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รายละเอียดของรายวิชา กภ 505 ปฏิบัติงานทางคลินิก 

สาขากายภาพบําบัด  
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2562 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กภ 505 ปฏิบัติงานทางคลินิก 
PTX 505  Clinical Practice 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (0-9-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด 
หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
อ.ดร.จริาภรณ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th  ผูประสานงานรายวิชา (หลัก) 
อ.ดร.นิธินันท  ชัยคีรี  nithinun@g.swu.ac.th  ผูประสานงานรายวิชา (รอง) 
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสนิ saitida@g.swu.ac.th  อาจารยผูสอน 
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข  rumpa@g.swu.ac.th  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ผศ.ดร.ภัทริยา อินโทโล  pattariy@g.swu.ac.th  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
อ.ดร.วันวิสาข พานิชาภรณ wanvisap@g.swu.ac.th  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 
8. สถานท่ีเรียน 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 
1. สามารถประเมินความรูเชิงประจักษเพ่ือใชในการตรวจรางกาย วิเคราะหปญหา วินิจฉัย ต้ังเปาหมาย 

วางแผนและใหการรักษา การปองกัน การสงเสริม รวมถึงใหคําแนะนํา และดูแลผูปวยไดตรงกับ
ปญหาทางกายภาพบําบัด (2.1, 3.1, 6.1, 6.3)  

2. สามารถประยุกตใช เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณและ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเฉพาะดานมานําเสนอ หรือ ถายทอด ผานการเขียนรายงานผูปวยได (2.1, 3.1, 6.2)  

3. สามารถนําบทสรุปจากการคนควาความรูเชิงประจักษมาปรับปรุงแผนการใหการรักษาผูปวยได (2.1, 
5.2)  

4. สามารถใหการดูแลผูปวย หรือผูท่ีเขามารับคําปรึกษาดวยความเอ้ืออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม ไมมี
การแบงแยก โดยใชพ้ืนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัด และใหความสําคัญตอสิทธิผูปวย (1.2, 
4.1, 4.3, 5.2, 6.3)  

5. สามารถปฏิบัติงานรวมกับวิชาชีพตางๆไดอยางเปนทีม มีความเปนผูนํา หรือผูตามในทีมปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม และสามารถสงเสริม สนับสนุนใหมีการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังในท่ีทํางานและในชุมชน (1.3, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.4)  
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - ไมมี - 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
 

ดานท่ี ๑ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานท่ี ๒ 
ความรู 

ดานท่ี ๓ ทักษะ
ทางปญญา 

ดานท่ี ๔ ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ดานท่ี ๕ ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดานท่ี ๖ ทักษะ
การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ และความ
รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
                      

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักรู จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย 
2. สามารถประมวลปญหา และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนรวมท้ังปญหาเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงผูอ่ืน 
 3. แสดงออกภาวะผูนําในการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 



1.2  วิธีการสอน 
1. มีการสอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย ในการ

ปฏิบัติการทางคลินิก 
2. มีการสงเสริมใหมีการพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบของ

ตนเอง ท่ีมีตอวิชาชีพ ตอองคกร ชุมชน และสังคมโดยรวม และสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรม
ในการดํารงชีพ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการดํารงตน
และการปฏิบัติงาน  

1.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ี และกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย  
2. ประเมินจากการมีสวนรวมและการแสดงออกในชั้นเรียน และการสัมมนา 
3. ประเมินจากกระบวนการในการคนควาและสังเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ โดยคํานึงถึงคุณธรรม  

และจริยธรรมในการวิจยั 
 

2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ/ผลการเรียนรูดานความรู 

1. มีความรูความเขาใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางลึกซ้ึง โดย
สามารถคนควาและอิงขอมูลหลักฐานเชิงประจักษท่ีทันสมัย และเปนระบบ 

2. ไมประเมิน 
3. มีความเขาใจในการประยุกตใชศาสตรท่ีเก่ียวของ และเขาใจการพัฒนาความรูใหม เพ่ือใชปฏิบัติใน

วิชาชีพและการวิจัย 
2.2  วิธีการสอน/กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียน 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยการใชหัวขอปญหา 
หรือ กรณีศึกษาจากแหลงฝก และ/หรือ ชุมชน 

2. ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย การฝกปฏิบัติ การเรียนรูโดยการสัมมนา การอภิปราย 
การคนควาวิเคราะห การบูรณาการงานวิจัย ตลอดจนการนําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจเพ่ือการเรียนรู
รวมกัน 
2.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
การประยุกตและพัฒนาความรูเชิงประจักษในกิจกรรมในชั้นเรียน เชน การสัมมนา การอภิปราย หรือ 
การฝกปฏิบัติ 
2. ประเมินจากแผนหรือรายงานท่ีนาํเสนอ 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา/ท่ีจะไดรับการพัฒนา/ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1. สามารถวิเคราะหประเด็น ปญหาสําคัญ โดยใชความเขาใจอันถองแท พัฒนาแนวคิดริเริ่ม
สรางสรรค เพ่ือตอบสนองประเด็นปญหาดวยดุลยพินิจอยางเหมาะสม  

2. ไมประเมิน 
3. ไมประเมิน 



4. สามารถบูรณาการงานวิจัย องคความรูในศาสตรทางกายภาพบําบัดและศาสตรท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
นําไปสูสุขภาพท่ีดีของประชาชน 

3.2  วิธีการสอน 
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รวมกับการสัมมนาโดยใหนิสิตนําเสนอความรูทาง

วิชาการท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือสาขาท่ีเก่ียวของ และมีการแลกเปลี่ยนความรู
เชิงวิชาการอยางสรางสรรค  

2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชากายภาพบําบัด 
3. การทํางานท่ีไดรับมอบหมายโดยการคนควาหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา

ท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
4. กรณีศึกษาทางคลินิกเก่ียวกับผูปวย หรืองานวิจัยตางๆในสาขากายภาพบําบัด 
5. กําหนดใหมุงเนนการใชทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ และมีหลักฐานเชิง

ประจักษ โดยบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประยุกตใช
ในทางคลินิก 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1.  การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการศึกษา การวิเคราะหวิจารณอยางเปนระบบ 
2.  การประเมินตามสภาพจริงจากการ สัมมนา ผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต  
            

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

1. มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสําหรับการเรียนรูของตนเอง และ
รวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มท่ีในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ 

2. แสดงบทบาทการเปนผูนํา ผูตาม ผูประสานงานอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม  

3. สามารถปรับตัวตอสังคมและส่ิงแวดลอมและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูอ่ืน 
4. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพอยางเหมาะสม 

4.2  วิธีการสอน 
1. จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออก ของ

ภาวะผูนําและผูตามทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ ตลอดจนกลาแสดงความ
คิดเห็นของตน และพรอมท่ีจะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

2. จัดประสบการณเรียนรูท่ีมีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือใหเสนอแนวทาง การวางแผน 
วิเคราะห และแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีมีความซับซอนสูง 

3. จัดประสบการณเรียนรูท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการ  ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา 
โดยใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพ่ือผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน
และผูสอนอันจะไปสูการฝกท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

4.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมสัมมนา และฝกปฏิบัติการทาง

คลินิก 
2. ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 



 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 
1. ไมประเมิน 
2. มีทักษะและความสามารถในการใชและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือ
ทางงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ใหเหมาะสมสอดคลองกับปญหาได 

3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน ตอกลุมบุคคลตางๆ ท้ังใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป 

4. สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอผลงานท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ   ผาน
ทางสื่อท่ีเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
1. จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการวิเคราะห คัดกรอง วิพากษ 
สรุป และนําขอมูลทางคณิตศาสตร  และสถิติท่ีเก่ียวของกับงานวิชาชีพมาใช  
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงาน โดยใหนิสิตไดใชทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใชเครื่องมือวิจัยท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงานกรณีศึกษา โดยใหนิสิตไดใช

ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชเครื่องมือวิจัยท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ประเมินจากความสามารถในการศึกษา ทําความเขาใจในประเด็นปญหา และประยุกตใช

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ 
 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

6.1 ทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ 
1. สามารถประยุกตใชความรูเชิงประจักษในการตรวจรางกาย วิเคราะหปญหา วินิจฉัย วางแผน

