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รายละเอียดของรายวิชา กบ 475 คลินกิกายภาพบาํบดั 8 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2561 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 475 คลินิกกายภาพบาํบัด 8 

PX 475 Clinical Physical Therapy VIII 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (0-8-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.วีรยา  ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์ nuttakarn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏบัิติงานคลินิก  

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

12 มิถุนายน พ.ศ.2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติเพ่ิมพูนทกัษะทางกายภาพบาํบัด สร้างสมัพันธภาพกบัผู้ป่วย ซักประวัติ ตรวจประเมิน

ทางกายภาพบําบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่ มี

ประสิทธิภาพ และเป็นองค์รวม และใช้ทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทกัษะการให้คาํปรึกษาที่เหมาะสมกับ

บริบทของผู้ป่วย เขียนรายงานและนําเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ซับซ้อน เรียนรู้บทบาทงาน

กายภาพบาํบัดกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันโดยใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์และปฏบัิติต่อกัน

ด้วยความเอื้ออาทร ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก 

 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. อธบิายสภาพของผู้ป่วย และความผิดปกติของผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้ (2.2,2.3) 

2. ซักประวัติและตรวจประเมินผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

(2.2,2.3,3.1,3.3,3.4,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6) 

3. วางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ (2.2,2.3,3.1,3.3,3.4) 

4. ให้การรักษาผู้ป่วยร่วมกบัอาจารย์ผู้ควบคุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกบับริบทของผู้ป่วย  

(2.2,2.3,3.1,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6) 

5. อธบิายการรักษาหรือการดูแลสขุภาพผู้ป่วยโดยใช้องค์ความรู้อ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ได้

อย่างมีเหตุผล (2.6) 

6. อธบิายระบบการทาํงาน และบทบาทงานกายภาพบาํบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (2.5) 

7. เขียนรายงาน และนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (5.3) 

8. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

ปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทกัษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยฝึกปฏบัิติต่อผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ทาง

กายภาพบาํบัดภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดที่ได้รับการรับรองทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

กบับริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป  
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หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

 

๑. คุณธรรมจรยิธรรม ๒. ความรู 
๓. ทักษะทาง

ปญญา 

๔. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และ ความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะ
การ

วิเคราะหเชงิ
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะการปฏิบตัิ                  
ทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                               

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณ วิชาชีพตลอดจนสทิธิ

มนุษยชน สิทธเิดก็ สทิธผู้ิบริโภค สทิธผู้ิป่วย ตลอดจนสทิธขิองผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด ที่มี

ความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกบัปัญหาจริยธรรม

ในการดาํรงชีพได้ 

3.  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4.  มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5.  มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6.  ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

7.  ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสทิธขิองตนเองเพ่ือปกป้องสิทธขิองตนเองที่

จะถูกละเมิด 

8.  สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างการฝึกปฏบัิติ  

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

ตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสงัคมโดยรวม ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน 
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1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.   ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการฝีกปฏบัิติงาน 

2.   ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกตลอดการการฝีกปฏบัิติงาน 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏิบัติ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ความรับผิดชอบรอง) 

5. มีความรู้ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบ้ืองต้นของระบบการ

บริการกายภาพบาํบัด 

6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้อ้างอิงความรู้เชิง

ประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบาํบัด หรือการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 

7. ไม่ประเมิน 
 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏบัิติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การประชุม การ

การสมัมนาปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง 

3. สอดแทรกความรู้ด้านระบบสุขภาพกฎหมาย ความรู้ด้านการจัดการ และการบริหารงาน

เบ้ืองต้นของระบบการบริการกายภาพบาํบัดระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

3.  ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย  

 

 

 

 

 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 



มคอ. 4 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งนิสติฝึกปฏบัิติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน 

2. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

3. ส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสม 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.   ประเมินภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

3.  ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย  

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

 นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. สามารถทาํงานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั (ความรับผิดชอบรอง) 
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4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร

และสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1.   ส่งนิสิตฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ 

ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.   ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ความรับผิดชอบ

รอง) 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งนิสิตฝึกปฏบัิติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏสิัมพันธก์บั ผู้รับบริการ 

ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล 

  5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

2.  ประเมินจากการนาํเสนอรายงาน/กรณีศึกษาผู้ป่วย 

3.  ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย  
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6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด ที่สามารถให้บริการ

กบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกําหนดสภากายภาพบําบัด หัวข้อ

ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวมโดย

ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical 

reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชนโดย

ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสทิธผู้ิป่วย 

5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํ ในการปฏบัิติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทาํงาน

เป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสขุภาพ 
 

6.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งนิสิตฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 
 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดแก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 
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หมวดที ่4 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ฝึกพัฒนาทกัษะทางกายภาพบาํบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจ

ประเมินทางกายภาพบาํบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ป่วย                            

ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์รวม  และทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ  ทกัษะการให้คาํปรึกษาที่เหมาะสม

กับบริบทของผู้ป่วย การเขียนรายงาน และนํา เสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ เรียนรู้ระบบ                 

การทาํงาน และบทบาทงานกายภาพบาํบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรับผิดชอบได้อย่าง

เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. กิจกรรมของนสิิต 

 ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพในช่วงระยะเวลาที่

กาํหนดอย่างต่อเน่ืองจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทาํงานของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

กาํหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้ป่วย เรียนรู้การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ระบุ และ

วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ วางแผนการรักษา ให้การรักษาและให้คาํปรึกษาที่เหมาะสม เขียนรายงาน

ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนําเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ในที่ประชุม รวมทั้งเรียนรู้ระบบการ

ทาํงาน และบทบาทงานกายภาพบาํบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

3. รายงานหรืองานทีน่สิิตไดร้บัมอบหมาย 

รายงานหรืองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย กําหนดส่ง 

รายงานผู้ป่วย หลังนาํเสนอรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนสิิต 

1.   อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทกัษะด้านต่างๆของนิสติขณะฝึกปฏบัิติงานตามแบบฟอร์มที่

คณะฯกาํหนด 

3.   อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินนิสิตด้านการนาํเสนอรายงานผู้ป่วยผ่านรายงานผู้ป่วยที่นิสิต

ได้รับมอบหมายตามแบบฟอร์มที่คณะฯกาํหนด พร้อมทั้งส่งคืนรายงานให้นิสิตรับทราบ

ข้อบกพร่องและนาํไปแก้ไข 
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5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยพ์เิศษทางคลินกิในสถานทีฝึ่กปฏิบติัการทางคลินกิดูแล

กิจกรรมในภาคสนาม 

1.   ให้การปฐมนิเทศ แนะนาํ เกี่ยวกบัสถานที่ฝึกปฏบัิติงาน กฎระเบียบ แนวปฏบัิติต่างๆเกี่ยวกบั

การฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

2.   ให้คาํแนะนาํ ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่นิสิต

ต้องการความช่วยเหลือในด้านน้ันๆขณะฝึกปฏบัิติงาน 

3.   แนะนาํนิสติแก่บุคลากรต่างๆที่นิสติต้องปฏบัิติงานร่วมอย่างเหมาะสม 

4.   มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทกัษะด้านต่างๆ ของนิสติ และให้คาํปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏบัิติงาน 

5.  ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและเน้ือหาวิชาอย่าง

ต่อเน่ือง 

6. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศ 

1.   ให้การปฐมนิเทศ แนะนาํ เกี่ยวกับเน้ือหาวิชา สถานที่ฝึกปฏบัิติงาน กฎระเบียบ แนวปฏบัิติ

ต่างๆเกี่ยวกบัการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกและเกณฑก์ารประเมิน 

2.   ประสานงานกบัสถานที่ฝึกปฏบัิติงานในหัวข้อที่ต้องการพัฒนาทกัษะของนิสติ รวมถึงปัญหาที่

อาจเกดิข้ึนก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

3.   ให้คาํแนะนาํ ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่นิสติ

ต้องการความช่วยเหลือในด้านน้ันๆขณะฝึกปฏบัิติงาน 

4.   มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิต ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทกัษะด้านต่างๆ ของนิสติ และให้คาํปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏบัิติงาน 

5.   ให้คาํปรึกษาหากมีปัญหาด้านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษทางคลินิก เพ่ือพัฒนาหลักสตูร

และเน้ือหาวิชาอย่างต่อเน่ือง 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนสิิต 

1.   ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏบัิติต่างๆของสถาบันและการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

