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รายละเอียดของรายวิชา กบ 473 วิชา คลินิกกายภาพบาบัด 5
สาขากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2563

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 473 วิชา คลินิกกายภาพบาบัด 5
PX 473 Clinical Physical Therapy V
2. จานวนหน่วยกิต
2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบาบัด
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th
pimpornkl@g.swu.ac.th
อาจารย์ พิมพ์พร กล้ วยอ่อน

อาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรายวิชาหลัก
อาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรายวิชารอง

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
ช่วงเวลาการฝึ กปฏิบัติงาน 4- 29 มกราคม 2564
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) - ไม่ม-ี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) - ไม่มี8. สถานที่เรียน
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานคลินิก
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
7 เมษายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่ อให้ นิ สิตได้ ฝึกพั ฒ นาทักษะทางกายภาพบ าบัด การสร้ างสัมพั น ธภาพกับ ผู้ป่ วย การซักประวัติ
ตรวจประเมินทางกายภาพบาบัด ระบุ และวิเคราะห์ ปั ญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้ นวิธีการรักษาผู้ป่วย
ที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยเขียน
รายงาน และนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ด้ วยความรับผิดชอบได้ อย่ างเหมาะสมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
วัตถุประสงค์จาเพาะของรายวิชา
1. อธิบายสภาพของผู้ป่วย และความผิดปกติของผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้ (2.2, 2.4, 3.3,3.4)
2. ซักประวัติและตรวจประเมินผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
(2.2,2.3,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4)
3. วางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยคิดวิเคราะห์ได้ อย่างเป็ นระบบ
(2.2,2.3,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4)
4. ให้ การรักษาผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ผ้ คู วบคุมได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย
(2.2,2.3,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4)
5. อธิบายการรักษาหรือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโดยใช้ องค์ความรู้อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ อย่าง
มีเหตุผล (2.2,2.3,3.3,3.4)
6. อธิบายระบบการทางาน และบทบาทงานกายภาพบาบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2.2,2.3,3.3,3.4)
7. เขียนรายงาน และนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆได้ อย่างเหมาะสม (5.3)
8. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบาบัด (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับตามข้ อเสนอแนะและผลการประเมินรายวิชาในปี การศึกษาที่ผ่านมา
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต

1. คุณธรรมจริยธรรม
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2. ความรู ้
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3. ทักษะทางปัญญา

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่อ ให้ สามารถปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตร่ วมกับ ผู้อ่ืนในสังคมได้ อย่ า งราบรื่น และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้ นฐานที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบาบัด
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่
เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ในวิชาชีพกายภาพบาบัด
5. ส่งเสริมให้ผูป้ ่ วย/ผูใ้ ช้บริการได้รบั รู ้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ
งานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ มีการพัฒนาด้ านจิตสานึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
1.1 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกขณะฝึ ก
ปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ
2. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการตรงต่อ
เวลา การส่งงาน การแต่งกาย และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวิชาชีพและสถานที่ฝึกงาน
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2 ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ กายภาพบาบัดได้ รับการพัฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาหนด
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. มีความรูด้ า้ นระบบสุขภาพกฎหมาย ความรูด้ า้ นการจัดการ และการบริหารงานเบื้ องต้น
ของระบบการบริการกายภาพบาบัด
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง
2. การฝึ กปฏิบัติ ในแหล่งฝึ ก และ/หรือชุมชน
3. สอดแทรกความรู้ด้านระบบสุขภาพกฎหมาย ความรู้ด้านการจัดการ และการบริหารงานเบื้องต้ น
ของระบบการบริการกายภาพบาบัดระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากทักษะการฝึ กงาน
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปัญญา เพื่อพัฒนาไปสู่ความ
เป็ นนั ก วิ ช าชี พ ดั ง นั้ น การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ จึ งมุ่ ง เน้ น ให้ นิ สิ ต คิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ า งเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ในการ
ทางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพและความรูอ้ ื่นที่
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เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทาง
กายภาพบาบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบู รณาการความรูใ้ นสาขากายภาพบาบัดกับความรูใ้ นศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
บริบททางสุขภาพที่เปลีย่ นแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงานแ และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
3. ส่งเสริมให้ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเหมาะสม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากทักษะการฝึ กปฏิบัติงาน
2. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่
ได้ รับมอบหมาย
3. ประเมิ น ผลจากการแสดงความรู้ ความเข้ า ใจ ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และ
การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ใ นการตรวจประเมิ น การรั ก ษา เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาผู้ ป่ วย
4. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง โดยกาหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงาน
และ ผูบ้ งั คับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นา และสมาชิกในทีมสุขภาพ ในบริบทหรือ สถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองวิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนาไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาบัดและขณะสอบ
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
นิสติ สามารถศึกษาและทาความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ค้ นคว้ าและนาเสนอได้ เหมาะสม รวมถึงการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มปี ฏิสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนาไปสู่ การฝึ กที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาบัดและขณะสอบ
2. ประเมินจากการนาเสนอรายงานผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ นิ สิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ กายภาพบ าบัด มีคุณ สมบั ติ
เหมาะสมและผ่ านการประเมิ น เพื่ อ รับ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ ป ระกอบวิชาชีพ กายภาพบ าบั ด ที่สามารถ
ให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดในการตรวจประเมิน
วินิจฉัย ป้องกัน บาบัด รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ ช้บริการตามข้อกาหนดส
ภากายภาพบาบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดย
ประยุกต์ใช้ความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาบัด และศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง รวมทั้ง
การใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์
(evidence-based) ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความสามารถในการสือ่ สารความรูด้ า้ นกายภาพบาบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชน
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 6

