มคอ. 4

มคอ.4
รายละเอียดของรายวิชากบ 473 วิชา คลินิกกายภาพบําบัด 6
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจํ าปี การศึกษา 2564

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 473 วิชาคลินิกกายภาพบําบัด 6
PX473 Clinical Physical Therapy VI
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
wassana@swu.ac.th
อาจารย์ณฐั กาญจน์ รุณรงค์
nuttakarn@swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดนครนายก
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้ เคียง
7. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
6 กรกฎาคม 2564
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
พัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา
และการรักษาผู้ป่วยได้ อยางมีประสิทธิภาพ เขียนรายงานและนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ที่ซับซ้ อน เรียนรู้
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ระบบการทํางาน และบทบาทงานกายภาพบําบัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัด
ในโรงพยาบาลของ รัฐในเขตจังหวัดใกล้ เคียง
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. ซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยได้ ถูกต้ อง กระชับ ตรงเป้ าหมาย
2. ระบุปัญหาสําคัญของผู้ป่วยได้ ถูกต้ อง
3. วางแผนการรักษา ให้ การรักษาทางกายภาพบําบัดได้ ถูกต้ องใช้ เทคนิคที่ดี
4. ประเมินผลการรักษา บ่งถึงความก้ าวหน้ าของการรักษา และเขียนรายได้ ดี
5. เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแผนกกายภาพบําบัด เช่น การออกชุมชนได้ ดี
6. สามารถปรับเปลี่ยนการรักษาพร้ อมทั้งให้ คาํ แนะนําการรักษาด้ วยตนเอง ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยไม่สามารถ
รับการ รักษาที่แผนกได้
7. อธิบายถึงระบบการบริหารในแผนกและในโรงพยาบาลภูมิภาคนั้นๆ ได้
8. รายงานผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สามารถค้ นคว้ าความรู้ โดยอ้ างอิงความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบําบัด หรือการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
และเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกบั การปฏิบัติ

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
๕. ทักษะ
๔.
การ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
๓. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข ๖. ทักษะการปฏิบัติ
๑. คุณธรรมจริยธรรม
๒. ความรู้
ปัญญา
และ
การสื่อสาร
ทางวิชาชีพ
ความ
และการใช้
รับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อย่ างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมโดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้
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1. มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณวิ ชาชี พ ตลอดจนสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผ้ ูบริโภค สิทธิผ้ ูป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปั ญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วย/ ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้และเข้ าใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้ องสิทธิของตนเองที่จะถูก
ละเมิด
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ มีการวิ เ คราะห์ ประเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการดํารง
ชี พ และการปฏิบั ติง านในวิชาชีพ

1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการฝี กปฏิบัติงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบระหว่างฝึ กปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ กายภาพบําบัดได้ รับการพัฒนาให้ มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของ
วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. (ไม่ประเมิน)
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้ นธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบนั
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. มีความรู้ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ด้านการจัดการและบริหารงานเบื้องต้ นของระบบการบริการ
กายภาพบําบัด
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6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้อ้างอิงความรู้เชิงประจักษ์ใน
การรักษาทางกายภาพบําบัด หรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้ อย่างมีเหตุผล
7. (ไม่ประเมิน)

2.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้ มีการใช้ หัวข้ อ
ปัญหา กรณีศกึ ษา สถานการณ์จริง
2. การฝึ กปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ในแหล่งฝึ ก และ/หรือชุมชน

2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการตรวจ
ประเมิน รักษาผู้ป่วย
3. ประเมินผลจาการเขียนรายงาน และ/หรือ การอภิปรายกรณีผ้ ูป่วย
3 ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาด้ วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. (ไม่ประเมิน)
3. สามารถคิดวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชี พและความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุ กต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่ างมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

3.2 วิธกี ารสอน
1. พัฒนาทักษะการประเมินและการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์จริงภายใต้ คาํ แนะนําของอาจารย์ผ้ ู
ควบคุ ม การฝึ กปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ท่ีป ลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพในการ
ให้ บริการทางกายภาพบําบัด
2. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง

3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วย
2. ประเมินการสอบทางคลินิก
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 4

มคอ. 4

3. ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสติ ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์เพื่อให้ สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองโดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับผู้ใช้ บริ การผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกตางกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนําไปสู่การฝึ กสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1.ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบทางคลินิก
รวมถึงการฝึ กปฏิบัติงานในชุมชน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. (ไม่ประเมิน)
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหาเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1.ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1.ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
2.ประเมินจากการนําเสนอรายงานผู้ป่วย
3.ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย
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6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิสิตสามารถให้ บริ การกับผู้รับบริ การได้ อย่ างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติท าง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมินแก่ผ้ ูใช้ บริการ
ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจ
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้ เหตุผลทางคลินกิ (clinical reasoning)
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้
อย่ า งเหมาะสม
4. มีความสามารถในอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผ้ ูป่วย
5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํ ในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ีสามารถทํางานเป็ น
ทีม ร่วมกับผู้อ่นื ในการทํางานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ
6.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบั ติ ท างคลิ นิ ก ที่ค รอบคลุ ม การตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย แก่ ผ้ ู รั บ บริ ก าร ด้ ว ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบําบัด และ
สิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
3. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้ านกายภาพบําบัด ในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่ างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ ด้ วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผ้ ูป่วย

