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รายละเอียดของรายวิชา กบ 505 ปฏิบตั ิงานทางคลินิก
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ505 ปฏิบัติงานทางคลินิก
PX505 Clinical Practice
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 (0-9-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล

jirabhorn@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก)
weeraya@g.swu.ac.th ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง)

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่ อให้ นิสิตมีความเข้ ารู้ความเข้ าใจและสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติทาง
คลินิก เพื่ อพั ฒ นาทักษะและประสบการณ์ ทางวิชาชี พเฉพาะด้ าน โดยพั ฒ นากระบวนการคิด การตรวจ
ร่ างกายที่ตรงกับปั ญหาของผู้รับบริการทางกายภาพบําบัด พั ฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การส่งเสริม ป้ องกัน และดูแลรักษาผู้รับบริการทางกายภาพบําบัดด้ วย
เทคนิคทางวิชาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ

วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่ างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผน
และให้ ก ารรั ก ษา การป้ องกั น การส่ งเสริ ม รวมถึ งให้ คํา แนะนํา และดู แ ลผู้ ป่ วยได้ ต รงกับ ปั ญ หาทาง
กายภาพบําบัด
2. สามารถพั ฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะด้ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการค้ นคว้ าและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
4. สามารถนําบทสรุปจากการค้ นคว้ าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรับปรุงแผนการให้ การรักษา
ผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ
5. สามารถให้ การดู แลผู้ ป่วย หรื อผู้ ท่ีเข้ ามารั บคําปรึ กษาด้ วยความเอื้ออาทร ไม่ มีการแบ่ งแยก
ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัด และให้ ความสําคัญต่อสิทธิผ้ ูป่วย
6. สามารถปฏิบัติงานร่ วมกับวิชาชีพต่างๆได้ อย่างเป็ นทีม และมีความเป็ นผู้นาํ และผู้ตามในทีม
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่ อให้ นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ เทคนิ คการรั กษาใหม่ ๆที่เหมาะสมจากงาน
วิ จั ยทั้งในและต่ างประเทศ ร่ วมกั บ การสืบ ค้ น ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ สังเคราะห์ วิ พ ากษ์ ปั ญ หาของผู้ ป่ วย
หรื อ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารในเชิ ง ลึ ก รวมถึ ง สามารถปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลบุ ค คลเหล่ า นั้ น ได้ อย่ า งเป็ นระบบ และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในทุ ก ระดั บ ปั ญ หาและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมโดยอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขต
ของกฎหมาย และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
กิ จ กรรมเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมายดั ง กล่ า วได้ แ ก่ ก ารจั ด ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ กปฏิ บั ติ งานในแหล่ งฝึ กที่ มี
ความเฉพาะของผู้ ใช้ บริ การ หรื อผู้ป่วย เพื่ อให้ ครอบคลุมทุ กระดับปั ญ หา มีการแก้ ไขปรั บปรุง วิ พากษ์
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
จํ า ลองสถานการณ์ เพื่ 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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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มีวินั ยและความรั บ ผิด ชอบ ตลอดจนความซื่ อสัตย์ การมีภ าวะผู้ นําและการมี
จรรยาบรรณถือเป็ นหลักคุณธรรมที่สาํ คัญของวิชาชีพ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษา
ได้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาทางด้ านจริยธรรมการวิจัย ที่ได้ จากการนําเสนอบทความ
วิ จั ย ภายในรายวิ ช านี้ และสามารถนํา ไปปรั บ ปรุ งการดํา เนิ น การวิ จั ย ของตนเอง โดยมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1. สามารถจั ด การเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในบริ บ ททางวิ ช าการ วิ ช าชี พ
กายภาพบําบั ดและการวิจัย โดยใช้ พ้ ื นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ จริ ยธรรมการวิจัย หลักการทาง
สิทธิมนุษยชน สิทธิผ้ ูป่วย สิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ด้ วยดุลยพินิจอย่างมีเหตุผล
