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รายละเอียดของรายวิชา กบ 372 คลินิกกายภาพบาบัด 2
สาขากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2563
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 372 คลินิกกายภาพบาบัด 2
PX 372 Clinical Physical Therapy II
2. จานวนหน่วยกิต
4 (0-16-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบาบัด
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบาบัด
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข peeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (หลัก)
อาจารย์ พิมพ์พร กล้ วยอ่อน
pimpornkl@g.swu.ac.th อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา (รอง)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : ช่วงที่ 1 วันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงที่ 2 วันที่ 1-30 มีนาคม 2564
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานที่เรียน
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานคลินิก
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 พฤษภาคม 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสิต ฝึ กทักษะทางกายภาพบาบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้ นการศึกษาเวช
ระเบียน และการซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบาบัดเป็ นหลัก ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา วาง
แผนการรักษา รวมทั้งให้ การรักษาเบื้องต้ น เขียนรายงานและนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ด้ วยความ
รับผิดชอบได้ อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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วัตถุประสงค์จาเพาะของรายวิชา
1. อธิบายพยาธิสภาพของผู้ป่วย และวิเคราะห์ความผิดปกติของผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้ อนได้ (2.2, 3.3)
2. ซักประวัติ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสาคัญจากแหล่งข้ อมูลที่ไม่ซับซ้ อนได้ (2.2, 3.3)
3. ตรวจร่างกาย และประเมินปัญหาผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้ อนได้ (2.2, 3.3)
4. คิดวิเคราะห์อย่ างเป็ นระบบ เพื่อ วางแผนการรักษา และเลือกวิธีการรักษาเบื้องต้ นร่ วมกับ
อาจารย์ผ้ ูควบคุมได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม (2.2, 3.3, 4.2)
5. แสดงการรักษาผู้ป่วยบางประเภท โดยนาความรู้พ้ ืนฐานที่เรียนมาประยุกต์ใช้ กบั ผู้ป่วยภายใต้
การแนะนาของอาจารย์ผ้ ูควบคุมได้ อย่างถูกต้ อง (2.2, 3.3)
6. บอกขอบข่ายงานกายภาพบาบัด ระบบการบริหารงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนาเสนอกรณี
ผู้ป่วยในที่ประชุมได้ พอสมควร (5.3)
7. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัย ซื่อสัตย์ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 4.4, 6.4)
8. สามารถทางานเป็ นทีมได้ (4.1)
9. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชี พทางกายภาพบาบัดอย่ างมีคุณธรรม จริ ยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบาบัดและสิทธิผ้ ูป่วย
(6.4)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต

1. คุณธรรมจริยธรรม
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2. ความรู้
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์
4. ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การ 6. ทักษะการปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและการ
ทางวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบัติง านและดาเนิน ชี วิต ร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และ เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด

มคอ.4 กบ372 คลินิกกายภาพบาบัด 2 คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 2