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การซักประวัติตรวจร่างกายระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ
รักษาและการรักษา ผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เขียนรายงานและนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ
ที่ซับซ้ อน เรียนรู้ระบบการทํางานและบทบาทงานกายภาพบําบัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องภายใต้ การ
ควบคุมของนักกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตจังหวัดใกล้ เคียง
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2. กิจกรรมของนิสิต
2.1 เรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการซักประวัติและตรวจประเมินรวมทั้งการ

ใช้ เหตุ ผ ลทางคลิ นิ ก (clinical reasoning)ในคลิ นิ ก โรงพยาบาลและชุ ม ชนที่ เ ป็ นสถานที่ ฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
2.2 เรียนรู้และฝึ กทักษะการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดแก่ประชาชนได้ อย่างเหมาะสม
2.3 ปฏิบัติทักษะทางวิชาชี พกายภาพบําบัดด้ วยคุ ณธรรม จริ ยธรรม เคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผ้ ูป่วย

3. รายงานหรืองานที่นิสิตได้รบั มอบมาย
รายงานหรืองานที่ได้รบั มอบหมาย

กําหนดส่ง

รายงานการซักประวัติและตรวจร่างกาย

ภายใน3 วันของการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก

ผลการวิเคราะห์ปัญหา

ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามระยะเวลาที่
มอบหมายงาน
หลังการสิ้นสุดการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินกิ

นําเสนอในชั้นเรียน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ของนิสิต
‐

‐

‐

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้ องในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกทั้งที่ปรึกษาการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกให้ นิสิต
นําเสนอการเรี ยนรู้และประสบการณ์ท่ีได้ รับจากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนิสติ ที่ไปฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
อาจารย์ช้ ีนาํ ให้ เห็นถึงความสําคัญและผลกระทบต่อพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทํางานในอนาคต
การนําผลการประเมินนิสิตฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก มานําเสนออภิปราย เพื่อเป็ นแนวทางในการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกต่อรุ่นต่อไป

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
‐
‐
‐
‐
‐

จัดโปรแกรม ตารางการฝึ ก และ/หรือฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ร่วมกับอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
แนะนํานิสติ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้ อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
แนะนําบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรือที่ต้องทํางานร่วมกัน
ประเมินผลการทํางานของนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก รายงานผลต่ออาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
ให้ ความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนิสติ ต่ออาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผูป้ ระสานงานรายวิชา
‐
‐
‐
‐

ประสานและร่วมวางแผนการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกกับอาจารย์ท่ปี ระจําในคลินิก โรงพยาบาล
สังเกตการณ์การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติ ในคลินิกและโรงพยาบาล
ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสติ ก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก พร้ อมแจกคู่มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- จัดช่ องทางและเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน รับแจ้ งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่ วยเหลือ เช่ น หมายเลข
โทรศัพท์ และไปรษณีย์อเิ ล็ทรอนิกส์

8. สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตอ้ งการจากสถานที่ทีจ่ ดั ประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
‐ สถานที่ทาํ งาน หมายเลขโทรศัพท์ท่ต
ี ิดต่อได้ ตามความจําเป็ น
‐ แหล่งข้ อมูลเพื่อการค้ นคว้ า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
‐ อาจารย์ผ้ ูดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยให้ คาํ แนะนํา
‐ สวัสดิภาพในการฝึ กปฏิบัติงาน

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝึก
คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสิตฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมี
ความพร้ อมดังนี้
‐ เข้ าใจ และสนับสนุนการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามจุดมุ่งหมาย
‐ มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ งั มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ดี
‐ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่พ
ี ร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ ปัญหาตามโจทย์
‐ สามารถจัดอาจารย์ท่ด
ี ูแลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกได้
‐ มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนิสต
ิ ในระยะเวลาที่กาํ หนด
‐ ยินดี เต็มใจรับนิสต
ิ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินกิ อย่างน้ อย 1เดือน 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 กปฏิบัติงานทางคลินกิ
3. การเตรียมอาจารย์ผูค้ วบคุมการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก/อาจารย์นิเทศ
อาจารย์ท่ปี รึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกประสานงานกับโรงพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อขอชื่อ เลข
ใบประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาการมีประสบการณ์ทางคลินิก และนิสติ เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่
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คาดหวัง จากการฝึ กปฏิบัตงิ าน ผลการเรียนรู้ของนิสติ ที่ต้องการเน้ นในการฝึ กปฏิบัติงาน อันได้ แก่ ทักษะใน
การซักประวัตติ รวจร่างกายเรียนรู้ปัญหาต่างๆของผู้ป่วยที่ซับซ้ อนการวางแผนการรักษาการรักษาผู้ป่วยอย่าง
ถูกต้ องเหมาะสมและเขียนรายงานผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ องช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการ
ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานทางคลินิก
4. การเตรียมอาจารย์ในสถานที่ฝึก
จัดประชุมหรือปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานที่ฝึกงานเพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง
จากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก รับทราบถึงวิธกี ารบันทึกผลการทํางานของนิสติ มอบเอกสารคู่มือการดูแล
และประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินกิ บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
รายวิชา
5. การจัดการความเสีย่ ง
อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่ วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนิสิต และก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
‐ ความเสี่ยงจากสถานที่ต้ ัง สภาพแวดล้ อมในการทํางาน การเดินทาง ป้ องกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้ อยที่สดุ
‐ ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้ องกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใช้ อุปกรณ์ การป้ องกันไวรัส อันก่อให้ เกิดความเสียหายต่ อข้ อมูลสถาน
ประกอบการ เน้ นจริยธรรมการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลสถานประกอบการอันเป็ นความลับ และกําหนดให้
นิสติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
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หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
ที่