2. สามารถประมวลปั ญ หาทางด้ านจรรยาบรรณวิ ชาชี พ และจริ ยธรรมการวิ จัยและริ เริ่ มให้ เกิด
การปรับปรุงและแก้ ไข
3. สามารถสนั บ สนุ น ให้ ผ้ ู อ่ืน ใช้ ดุลยพิ นิ จทางด้ านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ
ในการแก้ ปัญหาให้ สอดคล้ องกับบริบททางสังคม
4. มี ความเป็ นผู้ นําและสามารถส่งเสริ มให้ มีการประพฤติตามหลักคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมในที่
ทํางานและในชุมชน
1.2 วิธกี ารสอน
1. ปฐมนิเทศนิสติ ถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึ กงาน
2. ผู้สอนพิเศษทางคลินิก อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชากระตุ้น และสอดแทรก
คุณธรรม และจริยธรรมแก่นิสติ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการ ฝึ กปฏิบัติงาน
3. ให้ นิสิตเป็ นผู้ นํา และผู้ ตามเพื่ อส่งเสริ มให้ เกิดการประมวลปั ญ หา ความคิดริ เริ่ ม วิ เคราะห์
วิพากษ์ และสอนแสดงแก่นิสติ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีทางสาขากายภาพบําบัด
4. มอบหมายงาน กําหนด ติดตาม และควบคุมให้ นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานพยาบาล
หรือสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกต และประเมิ น พฤติ ก รรมนิ สิต ตามแบบฟอร์ ม การประเมิ น ผลการฝึ กปฏิบั ติ งานโดย
ผู้สอนพิ เศษประจําคลินิก อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาอย่างต่อเนื่องโดยมี
การบันทึก ผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้ งให้ นิสติ ทราบด้ วยทุกครั้ง
2. ประเมิ น การสนั บ สนุ น ให้ ผ้ ู อ่ ื น ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ จากการพู ด คุ ย สัม ภาษณ์ เพื่ อ นร่ วมงาน นิ สิต หั ว หน้ างาน และผู้ เกี่ยวข้ อ ง พร้ อ มมี
รายงานผล การฝึ ปฏิบัติงานประกอบ
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรู้ในศาสตร์ของตน มีความกระตือรือร้ นในการค้ นคว้ าพัฒนาการความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันล่าสุด
เฉพาะด้ านในสาขาวิชา และตระหนั กในองค์ความรู้ของสาขาวิ ชาอื่น ที่เกี่ยวข้ อ ง เพื่ อสามารถบู รณาการ
และพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้ กระบวนการวิจัย ดังนั้นมาตรฐานความรู้ ต้ องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1. สามารถค้ นคว้ าความรู้ท่เี ป็ นปัจจุ บันในสาขาวิชา รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา ข้ อสรุป
ข้ อมู ล ความรู้เชิงประจักษ์ ในการรั กษาทางกายภาพบําบั ดหรื อการดูแลสุขภาพประชาชนได้
อย่างมีเหตุผล
2. มี ความรู้ความเข้ าใจในทฤษฏีหลั กการและแนวคิดที่เป็ นแกนในวิ ชาชีพ กายภาพบําบั ดอย่าง
ถ่องแท้ และลึกซึ้ง
3. มีความรู้ความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและกว้ างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปในวิชาชีพ
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติและระดับสากล
2.2 วิธกี ารสอน/กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
1. คณะฯจัดแหล่งสืบค้ นข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบันสามารถสืบค้ นผ่านทางสื่อที่เหมาะสม
2. สถานประกอบการฝึ กปฏิบัติงานคลินิกร่วมกับคณะฯ จัดผู้สอนพิเศษประจําคลินิก และอาจารย์
ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมในการวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา ข้ อสรุป ข้ อมูล ความรู้เชิงประจักษ์
ในการรักษาทาง กายภาพบําบัดในการดูแลประชาชนอย่างเหมาะสม
3. ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เข้ า ประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ในระดั บ ชาติ และนานาชาติ เพื่ อส่ ง เสริ ม แนวคิ ด
ทางการวิจัย การบริหารจัดการวิจัย และการสร้ างองค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่
4. แบ่งงาน ติดตามงาน เป็ นระยะตามเวลาที่กาํ หนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้ เกี่ยวข้ อง เช่ น ผู้ป่วย อาจารย์พิเศษทางคลิ นิก อาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
2. ประเมินผลจากงาน รายงานที่ได้ รับมอบหมายโดยกําหนดแบบฟอร์มการเขียนรายงาน
3. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และสถานฝึ กปฏิบัติการณ์
4. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้ นคว้ าและการนําเสนอในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา/ที่จะได้ รับการพัฒนา/ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
