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รายละเอียดของรายวิชา กบ 372 คลินกิ กายภาพบําบัด 2
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2559

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ372 คลินกิ กายภาพบําบัด 2
PX372 Clinical Physical Therapy II
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
jirabhorn@swu.ac.th
อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม
tipawano@swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถานที่ฝึกปฏิบัติงานคลินิก
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 มิถุนายน พ.ศ.2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่ อให้ นิสิตฝึ กปฏิบัติต่อผู้ป่วยภาวะระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก ผู้ป่วยภาวะทางระบบประสาท
ผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอด ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดบัดเพื่อให้ เกิดความคุ้นเคยกับ
ผู้ป่วย เรียนรู้การซักประวัติ การตรวจร่ างกาย และเขียนรายงานผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ อง รวมถึงการศึกษา
เวชระเบียนการเรี ยนรู้ผ้ ูป่วยทางภาวะระบบต่างๆที่ไม่ซับซ้ อนและนําความรู้พ้ ื นฐานมาประยุกต์ใช้ ได้
พอสมควร
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. อธิบายพยาธิสภาพของผู้ป่วย และวิเคราะห์ความผิดปกติของผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้ อนได้ (2.2, 2.3)
2. ซักประวัติ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู ลที่มีความสําคัญจากแหล่ งข้ อมูลที่ไม่ ซับซ้ อนได้ (2.2,
2.3)
3. ตรวจร่างกาย และประเมินปัญหาผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้ อนได้ (2.2, 2.3)
4. คิ ดวิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ นระบบ เพื่ อ วางแผนการรั ก ษา และเลื อ กวิ ธีก ารรั ก ษาเบื้ องต้ น ร่ ว มกั บ
อาจารย์ผ้ ูควบคุมได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม (2.2, 2.3, 4.2)
5. แสดงการรั กษาผู้ป่วยบางประเภท โดยนําความรู้พ้ ืนฐานที่เรี ยนมาประยุกต์ใช้ กับผู้ป่วยภายใต้
การแนะนําของอาจารย์ผ้ ูควบคุมได้ อย่างถูกต้ อง (2.2, 2.3)
6. บอกขอบข่ายงานกายภาพบําบัด ระบบการบริ หารงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนําเสนอกรณี
ผู้ป่วยในที่ประชุมได้ พอสมควร (5.3)
7. มีความรั บผิดชอบต่อตนเอง มีวินัย ซื่ อสัตย์ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศีของความเป็ นมนุ ษย์
(1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.1, 4.4, 6.4)
8. สามารถทํางานเป็ นทีมได้ (4.1)
9. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพทางกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ
ผู้ ป่ วย (6.4)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นิสิตได้ พัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยฝึ กปฏิบัติต่อผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ทาง
กายภาพบําบัดภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดที่ได้ รับการรับรองทางวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสมกับ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบัติ งานและดําเนิ นชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืนในสังคมได้ อย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณวิ ชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
มนุ ษ ยชน สิ ท ธิ เ ด็ก สิ ท ธิ ผ้ ู บริ โ ภค สิ ท ธิ ผ้ ู ป่ วย ตลอดจนสิ ท ธิ ข องผู้ ประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. ไม่ประเมิน
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินยั และซื่อสัตย์
6. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ส่งเสริ มให้ ผ้ ูป่วย/ ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้และเข้ าใจสิทธิของตนเองเพื่ อปกป้ องสิทธิของตนเองที่
จะถูกละเมิด
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างการฝึ กปฏิบัติ
2. ส่งเสริ มให้ มีการพั ฒนาด้ านจิ ตสํานึ กสาธารณะโดยตระหนั กถึ งหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบของ
ตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม ระหว่างการฝึ กปฏิบัตงิ าน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการฝี กปฏิบัติงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกตลอดการการฝี กปฏิบัติงาน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
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นิสิตกายภาพบําบัดได้ รับการพั ฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ ท่ีเป็ นพื้ นฐานของชี วิตและศาสตร์ ของ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้
สามารถบู ร ณาการความรู้ เ พื่ อ ใช้ ในการดู แ ลสุขภาพ ที่นํา ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้ รั บ บริ ก าร โดยกํา หนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การประชุม
ปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาจากการฝึ กงานทางคลินิก นิสติ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบ โดยใช้อ งค์ค วามรู ท้ างวิ ช าชี พและความรู อ้ ื่ น ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
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1. ส่งนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์
ที่แตกตางกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กรและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง
4.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้รับบริการ
ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
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5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งนิสิตฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการ
ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิสิตสามารถให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มี ค วามสามารถในการปฏิบั ติ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด ในการตรวจประเมิ น แก่
ผู้ใช้ บริการ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิ ชาชี พกายภาพบําบัดโดยประยุกต์ใช้ ความรู้ ความ
เข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ได้
อย่ า งเหมาะสม
4. มีค วามสามารถในอย่ า งมี คุณธรรม จริ ยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีข องความเป็ นมนุ ษย์
จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บัด และสิ ท ธิ ผู ป้ ่ วย
5. ไม่ประเมิน
6.2 วิธกี ารสอน
1. ส่ งนิ สิ ต ฝึ กปฏิบั ติทางคลิ นิ ก ที่ค รอบคลุ มการตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย แก่ ผ้ ู รั บ บริ ก าร ด้ ว ย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 6