2.   สอน แนะนํา ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของวิชา 

3.   ประสานงานกบัสถานที่ฝึกปฏบัิติงานเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาทกัษะของนิสติของรายวิชา

น้ี จัดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเช่ียวชาญให้คาํปรึกษาแก่นิสิตจาก

การฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 

8. สิง่อํานวยความสะดวกและการสนบัสนุนทีต่อ้งการจากสถานทีที่จ่ัดประสบการณภ์าคสนาม / 

สถานทีฝึ่กปฏิบติังานทางคลินกิ 

1.   แนะนาํห้องสมุดสาํหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.   มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา 

3.   มีหนังสอื/วารสารทางกายภาพบาํบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมในการศึกษา

และการให้การรักษา 

4.   ประสาน/สาํรวจที่พักสาํหรับนิสติ (ในกรณีที่ต้องการที่พักอาศัย) 
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หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกําหนดสถานทีฝึ่ก 

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา อาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบําบัด คัดเลือกที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่ยินดีรับนิสิตเพ่ือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดู

ลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังน้ี 

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสติฝึกปฏบัิติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

- มีประสบการณ์การทาํงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัดตามข้อกาํหนดของสภากายภาพบาํบัด 

- มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาํหนดของสภากายภาพบาํบัดในเร่ืองการรับนิสติเข้าฝึกงาน 

- มีความเข้าใจและสามารถปฏบัิติ รวมถึงสามารถส่งเสริมให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา

ในวิชาน้ี 

- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการทาํงานที่ดี 

- สามารถจัดอาจารย์พ่ีเล้ียงที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการดูแลการฝึกปฏบัิติงานทาง

คลินิก 

- มีผู้ป่วยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลาที่

กาํหนด 

- ยินดี เตม็ใจและพร้อมที่จะรับนิสติเข้าฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

การติดต่อประสานงาน กาํหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกอย่างน้อย 2 เดือน ก่อน

การจัดนิสิตลงฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก

ด้วยตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุข้างต้น รวมถึงต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ประสานงาน

รายวิชา คณาจารย์ และคณะกรรมการหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

 

2. การเตรียมนสิิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก พร้อมกับมอบคู่มือการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

ก่อนการ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการฝึก

ปฏิบัติงาทางคลินิก วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย เพ่ือให้เหมาะสมกับ

การฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกในแต่ละสถานที่ 

 

3. การเตรียมอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือขอช่ือ ตาํแหน่ง

ของอาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา-

อาจารย์พิเศษทางคลินิก และนิสติที่จะเข้าฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก เพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่

คาดหวังจากการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้นแนวทางการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก ช่องทางการ ติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และแบบประเมินผลการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิก 
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4. การเตรียมอาจารยพ์เิศษทางคลินกิในสถานทีฝึ่กปฏิบติังานทางคลินิก 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม 

(ปรึกษา) ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษทางคลินิกและนิสิต ที่จะเข้าฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิก เพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก ผล

การเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้น แนวทางการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน 

มอบเอกสารคู่มือการดูแล และแบบประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

5. การจดัการความเสีย่ง 

- ประสานงานกบัอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกอย่างต่อเน่ือง 

- จัดให้นิสติทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกบัอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตลอดการ

ฝึกงาน 

- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ

ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเล้ียงและนิสติ 
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หมวดที ่6 หมวดการประเมินนสิิต 

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน* 

1  

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 

1.6,1.7,1.8 

- ประเมินจากพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ

มอบหมายตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วม การแสดงออกตลอด

การฝีกปฏบัิติงาน  

ตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 
10% 

1  

ความรู้ 

2.2,2.3,2.5,2.6 

(2.4) 

- ประเมินการฝึกภาคปฏบัิต ิ

- ประเมินผลจากการแสดงความรู้

ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้

ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย 

ตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 
20% 

1  
ทกัษะทางปัญญา 

 3.1,3.3,3.4 

- ประเมินการฝึกภาคปฏบัิต ิ

- ประเมินผลจากความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้

ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย 

ตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน  
25% 

1  

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.4 (4.3) 

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึก

ปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพ

กายภาพบาํบัดและขณะสอบ 

ตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 
10% 

1  

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 (5.2) 

