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รายละเอียดของรายวิชา กบ 371 วิชา คลินิกกายภาพบําบัด 1
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2559
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 371 วิชา คลินิกกายภาพบําบัด 1
PX 371 Clinical Physical Therapy I
๒. จํานวนหนวยกิต
2 (0-6-0)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ กลุมการปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
nitayav@swu.ac.th
อาจารย ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
orawany@swu.ac.th
ผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน
nopporn@g.swu.ac.th
อาจารย ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
peeraya@swu.ac.th
อาจารย ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
kanogwun@swu.ac.th
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ratt@swu.ac.th
ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร
sukalya@swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
saitida@swu.ac.th
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
kanda@swu.ac.th
ผศ.ดร.วรินทร กฤตยาเกียรณ
warink@swu.ac.th
อาจารย ผกาภรณ พูเจริญ
paka@swu.ac.th
อาจารย วาสนา เตโชวาณิชย
wassana@swu.ac.th
อาจารย ดร.ประภาวดี ภิรมยพล
prapawad@swu.a.cth
อาจารย ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
chatcha@swu.ac.th
อาจารย ดร.ภัทริยา อินทรโทโล
pattriya@swu.ac.th
อาจารยสุวัฒน จิตรดํารงค
suwatj@swu.ac.th
อาจารย ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ
kanokwan@swu.ac.th
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อาจารย ดร.วันวิสาข พานิชาภรณ
อาจารย ดร.ทิพวัลย โอภาสกรุณา
อาจารย ดร.จิราภรณ วรรณปะเข
อาจารย ดร.วีรยา ประโมทยกุล
อาจารย ดร.ทศพล เจศรีตัย
อาจารย ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี
อาจารยพิเศษทางคลินิก

wanvisap@swu.ac.th
tippawano@swu.ac.th
jirabhorn@swu.ac.th
weeraya@swu.ac.th
tossaphon@g.swu.ac.th

kasima@swu.ac.th

อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
อาจารยผูรวมสอน

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา: ฝกปฏิบัติทักษะทางคลินิกกายภาพบําบัด 90 ชั่วโมง
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน: กรกฎาคม – ธันวาคม
๖. สถานที่เรียน
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดนครนายก
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง
๗. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2559
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๒. วัตถุประสงคของของประสบการณภาคสนาม

เพื่อใหนิสิตไดปฏิบัติงานจริง เปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง

๓. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
เชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด

๕. ทักษะ
การ
๔.
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
๓. ทักษะทาง
เชิงตัวเลข ๖. ทักษะการปฏิบตั ิ
๑. คุณธรรมจริยธรรม
๒. ความรู้
ระหว่างบุคคล
รายวิ
ปั ญญา
การสื่อสาร
ทางวิชาชีพ
และ
ชา
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
๑. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณการเรียนรูในหลักสูตรมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมใหนิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการที่ศึกษาไดอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดังตอไปนี้
๑. มีความรู ความเขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
๒. (ไมประเมิน)
๓. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๔. มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
๕. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย
๖. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
๗. สงเสริมใหผูปวย/ ผูใชบริการไดรับรูและเขาใจสิทธิของตนเองเพื่อปกปองสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด
(ความรับผิดชอบรอง)
๘. สามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม (ความ
รับผิดชอบรอง)
1.2 วิธีการสอน
๑. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหวางการสอนภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
๒. สงเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรใหมี การวิเ คราะหป ระเด็น ปญ หาจริย ธรรมในการดํารงชี พ
และการปฏิ บั ติง านในวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
๑. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาที่ โครงงานและที่ไดรับมอบหมายตลอดหลักสูตร
๒. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ
๓. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหวางฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
2. ความรู
2.1 ความรูที่พัฒนา
นิสิตกายภาพบําบัดตองมีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิตและศาสตรของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถบูรณาการ
ความรูเพื่อใชในการดูแลสุขภาพ ที่นําไปสูสุขภาพที่ดีของผูรับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู
ดังนี้
๑. มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต
๒. มีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบ
๓. มีความรูในศาสตรของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบและเนนธรรมเนียม ปฏิบัติ กฎระเบียบ
ขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนปจจุบนั (ความรับผิดชอบรอง)
๔. มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ (ความรับผิดชอบรอง)
๕. (ไมประเมิน)
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๖. (ไมประเมิน)
๗. (ไมประเมิน)
2.2 วิธีการสอน
๑. สงเสริมใหผูเรียน มีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม จัดใหมีการใชหัวขอปญหา
กรณีศึกษา สถานการณจริง
๒. การฝกปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรูในชั้นเรียน แหลงฝก และ/หรือชุมชน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ในการสัมมนา การ
อภิปรายหรือการฝกปฏิบัติ
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กําหนด
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่พัฒนา
นิสิตตองมีความสามารถในการเรียนรู คนควา และสรางสรรคทักษะทางปญญา เพื่อพัฒนาไปสู
ความเปนนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูจึงมุงเนนใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองในดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประยุกตใช
ในการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้
๑. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น (ความรับผิดชอบรอง)
๒. (ไมประเมิน)
๓. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อให
เกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด
๔. สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง)
3.2 วิธีการสอน
1. สงเสริมใหเกิดเจตคติที่ดีในการคนควาศึกษาดวยตนเอง
2. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผูปวย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด
3. ใชทักษะกระบวนการคิด อยางเปนระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ โดยบูรณาการความรู ใน
สาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการคนควาศึกษาดวยตนเองในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห และแก ไ ขป ญ หา โดยการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียนและในโครงงานวิจัย
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3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ

จากการสัมมนาทางคลินิก

การวิเคราะหวิจารณประเมิน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสิตตองมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ ทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อให
สามารถทํางานรวมกันไดตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองใน
ศาสตรของวิชาชีพและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนด
ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูใชบริการ ผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา
๒. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
๓. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณที่
แตกตางกัน (ความรับผิดชอบรอง)
๔. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม รับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและ
สังคมอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพื่อผลักดันใหเกิดการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน ผูสอน หรือผูรับบริการ
2. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูนําและผูตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตนและพรอมที่
จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. จัดใหมีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องคกรและสังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
อยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของ
การนําเสนอ ที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. (ไมประเมิน)
2. สามารถศึกษาทําความเขาใจในประเด็นปญหา เลือกและประยุกตใช เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา
(ความรับผิดชอบรอง)
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3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยใหใช
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ
3. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิสิตมีความรูความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ผานการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถใหบริการกับผูรับบริการ
ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะ การปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
๑.
มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ปองกัน รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพ แกผูใชบริการ ตามขอกําหนดสภากายภาพบําบัด หัวขอ
ความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ (ความรับผิดชอบรอง)
๒. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวมโดยประยุกตใชความรู
ความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใชเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐาน
เชิงประจักษ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
๓. มีความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรูแบบองครวมได อ ย า งเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง)
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ ผู ป ว ย
๕. (ไมประเมิน)
6.2 วิธีการสอน
1. ฝกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แกผูรับบริการ ดวยคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย
2. ฝกการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวางแผนการ
แกไขปญหารวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก
3. จัดกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู ดานกายภาพบําบัด ในการดูแล
สุขภาพของประชาชน
6.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแกผูรับบริการ ดวยคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในและสิทธิผูปวย
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติตอผูปวยภาวะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก ผูปวยภาวะทางระบบประสาท ผูปวยภาวะทาง
ระบบหัวใจและปอด และผูปวยเด็ก ภายใตการควบคุมของคณาจารยสาขากายภาพบําบัดเพื่อใหเกิดการ
คุนเคยกับผูปวย เรียนรูการซักประวัติ ตรวจรางกาย และเขียนรายงานผูปวยประเภทนี้ไดอยางถูกตอง
การศึกษาเวชระเบียน การเรียนรูผูปวยภาวะทารงระบบตางๆที่ไมซับซอน และนําความรูพื้นฐานตางๆ มา
ประยุกต ใชกับผูปวยไดพอสมควร การรักษาเบื้องตนที่ไมซับซอน เรียนรูขอบขายงานกายภาพบําบัด และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนฝกการนําเสนอกรณีผูปวยในที่ประชุม
2. กิจกรรมของนิสิต
2.1 เรียนรู และฝกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการซักประวัติและตรวจประเมิน รวมทั้งการใช
เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)ในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่เปนสถานที่ฝกประสบการณ
ภาคสนาม
2.2 เรียนรูและฝกทักษะการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัดแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
2.3 ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดดวยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผูปวย
3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดรับมอบมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
รายงานการซักประวัติและตรวจรางกาย
ผลการวิเคราะหปญหา
นําเสนอในชั้นเรียน