และใหการรักษา การปองกัน การสงเสริม รวมถึงใหคําแนะนําและดูแลผูปวยไดตรงกับปญหาทาง
กายภาพบําบัด 

2. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมท้ังการใชเหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณและความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะดานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใหการดูแลผูปวย หรือผูท่ีเขามารับคําปรึกษาดวยความเอ้ืออาทร ไมมีการแบงแยก 
ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัดและใหความสําคัญตอสิทธิผูปวย 

4. สามารถปฏิบัติงานรวมกับวิชาชีพตางๆไดอยางเปนทีมและมีความเปนผูนําและผูตามในทีม
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

 
6.2  วิธีการสอน 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ เพ่ือใหแสดงความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัดหรือศาสตรท่ีเก่ียวของรวมท้ังการใชเหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning)  และหลักฐานเชิงประจักษ  (evidence-Based) ในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 



2. ฝกปฏิบัติทางคลินิกเฉพาะดาน โดยมีการเขียนรายงานและการนําเสนอท่ีแสดงถึงการวิเคราะห
ปญหา และวางแผนการแกไขปญหาอยางบูรณาการ รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก ท่ีมีการคนควา
หลักฐานเชิงประจักษและแสดงความเชื่อมโยงกับบุคลากรดานสุขภาพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. มอบหมายโจทยปญหากรณีศึกษาท่ีมีความซับซอนเพ่ือใหแสดงการวิเคราะหปญหาและวาง
แผนการแกไขปญหาอยางบูรณาการ รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก และการคนควาหลักฐานเชิง
ประจักษ 
4. กระตุนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผูปวย และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด  ในชวงการฝกปฏิบัติงานและการทํางานวิจัยทางคลินิก 
 

6.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะปฎิบัติทางคลินิกและการมีสวนรวมในกิจกรรม

สงเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพในชุมชน 
2. ประเมินทักษะการฝกปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะหปญหา และวางแผนการแกไขปญหาอยาง

บูรณาการ รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก และการคนควาหลักฐานเชิงประจักษ  
3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานผูปวยท่ีแสดงถึงการวิเคราะหปญหา และวางแผนการ

แกไขปญหาอยางบูรณาการ รวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก ท่ีมีการคนควาหลักฐานเชิงประจักษและแสดง
ความเชื่อมโยงกับบุคลากรดานสุขภาพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

หมวดท่ี 4 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
การประยุกตใชความรูเชิงประจักษในการปฏิบัติทางคลินิก พัฒนาทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ

เฉพาะดาน พัฒนากระบวนการคิด การตรวจรางกายท่ีตรงกับปญหาของผูรับบริการทางกายภาพบําบัด พัฒนา
กระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การระบุปญหา การวิเคราะหปญหา การสงเสริม ปองกัน และดูแล
รักษาผูรับบริการทางกายภาพบําบัดดวยเทคนิคทางวิชาชีพ การสังเคราะหรายงานผูปวย 

 
2. กิจกรรมของนิสิต 

การปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือพัฒนาทักษะ และประสบการณทางวิชาชีพเฉพาะดาน ในชวงระยะเวลา 
ท่ีคณะฯ กําหนดอยางตอเนื่องจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกําหนด โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะหทางการดูแลผูปวยทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



3. รายงานหรืองานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 
ดังแสดงไวในขอท่ี 2  
 

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 
1. อาจารยพิเศษทางคลินิก/อาจารยนิเทศตรวจรายงานท่ีไดรับมอบหมายโดยประเมินตามแบบฟอรม 

ท่ีคณะฯกําหนดไดตาม  วัตถุประสงค พรอมท้ังสงคืนรายงานใหนิสิตรับทราบขอบกพรอง และนําไป
แกไข 

2. อาจารยพิเศษทางคลินิก/อาจารนิเทศ ตรวจรายงาน วิพากษ วิเคราะหรายงาน หรือชิ้นงานท่ีไดรับ 
มอบหมาย กรณีศึกษา การรักษาผูปวยพรอมท้ังสะทอนผลใหกับนิสิตทราบ รวมกับวางแผนการ
พัฒนาตนเอง 

