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รายละเอียดของรายวิชา กบ 474 คลินกิ กายภาพบําบัด 6
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2562

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 474 คลินิกกายภาพบําบัด 6
PX 474 Clinical Physical Therapy VI
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
weeraya@g.swu.ac.th
อ.พิมพ์พร กล้ วยอ่อน
pimpornkl@g.swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาหลัก
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชารอง

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
ช่วงเวลาการฝึ กปฎิบัติงาน: วันที่ 3-28 กุมภาพันธ์ 2563
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่ม-ี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานคลินิก
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 มิถุนายน พ.ศ.2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ สามารถ
1. อธิบายสภาพของผู้ป่วย และความผิดปกติของผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้ (2.2,2.4,3.3,3.4)
2. ซักประวัติและตรวจประเมินผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
(2.2,2.4,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4)
3. วางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยคิดวิเคราะห์ได้ อย่างเป็ นระบบ
(2.2,2.4,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4)
4. ให้ การรักษาผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ผ้ ูควบคุมได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย
(2.2,2.4,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4)
5. อธิบายการรักษาหรือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโดยใช้ องค์ความรู้อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
อย่างมีเหตุผล (2.2,2.4,3.3,3.4)
6. อธิบายระบบการทํางาน และบทบาทงานกายภาพบําบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2.2,2.4,3.3,3.4)
7. เขียนรายงาน และนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม (5.3)
8. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับให้ สอดคล้ องกับมคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 และเพื่อให้ นิสิตได้ พัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยฝึ กปฏิบัติต่อผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ทางกายภาพบําบัดภายใต้ การควบคุมของ
นักกายภาพบําบัดที่ได้ รับการรับรองทางวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสมกับบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
5. ทักษะ
การ
4. ความสัมพันธ์ วิเคราะห์
6. ทักษะการ
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
2. ความรู้
ปฏิบัติทาง
จริยธรรม
ปัญญา
และ
การสื่อสาร
วิชาชีพ
ความรับผิดชอบ และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4


     



 

 

 

   

 

