
มคอ. 4 

มคอ.4 
รายละเอียดของรายวิชา กบ 371  วิชา คลินิกกายภาพบําบัด 1 

สาขากายภาพบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2559 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 

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 อาจารยผูประสานงานรายวิชา  

อาจารย ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร orawany@swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา  

ผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน 
 

nopporn@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา  
 อาจารย ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข peeraya@swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

อาจารย ดร.กนกวรรณ ทองโชติ kanogwun@swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ratt@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนนัตสนิ saitida@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ kanda@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

ผศ.ดร.วรินทร กฤตยาเกียรณ warink@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

อาจารย ผกาภรณ พูเจริญ 
 

paka@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

อาจารย วาสนา เตโชวาณิชย wassana@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

อาจารย ดร.ประภาวดี ภิรมยพล prapawad@swu.a.cth อาจารยผูสอน 

อาจารย ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
 
 

อาจารย ดร.ภัทริยา อินทรโทโล pattriya@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อาจารยสุวัฒน จิตรดํารงค suwatj@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อาจารย ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ kanokwan@swu.ac.th อาจารยผูสอน 
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อาจารย ดร.วันวิสาข พานิชาภรณ 
 

wanvisap@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อาจารย ดร.ทิพวัลย โอภาสกรุณา tippawano@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อาจารย ดร.จิราภรณ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อาจารย ดร.วีรยา ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อาจารย ดร.ทศพล เจศรีตัย tossaphon@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

อาจารย ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี kasima@swu.ac.th อาจารยผูรวมสอน 

อาจารยพิเศษทางคลินิก   

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3  
จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา: ฝกปฏิบัติทักษะทางคลินิกกายภาพบําบัด 90 ชั่วโมง 

 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน: กรกฎาคม – ธันวาคม  

๖. สถานท่ีเรียน 
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดนครนายก 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง 

๗. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2559 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๒. วัตถุประสงคของของประสบการณภาคสนาม 
เพ่ือใหนิสิตไดปฏิบัติงานจริง เปนการเพ่ิมพูนประสบการณตรง  

 

๓. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ

เชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 
 

รายวิ

ชา 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. 

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                         

ความรบัผิดชอบ 

๕. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการปฏิบติั                    

ทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

กบ 

๓๗๑ 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

๑. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
การจัดประสบการณการเรียนรูในหลักสูตรมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมใหนิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการท่ีศึกษาไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดังตอไปนี้  
๑. มีความรู ความเขาใจในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิ

เด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ท่ีมีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง) 

๒. (ไมประเมิน) 

๓. เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
๔. มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
๕. มีระเบียบวินัยและซ่ือสัตย 
๖. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
๗. สงเสริมใหผูปวย/ ผูใชบริการไดรับรูและเขาใจสิทธิของตนเองเพ่ือปกปองสิทธิของตนเองท่ีจะถูกละเมิด 

(ความรับผิดชอบรอง) 
๘. สามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม (ความ

รับผิดชอบรอง)   

1.2  วิธีการสอน 
๑. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหวางการสอนภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
๒. สงเสริมและจัดกิจกรรมในหลักสูตรใหมีการวิเคราะหประเด็นปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ

และการปฏิบัติงานในวชิาชีพ 
    1.3 วธิีการประเมินผล 

๑. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาท่ี โครงงานและท่ีไดรับมอบหมายตลอดหลักสูตร 
๒. ประเมินจากพฤตกิรรมการมีสวนรวม การแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆ 
๓. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหวางฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

 
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีพัฒนา 
นิสิตกายภาพบําบัดตองมีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตรของวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถบูรณาการ
ความรูเพ่ือใชในการดูแลสุขภาพ ท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดีของผูรับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรูดานความรู 
ดังนี้ 
๑. มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิต 
๒. มีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบ 
๓. มีความรูในศาสตรของวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนระบบและเนนธรรมเนียม ปฏิบัติ กฎระเบียบ 

ขอบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเปนปจจุบนั (ความรับผิดชอบรอง) 
๔. มีความรูท่ีเปนปจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ (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

อภปิรายหรอืการฝกปฏิบัติ 
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานท่ีกําหนด 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีพัฒนา 
  นิสิตตองมีความสามารถในการเรียนรู คนควา และสรางสรรคทักษะทางปญญา เพ่ือพัฒนาไปสู

ความเปนนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูจึงมุงเนนใหนิสิตคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
มีความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือประยุกตใช
ในการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้ 

๑. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน (ความรับผิดชอบรอง)   
๒. (ไมประเมิน) 
๓. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

เกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 

๔. สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพท่ี
เปลี่ยนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 

 
   3.2  วธิีการสอน 

1. สงเสริมใหเกิดเจตคติท่ีดีในการคนควาศึกษาดวยตนเอง 
2. สัมมนากรณีศึกษาทางคลินิกเก่ียวกับผูปวย ในสาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 
3. ใชทักษะกระบวนการคิด อยางเปนระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ โดยบูรณาการความรู ใน

สาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
3.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการคนควาศึกษาดวยตนเองในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห และแกไขปญหา โดยการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียนและในโครงงานวิจัย  
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3. การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณประเมิน
จากการสัมมนาทางคลินิก 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีพัฒนา 
นิสิตตองมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ ทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือให

สามารถทํางานรวมกันไดตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองใน
ศาสตรของวิชาชีพและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนด
ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูใชบริการ ผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

๒.  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม 
๓.  สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณท่ี

แตกตางกัน (ความรับผิดชอบรอง) 
๔.  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม รับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและ

