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รายละเอียดของรายวิชา กบ 471 วิชา คลินิกกายภาพบาบัด 3
สาขากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2563

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 471 วิชา คลินิกกายภาพบาบัด 3
PX 471 Clinical Physical Therapy III
2. จานวนหน่วยกิต
4 (0-16-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบาบัด
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
wassana@g.swu.ac.th
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
อาจารย์ณฐั กาญจน์ รุณรงค์
nuttakarn@g.swu.ac.th
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน–30 ตุลาคม 2563
6. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาล เขตจังหวัดนครนายก
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้ เคียง
7. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 เมษายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
ฝึ กทักษะทางกายภาพบาบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง
กายภาพบาบัด โดยเน้ นการระบุและวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาเป็ นหลัก เลือกวิธรี ักษาและปฏิบัติด้วย
ความรับผิดชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทกั ษะพื้นฐานในการให้ คาปรึกษา เขียนรายงาน
และนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ
วัตถุประสงค์จาเพาะของรายวิชา
1. อธิบายสภาพของผู้ป่วย และความผิดปกติของผู้ป่วยที่ซับซ้ อนได้
2. ซักประวัติ รวบรวมข้ อมูลที่มีความสาคัญ ได้ อย่างมีทกั ษะ ถูกต้ อง ครบถ้ วน
3. ตรวจร่างกาย และประเมินปัญหาของผู้ป่วยที่ซับซ้ อนได้
4. วางแผนการรักษา และเลือกวิธกี ารรักษาได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
5. ให้ การรักษาผู้ป่วยประเภทนี้ได้ อย่างมีทกั ษะถูกต้ อง เหมาะสม ภายใต้ การควบคุมดูแลของ
นักกายภาพบาบัด
6. ประเมินผลการรักษา ความก้ าวหน้ าของการรักษาและเขียนรายงานผู้ป่วย
7. นาเสนอผู้ป่วยในที่ประชุมได้ อย่างถูกต้ อง
8. มีเจตคติท่ดี ตี ่อวิชาชีพกายภาพบาบัด
9. อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เพื่อนนิสติ และอาจารย์
10. สามารถค้ นคว้ าความรู้ โดยอ้ างอิงความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบาบัด หรือการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบาบัด
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรมจริยธรรม

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การ
สือ่ สาร
และการ
ใช้
เทคโนโล
ยี
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      ศสารและ
2. ความรู ้
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3. ทักษะทาง
ปั ญญา

4.
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความ
รับผิดชอบ

การใช้้
เทคโนโลย
้ี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบ ัติง าน และดาเนิน ชีวิต ร่ ว มกับ ผู้ อื่ น ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู ค้ วามเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้ นฐานที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบาบัด
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่ น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปั ญหาจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานใน
วิชาชีพกายภาพบาบัด
5. ส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วย/ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้ และเข้ าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีการวิ เคราะห์ ประเด็นปั ญ หาจริ ยธรรมในการดารง
ชี พและการปฏิบั ติ งานในวิชาชีพ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการฝี กปฏิบัติงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ กายภาพบาบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้
เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพที่นาไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. มีความรู้ด้านระบบสุขภาพกฎหมาย ความรู้ด้านการจัดการ และการบริหารงานเบื้องต้ นของ
ระบบการบริการกายภาพบาบัด
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5. ไม่ประเมิน

2.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง
2. การฝึ กปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ในแหล่งฝึ ก และ/หรือชุมชน

2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการตรวจ
ประเมิน รักษาผู้ป่วย
3. ประเมินผลจากการเขียนรายงาน และ/หรือ การอภิปรายกรณีผ้ ูป่วย
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญาเพื่อพัฒนา
ไปสู่ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัย และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ในการ
ทางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพและความรูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบู รณาการความรูใ้ นสาขากายภาพบาบัดกับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ
ที่เกีย่ วข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง
สุขภาพที่เปลีย่ นแปลงไป