รายวิชานี้ต้องการพัฒนาให้ นิสิตได้ ฝึกปฏิบัติการ เรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญา
ได้ ด้วยตนเอง ดั งนั้ น การจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้จึงมุ่ งเน้ นการฝึ กปฏิบั ติการ การคิดวิ เคราะห์ และ
นําเสนออย่ างมี อิ ส ระทางวิ ช าการ โดยใช้ ค วามเข้ า ใจอัน ถ่ อ งแท้ ท างทฤษฎี ร่ ว มกับ การฝึ กปฏิบั ติ ก าร
และเทคนิคการแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้
1. สามารถวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น และปั ญ หาสํา คั ญ โดยใช้ ความเข้ า ใจอั น ถ่ อ งแท้ ท างทฤษฎี
และเทคนิค การแสวงหาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ ไขปัญหาด้ วยวิธกี ารใหม่ๆ ได้ เหมาะสม
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3. สามารถสังเคราะห์ ผลงานวิ จั ย และทฤษฎี เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความเข้ าใจใหม่ ท่ีสร้ างสรรค์
โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
4. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สาํ คัญในเรื่องที่ซับซ้ อนที่เกี่ยวกับการ พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่
5. สามารถปรั บ ปรุ งสร้ า งแนวปฏิบั ติ ห รื อ นวั ต กรรมในวิ ชาชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. การมอบหมายโจทย์ ปั ญ หากรณี ศึ ก ษา มอบหมายผู้ ป่ วย ให้ ฝึ กการวิ เคราะห์ ปั ญ หาและ
วางแผนการแก้ ไขปัญหา
2. จั ด ทํา รายงาน ตอบคํา ถาม ที่ส อดคล้ อ งกั บ โจทย์ ปั ญ หากรณี ศึ ก ษา และรายงานผู้ ป่ วย
วิเคราะห์ เป้ าหมาย เทคนิกการรักษา
3. พัฒนาแนวทางแก้ ไขปัญหาโดยบูรณาการแนวคิดร่วมกับงานวิจัย และทฤษฏี
4. ประชุ มร่ วม นําเสนอรายงาน หรื อ กรณี ศึ กษาในหั วข้ อ ที่ได้ รับมอบหมายที่สอดคล้ องกับ
งานวิจัย ที่สนใจอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง
5. มอบหมายงานการออกแบบโครงการวิ จั ย ที่สั ม พั น ธ์กับ งานทางคลิ นิ ก เช่ น single case
study, systematic review ร่วมกับทดลองประเมินข้ อมูลที่ได้
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากรายงาน ผลงาน กรณีศึกษา ที่ได้ รับมอบหมาย ตามหัวข้ อที่กาํ หนดโดยอ้ างอิง
ทฤษฎี งานวิจัย รวมถึงแหล่งอ้ างอิงในวิชาที่เกี่ยวข้ องที่ทนั สมัย และควรนํามาเป็ นพื้นฐานใน
การทํางาน
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และสถานฝึ กปฏิบัติการณ์
3. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. สามารถวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้ อโต้ แย้ งและแก้ ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ 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 เพื่อปฏิบัติงานเป็ นทีม
2. จัดการประชุมร่วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผลโดยอาจารย์พิเศษทาง
คลินิก อาจารย์นิเทศ หรืออาจารย์ประจําวิชา
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4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏิสมั พันธ์ของนิสิตกับผู้ใช้ บริการ ผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน บุคลากรที่
เกี่ยวข้ อง ผู้บังคับบัญชา และผู้สอน
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และสถานฝึ กปฏิบัติการณ์
3. ประเมินการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความเป็ นผู้นาํ โดยแบบประเมินของคณะฯ
4. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. สามารถวิ เคราะห์ คั ดกรอง วิพ ากษ์ สรุป และนํามาใช้ ซ่ึ งข้ อมู ลทางคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติ
สรุปและเสนอแนะการแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับงานวิชาชีพได้
2. มีทักษะและความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือ
ทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับปัญหาได้
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพู ด การเขียน ต่ อกลุ่ มบุ คคลต่ างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
4. สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอผลงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านทาง
สื่อที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายให้ นิ สิตได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ วยตนเองด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้ น เครื่ อ งมื อ
การศึกษา วิจัย ข้ อมูลทางสถิติ และคณิตศาสตร์
2. ให้ นิ สิต นําเสนองาน รายงานตามที่ได้ รั บ มอบหมาย หรื อ ในหั ว ข้ อ ที่ต นเองสนใจโดยมี
