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รายละเอียดของรายวิชา กบ 372 คลินิกกายภาพบําบัด 2
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ372 คลินิกกายภาพบําบัด 2
PX372 Clinical Physical Therapy II
2. จํานวนหนวยกิต
4 (0-16-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ –
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.ดร.ทิพวัลย มีแตม
tippawano@g.swu.ac.th
อ.ดร.จิราภรณ วรรณปะเข
jirabhorn@g.swu.ac.th

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
อาจารยผูประสานงานรายวิชา

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี8. สถานที่เรียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถานที่ฝกปฏิบัติงานคลินิก
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
12 มิถุนายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตฝกทักษะทางกายภาพบําบัด การสรางสัมพันธภาพกับผูปวย โดยเนนการศึกษาเวชระเบียน
และการซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดเปนหลัก ระบุ และวิเคราะหปญหา วางแผนการรักษา
รวมทั้งใหการรักษาเบื้องตน เขียนรายงานและนําเสนอขอมูลของผูปวยภาวะตางๆ ดวยความรับผิดชอบไดอยาง
เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงคจําเพาะของรายวิชา
1. อธิบายพยาธิสภาพของผูปวย และวิเคราะหความผิดปกติของผูปวยที่ไมซับซอนได (2.2, 2.3)
2. ซักประวัติ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่มีความสําคัญจากแหลงขอมูลที่ไมซับซอนได (2.2, 2.3)
3. ตรวจรางกาย และประเมินปญหาผูปวยที่ไมซับซอนได (2.2, 2.3)
4. คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อวางแผนการรักษา และเลือกวิธีการรักษาเบื้องตนรวมกับอาจารยผู
ควบคุมไดอยางถูกตองเหมาะสม (2.2, 2.3, 4.2)
5. แสดงการรักษาผูปวยบางประเภท โดยนําความรูพื้นฐานที่เรียนมาประยุกตใชกับผูปวยภายใตการ
แนะนําของอาจารยผูควบคุมไดอยางถูกตอง (2.2, 2.3)
6. บอกขอบขายงานกายภาพบําบัด ระบบการบริหารงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของนําเสนอกรณีผูปวย
ในที่ประชุมไดพอสมควร (5.3)
7. มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีวินัย ซื่อสัตย เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 4.4, 6.4)
8. สามารถทํางานเปนทีมได (4.1)
9. มีความสามารถในการปฏิ บั ติ ทักษะทางวิช าชีพทางกายภาพบํ าบั ดอยางมีคุณ ธรรม จริยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุ ษย จรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ
ผู ป ว ย (6.4)
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อให นิสิ ตไดพัฒ นาทักษะและประสบการณ ทางวิช าชี พ โดยฝกปฏิบัติตอผูปวยภาวะตาง ๆ ทาง
กายภาพบํ าบั ด ภายใต ก ารควบคุ ม ของนั ก กายภาพบํ าบั ด ที่ ได รับ การรับ รองทางวิ ช าชี พ ได อ ย า ง
เหมาะสมกับบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
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๕. ทักษะการ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
สงเสริมให นิ สิตสามารถพั ฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรมไปพรอมกับ วิทยาการที่ ศึกษาไดอย างเหมาะสม
เพื่อ ใหส ามารถปฏิบัติง านและดํา เนิน ชีวิต รว มกับ ผูอื่น ในสังคมไดอ ยา งราบรื่น และเปนประโยชนตอ
สังคมสวนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังตอไปนี้
1. มีความรูความเขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณ ธรรม จริย ธรรม เชน มีวินั ย มีความรับ ผิด ชอบ ซื่อสั ตยสุจริต
เสียสละ และสามารถจัดการกับปญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจที่เหมาะสม
3. เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
5. สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรู และเขาใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหวางการฝกปฏิบัติ
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มี
ตอวิชาชีพตอองคกร ชุมชนและสังคมโดยรวม ระหวางการฝกปฏิบัติงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายตลอดการฝกปฏิบัติงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกตลอดการการฝกปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นิสิตกายภาพบําบัดไดรับการพัฒนาใหมีความรูในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิตและศาสตรของวิชาชีพ
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถบูรณา
การความรูเพื่อใชในการดูแลสุขภาพ ที่นําไปสูสุขภาพที่ดีของผูรับบริการ โดยกําหนด
ผลการ
เรียนรูดานความรู ดังนี้
1. ไมประเมิน
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2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
4. ไมประเมิน
5. ไมประเมิน
2.2 วิธีการสอน
1. ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกงาน และ/หรือชุมชน
2. สงเสริมใหผูเรียน มีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม เชน การประชุมปญหา
จากกรณีศึกษาหรือสถานการณจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห การประยุกตใช
ความรูในการตรวจประเมินผูปวย