3.2 วิธกี ารสอน
1. พัฒนาทักษะการประเมินและการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์จริง ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ผ้ ู
ควบคุ ม การฝึ กปฏิบั ติ ง านทางคลิ นิ ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ท่ีป ลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพในการ
ให้ บริการทางกายภาพบาบัด
2. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วย
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2. ประเมินการสอบทางคลินิก
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิ น้ าที่ และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง
ในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม โดย
กาหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงาน และ
ผูบ้ งั คับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผู้ นาและสมาชิกในทีมสุขภาพ ในบริ บทหรื อสถานการณ์ท่ี
แตกต่าง กัน
4. มีความรับผิดชอบต่ อหน้าที่ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนาไปสู่การฝึ กสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาบัดและขณะสอบทางคลินิก
รวมถึงการฝึ กปฏิบัติงานในชุมชน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษา และทาความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้ อมูล
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของการนาเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
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1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนาไปสู่ การฝึ กที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่าน Website
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาบัดและขณะสอบ
2. ประเมินจากการนาเสนอรายงานที่ให้ นิสติ ค้ นคว้ า
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้องกัน บาบัด รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ ช้บริการตามข้อกาหนดสภา
กายภาพบาบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบาบัด และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง รวมทั้งการใช้ เหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสือ่ สารความรูด้ า้ นกายภาพบาบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด 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
3. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้ านกายภาพบาบัด ใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
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1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาบัดแก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย
2. ไม่ประเมิน
3.ประเมินจากการให้ ความรู้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่ม
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะทางกายภาพบาบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง
กายภาพบาบัด โดยเน้ นการระบุ และวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาเป็ นหลัก เลือกวิธีรักษาและ
ปฏิบั ติ ด้ วยความรั บ ผิด ชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พ เรี ยนรู้ทักษะพื้นฐานในการให้
คาปรึกษา เขียนรายงาน และนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ

2. กิจกรรมของนิสิต
2.1 เรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดในการซักประวัติและตรวจประเมิน รวมทั้งการ

ใช้ เ หตุ ผ ลทางคลิ นิ ก (clinical reasoning) ในคลิ นิ ก โรงพยาบาลและชุ ม ชนที่เ ป็ นสถานที่ ฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
2.2 เรียนรู้และฝึ กทักษะการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาบัดแก่ประชาชนได้ อย่างเหมาะสม
2.3 ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัด ด้ วยคุ ณธรรม จริ ยธรรม เคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัดและสิทธิผ้ ูป่วย
2.4 เรียนรู้ระบบงานและบทบาทงานกายภาพบาบัดในหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติ
2.5 ระยะเวลาการฝึ กปฏิบัติวิชาคลินิกกายภาพบาบัด 3
ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน–30 ตุลาคม 2563

3. รายงานหรืองานที่นิสิตได้รบั มอบมาย
รายงานหรืองานที่ได้รบั มอบหมาย

กาหนดส่ง

รายงานการซักประวัติและตรวจร่างกาย

ภายใน 3 วัน ของการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก

ผลการวิเคราะห์ปัญหา

ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ตามระยะเวลาที่
มอบหมายงาน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกของนิสิต
-

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้ องในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ทั้งที่ปรึกษาการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ให้ นิสติ
นาเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีได้ รับจากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนิสติ ที่ไปฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
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อาจารย์ช้ ีนาให้ เห็นถึงความสาคัญและผลกระทบต่อพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทางานในอนาคต
การนาผลการประเมินนิสิตฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก มานาเสนออภิปราย เพื่อเป็ นแนวทางในการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกต่อรุ่นต่อไป

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
-

จัดโปรแกรม ตารางการฝึ ก และ/หรือฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ร่วมกับอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
แนะนานิสติ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้ อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรือที่ต้องทางานร่วมกัน
ประเมินผลการทางานของนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก รายงานผลต่ออาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
ให้ ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของนิสติ ต่ออาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
ให้ คาแนะนา (Formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสม่าเสมอ

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผูป้ ระสานงานรายวิชา
-

ประสานและร่วมวางแผนการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกกับอาจารย์ท่ปี ระจาในคลินิก โรงพยาบาล
สังเกตการณ์การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติ ในคลินิกและโรงพยาบาล
ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
- จัดปฐมนิเทศแนะนานิสติ ก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก พร้ อมแจกคู่มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- จัดช่องทางและเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน รับแจ้ งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่ วยเหลือ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ และไปรษณีย์อเิ ล็ทรอนิกส์
- อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา สอน แนะนา ประเมินผลและให้ ข้อมูลป้ อนกลับเพื่อให้ นิสิตได้ พัฒนา
ทักษะให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาการปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการฝึ กปฏิบัติงาน