กําหนดสง
ภายใน 3 วัน ของการฝกประสบการณภาคสนาม
ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม ตามระยะเวลาที่
มอบหมายงาน
หลังการสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 1 สัปดาห

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
- จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ให
นิสิตนําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางนิสิตที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม
- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต
- การนําผลการประเมินนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการฝก
ประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป
5. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- จัดโปรแกรม ตารางการฝก และ/หรือฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยผูประสานงานรายวิชา
- แนะนํานิสิตเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
- ประเมินผลการทํางานของนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผลตออาจารยผูประสานงานรายวิชา
- ใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนิสิตตออาจารยผูประสานงานรายวิชา
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6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูประสานงานรายวิชา
- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับอาจารยที่ประจําในคลินิก โรงพยาบาล
- สังเกตการณการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิตในคลินิกและโรงพยาบาล
- ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนาม
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสิตกอนฝกประสบการณภาคสนาม พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณภาคสนาม
- จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ เชน หมายเลข
โทรศัพท และไปรษณียอิเล็ทรอนิกส
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
- สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความจําเปน
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
- อาจารยผูดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยใหคําแนะนํา
- สวัสดิภาพในการฝกประสบการณ
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมี
ความพรอมดังนี้
- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
- มีเครื่องมือ อุปกรณที่พรอมในการฝกประสบการณภาคสนามเพื่อแกปญหาตามโจทย
- สามารถจัดอาจารยที่ดูแลการฝกประสบการณภาคสนามได
- มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนิสิตในระยะเวลาที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจรับนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณภาคสนามอยางนอย 1 เดือน จัดนิสิตลงฝก
ประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง แตตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม มอบคูมือการฝกประสบการณภาคสนาม กอนการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม
วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนงของ
พนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนิสิตฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่ง
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ที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนิสิตที่ตองการเนน อุปกรณ เทคโนโลยี
ซอฟตแวรที่จะนํามาใชในการฝกประสบการณภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเครื่องมือ ชอง
ทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
4. การเตรียมอาจารยในสถานที่ฝก
จัดประชุมหรือปรึกษาหารืออาจารยในสถานที่ฝกงานเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง
จากการฝกประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนิสิต มอบเอกสารคูมือการดูแล
และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตออาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดตอนิสิต และกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถานประกอบการ เชน
- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดลอมในการทํางาน การเดินทาง ปองกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยที่สุด
- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ปองกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใชอุปกรณ การปองกันไวรัส อันกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลสถาน
ประกอบการ เนนจริยธรรมการไมเปดเผยขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกําหนดให
นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอยางเครงครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนิสิตทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
0.0 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางยิ่ง
0.4 หมายถึง ตองปรับปรุง
0.6 หมายถึง พอใช
0.8 หมายถึง ดี
1.0 หมายถึง ดีมาก
นิสิตตองไดรับคะแนนประเมินทักษะปฏิบัติการทางคลินิกและการเขียนรายงาน เฉลี่ยไมนอยกวา 0.6
และตองไดรับคะแนนประเมินเจตคติ เฉลี่ยไมนอยกวา 0.8 จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณภาคสนาม
การพิจารณาตัดเกรด :
1. นิสิต ต องมีเวลาฝก งานรอยละ 100 ของเวลาทั้ งหมด กรณีนิ สิต มีเหตุจําเปน จนขาดการฝ กงานตอง
ปฏิบัติตามระเบียบการลาอยางเครงครัด และตองฝกปฏิบัติงานทดแทนจนครบเวลาฝกงานทั้งหมด ทั้งนี้ให
ผูประสานงานวิชารายงานตอหัวหนาสาขากาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ
2. การประเมินใชแบบประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก วิชาคลินิกกายภาพบําบัด 1 ไดแก แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานทางคลินิกสําหรับผูปวยทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด
และ ผูปวยเด็ก
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3. ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาใหกระทําเปนแบบระดับขั้นซึ่งมีความหมาย และระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
I
W

ความหมาย
ดีมาก
คอนขางดีมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
คอนขางพอใช
ออน
ตก
การประเมินยังไมสมบูรณ
งดการเรียนโดยไดรับอนุมัติ

