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รายละเอียดของรายวิชา กบ 475 คลินกิ กายภาพบําบัด 8
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2559

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 475 คลินิกกายภาพบําบัด 8
PX 475 Clinical Physical Therapy VIII
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
weeraya@g.swu.ac.th
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
nuttakarn@swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาหลัก
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชารอง

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถานที่ฝึกปฏิบัติงานคลินิก
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 มิถุนายน พ.ศ.2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ เพิ่มพูนทักษะทางกายภาพบําบัด สร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ซักประวัติ ตรวจประเมิน
ทางกายภาพบํา บั ด ระบุ และวิ เ คราะห์ ปั ญ หา วางแผนการรั ก ษา โดยเน้ นวิ ธี ก ารรั ก ษาผู้ ป่ วยที่ มี
ประสิทธิภาพ และเป็ นองค์รวม และใช้ ทกั ษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาํ ปรึกษาที่เหมาะสมกับ
บริ บ ทของผู้ ป่ วย เขี ยนรายงานและนํา เสนอข้ อ มู ลของผู้ ป่ วยภาวะต่ างๆ ที่ซับ ซ้ อน เรี ยนรู้บ ทบาทงาน
กายภาพบําบัดกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานร่ วมกันโดยใช้ ความมีมนุ ษยสัมพั นธ์และปฏิบัติต่อกัน
ด้ วยความเอื้ออาทร ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. อธิบายสภาพของผู้ป่วย และความผิดปกติของผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้
2. ซักประวัตแิ ละตรวจประเมินผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
3. วางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยคิดวิเคราะห์ได้ อย่างเป็ นระบบ
4. ให้ การรักษาผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ผ้ ูควบคุมได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย
5. อธิบายการรักษาหรือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโดยใช้ องค์ความรู้อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
อย่างมีเหตุผล
6. อธิบายระบบการทํางาน และบทบาทงานกายภาพบําบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7. เขียนรายงาน และนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
8. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นิสิตได้ พัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยฝึ กปฏิบัติต่อผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ทาง
กายภาพบําบัดภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดที่ได้ รับการรับรองทางวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
กับบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
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๖. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อให้ สามารถปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณ วิชาชีพตลอดจนสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผ้ ูบริโภค สิทธิผ้ ูป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่มี
ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปัญหาจริยธรรม
ในการดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วย/ ผู้ใช้ บริการได้ รับรู้และเข้ าใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้ องสิทธิของตนเองที่
จะถูกละเมิด
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างการฝึ กปฏิบัติ
2. ส่งเสริ มให้ มีการพั ฒนาด้ านจิ ตสํานึ กสาธารณะโดยตระหนั กถึ งหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบของ
ตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม ระหว่างการฝึ กปฏิบัตงิ าน
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1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายตลอดการฝี กปฏิบัติงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม การแสดงออกตลอดการการฝี กปฏิบัติงาน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิ สิตกายภาพบํา บั ด ต้ อ งมี ความรู้ ในศาสตร์ ท่ีเ ป็ นพื้ นฐานของชี วิ ตและศาสตร์ ของวิ ชาชี พ ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิ จัยพื้ นฐาน และความรู้ ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ องเพื่ อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มี ความรู้ ในศาสตร์ ของวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ดอย่ า งเป็ นระบบและเน้ น ธรรมเนี ย มปฏิบั ติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ความรับผิดชอบรอง)
5. มีความรู้ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริ หารงานเบื้องต้ นของระบบการ
บริการกายภาพบําบัด
6. สามารถศึ ก ษางานวิ จั ย ศึ ก ษาการแก้ ไ ขปั ญ หาและต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ อ้ า งอิ ง ความรู้ เ ชิ ง
ประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบําบัด หรือการดูแลสุขภาพประชาชนได้ อย่างมีเหตุผล
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การประชุม การ
การสัมมนาปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง
3. สอดแทรกความรู้ ด้านระบบสุขภาพกฎหมาย ความรู้ด้านการจั ดการ และการบริ หารงาน
เบื้องต้ นของระบบการบริการกายภาพบําบัดระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากทักษะการฝึ กงาน
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา เพื่ อพั ฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรี ยนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น (ความรับผิดชอบรอง)
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ นื ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่ า งมีประสิทธิภาพ ให้ สอดคล้ องกับ สถานการณ์ และบริ บททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน
2. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
3. ส่งเสริมให้ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ ืนที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเหมาะสม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากทักษะการฝึ กงาน
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองใน
ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผล
การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปรั บตั ว และมี ป ฏิสัมพั นธ์อ ย่า งสร้ า งสรรค์ กับผู้ ใช้ บริ ก าร ผู้ ร่ว มงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้ นําและสมาชิ กในทีมสุขภาพและในบริ บทหรื อสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน (ความรับผิดชอบรอง)
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4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
1. ส่ งนิ สิต ฝึ กปฏิบั ติงานในแหล่ งฝึ กงาน และ/หรื อ ชุ มชน ให้ มีป ฏิสัม พั น ธ์กับ ผู้ รั บ บริ ก าร
ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึ กษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิ คทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปลความหมายและนํา เสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา (ความรั บผิดชอบ
รอง)
3. สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียนและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งนิสิตฝึ กปฏิบัติงานในแหล่งฝึ กงาน และ/หรือชุมชน ให้ มีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการ
ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานผู้ป่วย
3. ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
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6 ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ นิ สิตมี ความรู้ ความสามารถในการปฏิบั ติทัก ษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบํา บั ด มี คุณ สมบั ติ
เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สามารถให้ บริการ
กับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิ ชาชี พกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วิ นิจฉั ย
ป้ องกั น รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ แก่ ผ้ ู ใ ช้ บ ริ ก าร ตามข้ อ กํา หนดสภากายภาพบํา บั ด หั ว ข้ อ
ความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
2. มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด อย่ า งเป็ นองค์ ร วมโดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจในวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด รวมทั้ ง การใช้ เ หตุ ผ ลทางคลิ นิ ก (clinical
reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบั ติทักษะทางวิ ชาชี พกายภาพบํา บั ดอย่า งมี คุณธรรม จริ ยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผ้ ูป่วย
5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํ ในการปฏิบัติงานมีมนุ ษยสัมพั นธ์ท่ดี ีสามารถทํางาน
เป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ในการทํางานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ
6.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งนิสิตฝึ กปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรั กษาแก่ผ้ ูรับบริ การ
ด้ ว ยคุ ณธรรม จริ ยธรรม เคารพในศั ก ดิ์ศ รี ของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่ งวิ ชาชี พ
กายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย
2. ฝึ กการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ ไขปัญหาร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิก
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากทักษะการฝึ กงาน
2. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริการ การ
ทํางานร่วมกับผู้อ่นื ด้ วยคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในสิทธิผ้ ูป่วย
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เพิ่ มพู นทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้ างสัมพั นธภาพกับผู้ ป่วย การซั กประวัติ ตรวจ
ประเมินทางกายภาพบําบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรั กษา โดยเน้ นวิธีการรักษาผู้ป่วย
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็ นองค์รวม และทักษะในการส่งเสริ มสุขภาพ ทักษะการให้ คาํ ปรึ กษาที่เหมาะสม
กับบริ บทของผู้ป่วย การเขียนรายงาน และนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ซับซ้ อน เรียนรู้บทบาท
งานกายภาพบําบัดกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปฎิบัติงานร่วมกัน โดยใช้ ความมีมนุษยสัมพันธ์และปฎิบัติต่อ
กันด้ วยความเอื้ออาทรภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
2. กิจกรรมของนิสิต
ฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิกเพื่ อพั ฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชี พในช่ วงระยะเวลาที่
กําหนดอย่ างต่ อเนื่องจนครบหลั กสูตรและ/หรื อตามเวลาการทํางานของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลิ นิก
กํา หนด โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ ให้ เ กิด ความคุ้ น เคยกับ ผู้ ป่ วย เรี ยนรู้ ก ารซั กประวั ติ ตรวจร่ า งกาย ระบุ และ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ นระบบ วางแผนการรั กษา ให้ การรักษาและให้ คาํ ปรึ กษาที่เหมาะสม เขียนรายงาน
ผู้ป่วยได้ อย่ างถูกต้ อง ตลอดจนนําเสนอข้ อมู ลของผู้ ป่วยภาวะต่างๆ ในที่ประชุ ม รวมทั้งเรี ยนรู้ระบบการ
ทํางาน และบทบาทงานกายภาพบําบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. รายงานหรืองานทีน่ สิ ิตได้รบั มอบหมาย
รายงานหรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กําหนดส่ง