การคั ดกรองเอกสารวิ ช าการอ้ างอิง ร่ วมกับ การวิเคราะห์ วิ พ ากษ์ และสรุ ป ด้ วยรู ป แบบ
ที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากแบบฟอร์ม ที่มีหัวข้ อการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ สถิติ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสื่อ
2. ประเมินจากผลงานที่ได้ รับมอบหมาย การแสดงความเห็น การนําเสนอ เช่ น Powerpoint
presentation ที่ใช้ ส่อื สารเพื่อการบรรลุเป้ าหมายที่ได้ รับต่อบุคคลต่างๆ
3. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษา ในรายวิชา โดย
ให้ นิ สิตได้ ใช้ ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ เครื่ องมือ วิจัยที่เกี่ยวข้ อ งอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ประเมิ นจากความสามารถในการศึ ก ษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญ หาและประยุ กต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
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6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ
1. สามารถประยุ กต์ใช้ ความรู้เชิงประจั กษ์ ในการตรวจร่ างกาย วิเคราะห์ปัญ หา วินิจฉั ย
วางแผนและให้ การรักษา การป้ องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้ คาํ แนะนําและดูแลผู้ป่วยได้
ตรงกับปัญหาทางกายภาพบําบัด
2. สามารถพั ฒ นากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะด้ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการค้ นคว้ าและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ
4. สามารถนําบทสรุปจากการค้ นคว้ าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรั บปรุงแผนการให้
การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ
5. สามารถให้ ก ารดู แลผู้ ป่ วย หรื อผู้ ท่ีเข้ ามารั บ คําปรึ กษาด้ วยความเอื้ออาทร ไม่ มีก าร
แบ่ งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัดและให้ ความสําคัญต่อสิทธิ
ผู้ป่วย
6. สามารถปฏิบัติงานร่ วมกับวิชาชีพต่างๆได้ อย่างเป็ นทีมและมีความเป็ นผู้นาํ และผู้ตาม
ในทีมปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
6.2 วิธกี ารสอน
1. การมอบหมายโจทย์ปั ญ หากรณี ศึ ก ษา มอบหมายผู้ ป่ วย ให้ ฝึ กการดู แ ล การรั ก ษา
การวิ เคราะห์ ปั ญ หา และวางแผนการแก้ ไขปั ญ หาอย่ างบู ร ณาการ ร่ ว มกับ การใช้
เหตุผลทางคลินิก และหลักฐาน เชิงประจักษ์
2. นําเสนอปัญหา แผนการดูแลสุขภาพ การรักษา การวิเคราะห์วิพากษ์ปัญหาผู้ป่วยแบบ
บูรณาการ ทักษะทางวิชาชีพ
3. ปฐมนิเทศนิสติ ถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึ กงาน
4. ผู้ สอนกระตุ้น และสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม สิทธิผ้ ู ป่วย และเคารพในศั กดิ์ศ รี
ของความ เป็ นมนุษย์ แก่นิสติ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน
2. ประเมินทักษะการ ฝึ กปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ ปัญหาและวางแผนการแก้ ไข
ปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์
3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนการแก้ ไขปั ญ หาอย่ างบู ร ณาการ ร่ วมกับ การใช้ เหตุผลทางคลิ นิ ก ที่มีก าร
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ค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์และแสดงความเชื่อมโยงกับบุ คลากรด้ านสุขภาพอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
4. ประเมินจากนําเสนอกรณีศึกษา
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
นิสติ สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติทางคลินิก เพื่อพัฒนาทักษะ และประสบการณ์
ทางวิชาชีพเฉพาะด้ าน โดยพัฒนากระบวนการคิด การตรวจร่างกายที่ตรงกับปัญหาของผู้รับบริการทาง
กายภาพบําบัด พัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา
การส่งเสริม ป้ องกัน และดูแลรักษาผู้รับ บริการทางกายภาพบําบัดด้ วยเทคนิคทางวิชาชีพได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการ เขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการ วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
2. กิจกรรมของนิสิต
การปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้ าน ในช่วงระยะเวลา
ที่คณะฯ กําหนดอย่างต่อเนื่องจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ เกิดการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ทางการดูแลผู้ป่วยทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กําหนดส่ง