ระดับคะแนนเฉลี่ย
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
-

ระดับคะแนน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
-

4. นิสิตตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยระดับคะแนนไมต่ํากวาระดับขั้น “C”
5. กรณีที่นิสิตมีคะแนนประเมินรวม 4 สาขา (ระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและ
ปอด และ ผูปวยเด็ก) ไดต่ํากวาเกรด C นิสิตตองฝกปฏิบัติงานเพิ่มในสาขาที่ไดคะแนนต่ํากวา เกรด C
(60%) ภายใตการควบคุมของอาจารยและรับการประเมินใหม หากไมผานการประเมินอีกครั้งจะไมได
รับอนุญาตใหฝกปฏิบัติการทางคลินิกในสาขาที่ไมผาน โดยนิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียน
เรีย นรายวิช าคลิ นิ กกายภาพบํ าบัดเพิ่มเติม ทั้งนี้อยูในดุล ยพิ นิจของคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต
- ประเมินโดยอาจารยและอาจารยที่ดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม
- อาจารยผูประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขากายภาพบําบัด
- การประเมินผลการเรียน: ตามแบบประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก สําหรับผูปวยทางระบบกระดูก
และกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด และ ผูปวยเด็ก สาระในแบบประเมิน
ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ทักษะปฏิบัติการทางคลินิก รวม 100 คะแนน เกณฑผานรอยละ 60
สวนที่ 2 เจตคติและการสื่อสาร รวม 100 คะแนน เกณฑผานรอยละ 80
สวนที่ 3 การเขียนรายงาน รวม 100 คะแนน เกณฑผานรอยละ 60
การสงงานเกิน 10 วัน หรือ ไมสงงาน นิสิตไมไดคะแนนในสวนนี้
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กิจกรรมที่

1

1

ผลการเรียนรู ้

ความรู
2.2 (2.3,2.4)

ปญญา
3.3,2.2(2.3,3.1,3.4)
ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
6.2,6.4 (6.1,6.3)

1

1

วิธีการประเมิน
- ปฏิบัต/ิ รายงานรายบุคคล
- ประเมินผลจากการแสดงความรูความ
เขาใจ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ในการสัมมนา การอภิปราย
หรือการฝกปฏิบัติ
- ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กําหนด
ปฏิบัต/ิ รายงานรายบุคคล
สัมมนา /การคนควาตามที่มอบหมาย
ปฏิบัต/ิ รายงานรายบุคคล

สังเกต
- พฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาที่
และที่ไดรับมอบหมาย
- พฤติกรรมการมีสวนรวมการ
แสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรม
ตางๆ
คุณธรรมจริยธรรม
1.3,1.4,1.5,1.6(3.1, - พฤติกรรมความรับผิดชอบระหวางฝก
3.3, 3.4)
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
ความสัมพันธระหวาง
- พฤติกรรมการทํางานกลุม
บุคคลและความ
- การมีสวนรวมอภิปราย
รับผิดชอบ
- การนําเสนอหนาชั้นเรียนรายงาน
4.1,4.2,4.4 (4.3)
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร - การมีสวนรวมอภิปราย
และการใชเทคโนโลยี - ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กําหนด
สารสนเทศ
- การนําเสนอหนาชั้นเรียนรายงาน
5.3 (5.2)

ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมิน*

ตลอดการ
จัดการ
เรียนการ
สอน
ตลอดการ
จัดการ
เรียนการ
สอน
ตลอดการ
จัดการ
เรียนการ
สอน
ตลอดการ
จัดการ
เรียนการ
สอน
ตลอดการ
จัดการ
เรียนการ
สอน
ตลอดการ
จัดการ
เรียนการ
สอน

รวม 80%

ผานการประเมิน

รวม 20%

3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนิสิต
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต
ประเมินผลนิสิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนิสิต และรายงานผลการฝกฯของอาจารยที่ดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม
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5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
ผูประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารยที่ดูแลการฝกประสบการณเพือ่ ทําความเขาใจในการ
ประเมิน หากเกิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาหา
ขอสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นิสิต
จัดใหนิสิตตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนาม
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารยที่ดูแลการฝกประสบการณภาคสนามบันทึกผลการดําเนินงานของนิสิตในแบบฟอรมรายงานผล
การฝกประสบการณภาคสนาม เพื่อใหสามารถนําคําแนะนําไปใชในการแกปญหาของนิสิต
1.4 อื่นๆ เชน บัณฑิตจบใหม
2. กระบวนการประเมินการสอน
- ผลการประเมินของนิสิต
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบแประสงคที่วางไว
3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต จากผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากนิสิต รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชา
เพื่อทราบ
- นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการ
หลักสูตร
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