3. อาจารยพิเศษ/อาจารนิเทศ/อาจารยประจําวิชา วิพากษ วิเคราะหงาน ท่ีนิสิตนําเสนองานตามหัวขอ 
ท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังสะทอนผลใหกับ นิสิตทราบ รวมกับวางแผนการพัฒนาตนเอง 
 

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษทางคลินิกในสถานท่ีฝกปฏิบัติการทางคลินิกดูแล  
กิจกรรมในภาคสนาม  
1. ใหการปฐมนิเทศ แนะนํา เก่ียวกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ เก่ียวกับ

การ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
2. ใหคําแนะนํา ดูแล และรวมคิดวิเคราะหปญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผูปวย ในกรณีท่ีนิสิต

ตองการความชวยเหลือในดานนั้นๆ ในขณะท่ีนิสิตฝกปฏิบัติงาน 
3. แนะนํานิสิต แกบุคลากรตางๆท่ีนิสิตตองปฏิบัติงานรวมอยางเหมาะสม 

รายงานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง หมายเหตุ 

นําเสนอกรณีศึกษา 3 ครั้ง (Case Presentation) ตามท่ีกําหนดใน
ตารางสอน 

เปนการนําเสนอท่ีครบถวนสมบูรณ
ดี และคณะกรรมการ 
เห็นสมควรใหผาน  

นําเสนอรายงาน clinical reasoning & evidence 
baseอยางนอย 3 ครั้ง (EBP) 

ตามท่ีกําหนดใน
ตารางสอน 

เปนการนําเสนอท่ีครบถวนสมบูรณ
ดี และนิสิตสามารถนําเสนอได
ครบถวนตามกระบวนการ EBP 

และคณะกรรมการ 
เห็นสมควรใหผาน  

รายงานความกาวหนาของผูปวยหลังจากนํา EBP 
ไปใชอยางนอย 1 ฉบับ (Application of EBP 
Reports) 
 

กอนนําเสนออยางนอย 
2 วัน (By email) 

 

นําเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย (ตอชุมชน) 1 ครั้ง 
(Presentation) 

ตามท่ีกําหนดใน
ตารางสอน  

 

จะเปนการนําเสนอใหนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปท่ี 2 สาขา

กายภาพบําบัดฟง 



4. มีสวนรวมกับกิจกรรมของนิสิต ไดแก การติดตามความกาวหนาในการฝกทักษะ การวิพากษ 
วิเคราะห การตรวจประเมิน ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะของนิสิต และใหคําปรึกษา
กอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงานทางคลินิก 

5. รวมประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตตลอดจนประชุมรวมกับ อาจารยประจําวิชา 
/อาจารยนิเทศ เพ่ือแสดงความเห็น และพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาวิชาอยางตอเนื่อง 

6. ใหการแนะนํา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 
 

6. หนาท่ี และความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
1. ใหการปฐมนิเทศ แนะนํา เก่ียวกับเนื้อหาวิชา สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ 

เก่ียวกับการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เกณฑการประเมินในวิชานี้ 
2. ประสานงานกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน ในหัวขอท่ีตองการพัฒนาทักษะของนิสิต รวมถึงปญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนท้ังกอน ระหวาง และภายหลังการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
3. ใหคําแนะนํา ดูแล และรวมคิดวิเคราะหปญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผูปวย ในกรณีท่ีนิสิตตองการ

ความชวยเหลือในดานนั้นๆ ในขณะท่ีนิสิตฝกปฏิบัติงาน 
4. มีสวนรวมกับกิจกรรมของนิสิต ไดแก การติดตามความกาวหนาในการฝกทักษะ การวิพากษ วิเคราะห 

การตรวจประเมิน ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะของนิสิต และใหคําปรึกษากอน และหลังการ
การฝกปฏิบัติงาน 

5. รวมประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมรวมกับอาจารยพิเศษทางคลินิก
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาวิชาอยางตอเนื่อง 

6. ใหการแนะนํา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิต หลังจากการประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต 

 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ของสถาบัน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆเก่ียวกับ
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

2. สอน แนะนํา ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือใหนิสิตไดพัฒนาทักษะใหบรรลุวัตถุประสงคของ
รายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สัปดาห หลังการฝกปฏิบัติงาน 