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผูปวย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นิสิตไดรับการพัฒนาจากการฝกงานทางคลินิก นิสิตสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยกําหนด
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไมประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกตใช และบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอื่นๆที่
เกี่ ย วข องในการแก ไขป ญ หาอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล องกั บ สถานการณ และบริบ ททางสุ ขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธีการสอน
1. สงนิสิตฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกงาน และ/หรือชุมชน
2. สงเสริมใหเกิดเจตคติที่ดีในการคนควาศึกษาดวยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคปฏิบัติ
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห การประยุกตใช
ความรูในการตรวจประเมินผูปวย
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผูป วย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิ สิตได รับ การพั ฒ นาให ส ามารถปรับ ตัวและมีป ฏิสัมพัน ธอยางสรางสรรคเพื่อใหส ามารถทํางาน
รวมกันได มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และเรียนรูที่จะพัฒนาตนเอง โดยกําหนดผลการเรียนรูดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูใชบริการ ผูรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชา
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2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม
3. สามารถทํ างานเป น ที มในบทบาทผู นํา และสมาชิกในที มสุ ขภาพในบริบ ทหรือสถานการณ ที่
แตกตางกัน
4. มี ความรับผิด ชอบตอหน าที่ ตอสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู และพั ฒ นาตนเอง วิชาชี พ
องคกร
4.2 วิธีการสอน
1. สงนิสิตฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกงาน และ/หรือชุมชน ใหมีปฏิสัมพันธกับ ผูรับบริการ ผูรวมงาน
หรือบุคคลภายนอก อันจะนําไปสู การฝกที่จะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. ไมประเมิน
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกงาน และ/หรือชุมชน ใหมีปฏิสัมพันธกับ ผูรับบริการ ผูรวมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนําไปสู การฝกที่จะสงเสริมความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคล
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานผูปวย
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผูป วย
6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นิสิตสามารถใหบ ริการกับผู รับ บริการได อยางปลอดภัยและมี ประสิทธิภ าพในการปฏิ บัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ปองกัน
บําบัด รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพแกผูใชบริการตามขอกําหนดสภากายภาพบําบัด
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวม โดยประยุกตใช
ความรู ความเข าใจในวิช าชีพกายภาพบํ าบัด และศาสตรที่เกี่ย วของ รวมทั้ งการใชเหตุ ผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนไดอยาง
เหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย
6.2 วิธีการสอน
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1. ฝ ก ปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ที่ ค รอบคลุ ม การตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย แก ผู รั บ บริ ก าร ด ว ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และ
สิทธิผูปวย
2. ฝกการเขียนรายงานและการนํ าเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวาง
แผนการแกไขปญหารวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก
6.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแกผูรับ บริการ ดวย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผูปวย
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝกทักษะทางกายภาพบําบัด การสรางสัมพันธภาพกับผูปวย โดยเนนการศึกษาเวชระเบียน และการซัก
ประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดเปนหลัก ระบุ และวิเคราะหปญหา วางแผนการรักษา รวมทั้งให
การรักษาเบื้องตน เขียนรายงานและนําเสนอขอมูลของผูปวยภาวะตางๆ ดวยความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. กิจกรรมของนิสิต
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณทางวิชาชีพในชวงระยะเวลาที่กําหนดโดย
แบงออกเปน 2 ชวงอยางตอเนื่องจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานที่ฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกําหนด โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดความคุนเคยกับผูปวย เรียนรูการซักประวัติ ตรวจรางกาย และเขียน
รายงานผูปวยไดอยางถูกตอง การศึกษาเวชระเบียนการเรียนรูผูปวยภาวะทางระบบตางๆ ที่ไมซับซอน และนํา
ความรูพื้นฐานมาประยุกตใชกับผูปวยไดพอสมควร เรียนรูขอบขายงานกายภาพบําบัด และหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ตลอดจนฝกการนําเสนอผูปวยในที่ประชุม
3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
นําเสนอรายงานผูปวย
รายงานผูปวย