มคอ. 4

2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปั ญหาจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ในวิชาชีพกายภาพบาบัด
5. ส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วย/ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้ และเข้ าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างการฝึ กปฏิบัติ
2. ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสานึกสาธารณะโดยตระหนัก ถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบของ
ตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการฝี กปฏิบัติงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกตลอดการการฝี กปฏิบัติงาน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิสิตกายภาพบาบัดได้ รับการพัฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่ อใช้ ใ นการดู แ ลสุขภาพ ที่น าไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้ รับ บริ การ โดยกาหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยน มีการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม เช่ น การประชุม
ปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
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นิสิตได้ รับการพัฒนาจากการฝึ กงานทางคลินิก นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์อย่ างเป็ นระบบ โดย
กาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบโดยใช้อ งค์ค วามรู ้ท างวิ ช าชี พ และความรู ้อื่ น ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่ างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
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. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสิตได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง โดยกาหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นา และสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
ส่ ง นิ สิ ต ฝึ กปฏิบั ติ ง านในแหล่ ง ฝึ กงาน และ/หรื อ ชุ ม ชน ให้ มี ป ฏิสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร
ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อันจะนาไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาบัดและขณะสอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
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1. ไม่ประเมิน
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่อ สารได้อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพทั้ง ในการพู ด การเขี ย น และสามารถเลื อกใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนาไปสู่ การฝึ กที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาบัดและขณะสอบ
2. ประเมินจากการนาเสนอรายงานผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิสิตสามารถให้ บริ การกับผู้รับบริ การได้ อย่ างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกั น บ าบั ด รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่ ผ้ ู ใ ช้ บริ ก ารตามข้ อก าหนดสภา
กายภาพบาบัด
2. มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด อย่ า งเป็ นองค์ ร วม โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบาบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้
เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการ
ปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบาบัด และสิทธิ
ผูป้ ่ วย
6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผ้ ูรับบริ การ ด้ วยคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด และ
สิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนาเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
6.3 วิธกี ารประเมินผล
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ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาบัดแก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในสิทธิผ้ ูป่วย
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะทางกายภาพบาบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้ นการศึกษาเวชระเบียน และการ
ซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบาบัดเป็ นหลัก ระบุ และวิเคราะห์ ปัญหา วางแผนการรั กษา
รวมทั้งให้ การรักษาเบื้องต้ น เขียนรายงานและนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่ างๆ ด้ วยความรับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. กิจกรรมของนิสิต
ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพในช่วงระยะเวลาที่กาหนด
โดยแบ่ งออกเป็ น 2 ช่ วงอย่ า งต่ อเนื่องจนครบหลักสูตรและ/หรื อตามเวลาการทางานของสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกาหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ เกิดความคุ้นเคยกับผู้ป่วย เรียนรู้การซักประวัติ ตรวจ
ร่ างกาย และเขียนรายงานผู้ป่วยได้ อย่ างถูกต้ อง การศึกษาเวชระเบียน การเรียนรู้ผ้ ูป่วยภาวะทางระบบ
ต่ า งๆที่ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น และน าความรู้ พ้ ื นฐานมาประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ ผู้ ป่ วยได้ พ อสมควร เรี ย นรู้ ข อบข่ า ยงาน
กายภาพบาบัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนฝึ กการนาเสนอผู้ป่วยในที่ประชุม
3. รายงานหรืองานทีน่ สิ ติ ได้รบั มอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รบั มอบหมาย
นาเสนอรายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย

กาหนดส่ง
ตามที่กาหนดในวันสอบ
หลังนาเสนอรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
1. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสติ ขณะฝึ กปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่
คณะฯกาหนด
2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกและอาจารย์ประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสิตขณะสอบปฏิบัติตาม
แบบฟอร์มที่คณะฯกาหนด
3. อาจารย์พิเศษทางคลินิกและอาจารย์ประเมินนิสิตด้ านการนาเสนอรายงานผู้ป่วยและตรวจ
รายงานตามแบบฟอร์มที่คณะฯกาหนด พร้ อมทั้งส่งคืนรายงานให้ นิสิตรับทราบข้ อบกพร่อง
และนาไปแก้ ไข
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิ บตั ิการทางคลินิกดู แล
กิจกรรมในภาคสนาม
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนา เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับ
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. ให้ คาแนะนา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสิต
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
3. แนะนานิสติ แก่บุคลากรต่างๆที่นิสติ ต้ องปฏิบัติงานร่วมอย่างเหมาะสม
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4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะด้ านต่างๆ ของนิสติ และให้ คาปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์ประจา
วิชา/อาจารย์นิเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
6. ให้ การแนะนา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสม่าเสมอ
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ
ต่างๆเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกและเกณฑ์การประเมิน
2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในหัวข้ อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนิสติ รวมถึงปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ให้ คาแนะนา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสิต
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะด้ านต่างๆ ของนิสติ และให้ คาปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ร่วมประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์พิเศษ
ทางคลินิกเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆของสถาบันและการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะน า ประเมิ น ผลและให้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลั บ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ พั ฒ นาทั ก ษะให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สัปดาห์หลังการฝึ กปฏิบัติงาน
3. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับความต้ องการพัฒนาทักษะของนิสติ ของรายวิชานี้
จัดอาจารย์ท่ปี รึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญให้ คาปรึกษาแก่นิสติ จากการ
ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ ไขปัญหาเฉพาะด้ าน
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุ นที่ตอ้ งการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานที่ฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินิก
1. แนะนาห้ องสมุดสาหรับศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2. มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบาบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้ องที่เหมาะสมในการศึกษา
และการให้ การรักษา
4. ประสาน/สารวจที่พักสาหรับนิสติ (ในกรณีท่ตี ้ องการที่พักอาศัย)
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา อาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบาบัด คัดเลือกที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่ยินดีรับนิสิตเพื่อฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม โดยดู
ลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้ อมดังนี้
 อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสิตฝึ กปฏิบัติงานต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ที่ยังไม่
หมดอายุ
 มีประสบการณ์การทางานในวิชาชีพกายภาพบาบัดไม่น้อยกว่า 2 ปี
 มีคุณสมบัติตรงตามข้ อกาหนดของสภากายภาพบาบัดในเรื่องการรับนิสติ เข้ าฝึ กงาน
 มีความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถส่งเสริมให้ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์
การศึกษาในวิชานี้
 มีความปลอดภัยของสถานที่ต้งั มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้ อมการทางานที่ดี
 สามารถจัดอาจารย์ผ้ ูคุมฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิท่เี หมาะสมในการ
ดูแลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกในอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ เท่ากับ 1:2
 มีผ้ ูป่วยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลาที่กาหนด
 ยินดี เต็มใจและพร้ อมที่จะรับนิสติ เข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 2 เดือน ก่อนการ
จัดนิสิตลงฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิ กตามความสมัครใจหรืออาจารย์เป็ นผู้กาหนดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สภากายภาพบาบัดระบุไว้ รวมถึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ประสานงาน
รายวิชา คณาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก พร้ อมกับมอบคู่มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกก่อนการ
ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก การแต่งกาย วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน การขอความช่วยเหลือ ความ
ปลอดภัยในด้ านต่างๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกในแต่ละสถานที่
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อขอชื่อ ตาแหน่งของ
อาจารย์พิเศษทางคลินิก พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา-อาจารย์พิเศษทางคลินิก และนิสิต ที่จะเข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิต ที่
ต้ องการเน้ นแนวทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการ
ดูแล และแบบประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
4. การเตรียมอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินิก
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา)
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษทางคลินิกและนิสิต ที่จะเข้ าฝึ กปฏิบัติงานทาง
คลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของ
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นิสติ ที่ต้องการเน้ นแนวทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือ
การดูแล และแบบประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
5. การจัดการความเสีย่ ง
 อาจารย์ผ้ ูประสานงานติดต่อประสานงานกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกอย่างต่อเนื่อง
 อาจารย์ผ้ ูประสานงานจัดให้ นิสติ ทราบถึงช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาตลอด
การฝึ กงาน
 อาจารย์ผ้ ูประสานงานติดตามความก้ าวหน้ าระหว่ างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่ อรั บทราบ
ปั ญหา อุปสรรคในการฝึ กงานและหาแนวทางแก้ ไขร่ วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์ พิเศษ
ทางคลินิกและนิสติ
หมวดที่ 6 หมวดการประเมินนิสิต
แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