มคอ. 4

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะทางกายภาพบําบั ด การสร้ างสัมพั นธภาพกับผู้ ป่วย โดยเน้ นการศึ กษาเวชระเบี ยน
และการซั ก ประวั ติ การตรวจประเมิ น ทางกายภาพบํา บั ดเป็ นหลั ก ระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ปั ญ หา วางแผน
การรั กษา รวมทั้งให้ การรักษาเบื้องต้ น เขียนรายงานและนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ไม่ซับซ้ อน
ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
2. กิจกรรมของนิสิต
ฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิกเพื่ อพั ฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชี พในช่ วงระยะเวลาที่
กําหนดอย่ างต่ อเนื่องจนครบหลั กสูตรและ/หรื อตามเวลาการทํางานของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลิ นิก
กํา หนด โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ให้ เ กิดความคุ้ น เคยกับผู้ ป่ วย เรี ยนรู้ ก ารซั ก ประวั ติ ตรวจร่ างกาย และเขียน
รายงานผู้ป่วยประเภทนี้ได้ อย่ างถู กต้ อง การศึกษาเวชระเบียนการเรี ยนรู้ผ้ ูป่วยภาวะทางระบบต่างๆ ที่ไม่
ซับซ้ อน และนําความรู้พ้ ืนฐานมาประยุกต์ใช้ กับผู้ป่วยได้ พอสมควร เรียนรู้ขอบข่ายงานกายภาพบําบัด และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนฝึ กการนําเสนอผู้ป่วยประเภทนี้ในที่ประชุม
3. รายงานหรืองานทีน่ สิ ิตได้รบั มอบหมาย
รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
นําเสนอรายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย

กําหนดส่ง
ตามที่กาํ หนดในวันสอบ
หลังนําเสนอรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
1. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสติ ขณะฝึ กปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่
คณะฯกําหนด
2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกและอาจารย์ประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสติ ขณะสอบปฏิบัติตาม
แบบฟอร์มที่คณะฯกําหนด
3. อาจารย์พิเศษทางคลินิกและอาจารย์ประเมินนิสติ ด้ านการนําเสนอรายงานผู้ป่วยและตรวจ
รายงานตามแบบฟอร์มที่คณะฯกําหนด พร้ อมทั้งส่งคืนรายงานให้ นิสติ รับทราบข้ อบกพร่อง
และนําไปแก้ ไข
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิการทางคลินกิ ดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ
เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสติ
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
3. แนะนํานิสติ แก่บุคลากรต่างๆที่นิสิตต้ องปฏิบัติงานร่ วมอย่างเหมาะสม
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4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสติ ได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะด้ านต่างๆ ของนิสิต และให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์ประจํา
วิชา/อาจารย์นิเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ
ต่างๆเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกและเกณฑ์การประเมิน
2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในหัวข้ อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนิสติ รวมถึงปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสติ
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสติ ได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะด้ านต่างๆ ของนิสิต และให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์พิเศษ
ทางคลินิกเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆของสถาบันและการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะนํา ประเมิ น ผลและให้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลั บ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ พั ฒ นาทัก ษะให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชา
3. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับความต้ องการพัฒนาทักษะของนิสิตของรายวิชา
นี้ จัดอาจารย์ท่ปี รึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญให้ คาํ ปรึกษาแก่นิสติ จาก
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ ไขปัญหาเฉพาะด้ าน
8. สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุ นทีต่ อ้ งการจากสถานทีท่ ีจ่ ัดประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
1. แนะนําห้ องสมุดสําหรับศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2. มีห้องประชุมปรึกษาปั ญหา การวางแผนการรักษา
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบําบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้ องที่เหมาะสมในการศึกษา
และการให้ การรักษา
4. ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนิสติ (ในกรณีท่ตี ้ องการที่พักอาศัย)
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึ ก
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อาจารย์ ผ้ ู ป ระสานงานวิ ช า อาจารย์ และคณะกรรมการหลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ชากายภาพบําบั ด คัดเลื อกที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลิ นิกที่ยินดีรับนิ สิตเพื่ อฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้ อมดังนี้
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสิตฝึ กปฏิบัติงานต้ องมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
ยังไม่หมดอายุ
- มีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัดไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีคุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนดของสภากายภาพบําบัดในเรื่องการรับนิสติ เข้ าฝึ กงาน
- มี ค วามเข้ า ใจและสามารถปฏิ บั ติ ต ามรวมถึ ง สามารถส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การบรรลุ
วัตถุประสงค์การศึกษาในวิชานี้
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้ อมการ
ทํางานที่ดี
- สามารถจัดอาจารย์พ่ีผ้ ูคุมฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิท่เี หมาะสม
ในการดูแลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกในอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ เท่ากับ 1:2
- มีผ้ ูป่วยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลา
ที่กาํ หนด
- ยินดี เต็มใจและพร้ อมที่จะรับนิสติ เข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 2 เดือน
ก่อนการจัดนิสติ ลงฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรืออาจารย์เป็ นผู้กาํ หนดสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานทางคลิ นิกที่มีคุณสมบั ติตรงตามที่สภากายภาพบําบั ดระบุ ไว้ รวมถึงต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ ประสานงานรายวิชา คณาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิ เทศการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก พร้ อมกับมอบคู่มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิก
ก่อนการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ เพื่อชี้แจงวั ตถุ ประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการฝึ ก
ปฏิบัติงาทางคลินิก วิธีการประเมินผล ช่ องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย เพื่อให้ เหมาะสมกับ
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกในแต่ละสถานที่
3. การเตรียมอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อขอชื่อ ตําแหน่ง
ของอาจารย์พิเศษทางคลิ นิก รวมถึงประชุ ม (ปรึ กษา) ร่ วมกันระหว่ างอาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิ ชาอาจารย์พิเศษทางคลินิก และนิสติ ที่จะเข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่
คาดหวังจากการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้ นแนวทางการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลิ นิ ก ช่ อ งทางการ ติ ด ต่ อ กรณี เ หตุ ด่ว น มอบเอกสารคู่ มือ การดู แ ล และแบบประเมิน ผลการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
4. การเตรียมอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อาจารย์ ผ้ ู ป ระสานงานรายวิ ช าติ ด ต่ อ กั บ สถานที่ฝึ กปฏิบั ติง านทางคลิ นิ ก รวมถึ ง ประชุ ม
(ปรึ กษา) ร่ วมกันระหว่ างอาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิ ชา อาจารย์พิเ ศษทางคลิ นิกและนิสิต ที่จะเข้ าฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผล
การเรี ยนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้ น แนวทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ช่ องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน
มอบเอกสารคู่มอื การดูแล และแบบประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
5. การจัดการความเสีย่ ง
- ประสานงานกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้ นิสติ ทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาตลอดการ
ฝึ กงาน
- ติดตามความก้ าวหน้ าระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ฝึ กงานและหาแนวทางแก้ ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยงและนิสติ

หมวดที่ 6 หมวดการประเมินนิสิต
แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม
1.3, 1.4, 1.5,
1.6 (1.1, 1.7,
1.8)

วิธกี ารประเมิน
- ความมีระเบียบวินัยในการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
- การส่งรายงานปฏิบัติการ
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก

สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน
- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

ความรู้
- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
2.2, (2.3, 2.4) คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทาง
ทางคลินิก
คลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

10%

35%
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ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

ทักษะทางปัญญา - ความมีส่วนร่วม แสดงความ
3.3, (3.1, 3.4) คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก
ทักษะ
- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
ความสัมพันธ์ คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ระหว่างบุคคลและ ทางคลินิก
ความรับผิดชอบ - ประเมินการสอบปฏิบัติงานทาง
4.1, 4.2, 4.4, คลินิก
(4.3)
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก
ทักษะการ
- ความมีส่วนร่วม แสดงความ
วิเคราะห์เชิง
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ตัวเลขการสื่อสาร ทางคลินิก
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทาง
และการใช้
คลินิก
เทคโนโลยี
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
สารสนเทศ
5.3, (5.2)
ผู้ป่วยทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก
ทักษะการปฏิบัติ - ความมีส่วนร่วม แสดงความ
ทางวิชาชีพ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
6.4, (6.1, 6.2, ทางคลินิก
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทาง
6.3)
คลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงาน
ผู้ป่วยทางคลินิก
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

- ตลอดการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

25%

10%

10%

10 %
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ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์/หัวข้ อที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผู้ป่วยทางคลินิก

รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลตามการพัฒนาผลการเรียนรูแ้ ละการตัดเกรด
การประเมินผล:
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมิน การบรรลุ ผลการเรี ยนรู้ ของนิ สิตทั้ง 5 ด้ า น โดยให้ ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผล การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
0.0 หมายถึง ต้ องปรับปรุงอย่างยิ่ง
0.4 หมายถึง ต้ องปรับปรุง
0.6 หมายถึง พอใช้
0.8 หมายถึง ดี
1.0 หมายถึง ดีมาก
นิสิต้องได้ ปรับคะแนนประเมินเจตคติ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.8 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม
การประเมินแบ่งออกเป็ น
- ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
75%
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษ)
- ประเมินผลการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
25%
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
(12.5%)
ประเมินโดยอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์
(12.5%)
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
- ผลการฝึ กปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน
อาจารย์ ผ้ ู ฝึ กปฏิบั ติ ง านจะประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและเจตคติ ข องนิ สิ ต ด้ ว ยการสั ง เกต
พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรื อการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สาขากายภาพบําบั ด คณะสหเวช
ศาสตร์ มศวจะจัดส่งแบบประเมินให้ แต่ละสถานที่
- ผลการสอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริ งจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและอาจารย์
จากคณะสหเวชศาสตร์ โดยจะทําการสอบในสัปดาห์ท่ี 3 - 4 ของการฝึ กปฏิบัติงาน
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- อาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิ ชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้ นํ้า หนั ก คะแนนตามข้ อตกลง
ระหว่างอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมินเป็ นสัญลักษณ์
A, B+, B, C+, C, D+, D, E (เกณฑ์ B)
เกรด
ช่วง
คะแนน

A
10080.0

B+
79.975.0

B
C+
C
D+
D
E
74.9- 69.9-65 64.9-60 59.9-55 54.9-50 49.9-0
70.0
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึ กปฏิบัติงานของนิสติ ร่วมกับอาจารย์นิเทศ ระหว่างการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกและเมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการสอบระหว่างการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริงร่วมกับอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์
- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัดของนิสิตร่วมกับอาจารย์นิเทศ นิสิต และ
บุคลากรทางด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
4. ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
- ร่วมประเมินผลกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพื่อประเมิน
วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนําเสนอหัวหน้ าสาขา
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
- หากมีความแตกต่างกันของผลประเมินระหว่างอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์นิเทศ และ
อาจารย์พิเศษทางคลินิก ให้ อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษทางคลินิก และ/
หรือ อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาประชุมหารือกัน โดยเชิญนักกายภาพบําบัดท่านอื่น (ที่มีประสบการณ์
และคุณสมบัติท่เี หมาะสม) ร่วมในการให้ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึ กงานของนิสติ เพื่อหา
ข้ อสรุป

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 13

มคอ. 4

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
1.1 นิสติ
- จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
- ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
1.2 อาจารย์พิเศษทางคลินิก
- ประเมินการทําหน้ าที่ของตนเอง
- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กประสบการณ์ทาง
คลินิกของรายวิชานี้หรือไม่
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
- ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู้มารับ
บริการ
1.3 อาจารย์ท่ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการฝึ กประสบการณ์ทางกายภาพบําบัดสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์รายวิชานี้หรือไม่
- ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู้มารับ
บริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติ ได้ รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินการทําหน้ าที่ของตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
2. กระบวนการประเมินการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

นิ สิ ต มี ค วามรู้ พื้ นฐานของการตรวจ จัดปฐมนิเทศชี้แนะแนว
ร่ า งกายน้ อย และควรมี ก ารแจ้ งข้ อ ทางการปฏิบัติตน แนะนําเรื่อง
ปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน การเตรียมรู้และความพร้ อม
ของนิสติ ก่อนออกฝึ ก
ปฏิบัติงาน

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา/คณะ
-

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
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- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต จากผลการ
ประเมินและ ข้ อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือ
หัวหน้ าภาควิชาเพื่อทราบ
- นําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้ รอบปี การศึกษาถัดไป นําแสดงไว้ ในรายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร
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