8. สิง่ อานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตอ้ งการจากสถานที่ทีจ่ ดั ประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
- สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ท่ต
ี ิดต่อได้ ตามความจาเป็ น
- แหล่งข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
- อาจารย์ผ้ ูดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยให้ คาแนะนา
- สวัสดิภาพในการฝึ กปฏิบัติงาน
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสิตฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมี
ความพร้ อมดังนี้
- เข้ าใจ และสนับสนุนการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามจุดมุ่งหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ งั มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้ อมการทางานที่ดี
- มีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่พ
ี ร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ ปัญหาตามโจทย์
- สามารถจัดอาจารย์ท่ด
ี ูแลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกได้
- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนิสต
ิ ในระยะเวลาที่กาหนด
- ยินดี เต็มใจรับนิสต
ิ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 1 เดือน จัดนิสติ ลงฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจ หรือนิสติ อาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกด้ วยตนเอง แต่ต้อง
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝึ กปฏิบัตงิ านทางคลินิก มอบคู่มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ก่อนการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
วิธกี ารประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึ กอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติม
หากต้ องการความสามารถเฉพาะด้ าน เพื่อการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
3. การเตรียมอาจารย์ผูค้ วบคุมการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก /อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ท่ปี รึกษาฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ประสานงานกับโรงพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อขอชื่อ เลข
ใบประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาการมีประสบการณ์ทางคลินิก และนิสติ เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝึ กปฏิบัตงิ าน ผลการเรียนรู้ของนิสติ ที่ต้องการเน้ นในการฝึ กปฏิบัติงาน อันได้ แก่ ทักษะใน
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย เรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่ซับซ้ อน การวางแผนการรักษา การรักษาผู้ป่วย
อย่างถูกต้ องเหมาะสมและเขียนรายงานผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ อง ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสาร
คู่มือการดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานทางคลินิก
4. การเตรียมอาจารย์ในสถานที่ฝึก
จัดประชุมหรือปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานที่ฝึกงานเพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง
จากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก รับทราบถึงวิธกี ารบันทึกผลการทางานของนิสติ มอบเอกสารคู่มือการดูแล
และประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
รายวิชา
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5. การจัดการความเสีย่ ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่ วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนิสิต และก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
- ความเสี่ยงจากสถานที่ต้ ัง สภาพแวดล้ อมในการทางาน การเดินทาง ป้ องกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้ อยที่สดุ
- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทางาน จากการใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้ องกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนาการใช้ อุปกรณ์ การป้ องกันไวรัส อันก่อให้ เกิดความเสียหายต่ อข้ อมูลสถาน
ประกอบการ เน้ นจริยธรรมการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลสถานประกอบการอันเป็ นความลับ และกาหนดให้
นิสติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
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หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้
คุณธรรมจริยธรรม
1.1, 1.3, 1.4,
(1.2, 1.5)

ความรู้
2.2, (2.3, 2.4)

วิธีการประเมิน
ประเมินจากพฤติกรรมตลอด
การฝึ กปฏิบัตงิ าน และการสอบ

ประเมินจากการแสดงความรู้
ระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน การสอบ
และการเขียนรายงาน

ทักษะทางปัญญา
3.2 (3.1,3.3, 3.4 )

ประเมินจากการแสดงความรู้
ระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน การสอบ
และการเขียนรายงาน
ทักษะความสัมพันธ์
ประเมินจากพฤติกรรมตลอด
ระหว่างบุคคลและความ การฝึ กปฏิบัตงิ าน และการสอบ
รับผิดชอบ
4.1, 4.2, 4.4(4.3)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง ประเมินจากการแสดงความรู้
ตัวเลข การสื่อสาร และ ระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน การสอบ
การใช้ เทคโนโลยี
และการเขียนรายงาน
สารสนเทศ
5.3 (5.2)
ทักษะการปฏิบัติทาง
ประเมินจากการแสดงความรู้
วิชาชีพ
ระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน การสอบ
6.1, 6.3, 6.4 (6.2) และการเขียนรายงาน