วิธีการประเมิน

ผลการเรียนรู ้
คุณธรรมจริยธรรม
(1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7)

ประเมินจากพฤติกรรมตลอด
การฝึ กปฏิบัตงิ าน และการสอบ

ความรู้

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน
ฝึ กปฏิบัติงาน 3.5%
สอบปฏิบตั ิงาน 0.75%

ฝึ กปฏิบัติงาน 10.5%
สอบปฏิบตั ิงาน 4.5%

(2.2, 2.3, 2.4)

ประเมินจากการแสดงความรู้
ระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน การสอบ
และการเขียนรายงาน

ทักษะทางปัญญา
(3.3, 3.4)

ประเมินจากการแสดงความรู้
ระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน การสอบ
และการเขียนรายงาน
ประเมินจากพฤติกรรมตลอด
การฝึ กปฏิบัตงิ าน และการสอบ

ฝึ กปฏิบัติงาน 21%
สอบปฏิบตั ิงาน 9%

ประเมินจากการแสดงความรู้
ระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน การสอบ
และการเขียนรายงาน

ฝึ กปฏิบัติงาน 3.5%
สอบปฏิบตั ิงาน 3%

ประเมินจากการแสดงความรู้
ระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน การสอบ
และการเขียนรายงาน

ฝึ กปฏิบัติงาน 28%
สอบปฏิบตั ิงาน 12%

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(4.1, 4.2, 4.4)
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.3)
ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
(6.1, 6.2, 6.3, 6.4)

ฝึ กปฏิบัติงาน 3.5%
สอบปฏิบตั ิงาน 3%

- ประเมินผลการฝึ กปฏิบัตงิ านทางคลินิก 70% ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์
พิเศษ)
- ประเมินผลการสอบปฏิบตั ิกบั ผู้ป่วยจริง 30% ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
- การสอบผ่านได้ ต้องได้ รับการประเมินผลได้ คะแนนระดับขั้นไม่ต่าํ กว่า “C”
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. – ระบบการให้ คะแนนให้ กระทําเป็ นแบบระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและระดับขั้นดังนี้
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
เกรด
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

A
B+
B
C+
C
D+
D
E
I

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
คลินิกที่ 6 การประเมินแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ส่วนที่ 1 การประเมินจากอาจารย์พิเศษซึ่งดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน 70%
ส่วนที่ 2 การสอบปฏิบตั ิกบั ผู้ป่วยจริง ซึ่งอาจารย์พิเศษเป็ นผู้ประเมินเป็ นนํา้ หนัก 30%
ส่วนที่ 2 อาจารย์พิเศษ จะทําการสอบในอาทิตย์ท่ี 3-4 ของการฝึ กปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1 อาจารย์พิเศษป ระเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสติ ด้ วยการสังเกต
พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขากายภาพบําบัด คณะ
กายภาพบําบัด จะจัดส่งแบบประเมินให้ แต่ละสถานที่และส่งกลับมาที่คณะภายใน 2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้น
การฝึ กปฏิบัตงิ านคลินิกนั้นๆ จากนั้นอาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขากายภาพบําบัด
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึ กปฏิบัติงานของนิสติ เมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการสอบระหว่างการสอบปฏิบัติกบั ผู้ป่วยจริง
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสูตรสาขา
กายภาพบําบัด
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กประสบการณ์เพื่อทําความเข้ าใจในการ
ประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจารณาหา
ข้ อสรุป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
1. กระบวนการประเมินการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกจากผูเ้ กีย่ วข้องต่อไปนี้
1.1 นิสติ
จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินกิ
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
-

1.3 อาจารย์ท่ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย์ท่ดี ูแลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกบันทึกผลการดําเนินงานของนิสิตในแบบฟอร์มรายงานผล
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อให้ สามารถนําคําแนะนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหาของนิสติ

1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
2. กระบวนการประเมินการสอน
- ผลการประเมินของนิสติ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบจุดประสงค์ท่วี างไว้
3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสติ จากผลการประเมินและ
ข้ อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้ าสาขา
เพื่อทราบ
- นําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้ รอบปี การศึกษาถัดไป นําแสดงไว้ ในรายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร
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