3. ประสานงานกับแหลงฝก เก่ียวกับความตองการพัฒนานิสิตของรายวิชานี้ จัดอาจารยท่ีปรึกษา 
อาจารยพิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญปญหาจากการฝกปฏิบัติงาน ปญหาของนิสิต ฯลฯ 
เพ่ือใหคําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา 

 
8. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ท่ีตองการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณภาคสนาม /สถาน
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

1. แนะนําหองสมุดสําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง 
2. มีหองประชุมปรึกษาปญหา การวางแผนการรักษา การใหการรักษา 
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบําบัด การแพทย หรือสาขาท่ีเก่ียวของท่ีเหมาะสมในการศึกษา และ

การใหการรักษา 
4. ประสาน/สํารวจท่ีพักสําหรับนิสิต (ในกรณีท่ีตองการท่ีพักอาศัย) 



 
 

1. การกําหนดสถานท่ีฝก 
อาจารยผูประสานงานวิชา อาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คัดเลือก

สถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ท่ียินดีรับนิสิตเพ่ือฝกประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานท่ี
เหมาะสม และมีความพรอมดังนี ้

- อาจารยผูควบคุมนิสิตฝกปฏิบัติงานตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
- มีประสบการณการทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัดไมต่ํากวา 5 ป หรืออยูในระดับ หรือเทียบเทา
ผูชํานาญการ 
- มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของสภากายภาพบําบัดในเรื่องการรับนิสิตเขาฝกงาน 
- มีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถสงเสริมใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงค 
การศึกษาใน วิชานี้ 
- มีความปลอดภัยของสถานท่ีตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี 
- สามารถจัดอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีมีคุณสมบัติและคุณวุฒิท่ีเหมาะสมในการดูแลการฝกปฏิบัติงาน ทาง
คลินิก 
- มีผูปวย และกรณีศึกษาท่ีเหมาะสมท้ังระดับความยาก และปริมาณเหมาะสมในระยะเวลา ท่ีกําหนด 
- ยินดี เต็มใจ และพรอมท่ีจะรับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
 
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิกอยางนอย ๒ เดือน  

จัดนิสิตลงฝกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิกดวย 
ตนเองแตตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีระบุขางตน รวมถึงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 
 

2. การเตรียมนิสิต 
จัดปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก พรอมกับมอบคูมือการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกอนการฝก

ปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคสิ่งท่ีคาดหวังจากการฝกปฏิบัติ งานทางคลินิกวิธีการ
ประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน การแตงกาย หรือเทคนิคเพ่ิมเติมหาก ตองการความสามารถ 
เฉพาะดานเพ่ือใหเหมาะสมกับการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ในแตละสถานท่ี 

 
3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก  

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตติดตอกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือขอชื่อ ตําแหนง
ของ อาจารยพิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) รวมกันระหวางอาจารยผูประสานงานรายวิชา-
อาจารยพิเศษทางคลินิก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และนิสิต ท่ีจะเขา ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือ
ชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงคสิ่งท่ีคาดหวังจากการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรูของนิสิตท่ี
ตองการเนนแนวทางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกชองทางการ ติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการ
ดูแล และประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

  
 

หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 



 
4. การเตรียมอาจารยพิเศษทางคลินิกในสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธติดตอกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) 
รวมกันระหวางอาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอาจารยพิเศษทางคลินิก 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิต ท่ีจะเขาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค 
สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรูของนิสิตท่ีตองการเนน แนวทางการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิก ชองทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิก 

 
5. การจัดการความเส่ียง 
- ประสานงานกับอาจารยพิเศษทางคลินิก ในสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิกอยางตอเนื่อง 
- จัดใหนิสิตทราบถึงชองทางการติดตอประสานงานกับอาจารยผูประสานงานรายวิชาตลอดการ
ฝกงาน 
- ติดตามความกาวหนาระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรคในการ
ฝกงานและหาแนวทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยนิเทศ อาจารยพ่ีเลี้ยงและนิสิต 

 
หมวดท่ี 6 หมวดการประเมินนิสิต 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห/หัวขอท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมิน* 