มคอ. 4

ได้อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบาบัด และสิทธิ
ผูป้ ่ วย
6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบั ติทางคลินิ ก ที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิ จฉัย แก่ผ้ ูรับ บริการ ด้ วยคุณ ธรรม
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด และ
สิทธิผ้ ปู ่ วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนาเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้ านกายภาพบาบัด ใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน
4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผ้ ูป่วยและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด ในช่วงการฝึ กปฏิบัติงาน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาบัดแก่ผ้ รู ับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ปู ่ วย
2. ประเมิน ทักษะการฝึ กปฏิบัติทางคลินิ ก การวิเคราะห์ปั ญ หาและวางแผน การแก้ ไขปั ญ หา
อย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
3. ประเมิ น จากรายงานและการน าเสนอรายงานผู้ ป่ วยที่แ สดงถึ งการวิ เคราะห์ ปั ญ หา และ
วางแผนแก้ ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ์
4. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นาในการปฏิบัติงาน มี
มนุ ษยสัมพั นธ์ท่ีดี สามารถทางานเป็ นทีมร่วมกับ ผู้อ่ืนในการทางานในชุมชนหรือในหน่ วย
บริการสุขภาพ

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กพัฒนาทักษะทางกายภาพบาบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง
กายภาพบาบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้ นวิธกี ารรักษาผู้ป่วย ที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้
ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยเขียนรายงาน และนาเสนอข้ อมูล
ของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ด้ วยความรับผิดชอบได้ อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. กิจกรรมของนิสิต
2.1 ฝึ กปฏิบัติปฏิบัติงานทางคลินิกเพิ่มพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดในการซักประวัติและตรวจ

ประเมิน วิเคราะห์ ปั ญ หา วางแผนการรักษาและให้ การรักษาผู้ป่วยภาวะต่ างๆที่ซับ ซ้ อนในคลินิ ก
โรงพยาบาลและชุ ม ชนที่เป็ นสถานที่ ฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนาม โดยเน้ น วิธีก ารรั ก ษาผู้ ป่ วยที่มี
ประสิทธิภาพแบบเป็ นองค์รวม
2.2 ฝึ กทักษะการสื่อสารการให้ คาปรึกษาด้ านกายภาพบาบัด แก่ประชาชน การเขียนรายงานและนาเสนอ
ข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
2.3 ฝึ กปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัด อย่ างมีมนุ ษยสัมพันธ์ด้วยคุณ ธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศั ก ดิ์ ศ รี ของความเป็ นมนุ ษ ย์ จรรยาบรรณแห่ งวิช าชี พ กายภาพบ าบั ดและสิทธิผ้ ู ป่ วย ภายใต้ การ
ควบคุมของนักกายภาพบาบัด
2.4 เรียนรู้ระบบงานและบทบาทงานกายภาพบาบัดในหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติ

3. รายงานหรืองานที่นิสิตได้รบั มอบมาย
รายงานหรืองานที่ได้รบั มอบหมาย

กาหนดส่ง

ส่งรายงานการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ
ภายใน 3 วัน หลังนาเสนอรายงานผู้ป่วย
วางแผน และวิธกี ารรักษาทางกายภาพบาบัด
นาเสนอรายงานผู้ป่วย (case present) ซึ่งอาจ ตามที่ได้ รับมอบหมายของแต่ละสถานที่ฝึกงาน
รวมถึงงานที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กปฏิบัติงาน
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้สอน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
1. อาจารย์พิ เศษทางคลินิกประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิ สิตขณะฝึ กปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่
คณะฯกาหนด
2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสติ ขณะสอบปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่คณะฯ
กาหนด
3. อาจารย์ พิ เศษทางคลิ นิ ก ประเมิ น นิ สิต ด้ า นการน าเสนอรายงานผู้ ป่ วยและตรวจรายงานตาม
แบบฟอร์มที่คณะฯกาหนด พร้ อมทั้งส่งคืนรายงานให้ นิสติ รับทราบข้ อบกพร่องและนาไปแก้ ไข
4. อาจารย์พิเศษอาจจัดประชุมเพื่อติดตามผลการประเมินนิสิต ให้ ข้อเสนอแนะเพือให้ นิสิตนาไป
ปรับปรุงพัฒนา
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทงคลินิกในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนา เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการ
ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกแนะนานิสติ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้ อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรือที่ต้องทางานร่วมกัน
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2. ประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิบัติงานของนิสติ ในภาพรวมและ ประเมินโดยการสอบปฏิบัติการฝึ ก
ปฏิบัติวิชาชีพกับผู้ป่วย และรายงานผลต่ออาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา เพื่อการพัฒนาหลักศูตร
และเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
3. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ
ด้ านต่างๆ ของนิสติ และให้ คาปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผูป้ ระสานงานรายวิชา/อาจารย์นิเทศ
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ
เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกและเกณฑ์การประเมิน
2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในหัวข้ อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนิสิต รวมถึงปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ให้ คาแนะน า ดู แ ล และร่ วมคิดวิเคราะห์ ปั ญ หา รวมถึงวางแผนการดูแ ลผู้ป่ วย ในกรณี ท่ีนิ สิต
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ
ด้ านต่างๆ ของนิสติ และให้ คาปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ให้ คาปรึกษาหากมีปัญหาด้ านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษทางคลินิกเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆของสถาบันและการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะนา ประเมินผลและให้ ข้อมูลป้ อนกลับเพื่อให้ นิสิตได้ พัฒนาทักษะให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ของวิชา
3. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับความต้ องการพั ฒนาทักษะของนิสิตของรายวิชานี้ จัด
อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษา อาจารย์พิ เศษทางคลิ นิ ก ตามความเชี่ ย วชาญให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นิ สิต จากการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ ไขปัญหาเฉพาะด้ าน
4. จัดช่องทางและเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน รับแจ้ งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ และไปรษณีย์อเิ ล็ทรอนิกส์
8. สิง่ อานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตอ้ งการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
1.สถานที่สาหรับประชุมปรึกษาปั ญ หา การวางแผนการรักษา หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ตาม
ความจาเป็ น
2.แนะนาแหล่งข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.ประสานงาน/สารวจ เรื่องที่พั กสาหรับ นิสิต กรณ๊นิสิตต้ องการที่พักอาศัยช่ วงฝึ กปฏิบัติงานทาง
คลินิก
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายภาพบ าบั ด ร่ วมกับ อาจารย์ ผ้ ู