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อ่ นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้ นฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบําบัด
2. แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์
สุจ ริ ต เสี ยสละ และสามารถจัดการกับปั ญหาคุณธรรม จริ ยธรรม โดยใช้ดุ ลยพินิจ ที่
เหมาะสม
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปั ญหาจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด
5. ส่งเสริมให้ผูป้ ่ วย/ผูใ้ ช้บริการได้รบั รู ้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิพ้ ืนฐานที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัดระหว่างการฝึ กปฏิบัติ
2. ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่ น มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ระหว่างการฝึ กปฎิบัติ
3. ส่งเสริมให้ มีการสร้ างความเข้ าใจแก่ผ้ ูป่วย/ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้ และเข้ าใจสิทธิของตนเองในการรับ
บริการในระหว่างการฝึ กปฎิบัติ
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1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการฝี กปฏิบัติงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกตลอดการการฝี กปฏิบัติงาน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิ สิต กายภาพบํา บั ด ต้ องมีค วามรู้ใ นศาสตร์ ท่ีเ ป็ นพื้ นฐานของชี วิต และศาสตร์ ของวิชาชี พทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต และพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(ความรับผิดชอบรอง)
2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ความรับผิดชอบรอง)
4. มีความรูด้ า้ นระบบสุขภาพกฎหมาย ความรูด้ า้ นการจัดการ และการบริหารงานเบื้ องต้น
ของระบบการบริการกายภาพบําบัด
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การประชุม การ
การสัมมนาปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง
3. สอดแทรกความรู้ด้านระบบสุขภาพกฎหมาย ความรู้ด้านการจัดการ และการบริหารงาน
เบื้องต้ นของระบบการบริการกายภาพบําบัดระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา เพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น (ความรับผิดชอบรอง)
2. ไม่ประเมิน
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3. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์อ ย่ า งเป็ นระบบโดยใช้อ งค์ค วามรู ท้ างวิ ช าชี พ และความรู อ้ ื่ น ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบู รณาการความรู ใ้ นสาขากายภาพบําบัดกับความรู ใ้ นศาสตร์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
บริบททางสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริมให้ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเหมาะสม
3. ส่งเสริมให้ ประยุกต์และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดและความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ในการแก้ ไขปัญหาในผู้ป่วยขณะฝึ กปฎิบัติงาน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองใน
ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผล
การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผูน้ าํ และสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์
ทีแ่ ตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
1. ส่ งนิ สิต ฝึ กปฏิบัติ งานในแหล่ ง ฝึ กงาน และ/หรื อ ชุ ม ชน ให้ มี ป ฏิสัมพั น ธ์กับ ผู้ รับ บริ การ
ผู้ ร่วมงานหรื อบุ คคลภายนอก อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่ า งบุ คคล
สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ในบริบทหรือสถานการณ์ท่แี ตกต่างกัน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปลความหมายและนํา เสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. กิจกรรมในการฝึ กปฎิบัติงานที่อาศัยความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด
การเขียน และสามารถเลือกใช้ รปู แบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงาน/กรณีศึกษาผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ นิสิต มี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ ทักษะทางวิ ชาชี พกายภาพบํา บัด มีคุ ณสมบัติ
เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ท ัก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํา บัด ในการตรวจประเมิ น
วินจิ ฉัย ป้องกัน บําบัด รักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ ช้บริการตามข้อกําหนดสภา
กายภาพบําบัด
2. มีความสามารถในการปฏิ บตั ิ ทกั ษะทางวิชาชี พกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดย
ประยุกต์ใช้ความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การใช้เ หตุ ผ ลทางคลิ นิ ก (clinical reasoning) และหลัก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (evidencebased) ในการปฏิบตั ิงาน
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3. มีความสามารถในการสือ่ สารความรูด้ า้ นกายภาพบําบัดในการดู แลสุขภาพของประชาชน
ได้อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิ
ผูป้ ่ วย
6.2 วิธกี ารสอน
1. ส่ งนิ สิต ฝึ กปฏิบั ติท างคลิ นิ กที่ค รอบคลุ ม การตรวจประเมิน วินิ 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 เหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์
3. ส่งเสริมให้ นิสิตได้ มีการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในช่วงฝึ กปฎิบัติงาน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กพัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจ
ประเมินทางกายภาพบําบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้ นวิธีการรักษาผู้ป่วย
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็ นองค์รวม และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาํ ปรึกษาที่เหมาะสม
กั บ บริ บ ทของผู้ ป่ วย การเขี ย นรายงาน และนํ า เสนอข้ อมู ล ของผู้ ป่ วยภาวะต่ า งๆ เรี ย นรู้ ระบบ
การทํางาน และบทบาทงานกายภาพบําบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยความรับผิดชอบได้ อย่าง
เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. กิจกรรมของนิสิต
ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพในช่ วงระยะเวลาที่
กําหนดอย่ างต่ อเนื่องจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
กําหนด โดยมีวัต ถุ ประสงค์ ให้ เกิดความคุ้ นเคยกับ ผู้ ป่วย เรี ยนรู้การซักประวัติ ตรวจร่ า งกาย ระบุ และ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ นระบบ วางแผนการรักษา ให้ การรักษาและให้ คาํ ปรึกษาที่เหมาะสม เขียนรายงาน
ผู้ป่วยได้ อย่ างถูกต้ อง ตลอดจนนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่ างๆ ในที่ประชุม รวมทั้งเรียนรู้ระบบการ
ทํางาน และบทบาทงานกายภาพบําบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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3. รายงานหรืองานทีน่ สิ ิตได้รบั มอบหมาย
รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กําหนดส่ง