1, 2

ผลการเรียนรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

1.3, 1.4 (1.1,

1.2, 1.5)


1, 2

ความรู้
2.2, (2.3)






1, 2

สัปดาห์/หัวข้ อที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การประเมิน*
ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในการฝึ ก  ตลอดการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
ปฏิบัติงานทาง
คลินิก
10%
การส่งรายงานปฏิบัติการ
การน าเสนอรายงานผู้ ป่ วยทาง  สอบปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
คลินิก
ความมี ส่ ว นร่ ว ม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
 ตลอดการฝึ ก
ทางคลินิก
ปฏิบัติงานทาง
การสอบปฏิบัติงานทางคลินิก
คลินิก
35%
การน าเสนอรายงานผู้ ป่ วยทาง
 สอบปฏิบัติงาน
คลินิก
ทางคลินิก
การเขียนนาเสนอรายงานผู้ป่วย
ทางคลินิก
ความมี ส่ ว นร่ ว ม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
 ตลอดการฝึ ก
ทางคลินิก
ปฏิบัติงานทาง
การสอบปฏิบัติงานทางคลินิก
คลินิก
25%
การน าเสนอรายงานผู้ ป่ วยทาง
 สอบปฏิบัติงาน
คลินิก
ทางคลินิก
การเขียนนาเสนอรายงานผู้ป่วย
ทางคลินิก
วิธกี ารประเมิน

ทักษะทางปัญญา 
3.3, (3.1, 3.4) 
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กิจกรรม

