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รายละเอียดของรายวิชา กบ 371 วิชา คลินิกกายภาพบําบัด 1
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 371 วิชา คลินิกกายภาพบําบัด 1
PX 371 Clinical Physical Therapy I
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-6-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ กลุ่มการปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผศ. ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร orawany@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี
kasima@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
peeraya@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล
prapawad@swu.a.cth
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@swu.ac.th
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ratt@swu.ac.th
ผศ.ดร.สุกลั ยา กฤษณเกรียงไกร
sukalya@swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
saitida@swu.ac.th
ผศ. ผกาภรณ์ พู่เจริญ
paka@swu.ac.th
อาจารย์ วาสนา เตโชวาณิชย์
wassana@swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
chatcha@swu.ac.th
ผศ. ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่
pattriya@swu.ac.th
อาจารย์ จินตนา ตันหยง
jintanat@swu.ac.th
อาจารย์ สุวัฒน์ จิตรดํารงค์
suwatj@swu.ac.th
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม
อาจารย์ ดร.นิธนิ ันท์ ชัยศีรี
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล
อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีตัย
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
อาจารย์ อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
อาจารย์พิเศษทางคลินิก

kanokwan@swu.ac.th
wanvisap@swu.ac.th
tippawano@swu.ac.th
nithinun@g.swu.ac.th
jirabhorn@swu.ac.th
weeraya@swu.ac.th
tossaphon@g.swu.ac.th
nuttakarn@g.swu.ac.th
orapink@g.swu.ac.th
yupapornr@g.swu.ac.th
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 3
จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา: ฝึ กปฏิบัติทกั ษะทางคลินิกกายภาพบําบัด 90 ชั่วโมง
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน: 5 กรกฎาคม – 15 พฤศจิกายน
6. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดนครนายก
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้ เคียง
7. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
23 พฤษภาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของของประสบการณ์ภาคสนาม

เพื่อให้ นิสติ ได้ ปฏิบัติงานจริง เป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
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1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต

1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องส่ งเสริ มให้นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและ
ดําเนินชี วติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม โดยกําหนดผลการ
เรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิ ทธิ
มนุษยชน สิ ทธิ เด็ก สิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค สิ ทธิ ผปู ้ ่ วย ตลอดจนสิ ทธิ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2. (ไม่ประเมิน)
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินยั และซื่ อสัตย์
6. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ และในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วย/ ผูใ้ ช้บริ การได้รับรู ้และเข้าใจสิ ทธิ ของตนเองเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของตนเองที่จะถูก
ละเมิด (ความรับผิดชอบรอง)
8. สามารถดําเนินชี วติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม
(ความรับผิดชอบรอง)

1.2 วิธีการสอน
๑. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพ
๒. ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมในหลักสู ตรให้มี ก ารวิเ คราะห์ ป ระเด็ นปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํา รงชี พ
และการปฏิ บ ัติง านในวิชาชี พ
1.3 วิธีการประเมินผล
๑. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานและที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสู ตร
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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๒. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การแสดงออกในชั้นเรี ยนและกิจกรรมต่างๆ
๓. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพ
2. ความรู้
2.1 ความรู ้ที่พฒั นา
นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู ้ในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของชีวติ และศาสตร์ ของวิชาชี พทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ กระบวนการวิจยั พื้นฐาน และความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
บูรณาการความรู ้เพื่อใช้ในการดูแลสุ ขภาพ ที่นาํ ไปสู่ สุขภาพที่ดีของผูร้ ับบริ การ โดยกําหนดผลการ
เรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ ดังนี้
๑. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต
๒. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
๓. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียม ปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน (ความรับผิดชอบรอง)
๔. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ความรับผิดชอบรอง)
๕. (ไม่ประเมิน)
๖. (ไม่ประเมิน)
๗. (ไม่ประเมิน)
2.2 วิธกี ารสอน
๑. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง
๒. การฝึ กปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึ ก และ/หรือชุมชน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา
การอภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปัญญา เพื่อพัฒนา
ไปสู่ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบ มีความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อประยุกต์ใช้ ในการทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น (ความรับผิดชอบรอง)
2. (ไม่ประเมิน)
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3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง

เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง)
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3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
2. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3. ใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด อย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ ใน
สาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่
ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา โดยการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียนและในโครงงานวิจัย
3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ประเมิน
จากการสัมมนาทางคลินิก
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้
ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และ
เรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิด
การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้รับบริการ
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2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ
ข้ อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน
สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอ ที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
(ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิสติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม
และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้ บริการกับ
ผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ ดังนี้
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๑.

มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผ้ ูใช้ บริการ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด หัวข้ อ
ความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ (ความรับผิดชอบรอง)
๒. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)
และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
๓. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อ ย่ า งเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย
๕. (ไม่ประเมิน)
6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วยคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิ
ผู้ป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. จัดกิจกรรมให้ นิสติ มีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้ านกายภาพบําบัด ในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย

ด้ วย

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กปฏิบัติต่อผู้ป่วยภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก ผู้ป่วยภาวะทางระบบประสาท ผู้ป่วยภาวะ
ทางระบบหัวใจและปอด และผู้ป่วยเด็ก ภายใต้ การควบคุมของคณาจารย์สาขากายภาพบําบัดเพื่อให้ เกิด
การคุ้นเคยกับผู้ป่วย เรียนรู้การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และเขียนรายงานผู้ป่วยประเภทนี้ได้ อย่างถูกต้ อง
การศึกษาเวชระเบียน การเรียนรู้ผ้ ูป่วยภาวะทารงระบบต่างๆที่ไม่ซับซ้ อน และนําความรู้พ้ ืนฐานต่างๆ มา
ประยุกต์ ใช้ กบั ผู้ป่วยได้ พอสมควร การรักษาเบื้องต้ นที่ไม่ซับซ้ อน เรียนรู้ขอบข่ายงานกายภาพบําบัด และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนฝึ กการนําเสนอกรณีผ้ ปู ่ วยในที่ประชุม
2. กิจกรรมของนิสิต
1. เรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการซักประวัติและตรวจประเมิน รวมทั้งการ
ใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)ในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่เป็ นสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
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2. เรียนรู้และฝึ กทักษะการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดแก่ประชาชนได้ อย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดด้ วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผ้ ูป่วย
3. รายงานหรืองานทีน่ สิ ิตได้รบั มอบมาย
รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
รายงานการซักประวัติและตรวจร่างกาย
ผลการวิเคราะห์ปัญหา
นําเสนอในชั้นเรียน

กําหนดส่ง
ภายใน 3 วัน ของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
ระหว่างการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ตามระยะเวลาที่
มอบหมายงาน
หลังการสิ้นสุดการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม 1 สัปดาห์