ประสานงานรายวิชา พิ จารณาคัดเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิ กที่ยินดีรับนิสิ ตเพื่อฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม และพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ บุคลากร ลักษณะงาน ดังนี้
- อาจารย์ผ้ คู วบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
- อาจารย์ผ้ คู วบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานมีประสบการณ์การทางานในวิชาชีพกายภาพบาบัด
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสิตฝึ กปฏิบัติงานมีคุณสมบัติตรงตามข้ อกาหนดของสภากายภาพบาบัด
ในเรื่องการรับนิสติ เข้ าฝึ กงาน
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสิตฝึ กปฏิบัติงานมีความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถ
ส่งเสริมให้ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาในวิชานี้
- มีความปลอดภั ยของสถานที่ต้ัง มีค วามสะดวกในการเดิน ทางและสภาพแวดล้ อมการ
ทางานที่ดี
- สามารถจั ด อาจารย์ พ่ี เลี้ ยงที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ วุ ฒิ ท่ี เหมาะสมในการดู แ ลการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
- มีผ้ ูป่วยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลาที่
กาหนด
- ยินดี เต็มใจและพร้ อมที่จะรับนิสติ เข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย2เดือนก่อนการ
จัดนิสิตลงฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏิบั ติงานทางคลินิกด้ วย
ตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุข้างต้ นรวมถึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ประสานงานรายวิชา และ
คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
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 กประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกในแต่ละ
สถานที่
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรายวิชา ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตาแหน่งของพนักงานพี่
เลี้ยง ติดต่อพนักงานพี่เลี้ยง และประชุมนิสติ ฝึ กประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่ง
ที่คาดหวัง จากการฝึ กประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสติ ที่ต้องการเน้ น อุปกรณ์
เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ท่จี ะนามาใช้ ในการฝึ กประสบการณ์ แนวทางการฝึ กอบรม หรือการฝึ กใช้ เครื่องมือ ช่อง
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ทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล แบบประเมินการฝึ ก)ฏิบัติงาน และแบบประเมินการ
สอบทางคลินิก
4. การเตรียมอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินิก
อาจารย์ทางคลินิกต้ องมีประสบการณ์ การในวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่ างน้ อย 2 ปี จัดประชุมหรือ
ปรึ ก ษาหารื อ อาจารย์ ใ นสถานที่ ฝึ กงานเพื่ อ ชี้ แจงให้ รั บ ทราบวั ต ถุ ป ระสงค์ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง จากการฝึ ก
ประสบการณ์ ภาคสนาม รับ ทราบถึ งวิธีการบัน ทึกผลการทางานของนิ สิต มอบเอกสารคู่มือการดูแ ล และ
ประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ การปฏิบัติงานทางคลินิก บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบรายวิชา มอบเอกสารคู่มือการดูแลและแบบประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิ กและแบบ
ประเมินการสอบคลินิก
5. การจัดการความเสีย่ ง
- ประสานงานกับอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้ นิสติ ทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรายวิชาตลอดการ
ฝึ กงาน
- ติดตามความก้ าวหน้ าระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการ
ฝึ กงานและหาแนวทางแก้ ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศอาจารย์พ่ีเลี้ยงและนิสติ
- นิสติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
สัปดาห์ที่
ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน
ที่
ประเมิน
- ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับ
มอบหมายตลอดการฝี ก
คุณธรรมจริยธรรม
ตลอดการฝี ก
1,2
ปฏิบัติงาน
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5
ปฏิบัติงาน
- ประเมินจากพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม การแสดงออกตลอด
การฝี กปฏิบัติงาน
- ประเมินจากทักษะการฝึ กปฏิบัติงาน
- ประเมินผลจากการแสดงความรู้
ความรู้
ตลอดการฝี ก
1,2
ความเข้ าใจ การประยุกต์ใช้ ความรู้
(2.1),2.2 (2.3),2.4
ปฏิบัติงาน
ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
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1,2