กําหนดสง
ตามที่กําหนดในวันสอบ
หลังนําเสนอรายงานผูปวยภายใน 3 วัน

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
1. อาจารยพิเศษทางคลินิกประเมินทักษะดานตางๆของนิสิตขณะฝกปฏิบัติงานตามแบบฟอรมที่
คณะฯกําหนด
2. อาจารย พิ เศษทางคลิ นิ กและอาจารยป ระเมิน ทั กษะดานตางๆของนิสิตขณะสอบปฏิ บัติต าม
แบบฟอรมที่คณะฯกําหนด
3. อาจารย พิ เศษทางคลิ นิ กและอาจารยป ระเมิ น นิ สิตดานการนํ าเสนอรายงานผูปว ยและตรวจ
รายงานตามแบบฟอรมที่คณะฯกําหนด พรอมทั้งสงคืนรายงานใหนิสิตรับทราบขอบกพรองและ
นําไปแกไข
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5. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝกปฏิบัติการทางคลินิกดูแลกิจกรรม
ในภาคสนาม
1. ใหการปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับสถานที่ฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับการ
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
2. ให คําแนะนํ า ดูแล และรวมคิด วิเคราะหปญ หา รวมถึงวางแผนการดูแลผูปวย ในกรณี ที่นิสิต
ตองการความชวยเหลือในดานนั้นๆขณะฝกปฏิบัติงาน
3. แนะนํานิสิตแกบุคลากรตางๆที่นิสิตตองปฏิบัติงานรวมอยางเหมาะสม
4. มีสวนรวมกับกิจกรรมของนิสิตไดแก การติดตามความกาวหนาและมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ
ดานตางๆ ของนิสิต และใหคําปรึกษากอนและหลังการฝกปฏิบัติงาน
5. รวมประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินกิ ของนิสิต ตลอดจนประชุมรวมกับอาจารยประจําวิชา/
อาจารยนิเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอยางตอเนื่อง
6. ใหการแนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
1. ใหการปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ
เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกและเกณฑการประเมิน
2. ประสานงานกับสถานที่ฝกปฏิบัติงานในหัวขอที่ตองการพัฒนาทักษะของนิสิต รวมถึงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นกอน ระหวาง และภายหลังการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ให คําแนะนํ า ดูแล และรวมคิด วิเคราะหป ญ หา รวมถึงวางแผนการดู แลผู ป วย ในกรณี ที่นิ สิ ต
ตองการความชวยเหลือในดานนั้นๆขณะฝกปฏิบัติงาน
4. มีสวนรวมกับกิจกรรมของนิสิตไดแก การติดตามความกาวหนาและมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ
ดานตางๆ ของนิสิต และใหคําปรึกษากอนและหลังการฝกปฏิบัติงาน
5. รวมประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมรวมกับอาจารยพิเศษทาง
คลินิกเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอยางตอเนื่อง
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต
1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆของสถาบันและการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
2. สอน แนะนํา ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหนิสิตไดพัฒนาทักษะใหบรรลุวัตถุประสงค
ของวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สัปดาหหลังการฝกปฏิบัติงาน
3. ประสานงานกับสถานที่ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับความตองการพัฒนาทักษะของนิสิตของรายวิชานี้
จัดอาจารยที่ปรึกษา อาจารยพิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาแกนิสิตจากการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อแกไขปญหาเฉพาะดาน
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม / สถานที่
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
1. แนะนําหองสมุดสําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง
2. มีหองประชุมปรึกษาปญหา การวางแผนการรักษา
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบําบัด การแพทย หรือสาขาที่เกี่ยวของที่เหมาะสมในการศึกษา
และการใหการรักษา
4. ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนิสิต (ในกรณีที่ตองการที่พักอาศัย)
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

1. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารยผูประสานงานวิชา อาจารย และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด คัดเลือกที่ฝกปฏิบัติงานทางคลินิกที่ยินดีรับนิสิตเพื่อฝกประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะ
งานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี้
- อาจารยผูควบคุมนิสิตฝกปฏิบัติงานตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ยังไมหมดอายุ
- มีประสบการณการทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัดไมนอยกวา 2 ป
- มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของสภากายภาพบําบัดในเรื่องการรับนิสิตเขาฝกงาน
- มีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถสงเสริมใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคการศึกษา
ในวิชานี้
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
- สามารถจัดอาจารยพี่ผูคุมฝกปฏิบัติงานทางคลินิกที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการดูแล
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกในอัตราสวนอาจารยตอนิสิตเทากับ 1:2
- มีผูปวยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลาที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจและพรอมที่จะรับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิกอยางนอย 2 เดือน กอนการจัด
นิสิตลงฝกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรืออาจารยเปนผูกําหนดสถานที่ฝกปฏิบัติงานทางคลินิกที่มี
คุณ สมบั ติต รงตามที่ส ภากายภาพบํ าบั ด ระบุไว รวมถึงตองไดรับ ความเห็ น ชอบจากผู ป ระสานงานรายวิช า
คณาจารย และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก พรอมกับมอบคูมือการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกอนการ ฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกอยางนอย 1 สัปดาห เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวังจากการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
การแตงกาย วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน การขอความชวยเหลือ ความปลอดภัยในดาน
ตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกในแตละสถานที่
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
อาจารย ผู ป ระสานงานรายวิ ช าติ ดตอ กับ สถานที่ ฝกปฏิ บัติ งานทางคลินิ กเพื่ อขอชื่ อ ตําแหนงของ
อาจารยพิเศษทางคลินิก พิ จารณาคุณสมบั ติของอาจารยพิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) รวมกั น
ระหวางอาจารยผูประสานงานรายวิชา-อาจารยพิเศษทางคลินิก และนิสิตที่จะเขาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อ
ชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวังจากการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรูของนิสิตที่ตองการ
เนนแนวทางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ชองทางการ ติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และแบบ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
4. การเตรียมอาจารยพิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
อาจารย ผูป ระสานงานรายวิช าติด ต อกั บ สถานที่ ฝกปฏิ บั ติงานทางคลิ นิ ก รวมถึงประชุม (ปรึกษา)
รวมกันระหวางอาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยพิเศษทางคลินิกและนิสิต ที่จะเขาฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก เพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวังจากการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรูของนิสิต
ที่ตองการเนนแนวทางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ชองทางการ ติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล
และแบบประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
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5. การจัดการความเสี่ยง
- อาจารยผูประสานงานติดตอประสานงานกับอาจารยพิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกอยางตอเนื่อง
- อาจารยผูประสานงานจัดใหนิสิตทราบถึงชองทางการติดตอกับอาจารยผูประสานงานรายวิชาตลอด
การฝกงาน
- อาจารยผูประสานงานติดตามความกาวหนาระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อรับทราบปญหา
อุปสรรคในการฝกงานและหาแนวทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยนิเทศ อาจารยพิเศษทางคลินิกและนิสิต
หมวดที่ 6 หมวดการประเมินนิสิต
แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม ผลการเรียนรู

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

วิธีการประเมิน

คุณธรรม
จริยธรรม
1.3, 1.4 (1.1,
1.2, 1.5)

- ความมีระเบียบวินัยในการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
- การสงรายงานปฏิบัติการ
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย
ทางคลินิก
- ความมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทางคลินิก
ความรู
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย
2.2, (2.3)
ทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอรายงาน
ผูปวยทางคลินิก
- ความมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
ทักษะทาง
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทางคลินิก
ปญญา
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย
3.3, (3.1,
ทางคลินิก
3.4)
- ประเมินการเขียนนําเสนอรายงาน
ผูปวยทางคลินิก
ทักษะ
- ความมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ความสัมพันธ ระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
ระหวางบุคคล - ประเมินการสอบปฏิบัติงานทางคลินิก
และความ
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย
รับผิดชอบ
ทางคลินิก
4.1, 4.2, 4.4, - ประเมินการเขียนนําเสนอรายงาน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัปดาห/หัวขอที่ประเมิน
- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

สัดสวนของการ
ประเมิน*
10%

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

35%

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

25%

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก

10%
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กิจกรรม ผลการเรียนรู
(4.3)

1, 2

1, 2

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3, (5.2)
ทักษะการ
ปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
6.4, (6.1,
6.2, 6.3)

วิธีการประเมิน

สัปดาห/หัวขอที่ประเมิน

ผูปวยทางคลินิก

สัดสวนของการ
ประเมิน*

- ความมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทางคลินิก
คลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก
ทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอรายงาน
ผูปวยทางคลินิก

10%

- ความมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทางคลินิก
คลินิก
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย
- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก
ทางคลินิก
- ประเมินการเขียนนําเสนอรายงาน
ผูปวยทางคลินิก