นําเสนอรายงานผู้ป่วย

ตามที่กาํ หนดในแต่ละแหล่งฝึ กปฏิบัติงาน

รายงานผู้ป่วย

หลังนําเสนอรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ ารฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต
1. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสติ ขณะฝึ กปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่
คณะฯกําหนด
2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้ านต่างๆของนิสิตขณะสอบปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่
คณะฯกําหนด
3. อาจารย์พิเศษทางคลิ นิกประเมินนิสิตด้ านการนําเสนอรายงานผู้ป่วยและตรวจรายงานตาม
แบบฟอร์ มที่คณะฯกําหนด พร้ อมทั้งส่งคืนรายงานให้ นิสิตรั บทราบข้ อบกพร่ องและนําไป
แก้ ไข
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5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิการทางคลินกิ ดูแล
กิจกรรมในภาคสนาม
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับ
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
2. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่ วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสิต
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
3. แนะนํานิสติ แก่บุคลากรต่างๆที่นิสติ ต้ องปฏิบัติงานร่วมอย่างเหมาะสม
4. มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของนิสิตได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่ วมในการพั ฒนา
ทักษะด้ านต่างๆ ของนิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิกของนิ สิต เพื่ อพั ฒนาหลั กสูตรและเนื้ อหาวิ ชาอย่ าง
ต่อเนื่อง
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
1. ให้ การปฐมนิเทศ แนะนํา เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ
ต่างๆเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกและเกณฑ์การประเมิน
2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในหัวข้ อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนิสติ รวมถึงปั ญหาที่
อาจเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ให้ คาํ แนะนํา ดูแล และร่ วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีท่นี ิสติ
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านนั้นๆขณะฝึ กปฏิบัติงาน
4. มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของนิสิต ได้ แก่ การติดตามความก้ าวหน้ าและมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ทักษะด้ านต่างๆ ของนิสติ และให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการฝึ กปฏิบัติงาน
5. ให้ คาํ ปรึกษาหากมีปัญหาด้ านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษทางคลินิก เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง
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 รึ กษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญให้ คาํ ปรึกษาแก่นิสิตจาก
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ ไขปัญหาเฉพาะด้ าน
8. สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุ นทีต่ อ้ งการจากสถานทีท่ ีจ่ ัดประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
1. แนะนําห้ องสมุดสําหรับศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2. มีห้องประชุมปรึกษาปั ญหา การวางแผนการรักษา
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบําบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้ องที่เหมาะสมในการศึกษา
และการให้ การรักษา
4. ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนิสติ (ในกรณีท่ตี ้ องการที่พักอาศัย)
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานทีฝ่ ึ ก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ร่วมกับอาจารย์ผ้ ู
ประสานงานรายวิชา พิจารณาคัดเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่ยินดีรับนิสิตเพื่อฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม และพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ บุคลากร ลักษณะงาน ดังนี้
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานต้ องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานมีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสิตฝึ กปฏิบัติงานมีคุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนดของสภากายภาพบําบัดใน
เรื่องการรับนิสติ เข้ าฝึ กงาน
- อาจารย์ผ้ ูควบคุมนิสติ ฝึ กปฏิบัติงานมีความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถส่งเสริม
ให้ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาในวิชานี้
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้งั มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ดี
- สามารถจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิท่เี หมาะสมในการดูแลการฝึ กปฏิบัติงานทาง
คลินิก
- มี ผ้ ู ป่ วยและกรณี ศึ ก ษาที่เ หมาะสมทั้ง ระดั บ ความยากและปริ มาณเหมาะสมในระยะเวลาที่
กําหนด
- ยินดี เต็มใจและพร้ อมที่จะรับนิสติ เข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้ าก่อนฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 2 เดือน ก่อน
การจัดนิสิตลงฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
ด้ วยตนเองแต่ ต้องมีคุณสมบั ติตรงตามที่ระบุข้างต้ น รวมถึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ประสานงาน
รายวิชา และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
2. การเตรียมนิสิต
จัดปฐมนิ เทศการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก พร้ อมกับมอบคู่มือการฝึ กปฏิบัติงานทางคลิ นิก
ก่อนการ ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ เพื่อชี้แจงวั ตถุ ประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการฝึ ก
ปฏิบัติงาทางคลินิก วิธีการประเมินผล ช่ องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย เพื่อให้ เหมาะสมกับ
การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิกในแต่ละสถานที่
3. การเตรียมอาจารย์ทีป่ รึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อขอชื่อ ตําแหน่ง
ของอาจารย์พิเศษทางคลิ นิก รวมถึงประชุ ม (ปรึ กษา) ร่ วมกันระหว่ างอาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิชาอาจารย์พิเศษทางคลินิก และนิสติ ที่จะเข้ าฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่
คาดหวังจากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรี ยนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้ นแนวทางการฝึ กปฏิบัติงาน
ทางคลิ นิ ก ช่ อ งทางการ ติ ด ต่ อ กรณี เ หตุ ด่ว น มอบเอกสารคู่ มือ การดู แ ล และแบบประเมิน ผลการฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก
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4. การเตรียมอาจารย์พเิ ศษทางคลินกิ ในสถานทีฝ่ ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
อาจารย์ ผ้ ู ป ระสานงานรายวิ ช าติ ด ต่ อ กั บ สถานที่ฝึ กปฏิบั ติง านทางคลิ นิ ก รวมถึ ง ประชุ ม
(ปรึ กษา) ร่ วมกันระหว่ างอาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิ ชา อาจารย์พิเ ศษทางคลิ นิกและนิสิต ที่จะเข้ าฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงให้ รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ผล
การเรี ยนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้ น แนวทางการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ช่ องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน
มอบเอกสารคู่มอื การดูแล 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
1.6,1.7,1.8
ส่วนร่วม การแสดงออกตลอด
การฝี กปฏิบัติงาน
- ประเมินจากทักษะการฝึ กปฏิบัติงาน
- ประเมินผลจากการแสดงความรู้
ความรู้
ความเข้ าใจ การประยุกต์ใช้ ความรู้
1
2.2,2.3,2.5,2.6
ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
(2.4)
- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
- ประเมินจากทักษะการฝึ กปฏิบัติงาน
ทักษะทางปัญญา
- ประเมินผลจากความสามารถในการ
1
3.3,3.4
คิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ ความรู้
(3.1)
ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย
- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ - ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
1
รับผิดชอบ
ปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพ
4.1,4.2,4.4
กายภาพบําบัด
(4.3)
- ประเมินจากความสามารถในการ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
สื่อสาร การเขียนรายงานและ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
รูปแบบการนําเสนอกรณีศึกษา
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
6.1,6.2,6.3,6.4,6.5