-   ประเมินจากความสามารถในการ

สื่อสาร การเขียนรายงานและ

รูปแบบการนาํเสนอกรณีศึกษา

ผู้ป่วย 

 

 

-สปัดาห์ที่ 3, 

4 หรือตามที่

ได้รับ

มอบหมาย 

5% 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 



มคอ. 4 

1  

ทกัษะการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ 

6.1,6.2,6.3,6.4,6.5 

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึก

ปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพ 

- ประเมินทกัษะในการให้การรักษา

ผู้ป่วยตลอดการฝึกงาน 

ตลอดการฝีก

ปฏบัิติงาน 
30% 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

ประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก    100 %  

ประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษทางคลินิก) 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนสิิต 

- ผลการฝึกปฏบัิติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกซ่ึงดูแลการฝึกปฏบัิติงาน  

อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสิต ด้วยการสังเกต

พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งน้ีสาขากายภาพบําบัด คณะ

กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดส่งแบบประเมินให้แต่ละสถานที่ 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้นํ้าหนักคะแนนตามข้อตกลง

ระหว่างอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมินเป็นสัญลักษณ์ 

A, B+, B, C+, C, D+, D, E 

     

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

60.0-64.9 C 

55.0-59.9 D+ 

50.0-54.9 D 

< 50 E 
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3. ความรบัผดิชอบของอาจารยพ์เิศษทางคลินิกต่อการประเมินนสิิต 

- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึกปฏบัิติงานของนิสติระหว่างการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก

และเม่ือสิ้นสดุการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

- ประเมินผลรายงานผู้ป่วยที่นิสติได้รับมอบหมาย 

- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบาํบัดของนิสิตร่วมกบัอาจารย์นิเทศ นิสิต และ

บุคลากรทางด้านสาธารณสขุที่เกี่ยวข้อง 

- ให้คาํแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ ภายหลัง

การฝึกปฏบัิติงานในผู้ป่วยแต่ละคร้ัง  

4. ความรบัผดิชอบของผูป้ระสานงานรายวิชาประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนสิิต 

- ให้คาํปรึกษาหากมีปัญหาด้านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพ่ือ

ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนาํเสนอหัวหน้าสาขา 

5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ตกต่าง 

- หากมีความแตกต่างกนัของผลประเมินระหว่างอาจารย์พิเศษทางคลินิก ให้อาจารย์พิเศษทาง

คลินิก และ/หรือ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประชุมหารือกนั โดยเชิญนักกายภาพบาํบัดทา่นอื่น (ที่มี

ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม) ร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการฝึกงาน

ของนิสติเพ่ือหาข้อสรุป 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณท์างคลินิก 

1.1 นิสติ 

- จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก 

- ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 
 

1.2 อาจารย์พิเศษทางคลินิก 

- ประเมินการทาํหน้าที่ของตนเอง 

- ประเมินสมรรถนะของนิสติในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ทาง

คลินิกของรายวิชาน้ีหรือไม่ 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกบัความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทมีสขุภาพ จาํนวนและความเหมาะสมของผู้มารับ

บริการ 
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1.3 อาจารย์ที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก) 

- ประเมินสมรรถนะของนิสติในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบาํบัดสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์รายวิชาน้ีหรือไม่ 

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ ทางคลินิกเกี่ยวกบัความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู้มารับ

บริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติได้รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏบัิติการทางกายภาพบาํบัด 

- ประเมินการทาํหน้าที่ของตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏบัิติการทางกายภาพบาํบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 

 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

- อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบําบัด

ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิต จาก

อาจารย์พิเศษทางคลินิก และจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทาง

กายภาพบาํบัดเฉพาะเร่ือง รายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้า

สาขาวิชา 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดาํเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา 

สาํรวจข้อมูลความเหมาะสมของแหล่ง

ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกบัด้านกฬีาเพ่ิมเติม

เพ่ือพิจารณาเป็นแหล่งฝึกงานต่อไป 

ดาํเนินการสาํรวจข้อมูลความ

เหมาะสมของแหล่งฝึกงานด้านกฬีา

เพ่ิมเติม ก่อนเดือนพ.ค.2562 

- 

 

- เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณานาํข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาํหรับการใช้

รอบปีการศึกษาถดัไป 
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