10 %

รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลตามการพัฒนาผลการเรียนรูและการตัดเกรด
การประเมินผล:
1. หลักเกณฑการประเมิน
- ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
75%
ประเมินโดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารยพิเศษ)
- ประเมินผลการสอบปฏิบัติกับผูปวยจริง
25%
ประเมินโดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารยพิเศษ) หรืออาจารยจากคณะ
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต
- ผลการฝกปฏิ บั ติงานจะถูกประเมิ นโดยอาจารยผูฝกปฏิบัติ งานทางคลินิกซึ่ งดู แลการฝกปฏิบั ติงาน
อาจารยผูฝกปฏิบัติงานจะประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสิต ดวยการสังเกตพฤติกรรม
การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มศว จะ
จัดสงแบบประเมินใหแตละสถานที่
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- ผลการสอบปฏิบัติกับผูปวยจริงจะถูกประเมินโดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกและ/หรืออาจารย
จากคณะกายภาพบําบัด โดยจะทําการสอบในสัปดาหที่ 3 - 4 ของการฝกปฏิบัติงานในแตละชวง
- อาจารยผูประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใชน้ําหนักคะแนนตามขอตกลงระหวาง
อาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกและอาจารยของคณะ ผลรวมของคะแนนทั้งสองชวงของการฝกงานจะถูก
นํามาคิดเปนคาเฉลี่ย จากนั้นจะนํามาสรุปและประเมินเปนสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D, E
เกรด
A
ชวง
100-80.0
คะแนน

B+

B

C+

C

D+

D

E

79.9-75.0

74.9-70.0

69.9-65

64.9-60

59.9-55

54.9-50

49.9-0

A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง คอนขางดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง คอนขางดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง คอนขางพอใช
หมายถึง ออน
หมายถึง ตก

3. ความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษทางคลินิกตอการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝกปฏิบัติงานของนิสิตรวมกับอาจารยระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกและเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการสอบระหวางการสอบปฏิบัติกบั ผูป วยจริงรวมกับอาจารย
- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปญหาทางกายภาพบําบัดของนิสิตรวมกับอาจารยและนิสิต
4. ความรับผิดชอบของผูประสานงานรายวิชาประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต
- รวมประเมินผลกับอาจารยและอาจารยพิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพื่อประเมิน วิเคราะห วิพากษ
ตัดเกรด และนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
- หากมีความแตกตางกันของผลประเมินระหวางอาจารย และอาจารยพิเศษทางคลินิก ใหอาจารย
และอาจารยพิเศษทางคลินิก อาจารยผูประสานงานรายวิชาประชุมหารือกัน โดยเชิญคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร รวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกงานของนิสิตเพื่อหาขอสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณทางคลินิก
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1.1 นิสิต
- จัดใหนิสิตตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณทางคลินิก
1.2 อาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกและการสอบปฏิบัติกับผูปวยจริง
- ประเมินผลการจัดการฝกประสบการณ ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลงสนับสนุนการ
เรียนรู ความพรอมของสถานที่ฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผูมารับบริการ
คุณภาพการดูแลที่นิสิตไดรับจากตนเอง และอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน
1.3 อาจารย
- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกปฏิบัติงานดาน การ
สอบปฏิบัติกับผูปวยจริง
- ประเมินผลการจัดการฝกประสบการณ ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลงสนับสนุนการ
เรียนรู ความพรอมของสถานที่ฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผูมารับบริการ
คุณภาพการดูแลที่นิสิตไดรับจากตนเอง และอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

ความตองการการสนับสนุน
จากสาขาวิชา/คณะ

- บางสถานที่ ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านมี เ คส - ชี้ แ จงความแตกต า งของแต ล ะ
ผูปวยนอย ไมหลากหลาย
สถานที่ฝกงานใหนิสิตรับทราบ ซึ่ง
บางสถานที่ในชวงเวลาดังกลาวอาจ
มี จํ า นวนผู ป ว ยค อ นข า งน อ ยแต
นิ สิ ต ก็ ค งได เรี ย น จ าก ก ารฝ ก
ปฏิบัติงาน
- เตรี ย มนิ สิ ต ให มี ค วามพร อ มก อ น - จั ด การอบรม นิ เ ทศนิ สิ ต เพื่ อ
ออกฝกปฏิบัติงาน
เตรี ย มความพร อ มในด า นต า งๆ
กอนออกฝกปฏิบัติงานจริง
- แจ ง ให นิ สิ ต เตรี ย มความพร อ ม
ด า นความรู ให พ ร อ มก อ นออกฝ ก
ปฏิบัติงานจริง

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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