มีการจัดสอบบ่อยขึน
ประสานงานกับห้ องสมุดเพือดําเนินการ
เกียวกับหนังสือเรียน ประสานงานกับ
อาจารย์พิเศษทางคลินิกเพือขอแหล่งข้ อมูล
เพิมเติม (หนังสือ e-book)
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วันที (ใหม่)

เวลา

6/7/2015
3/8/2015
4/8/2015
5/8/2015

12.30-13.30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7/8/2015
10/8/2015
11/8/2015
13/8/2015
14/8/2015
18/8/2015

8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-12.30

8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.30

บรรยาย
ปฏิบ ั ติ
สั มมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

ครั งที

มคอ. 4
หัวข้อ

Orientation
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice

7
7
7

ผูส้ อน
อาจารย์

WK
CI
CI
CI

สถานที / ห้องเรียน

หมายเหตุ

SWU (230)
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

องครักษ์

SWU (ประสานมิตร)
SWU (ประสานมิตร)
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

ประสบการณ์ตรงคนละ 1 ชม

ส่งรายงาน Case present & EBP1 วันที 5/8/2015 เวลา 10.30 น.
1
1

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

7
7
7
4

SL WK
SL WK
CI
CI
CI
CI

ประสบการณ์ตรงคนละ 1 ชม

ส่งรายงาน Case discussion & EBP2 วันที 16/8/2015 เวลา 10.30 น.
10
11
12

19/8/2015 8.30-12.30
20/8/2015 8.30-16.30
27/8/2015 8.30-16.30

Evidence Base Presentation 2
Clinical Practice
Clinical Practice

4
7
7

CI
CI
CI

SL WK

สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

ส่งรายงาน Case Present 2 วันที 1/9/2015 เวลา 10.30 น.
13
14
15
16
17

4/9/2015
7/9/2015
8/9/2015
9/9/2015
10/9/2015

8.30-16.30
8.30-12.30
8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.30

1

Case Presentation 2
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice
Clinical Practice

4
7
7
7

SL WK
CI
CI
CI
CI

SWU (ประสานมิตร)
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

ประสบการณ์ตรงคนละ 1 ชม

ส่งรายงาน Case discussion 2 & EBP 3 วันที 8/9/2015 เวลา 10.30 น.
18
19
20

11/9/2015 8.30-12.30
15/9/2015 8.30-12.30
16/9/2015 8.30-12.30

21

25/9/2015 8.30-12.30

22
23

29/9/2015 8.30-10.30
1/10/2015 8.30-12.30

Evidence Base Presentation 3
Clinical Practice
Clinical Practice

4
4
4

CI
CI
CI

SL WK

สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

ส่งรายงาน Case Present 3 & EBP 4 วันที 22/9/2015 เวลา 10.30 น.
2
2

Case Presentation 3
Evidence Base Presentation 4
Clinical Practice
Clinical Practice

2
4

CI
CI
CI
CI

SL
SL

สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน
สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

ส่งรายงาน Case discussion 3 วันที 29/9/2015 เวลา 10.30 น.
25

5/10/2015 8.30-12.30

4

Clinical Practice

CI

สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

26

8/10/2015 8.30-12.30

4

Clinical Practice

CI

สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

ส่งรายงาน Case Present 4 วันที 10/10/2015 เวลา 10.30 น.
27 13/10/2015 8.30-10.30

2

Case Presentation 4

CI

SL WK

สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

28 15/10/2015 8.30-12.30

4

Clinical Practice

CI

สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

29 20/10/2015 8.30-14.30

5

Clinical Practice

CI

สถานทีฝึ กปฏิบัติงาน

พัก 12.30-13.30

ห้องประชุม

องครักษ์

ห้องประชุม

องครักษ์

ส่งรายงาน Case Present 5 & EBP 5 วันที 22/10/2015 เวลา 10.30 น.
30 28/10/2015 8.30-16.30

1

Case Presentation 5

31 30/10/2015 8.30-16.30

1

Evidence Base Presentation 5

0 116 19 0

0

รวม

SL WK
คณาจารย์
135
WK = Warin Krityakiarana

TOTAL

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

135

CI = Clinical Instructor
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