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้ องในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ให้
นิสติ นําเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ไี ด้ รับจากการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสติ ที่ไปฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
- อาจารย์ช้ ีนาํ ให้ เห็นถึงความสําคัญ
และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้ านคุณธรรม
จริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทํางานในอนาคต
- การนําผลการประเมินนิสต
ิ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเป็ นแนวทางในการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป
5. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ในสถานประกอบการทีด่ ูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- จัดโปรแกรม ตารางการฝึ ก และ/หรือฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ร่ วมกับอาจารย์ผ้ ูประสานงาน
รายวิชา
- แนะนํานิสต
ิ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้ อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อที่ต้องทํางานร่ วมกัน
- ประเมินผลการทํางานของนิสต
ิ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานผลต่ออาจารย์ผ้ ูประสานงาน
รายวิชา
- ให้ ความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนิสต
ิ ต่ออาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
6. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ผูป้ ระสานงานรายวิชา
- ประสานและร่ วมวางแผนการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามกับอาจารย์ท่ป
ี ระจําในคลินิก โรงพยาบาล
- สังเกตการณ์การฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตในคลินิกและโรงพยาบาล
- ประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสติ ก่อนฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคสนาม
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- จัดช่องทางและเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน รับแจ้ งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ และไปรษณีย์อเิ ล็ทรอนิกส์
8. สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุ นที่ตอ้ งการจากสถานทีท่ ีจ่ ดั ประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
- สถานที่ทาํ งาน หมายเลขโทรศัพท์ท่ต
ี ิดต่อได้ ตามความจําเป็ น
- แหล่ งข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
- อาจารย์ผ้ ูดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยให้ คาํ แนะนํา
- สวัสดิภาพในการฝึ กประสบการณ์
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึ ก
คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสติ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและ
มีความพร้ อมดังนี้
- เข้ าใจ และสนับสนุ นการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามตามจุ ดมุ่งหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ งั มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ดี
- มีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่พ
ี ร้ อมในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อแก้ ปัญหาตามโจทย์
- สามารถจัดอาจารย์ท่ด
ี ูแลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามได้
- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนิสต
ิ ในระยะเวลาที่กาํ หนด
- ยินดี เต็มใจรับนิสต
ิ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้ อย 1 เดือน จัดนิสติ ลง
ฝึ กประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้ วยตนเอง
แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา
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 กประสบการณ์ภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
อาจารย์ท่ปี รึกษาฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหน่ง
ของพนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนิสติ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชี้แจงให้ รับทราบ
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้ น อุปกรณ์
เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ท่จี ะนํามาใช้ ในการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึ กอบรม หรือการฝึ กใช้
เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม
4. การเตรียมอาจารย์ในสถานทีฝ่ ึ ก
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จัดประชุมหรือปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานที่ฝึกงานเพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง
จากการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธกี ารบันทึกผลการทํางานของนิสิต มอบเอกสารคู่มือการดูแล
และประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
บอกหมายเลขโทรศัพท์
หรือช่องทางติดต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
5. การจัดการความเสีย่ ง
อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนิสติ และก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
- ความเสี่ยงจากสถานที่ต้ ัง สภาพแวดล้ อมในการทํางาน การเดินทาง ป้ องกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้ อยที่สดุ
- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้ องกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใช้ อุปกรณ์ การป้ องกันไวรัส อันก่อให้ เกิดความเสียหายต่อข้ อมูลสถาน
ประกอบการ เน้ นจริยธรรมการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลสถานประกอบการอันเป็ นความลับ และกําหนดให้
นิสติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนิสติ ทั้ง 5 ด้ าน โดยให้ ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
0.0 หมายถึง ต้ องปรับปรุงอย่างยิ่ง
0.4 หมายถึง ต้ องปรับปรุง
0.6 หมายถึง พอใช้
0.8 หมายถึง ดี
1.0 หมายถึง ดีมาก
นิสติ ต้ องได้ รับคะแนนประเมินทักษะปฏิบัติการทางคลินิกและการเขียนรายงาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.6
และต้ องได้ รับคะแนนประเมินเจตคติ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.8 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
การพิจารณาตัดเกรด :
1. นิสิต ต้องมีเวลาฝึ กงานร้อยละ 100 ของเวลาทั้งหมด กรณีนิสิตมีเหตุจาํ เป็ นจนขาดการฝึ กงานต้ อง
ปฏิบัติตามระเบียบการลาอย่างเคร่ งครัด และต้ องฝึ กปฏิบัติงานทดแทนจนครบเวลาฝึ กงานทั้งหมด
ทั้งนี้ให้ ผ้ ูประสานงานวิชารายงานต่อหัวหน้ าสาขากาพบําบัด คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัย
ศรี
นครินทรวิโรฒ
2. การประเมินใช้ แบบประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก วิชาคลินิกกายภาพบําบัด 1 ได้ แก่ แบบประเมิน
การปฏิบัติงานทางคลินิกสําหรับผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและ
ปอด และ ผู้ป่วยเด็ก
3. ระบบการให้ คะแนนของแต่ละรายวิชาให้ กระทําเป็ นแบบระดับขั้นซึ่งมีความหมาย และระดับขั้น ดังนี้
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หน้า 11

มคอ. 4

ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
I
W

ความหมาย
ดีมาก
ค่อนข้ างดีมาก
ดี
ค่อนข้ างดี
พอใช้
ค่อนข้ างพอใช้
อ่อน
ตก
การประเมินยังไม่สมบูรณ์
งดการเรียนโดยได้ รับอนุมัติ

ระดับคะแนนเฉลีย่
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
55.0-59.9
50.0-54.9
<50
-