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึ ก
ปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพ
ตลอดการฝี ก
- ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงาน
ในการให้ การรักษาผู้ป่วยตลอดการ
ฝึ กงาน

30%

หลักเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมที่ 1- ประเมินผลการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
100%
ประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูควบคุมการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
- ผลการฝึ กปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งดูแลการฝึ กปฏิบัติงาน
อาจารย์ ผ้ ู ฝึ กปฏิบั ติ ง านจะประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะและเจตคติ ข องนิ สิ ต ด้ ว ยการสั ง เกต
พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวช
ศาสตร์ มศว จะจัดส่งแบบประเมินให้ แต่ละสถานที่
- อาจารย์ผ้ ู ประสานงานรายวิ ชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้ นํ้า หนั ก คะแนนตามข้ อตกลง
ระหว่างอาจารย์ผ้ ูฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมินเป็ นสัญลักษณ์
A, B+, B, C+, C, D+, D, E
A
หมายถึง
ดีมาก
+
หมายถึง
ค่อนข้ างดีมาก
B
B
หมายถึง
ดี
หมายถึง
ค่อนข้ างดี
C+
C
หมายถึง
พอใช้
หมายถึง
ค่อนข้ างพอใช้
D+
D
หมายถึง
อ่อน
E
หมายถึง
ตก
โดยคะแนนรวมของนิสิตต้องได้อย่างน้อยเกรด C จึ งจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พเิ ศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต
- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึ กปฏิบัติงานของนิสติ ระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
และเมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบําบัดของนิสิตร่วมกับอาจารย์นิเทศ นิสติ และ
บุคลากรทางด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง
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4. ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต
- ให้ คาํ ปรึกษาและติดตามผลหากมีปัญหาด้ านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการ
ประเมินเพื่อประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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 กประสบการณ์ทางคลินิก
1.1 นิสติ
- จัดให้ นิสติ ตอบแบบสอบถามภายหลังการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิก
- ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก
1.2 อาจารย์พิเศษทางคลินิก
- ประเมินการทําหน้ าที่ของตนเอง
- ประเมินสมรรถนะของนิสติ ในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กประสบการณ์ทาง
คลินิกของรายวิชานี้หรือไม่
- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
- ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู้มารับ
บริการ
1.3 อาจารย์ท่ดี ูแลกิจกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก)
- ประเมินสมรรถนะของนิสติ ในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการฝึ กประสบการณ์ทางกายภาพบําบัดสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์รายวิชานี้หรือไม่
- ประเมินผลการจัดการฝึ กประสบการณ์ ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรี ยนรู้ ความพร้ อมของสถานที่ฝึก ความร่ วมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู้ มารั บ
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 างกายภาพบํ า บั ด
ประมวลผลการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามของนิ สิตจากผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากนิสิต จาก
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อาจารย์พิเศษทางคลินิก และจากอาจารย์ท่ปี รึกษา/อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาการฝึ กประสบการณ์ทาง
กายภาพบําบัดเฉพาะเรื่ อง รายงานต่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรื อหัวหน้ า
สาขาวิชา
- เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ตรร่ ว มพิ จ ารณานํา ข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ งสํา หรั บ ปี
การศึกษาถัดไป
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