1, 2

1, 2

1, 2

ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

 ความมี ส่ ว นร่ ว ม แสดงความ
ทักษะ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์
ทางคลินิก
ระหว่างบุคคล
 การสอบปฏิบัติงานทางคลินิก
และความ
 การน าเสนอรายงานผู้ ป่ วยทาง
รับผิดชอบ
คลินิก
4.1, 4.2, 4.4,
 การเขียนนาเสนอรายงานผู้ป่วย
(4.3)
ทางคลินิก
 ความมี ส่ ว นร่ ว ม แสดงความ
ทักษะการ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
วิเคราะห์เชิง
ทางคลินิก
ตัวเลขการสื่อสาร
 การสอบปฏิบัติงานทางคลินิก
และการใช้
 การน าเสนอรายงานผู้ ป่ วยทาง
เทคโนโลยี
คลินิก
สารสนเทศ
 การเขียนนาเสนอรายงานผู้ป่วย
5.3, (5.2)
ทางคลินิก
 ความมี ส่ ว นร่ ว ม แสดงความ
คิดเห็นระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
 การสอบปฏิบัติงานทางคลินิก
6.4, (6.1, 6.2,  การน าเสนอรายงานผู้ ป่ วยทาง
6.3)
คลินิก
 การเขียนนาเสนอรายงานผู้ป่วย
ทางคลินิก

สัปดาห์/หัวข้ อที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การประเมิน*
 ตลอดการฝึ ก
ปฏิบัติงานทาง
คลินิก
 สอบปฏิบัติงาน
ทางคลินิก

10%

 ตลอดการฝึ ก
ปฏิบัติงานทาง
คลินิก
 สอบปฏิบัติงาน
ทางคลินิก

10%

 ตลอดการฝึ ก
ปฏิบัติงานทาง
คลินิก
 สอบปฏิบัติงาน
ทางคลินิก

10 %

รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลตามการพัฒนาผลการเรียนรูแ้ ละการตัดเกรด
การประเมินผล:
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
ช่วงที่ 1
- ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษ)
- ประเมินผลการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
อาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์จากคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ช่วงที่ 2
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- ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษ)
75%
- ประเมินผลการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษ) หรือ 25%
อาจารย์จากคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รวม ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2

100%

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
 ผลการฝึ กปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน
อาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติของนิสิต ด้ วยการ
สังเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด มศว จะจัดส่งแบบประเมินในรูปแบบ online ให้ แต่ละสถานที่
 ผลการสอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและ/หรือ
อาจารย์จากคณะกายภาพบาบัด โดยจะทาการสอบในสัปดาห์ท่ี 3 - 4 ของการฝึ กปฏิบัติงานในแต่
ละช่วง
 อาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้ น้า หนักคะแนนตามข้ อตกลง
ระหว่างอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและอาจารย์ของคณะ ผลรวมของคะแนนทั้งสองช่วงของ
การฝึ กงานจะถูกนามาคิดเป็ นค่าเฉลี่ย จากนั้นจะนามาสรุปและประเมินเป็ นสัญลักษณ์ A, B+, B,
C+, C, D+, D, E โดยมีเกณฑ์ระดับขั้นคะแนน ดังนี้
A
B+
B
C+
C
D+
D
100-80.0 79.9-75.0 74.9-70.0 69.9-65 64.9-60 59.9-55 54.9-50
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

E
49.9-0

ดีมาก
ค่อนข้ างดีมาก
ดี
ค่อนข้ างดี
พอใช้
ค่อนข้ างพอใช้
อ่อน
ตก

3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต
 ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึ กปฏิบัติงานของนิสติ ร่วมกับอาจารย์ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลินิกและเมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
 ประเมินผลการสอบระหว่างการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริงร่วมกับอาจารย์
 ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบาบัดของนิสติ ร่วมกับอาจารย์และนิสติ

4. ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
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ร่ วมประเมินผลกับอาจารย์และอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพื่อประเมิน วิเคราะห์
วิพากษ์ ตัดเกรด และนาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
หากมีความแตกต่างกันของผลประเมินระหว่างอาจารย์ และอาจารย์พิเศษทางคลินิก ให้ อาจารย์
และอาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาประชุมหารือกัน โดยเชิญ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ร่วมในการให้ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึ กงานของนิสติ เพื่อหาข้ อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
1.1 นิสติ
 จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
1.2 อาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
 ประเมิ น สมรรถนะของนิ สิ ต ในภาพรวมว่ า สามารถบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกและการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
 ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จานวนและความเหมาะสม
ของผู้มารับบริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติ ได้ รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการ
ทางกายภาพบาบัด
 ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
1.3 อาจารย์
 ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าสามารถบรรลุตามวั ตถุประสงค์การฝึ กปฏิบัติงาน
ด้ านการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
 ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จานวนและความเหมาะสม
ของผู้มารับบริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติ ได้ รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการ
ทางกายภาพบาบัด
 ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินรายวิชา
-

การดาเนินการปรับปรุง
-

ความต้องการการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา/คณะ
-
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