หมายเหตุ

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

ก่อนนําเสนออย่าง
น้อย 2 วัน
(By email)
ตามทีก่ ําหนดใน
ตารางสอน

เป็ นรายงานทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ดี
และคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ผ่าน
เป็ นการนําเสนอทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์ดี และคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ผ่าน โดยครั้งที่ 5
จะเป็ นการนําเสนอทั้งหมด
(ร่วมกับ progression)

รายงานผู้ป่วย ความก้ าวหน้ าของผู้ป่วยอย่างน้ อย
4 ฉบับ (Progress Reports)

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

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

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

ตามทีก่ ําหนดใน
ตารางสอน

ก่อนนําเสนออย่าง
น้อย 2 วัน (By
email)
ตามทีก่ ําหนดใน
ตารางสอน
(วันสุดท้ายของการ
เรียนการสอน)

เป็ นการนําเสนอทีค่ รบถ้วน
สมบูรณ์ดี และนิสิตสามารถ
นําเสนอได้ครบถ้วนตาม
กระบวนการ EBP และ
คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ผ่าน

จะเป็ นการนําเสนอในที่ประชุม
โดยมีคณาจารย์ท้ งั สองสาขาเข้า
ฟังเพือ่ พิจารณา

3. รายงานหรืองานทีน่ สิ ิตได้รบั มอบหมาย
ดังแสดงไว้ ในข้ อที่ 2
4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
1. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจารย์นิเทศตรวจรายงานที่ได้ รับมอบหมายโดยประเมิน
ตามแบบฟอร์ม ที่คณะฯกําหนดได้ ตาม วัตถุประสงค์ พร้ อมทั้งส่งคืนรายงานให้ นิสิต
รับทราบข้ อบกพร่อง และนําไปแก้ ไข
2. อาจารย์พิเศษทางคลินิก/อาจาร์นิเทศ ตรวจรายงาน วิพากษ์ วิเคราะห์รายงาน หรื อ
ชิ้นงานที่ได้ รับ มอบหมาย กรณีศึกษา การรักษาผู้ป่วยพร้ อมทั้งสะท้ อนผลให้ กบั นิสิต
ทราบ ร่วมกับวางแผนการพัฒนาตนเอง
3. อาจารย์ พิ เศ ษ /อาจาร์ นิ เท ศ /อาจารย์ ป ระจํ า วิ ช า วิ พ ากษ์ วิ เ คราะห์ งาน
ที่นิสติ นําเสนองานตามหัวข้ อที่ได้ รับมอบหมาย พร้ อมทั้งสะท้ อนผลให้ กบั นิสิตทราบ
ร่วมกับวางแผนการพัฒนาตนเอง
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิการทางคลินกิ ดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
1. ให้ ก ารปฐมนิ เทศ แนะนํา เกี่ยวกับ สถานที่ฝึ กปฏิบั ติงาน กฎระเบี ยบ แนวปฏิบั ติ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. ให้ คํา แนะนํ า ดู แ ล และร่ ว มคิ ด วิ เคราะห์ ปั ญ หา รวมถึ งวางแผนการดู แ ลผู้ ป่ วย
ในกรณีท่นี ิสติ ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆ ในขณะที่นิสติ ฝึ กปฏิบัติงาน
3. แนะนํานิสติ แก่บุคลากรต่างๆที่นิสติ ต้ องปฏิบัติงานร่วมอย่างเหมาะสม
4. มี ส่วนร่ วมกับ กิจ กรรมของนิ สิต ได้ แ ก่ การติด ตามความก้ าวหน้ าในการฝึ กทักษะ
การวิพากษ์ วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทักษะของ
นิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานทางคลินิก
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5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตตลอดจนประชุมร่วมกับ อาจารย์
ประจําวิชา /อาจารย์นิเทศ เพื่อแสดงความเห็น และพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง
6. หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศก์
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนว
ปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เกณฑ์การประเมินในวิชานี้
2. ประสานงานกั บ สถานที่ฝึ กปฏิบั ติ งาน ในหั ว ข้ อ ที่ต้ อ งการพั ฒ นาทัก ษะของนิ สิ ต
รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่ วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณี
ที่นิสติ ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆ ในขณะที่นิสติ ฝึ กปฏิบัติงาน
4. มี ส่วนร่ วมกับ กิจ กรรมของนิ สิต ได้ แ ก่ การติด ตามความก้ าวหน้ าในการฝึ กทักษะ
การวิพากษ์ วิเคราะห์ การตรวจประเมิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะของ
นิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อน และหลังการการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติ ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์
พิเศษทางคลินิกเพื่อพัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิ เทศรายวิ ช า กฎระเบี ยบ แนวปฏิบั ติ ต่ าง ๆ ของสถาบั น กฎระเบี ย บ แนว
ปฏิบัติต่าง ๆเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะนํา ประเมินผลและให้ ข้อมูลป้ อนกลับเพื่ อให้ นิสิตได้ พัฒนาทักษะให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชา
3. ประสานงานกับแหล่งฝึ ก เกี่ยวกับความต้ องการพัฒนานิสติ ของรายวิชานี้ จัดอาจารย์
ที่ปรึ กษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญปั ญหาจากการฝึ กปฏิบัติงาน
ปัญหาของนิสติ ฯลฯ เพื่อให้ คาํ ปรึกษาเฉพาะด้ านในการแก้ ไขปัญหา
8. สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุ น ที่ตอ้ งการจากสถานทีท่ ีจ่ ัดประสบการณ์ภาคสนาม /