คุณธรรมจรยิธรรม 
1.2, 1.3 (1.1) 

 

- ความมีระเบียบวินัยในการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิก 
- การสงรายงาน 
- ประเมินการนําเสนอรายงาน 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case 
Presentation) 
- นําเสนอรายงาน clinical 
reasoning & evidence 
base (EBP) 
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช 

 

5% 

ความรู 
2.1 (2.3) 

- ความมีสวนรวม แสดงความ
คิดเห็นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก 
- ประเมินการนําเสนอรายงาน 
 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case 
Presentation) 
- นําเสนอรายงาน clinical 
reasoning & evidence 
base (EBP) 

10% 



ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห/หัวขอท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมิน* 

- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช 

ทักษะทางปญญา 
3.1 (3.4) 

- ความมีสวนรวม แสดงความ
คิดเห็นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก 
- ประเมินการนําเสนอรายงาน 
 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case 
Presentation) 
- นําเสนอรายงาน clinical 
reasoning & evidence 
base (EBP) 
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช 

30% 

ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.3 (4.4) 

- ความมีสวนรวม แสดงความ
คิดเห็นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก 
- การสงรายงาน 
- ประเมินการนําเสนอรายงาน 
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผูปวยทางคลินิก 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case 
Presentation) 
- นําเสนอรายงาน clinical 
reasoning & evidence 
base (EBP) 
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช 

15% 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.2 (5.3, 5.4) 

- ความมีสวนรวม แสดงความ
คิดเห็นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก 
- ประเมินการนําเสนอรายงาน 
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผูปวยทางคลินิก 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case 
Presentation) 
- นําเสนอรายงาน clinical 
reasoning & evidence 
base (EBP) 
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช 

10% 



ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห/หัวขอท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมิน* 

ทักษะการปฏิบัติ                    
ทางวิชาชีพ 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

- ความมีสวนรวม แสดงความ
คิดเห็นระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก 
- ประเมินการนําเสนอรายงาน 
- ประเมินการเขียนนําเสนอ
รายงานผูปวยทางคลินิก 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 
- นําเสนอกรณีศึกษา (Case 
Presentation) 
- นําเสนอรายงาน clinical 
reasoning & evidence 
base (EBP) 
- รายงานความกาวหนาของ
ผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช 

30% 

 
1. หลักเกณฑการประเมิน 

- การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical Practice)                                    35% 
- รายงานผูปวย/การนําเสนอรายงาน (Case Presentation and Discussion)       30% 
   (3 ครั้ง ครั้งละ 10%)  
- Clinical Reasoning and Evidence Base Present       30% 

  EBP1 (5%) 
  EBP2 (5%)  
  EBP3 (10%)  
  Application of EBP (10%) (นําเสนอ) 

- นําเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย (ตอชุมชน หรือภายในสถานฝกปฏิบัติงาน)  5% 
รวม                      100% 

 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

- ผลการฝกปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกซ่ึงดูแลการฝกปฏิบัติงานของ
นิสิต โดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานจะประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสิต ดวยการสังเกต
พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ท้ังนี้สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด 
มศว จะจัดสงแบบประเมินใหแตละสถานท่ี 

- ประเมินรายงานกรณีศึกษา นําเสนอรายงาน clinical reasoning & evidence base (EBP) และ
รายงานความกาวหนาของผูปวยหลังจากนํา EBP ไปใช ตารางท่ีกําหนด โดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
อาจารยท่ีปรึกษา และ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา คํานวณจากคะแนนเฉลี่ยของอาจารยแตละทาน 

- ประเมินการนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมายตอชุมชน โดยนิสิตปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด คณะ
กายภาพบําบัด มศว ชั้นปท่ี 1 เปนผูประเมิน 

- อาจารยผูประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใชน้ําหนักคะแนนตามขอตกลงระหวาง
อาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก และอาจารยท่ีปรึกษารวมท้ังการสรุป การประเมินเปนสัญลักษณ A, B+, B, 
C+, C, D+, D, E (เกณฑ B) 

 