ระดับคะแนน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
-

4. นิสิตต้องได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยระดับคะแนนไม่ตํา่ กว่าระดับขั้น “C”
5. กรณีท่นี ิสิตมีคะแนนประเมินรวม 4 สาขา (ระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจ
และปอด และ ผู้ป่วยเด็ก) ได้ ต่าํ กว่าเกรด C นิสติ ต้ องฝึ กปฏิบัติงานเพิ่มในสาขาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
เกรด C (60%) ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์และรับการประเมินใหม่ หากไม่ผ่านการประเมินอีก
ครั้งจะไม่ได้ รับอนุ ญาตให้ ฝึกปฏิบัติการทางคลินิกในสาขาที่ไม่ผ่าน โดยนิสิตอาจได้ รับการพิ จารณา
ให้ ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าคลิ นิ ก กายภาพบํ า บั ด เพิ่ มเติ ม ทั้ ง นี้ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัย ศรีนค
รินทรวิโรฒ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
- ประเมินโดยอาจารย์และอาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
- อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขากายภาพบําบัด
- การประเมินผลการเรียน: ตามแบบประเมินการปฏิบัตงิ านทางคลินิก สําหรับผู้ป่วยทางระบบ
กระดูกและกล้ ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด และ ผู้ป่วยเด็ก สาระในแบบประเมิน
ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ทักษะปฏิบัติการทางคลินิก รวม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 60
ส่วนที่ 2 เจตคติและการสื่อสาร รวม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 80
ส่วนที่ 3 การเขียนรายงาน รวม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่านร้ อยละ 60
การส่งงานเกิน 10 วัน หรือ ไม่ส่งงาน นิสติ ไม่ได้ คะแนนในส่วนนี้
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กิจกรร
มที่

1

ผลการเรียนรู ้

ความรู้
2.2 (2.3,2.4)

วิธีการประเมิน

ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

- ปฏิบัติ/รายงานรายบุคคล
- ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความ
ตลอดการ
เข้ าใจ ความสามารถในการคิด
จัดการ
วิเคราะห์ ในการสัมมนา การ
เรียนการ
อภิปรายหรือการฝึ กปฏิบัติ
สอน
- ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
รวม 80%

1

ปัญญา
3.3,2.2(2.3,3.1,3.4)
ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
6.2,6.4 (6.1,6.3)

1

1

ปฏิบัติ/รายงานรายบุคคล
สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
ปฏิบัติ/รายงานรายบุคคล

ตลอดการ
จัดการ
เรียนการ
สอน
ตลอดการ
จัดการ
เรียนการ
สอน

สังเกต
- พฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่
และที่ได้ รับมอบหมาย
ตลอดการ
จัดการ
- พฤติกรรมการมีส่วนร่วมการ
เรียนการ
แสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรม
สอน
ต่างๆ
คุณธรรมจริยธรรม
1.3,1.4,1.5,1.6(3.1, - พฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่าง
3.3, 3.4)
ฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตลอดการ
- พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
บุคคลและความ
จัดการ
- การมีส่วนร่วมอภิปราย
รับผิดชอบ
เรียนการ
- การนําเสนอหน้ าชั้นเรียนรายงาน
4.1,4.2,4.4 (4.3)
สอน
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตลอดการ
ตัวเลขการสื่อสาร และ - การมีส่วนร่วมอภิปราย
จัดการ
การใช้ เทคโนโลยี - ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
เรียนการ
สารสนเทศ
- การนําเสนอหน้ าชั้นเรียนรายงาน
สอน
5.3 (5.2)
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3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ ยงต่อการประเมินนิสิต
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
ประเมินผลนิสติ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนิสติ
และรายงานผลการฝึ กฯของอาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์เพื่อทําความเข้ าใจในการ
ประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจารณาหา
ข้ อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามจากผูเ้ กีย่ วข้องต่อไปนี้
1.1 นิสติ
จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
1.3 อาจารย์ท่ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามบันทึกผลการดําเนินงานของนิสติ ในแบบฟอร์มรายงาน
ผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อให้ สามารถนําคําแนะนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหาของนิสติ
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
2. กระบวนการประเมินการสอน
- ผลการประเมินของนิสติ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบแประสงค์ท่วี างไว้
3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ จากผลการประเมิน
และข้ อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้ า
ภาควิชาเพื่อทราบ
- นําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้ รอบปี การศึกษาถัดไป
นําแสดงไว้ ในรายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 14