รายงานผู้ป่วย

หลังนําเสนอรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
1. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสติ ขณะฝึ กปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่
คณะฯกําหนด
3. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินนิสติ ด้ านการนําเสนอรายงานผู้ป่วยผ่านรายงานผู้ป่วยที่นิสติ
ได้ รับมอบหมายตามแบบฟอร์ มที่คณะฯกําหนด พร้ อมทั้งส่งคืนรายงานให้ นิสิตรั บทราบ
ข้ อบกพร่องและนําไปแก้ ไข
5. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิการทางคลินกิ ดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับ
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสติ
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
3. แนะนํานิสติ แก่บุคลากรต่างๆที่นิสติ ต้ องปฏิบัติงานร่วมอย่างเหมาะสม
4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ทักษะด้ านต่างๆ ของนิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอย่ าง
ต่อเนื่อง
6. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่ 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 และร่ วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสติ
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสติ ได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทักษะด้ านต่างๆ ของนิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ให้ คาํ ปรึกษาหากมีปัญหาด้ านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษทางคลินิก เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
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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 องการพัฒนาทักษะของนิสติ ของรายวิชา
นี้ จัดอาจารย์ท่ปี รึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญให้ คาํ ปรึกษาแก่นิสติ จาก
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ ไขปัญหาเฉพาะด้ าน
8. สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุ นทีต่ อ้ งการจากสถานทีท่ ีจ่ ดั ประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
1. แนะนําห้ องสมุดสําหรับศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2. มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบําบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้ องที่เหมาะสมในการศึกษา
และการให้ การรักษา
4. ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนิสติ (ในกรณีท่ตี ้ องการที่พักอาศัย)
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึ ก
อาจารย์ผ้ ูประสานงานวิชา อาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด คัดเลือกที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่ยินดีรับนิสิตเพื่อฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม โดยดู
ลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้ อมดังนี้
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
- มีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัดตามข้ อกําหนดของสภากายภาพบําบัด
- มีคุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนดของสภากายภาพบําบัดในเรื่องการรับนิสติ เข้ าฝึ กงาน
- มีความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติ รวมถึงสามารถส่งเสริมให้ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา
ในวิชานี้
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้งั มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ดี
- สามารถจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิท่เี หมาะสมในการดูแลการฝึ กปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- มี ผ้ ู ป่ วยและกรณีศึ ก ษาที่เ หมาะสมทั้ง ระดั บ ความยากและปริ ม าณเหมาะสมในระยะเวลาที่
กําหนด
- ยินดี เต็มใจและพร้ อมที่จะรับนิสติ เข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 2 เดือน ก่อน
การจัดนิสติ ลงฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสติ อาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
ด้ วยตนเองแต่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุข้างต้ น รวมถึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ประสานงาน
รายวิชา คณาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก พร้ อมกับมอบคู่มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
ก่อนการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่ างน้ อย 1 สัปดาห์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการฝึ ก
ปฏิบัติงาทางคลินิก วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย เพื่อให้ เหมาะสมกับ
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกในแต่ละสถานที่
3. การเตรียมอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อขอชื่อ ตําแหน่ ง
ของอาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) ร่ วมกันระหว่ างอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาอาจารย์พิเศษทางคลินิก และนิสติ ที่จะเข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่
คาดหวังจากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้ นแนวทางการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลิ นิ ก ช่ อ งทางการ ติด ต่ อกรณีเหตุ ด่ วน มอบเอกสารคู่ มือการดู แ ล และแบบประเมิน ผลการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก

4. การเตรียมอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
อาจารย์ ผ้ ู ป ระสานงานรายวิ ช าติ ด ต่ อ กับ สถานที่ฝึ กปฏิบั ติ ง านทางคลิ นิ ก รวมถึ ง ประชุ ม
(ปรึกษา) ร่ วมกันระหว่ างอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษทางคลินิกและนิสิต ที่จะเข้ าฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผล
การเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้ น แนวทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ช่ องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน
มอบเอกสารคู่มือการดูแล และแบบประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
5. การจัดการความเสีย่ ง
- ประสานงานกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้ นิสติ ทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาตลอดการ
ฝึ กงาน
- ติดตามความก้ าวหน้ าระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ฝึ กงานและหาแนวทางแก้ ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยงและนิสติ
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หมวดที่ 6 หมวดการประเมินนิสิต
1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน
ที่
- ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับ
คุณธรรมจริยธรรม
มอบหมายตลอดการฝี ก
1
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5
ปฏิบัติงาน
- ประเมินจากพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม การแสดงออกตลอด
การฝี กปฏิบัตงิ าน
- ประเมินการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
- ประเมินผลจากการแสดงความรู้
ความรู้
ความเข้ าใจ การประยุกต์ใช้ ความรู้
1
2.2,2.4
ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
(2.1,2.3)
- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
- ประเมินการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
- ประเมินผลจากความสามารถในการ
ทักษะทางปัญญา
1
คิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ ความรู้
3.3,3.4 (3.1)
ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
ทักษะความสัมพันธ์
- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
ระหว่างบุคคลและความ
1
ปฏิบัตคิ ลินิกทางวิชาชีพ
รับผิดชอบ
กายภาพบําบัดและขณะสอบ
4.1, 4.2, 4.4 (4.3)
- ประเมินจากความสามารถในการ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
สื่อสาร การเขียนรายงานและ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
รูปแบบการนําเสนอกรณีศกึ ษา
1
การใช้ เทคโนโลยี
ผู้ป่วย
สารสนเทศ
5.3 (5.2)
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สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมิน*