เกรด A B+ B C+ C D+ D E 
ชวง

คะแนน 
100-80.0 79.9-75.0 74.9-70.0 69.9-65 64.9-60 59.9-55 54.9-50 49.9-0 

 
    A หมายถึง ดีมาก 

    B+ หมายถึง คอนขางดีมาก 
    B หมายถึง ดี 
    C+ หมายถึง คอนขางดี 
    C หมายถึง พอใช 
    D+ หมายถึง คอนขางพอใช 
    D หมายถึง ออน 

    E หมายถึง ตก 
 

 3. ความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษทางคลินิกตอการประเมินนิสิต 
- ประเมินพฤติกรรมของนิสิต และผลการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยนิเทศ ท้ังระหวางการฝกปฏิบัติ
ทางคลินิก และเม่ือสิ้นสุดการฝกปฏิบัติทางคลินิก  
- ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางกายภาพบําบัดของนิสิตรวมกับ อาจารยนิเทศ นิสิต และ
บุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ 

 
4. ความรับผิดชอบของผูประสานงานรายวิชาประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต 

- รวมประเมินผลกับอาจารยนิเทศ และอาจารยพิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพ่ือการประเมิน 
วิเคราะห วิพากษ ตัดเกรด และนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 

- หากมีความแตกตางกันของผลการประเมินระหวางอาจารยนิเทศ และอาจารยพิเศษทางคลินิก ให
อาจารยนิเทศ อาจารยพิเศษทางคลินิก และ/หรือ อาจารยผูรัประสานงานรายวิชาประชุมหารือกัน 
โดยเชิญนักกายภาพบําบัดทาอ่ืน (ท่ีมีประสบการณ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม) รวมในการใหขอมูล
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกงานของนิสิต เพ่ือหาขอสรุป 
 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

 
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณทางคลินิกจากผูเกี่ยวของตอไปนี้ 

1.1 อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ  
         - ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝกประสบการณ 
ทางคลินิกของรายวิชานี้หรือไม 
          - ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน              



- ประเมินผลการจัดการฝกประสบการณ ทางคลินิกเก่ียวกับความเพียงพอของแหลง
สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานท่ีฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความ
เหมาะสมของผูมารับบริการ  

 
1.2 อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม (อาจารยพิเศษทางคลินิก) 
- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมวาสามารถจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของการฝกประสบการณทางกายภาพบําบัดสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชานี้หรือไม 
- ประเมินผลการจัดการฝกประสบการณ ทางคินิกเก่ียวกับความเพียงพอของแหลงสนับสนุน

การเรียนรู ความพรอมของสถานท่ีฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผู
มารับบริการ คุณภาพการดูแลท่ีนิสิตไดรับจากตนเอง และอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติการทาง
กายภาพบําบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน   
 
1.3 อ่ืน ๆ  
- ติดตามประเมินผลสมรรถนะของบัณฑิตจบใหมท่ีทํางานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ

กายภาพบําบัด/หนวยงานท่ีสอดคลอง ท้ังจากตัวบัณฑิตเอง ผูรับบริการ และผูใชบัณฑิต 
- ติดตามความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตจบใหมท่ีทํางานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

วิชาชีพกายภาพบําบัด/หนวยงานท่ีสอดคลอง ท้ังจากตัวบัณฑิตเอง ผูรับบริการ และผูใชบัณฑิต 
 

2. การปรับปรุงการสอน  

ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนินการปรับปรุง 
ความตองการการสนับสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

จัดปฐมนิเทศชี้แนะแนว ทางการปฏิบัติตน 
แนะนําเรื่องการเตรียมรูและความพรอม
ของนิสิตกอนออกฝกปฏิบัติงาน และแนะ
แนวการนําหลักฐานเชิงประจักษไปใช ท้ัง
นิสิต และอาจารยผูรวมสอน 

1/2562 - 

ปรับใหนิสิตสามารถกําหนดการสงรายงาน 
หรือนําเสนอไดเอง ตามความเหมาะสมของ
ระยะเวลาท่ีผูปวยเขารับการรักษา 

  
3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
- อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต จากผลการ

ประเมินและ ขอเสนอแนะจากนิสิต รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือ
หัวหนาภาควิชาเพ่ือทราบ  

- นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร 