1,2

1,2

1,2

ทักษะทางปัญญา
3.3,3.4
(3.1)

- ประเมินจากทักษะการฝึ กปฏิบัติงาน
- ประเมินผลจากความสามารถในการ
ตลอดการฝี ก
คิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ ความรู้
ปฏิบัติงาน
ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ - ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
รับผิดชอบ
ปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพ
4.1,4.2,4.4
กายภาพบาบัด
(4.3)
- ประเมินจากความสามารถในการ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
สื่อสารการเขียนรายงานและ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
รูปแบบการนาเสนอกรณีศึกษา
การใช้ เทคโนโลยี
ผู้ป่วย
สารสนเทศ
5.3 (5.2)

ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
6.1,6.2,6.3,6.4

25%

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

10%

-สัปดาห์ท่ี 3,
4 หรือตามที่
ได้ รับ
มอบหมาย

5%

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
ปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพ
ตลอดการฝี ก
- ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงาน
ในการให้ การรักษาผู้ป่วยตลอดการ
ฝึ กงาน

30%

หลักเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมที่ 1- ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
70%
กิจกรรมที่ 2-ประเมินผลจากการสอบทางคลินิก
30%
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูควบคุมการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก(อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
-ผลการฝึ กปฏิบัติงานและการสอบทางคลินิ กจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกซึ่งดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน อาจารย์ผ้ ฝู ึ กปฏิบัติงานจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจต
คติของนิสิต ด้ วยการสังเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้
สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดส่งแบบประเมินให้
แต่ละสถานที่
- อาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้ นา้ หนักคะแนนตามข้ อตกลง
ระหว่ างอาจารย์ผ้ ู ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิ ก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมิ น เป็ น
สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, E
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ระดับคะแนน
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

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

โดยคะแนนรวมของนิสิตต้องได้อย่างน้อยเกรด C จึ งจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึ กปฏิบัติงานของนิสติ ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกและเมื่อ
สิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบาบัดของนิสติ ร่วมกับอาจารย์นิเทศ นิสติ และ
บุคลากรทางด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผูป้ ระสานงานรายวิชาต่อการประเมินนิสิต
- ให้ คาปรึกษาและติดตามผลหากมีปัญหาด้ านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมิน
เพื่อประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกับ อาจารย์ท่ีดูแลการฝึ กประสบการณ์ เพื่อทาความเข้ าใจในการ
ประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจารย์ผ้ ูประสานงานมีการนาเสนอข้ อมูล จากทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องกับนิสติ ปรึกษาหารือ ในคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อให้ ความคิดเห็น และพิจารณาหาข้ อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิกจากผูเ้ กีย่ วข้องต่อไปนี้
1.1 นิสติ
-จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
-ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามผลการเรียนรู้
1.2 อาจารย์พิเศษทางคลินิก
-อาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามบันทึกผลการดาเนินงานของนิสติ ในแบบฟอร์มรายงาน
ผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม และบันทึกผลการสอบในแบบประเมินการสอบทางคลินิก เพื่อให้
สามารถนาคาแนะนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาของนิสติ
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-ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก เกี่ยวกับความพร้ อมของสถานที่ฝึก การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การฝึ กปฏิบัติงาน การประเมินตนเองของอาจารย์พิเศษ
-ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน
1.3 อาจารย์ผ้ ปู ระสานงานรายวิชา
-ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
-ไม่ม-ี
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ท่ปี รึกษา/อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาการฝึ กประสบการณ์ทางกายภาพบาบัดประมวลผลการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตจากผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากนิสิต จากอาจารย์พิเศษทางคลิ นิก
และจากอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาการฝึ กประสบการณ์ ทางกายภาพบาบัดเฉพาะเรื่อง
รายงานต่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้ าสาขาวิชา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

การดาเนินการปรับปรุง

ไม่มี

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุน
จากสาขาวิชา
ไม่มี

- เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รร่ วมพิ จารณาน าข้ อ เสนอแนะมาปรับ ปรุงส าหรั บ การใช้ ร อบปี
การศึกษาถัดไป
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