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)
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึ ก
อาจารย์ ผ้ ู ป ระสานงานวิ ช า อาจารย์ ผ้ ู ควบคุ มปริ ญ ญานิ พ นธ์ และคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา
คั ด เลื อ กสถานที่ ฝึ กปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ที่ ยิ น ดี รั บ นิ สิ ต เพื่ อฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสม และมีความพร้ อมดังนี้
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
- มี ป ระสบการณ์ ก ารทํา งานในวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ในระดั บ หรื อ เที ย บเท่ า ผู้ ชํา นาญการ
(หรื อข้ าราชการ ซี 7) คื อประสบการณ์ ตรงสาขาไม่ น้ อยกว่ า 5 ปี หรื อมีคุณ วุ ฒิระดับ ป.โท
ในสาขาที่เกี่ยวข้ อง
- มีคุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนดของสภากายภาพบําบัดในเรื่องการรับนิสติ เข้ าฝึ กงาน
- มีความเข้ าใจ และสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถส่งเสริมให้ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์
การศึกษาใน วิชานี้
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ดี
- สามารถจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิท่เี หมาะสมในการดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- มีผ้ ูป่วย และกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยาก และปริมาณเหมาะสมในระยะเวลา ที่กาํ หนด
- ยินดี เต็มใจ และพร้ อมที่จะรับนิสติ เข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
การติ ด ต่ อ ประสานงาน กํา หนดล่ ว งหน้ าก่ อ นฝึ กปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ กอย่ า งน้ อย 2 เดื อ น
จัดนิสิตลงฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกด้ วย
ตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุข้างต้ น รวมถึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก พร้ อมกับมอบคู่มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกก่อนการ
ฝึ กปฏิบั ติ งานทางคลิ นิ ก อย่ างน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ เพื่ อ ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ ส่ิ งที่ค าดหวั งจากการฝึ กปฏิบั ติ
งานทางคลิ นิ ก วิ ธีก ารประเมิ น ผล ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ประสานงาน การแต่ งกาย หรื อ เทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม
หากต้ 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 อาจารย์พิ เศษทางคลิ นิ ก รวมถึงประชุ ม (ปรึ กษา) ร่ วมกัน ระหว่ างอาจารย์ผ้ ู ประสานงาน
รายวิชา-อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ และนิสติ ที่จะเข้ า ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุ ประสงค์ส่ิงที่คาดหวังจากการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิก ผลการเรี ยนรู้ของนิสิต
ที่ต้องการเน้ นแนวทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิกช่ องทางการ ติ ดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือ
การดูแล และประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
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4. การเตรียมอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา)
ร่ วมกันระหว่ างอาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิชา อาจารย์ท่ีปรึ กษาวิ ทยานิ พ นธ์อาจารย์พิเศษทางคลิ นิก
อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละนิ สิ ต ที่ จ ะเข้ า ฝึ กปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก เพื่ อชี้ แจงให้ รั บ ทราบ
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้ นแนว
ทางการฝึ กปฏิบั ติ งานทางคลิ นิ ก ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ กรณี เหตุ ด่ว น มอบเอกสารคู่ มื อ การดู แ ลและ
ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
5. การจัดการความเสีย่ ง
- ประสานงานกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้ นิสติ ทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาตลอดการฝึ กงาน
- ติดตามความก้ าวหน้ าระหว่ างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่ อรับทราบปั ญหา อุปสรรคในการ
ฝึ กงานและหาแนวทางแก้ ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยงและนิสติ
หมวดที่ 6 หมวดการประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
- การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical Practice)
- รายงานผู้ป่วย/การนําเสนอรายงาน (Case Presentation and Discussion)
(4 ครั้ง)
- 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%) (ในครั้งที่เป็ น EBP5)
- นําเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย (ต่อชุมชน หรือภายในสถานฝึ กปฏิบัติงาน)
รวม