สัปดาห์ที่ประเมิน

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน
ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

สัดส่วนของการ
ประเมิน
ฝึ กปฏิบัติงาน 3.5%
สอบปฏิบัติงาน 0.75%

ฝึ กปฏิบัติงาน 10.5%
สอบปฏิบัติงาน 4.5%

ฝึ กปฏิบัติงาน 21%
สอบปฏิบัติงาน 9%
ฝึ กปฏิบัติงาน 3.5%
สอบปฏิบัติงาน 0.75%

ฝึ กปฏิบัติงาน 3.5%
สอบปฏิบัติงาน 3%

ฝึ กปฏิบัติงาน 28%
สอบปฏิบัติงาน 12%

- ประเมินผลการฝึ กปฏิบัตงิ านทางคลินิก 70% ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง 30% ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
- การสอบผ่านได้ ต้องได้ รับการประเมินผลได้ คะแนนระดับขั้นไม่ต่ากว่า “C”
(เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสภาวิชาชีพกายภาพบาบัด)
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- ระบบการให้ คะแนน ให้ กระทาเป็ นแบบระดับขั้นซึ่งมีความหมายและระดับขั้น ดังนี้
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
80.00- 100.00
75.00- 79.99
70.00 –74.99
65.00- 69.99
60.00- 64.99
55.00- 59.99
50.00- 54.99
< 50 ตก
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
I

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
คลินิก 3 การประเมินแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่วนที่ 1 การประเมินจากอาจารย์พิเศษซึ่งดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน 70%
ส่วนที่ 2 การสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยกับอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเป็ น นา้ หนัก 30%
ส่วนที่ 2 จะทาการสอบในอาทิตย์ท่ี 7-8 ของการฝึ กปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1 อาจารย์พิเศษ จะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสติ ด้ วยการสังเกต
พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด จะจัดส่งแบบประเมินให้ แต่ละสถานที่ เป็ นแบบประเมินออนไลน์ และประเมินเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการฝึ กปฏิบัติงานคลินิกนั้นๆ จากนั้นอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา สรุปผล
การประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสูตรสาขากายภาพบาบัด
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึ กปฏิบัติงานของนิสติ และเมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการสอบระหว่างการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสูตรสาขา
กายภาพบาบัด
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์เพื่อทาความเข้ าใจในการ
ประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจารณาหา
ข้ อสรุป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
1. กระบวนการประเมินการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกจากผูเ้ กีย่ วข้องต่อไปนี้
1.1 นิสติ
จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
1.3 อาจารย์ท่ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกบันทึกผลการดาเนินงานของนิสติ ในแบบฟอร์มรายงานผล
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อให้ สามารถนาคาแนะนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาของนิสติ

1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
2. กระบวนการประเมินการสอน
- ผลการประเมินของนิสติ
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา
- ทบทวนความรู้ในการตรวจ
ร่างกาย ฝึ กทักษะการรักษาทาง
กายภาพบาบัดให้ มีความชานาญ
มากขึ้น ฝึ กวิเคราะห์ปัญหาให้
ครอบคลุมทุกด้ าน สรุป
วิเคราะห์ และการเชื่อมโยง
ปัญหาให้ มากขึ้น

สิง่ ที่ปรับปรุง

ผูร้ บั ผิดชอบ

- ปฐมนิเทศ แนะนาเรื่องการเตรียม
ความรู้และความพร้ อมของนิสติ ก่อน
ออกฝึ กปฏิบัตงิ าน และวิชา ต่างๆ
เพื่อให้ เน้ นการสรุป วิเคราะห์ และ
กาหนดเป้ าหมายให้ สอดคล้ องกับปัญหา
ให้ มากขึ้น

ผู้ประสานงาน
รายวิชา

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติ จากผลการประเมินและ
ข้ อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้ าสาขา
เพื่อทราบ
- นาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้ รอบปี การศึกษาถัดไป นาแสดงไว้ ในรายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตร

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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