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

10%

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

20%

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

25%

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

10%

-สัปดาห์ท่ี 3,
4 หรือตามที่
ได้ รับ
มอบหมาย

5%
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1

ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
6.1,6.2,6.3,6.4

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
ปฏิบัตคิ ลินิกทางวิชาชีพ
- ประเมินทักษะในการให้ การรักษา
ผู้ป่วยตลอดการฝึ กงาน

ตลอดการฝี ก
ปฏิบัติงาน

30%

หลักเกณฑ์การประเมิน
ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
100 %
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
- ผลการฝึ กปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน
อาจารย์ ผ้ ู ฝึ กปฏิบั ติ ง านจะประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะและเจตคติ ข องนิ สิต ด้ ว ยการสัง เกต
พฤติ ก รรม การตรวจรายงาน หรื อ การทดสอบตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ สาขากายภาพบํา บั ด คณะ
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดส่งแบบประเมินให้ แต่ละสถานที่
- อาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้ นํ้าหนั กคะแนนตามข้ อตกลง
ระหว่างอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมินเป็ นสัญลักษณ์
A, B+, B, C+, C, D+, D, E
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
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ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หน้า 12

มคอ. 4

3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ต่อการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึ กปฏิบัติงานของนิสติ ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
และเมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
- ประเมินผลรายงานผู้ป่วยที่นิสติ ได้ รับมอบหมาย
- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัดของนิสติ ร่วมกับอาจารย์นิเทศ นิสติ และ
บุคลากรทางด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
- ให้ คาํ แนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ ภายหลัง
การฝึ กปฏิบัตงิ านในผู้ป่วยแต่ละครั้ง
4. ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
- ให้ คาํ ปรึกษาหากมีปัญหาด้ านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพื่อ
ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนําเสนอหัวหน้ าสาขา
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต่าง
- หากมีความแตกต่างกันของผลประเมินระหว่างอาจารย์พิเศษทางคลินิก ให้ อาจารย์พิเศษทาง
คลินิก และ/หรือ อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาประชุมหารือกัน โดยเชิญนักกายภาพบําบัดท่านอื่น (ที่มี
ประสบการณ์ และคุณสมบัติท่เี หมาะสม) ร่วมในการให้ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึ กงาน
ของนิสติ เพื่อหาข้ อสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึ กประสบการณ์ทางคลินกิ
1.1 นิสติ
- จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
- ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
1.2 อาจารย์พิเศษทางคลินิก
- ประเมินการทําหน้ าที่ของตนเอง
- ประเมินสมรรถนะของนิสติ ในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กประสบการณ์ทาง
คลินิกของรายวิชานี้หรือไม่
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
- ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู้มารับ
บริการ
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1.3 อาจารย์ท่ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
- ประเมินสมรรถนะของนิสติ ในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการฝึ กประสบการณ์ทางกายภาพบําบัดสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์รายวิชานี้หรือไม่
- ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่ วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู้มารับ
บริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติ ได้ รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินการทําหน้ าที่ของตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษา/อาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าการฝึ กประสบการณ์ ท างกายภาพบํา บั ด
ประมวลผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตจากผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากนิสิต จาก
อาจารย์พิเศษทางคลินิก และจากอาจารย์ท่ปี รึกษา/อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาการฝึ กประสบการณ์ทาง
กายภาพบําบัดเฉพาะเรื่อง รายงานต่ ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้ า
สาขาวิชา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

ไม่มี

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา
ไม่มี

- เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่ วมพิจารณานําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้
รอบปี การศึกษาถัดไป
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