30%
40%
20%

10%
100%

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
- ประเมิ น ผลการลงมื อ ปฏิบั ติ ตามแบบประเมิ น เป็ น Checklist โดยนิ สิต จะได้ รับ การ
ประเมิ นในช่ วงระหว่ าง ฝึ กปฏิบัติการทางคลินิกเพื่ อให้ มีการปรั บ ปรุงตนเองก่อนที่จะประเมิ น
เพื่อตัดสินคะแนน
- ประเมิ นรายงานกรณี ศึกษาตามแบบประเมินเป็ น Checklist โดยรายงานของนิ สิตจะ
ได้ รับ การตรวจ และให้ นํากลั บไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์พิ เศษทางคลิ นิก อาจารย์
นิเทศ ก่อนที่จะมีการประเมิน ให้ คะแนนจริง
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- ประเมิ น ผลการประชุ ม ปรึ ก ษาปั ญ หาทางกายภาพบํ า บั ด ตามแบบประเมิ น
เป็ น Checklist นิสิตจะต้ องรายงานความก้ าวหน้ าในการวิเคราะห์กรณีศึกษากับอาจารย์นิเทศและ
อาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติอย่างต่อ เนื่องก่อนที่จะดําเนินการประชุม
- ทดสอบโดยใช้ ข้อสอบสถานการณ์กรณีศึกษาให้ คะแนนตามเกณฑ์
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ต่อการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมของนิสิต และผลการฝึ กปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์นิเทศ ทั้งระหว่าง
การฝึ กปฏิบัตทิ างคลินิก และเมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติทางคลินิก
- ประเมินผลการประชุมปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัดของนิสิตร่วมกับ อาจารย์นิเทศ
นิสติ และบุคลากรทางด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
4. ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
- ร่ วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพื่ อการ
ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนําเสนอหัวหน้ าสาขาบัณฑิตศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
- หากมีความแตกต่างกันของผลการประเมินระหว่างอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษทาง
คลิ นิ ก ให้ อ าจารย์ นิ เทศ อาจารย์ พิ เศษทางคลิ นิ ก และ/หรื อ อาจารย์ ผ้ ู รั ป ระสานงานรายวิ ช า
ประชุมหารือกัน โดยเชิญนักกายภาพบําบัดท่าอื่น (ที่มีประสบการณ์ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม)
ร่วมในการให้ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึ กงานของนิสติ เพื่อหาข้ อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิกจากผูเ้ กีย่ วข้องต่อไปนี้
1.1 นิสิต
- จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
- ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
1.2 อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
- ประเมินการทําหน้ าที่ของตนเอง
- ประเมิ น สมรรถนะของนิ สิ ต ในภาพรวมว่ า บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก
ประสบการณ์ ทางคลินิกของรายวิชานี้หรือไม่
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
- ประเมิน ผลการจั ดการฝึ กประสบการณ์ ทางคลิ นิ กเกี่ยวกับ ความเพี ยงพอของแหล่ ง
สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่ วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ
เหมาะสมของผู้มารับบริการ
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1.3 อาจารย์ท่ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
- ประเมินสมรรถนะของนิ สิตในภาพรวมว่ าสามารถจั ดการเรี ยนการสอนให้ บรรลุ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ของการฝึ กประสบการณ์ ทางกายภาพบําบั ด สอดคล้ องกับ วั ต ถุป ระสงค์ร ายวิช านี้
หรือไม่
- ประเมิ น ผลการจั ด การฝึ กประสบการณ์ ทางคิ นิ ก เกี่ย วกั บ ความเพี ยงพอของแหล่ ง
สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่ วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ
เหมาะสมของผู้ มารั บ บริ ก าร คุ ณ ภาพการดู แ ลที่นิ สิตได้ รับ จากตนเอง และอาจารย์ พิ เศษสอน
ปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินการทําหน้ าที่ของตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
1.4 อื่น ๆ
- ติดตามประเมิ นผลสมรรถนะของบั ณ ฑิตจบใหม่ ท่ีทาํ งานในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด/หน่วยงานที่สอดคล้ อง ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้ บัณฑิต
- ติดตามความก้ าวหน้ าในการทํางานของบัณฑิตจบใหม่ท่ีทาํ งานในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กับวิชาชีพกายภาพบําบัด/หน่วยงานที่สอดคล้ อง ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง ผู้รับบริการ และผู้ใช้ บัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ท่ปี รึกษา/อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาการฝึ กประสบการณ์ทางกายภาพบําบัด
ประมวลผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตจากผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากนิสิต
จากอาจารย์พิเศษทางคลินิก และจากอาจารย์ท่ปี รึกษา/อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาการฝึ กประสบการณ์
ทางกายภาพบําบัดเฉพาะเรื่อง รายงานต่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้ า
สาขาวิชาเพื่อทราบ
- ประชุมหลักสูตรร่วมพิจารณานําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้ รอบปี การศึกษา
ถัดไป นําแสดงไว้ ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
ช่วงสอบมีการสอบหลายวิชาส่งผลให้ อ่าน
หนังสือไม่ทนั
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยมีเอกสารสําหรับการ
ค้ นคว้ าในรายวิชาไม่เพียงพอ

การดําเนินการปรับปรุง

ความต้องการการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา/คณะ

ประชุมกลุ่มอาจารย์ผ้ สู อน และจัดตาราง
สอบให้ มีการจัดสอบบ่อยขึ้น
ประสานงานกับห้ องสมุดเพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับหนังสือเรียน ประสานงานกับ
อาจารย์พิเศษทางคลินิกเพื่อขอแหล่งข้ อมูล
เพิ่มเติม (หนังสือ e-book)
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