สังคมอยางตอเนื่อง 

4.2  วิธีการสอน 
1. จัดประสบการณการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพ่ือผลักดันใหเกิดการ

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน ผูสอน หรือผูรับบริการ 
2. จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูนําและผูตามทาง

วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ ตลอดจนกลาแสดงความคิดเห็นของตนและพรอมท่ี
จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

3. จัดใหมีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ องคกรและสังคม 

4.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
อยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของ
การนําเสนอ ท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได โดยกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
1. (ไมประเมิน) 
2. สามารถศึกษาทําความเขาใจในประเด็นปญหา เลือกและประยุกตใช เทคนิคทางสารสนเทศท่ี

เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา  
(ความรับผิดชอบรอง) 
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3. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบของการ
นําเสนอท่ีเหมาะสม 

5.2  วิธีการสอน 
1.  สงเสริมใหนิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน  
2.  ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยใหใช

ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
3.  ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต  

6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

นิสิตมีความรูความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ผานการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสามารถใหบริการกับผูรับบริการ
ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรูดานทักษะ การปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้ 
๑.  มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ปองกัน รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพ แกผูใชบริการ ตามขอกําหนดสภากายภาพบําบัด หัวขอ
ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ (ความรับผิดชอบรอง) 

๒. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวมโดยประยุกตใชความรู 
ความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมท้ังการใชเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐาน
เชิงประจักษ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

๓. มีความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรูแบบองครวมไดอยางเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

๔. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผูปวย 

๕. (ไมประเมิน) 
6.2   วิธีการสอน 

1. ฝกปฏิบัติทางคลินิกท่ีครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แกผูรับบริการ ดวยคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย 

2. ฝกการเขียนรายงานและการนําเสนอท่ีแสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวางแผนการ
แกไขปญหารวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก 

3. จัดกิจกรรมใหนิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู ดานกายภาพบําบัด ในการดูแล
สุขภาพของประชาชน 

 
6.3  วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแกผูรับบริการ ดวยคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในและสิทธิผูปวย 
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หมวดท่ี 4 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ฝกปฏิบัติตอผูปวยภาวะทางระบบกลามเนื้อและกระดูก ผูปวยภาวะทางระบบประสาท ผูปวยภาวะทาง

ระบบหัวใจและปอด และผูปวยเด็ก ภายใตการควบคุมของคณาจารยสาขากายภาพบําบัดเพ่ือใหเกิดการ
คุนเคยกับผูปวย เรียนรูการซักประวัติ ตรวจรางกาย และเขียนรายงานผูปวยประเภทนี้ไดอยางถูกตอง 
การศึกษาเวชระเบียน การเรียนรูผูปวยภาวะทารงระบบตางๆท่ีไมซับซอน และนําความรูพ้ืนฐานตางๆ มา
ประยุกต ใชกับผูปวยไดพอสมควร การรักษาเบื้องตนท่ีไมซับซอน เรียนรูขอบขายงานกายภาพบําบัด และ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนฝกการนําเสนอกรณีผูปวยในท่ีประชุม 

2. กิจกรรมของนิสิต 
2.1 เรียนรู และฝกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการซักประวัติและตรวจประเมิน รวมท้ังการใช

เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)ในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนท่ีเปนสถานท่ีฝกประสบการณ
ภาคสนาม 

2.2 เรียนรูและฝกทักษะการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัดแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
2.3 ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดดวยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผูปวย 

3. รายงานหรืองานท่ีนิสิตไดรับมอบมาย 

รายงานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 

รายงานการซักประวัติและตรวจรางกาย ภายใน 3 วัน ของการฝกประสบการณภาคสนาม 

ผลการวิเคราะหปญหา 
ระหวางการฝกประสบการณภาคสนาม ตามระยะเวลาท่ี

มอบหมายงาน 

นําเสนอในชั้นเรียน หลังการสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 1 สัปดาห 

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 
- จัดประชุมผูเก่ียวของในการฝกประสบการณภาคสนาม ท้ังท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ให

นิสิตนําเสนอการเรียนรูและประสบการณท่ีไดรับจากการฝกประสบการณภาคสนาม เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางนิสิตท่ีไปฝกประสบการณภาคสนาม 

- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีมีตอการทํางานในอนาคต 

- การนําผลการประเมินนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพ่ือเปนแนวทางในการฝก
ประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป 

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
- จัดโปรแกรม ตารางการฝก และ/หรือฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยผูประสานงานรายวิชา 
- แนะนํานิสิตเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน 
- แนะนําบุคคลท่ีเก่ียวของ หรือท่ีตองทํางานรวมกัน 
- ประเมินผลการทํางานของนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผลตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 
- ใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนิสิตตออาจารยผูประสานงานรายวิชา 
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6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูประสานงานรายวิชา 
- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับอาจารยท่ีประจําในคลินิก โรงพยาบาล 
- สังเกตการณการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิตในคลินิกและโรงพยาบาล 
- ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนาม 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 

- จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสิตกอนฝกประสบการณภาคสนาม พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณภาคสนาม 

- จัดชองทางและเจาหนาท่ีประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ เชน หมายเลข
โทรศัพท และไปรษณียอิเล็ทรอนิกส  

8. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณภาคสนาม/   
สถานประกอบการ 

- สถานท่ีทํางาน หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ตามความจําเปน 
- แหลงขอมูลเพ่ือการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง 
- อาจารยผูดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนท่ีคอยใหคําแนะนํา 
- สวัสดิภาพในการฝกประสบการณ 

 
หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 
1. การกําหนดสถานท่ีฝก 

คัดเลือกสถานประกอบการท่ียินดีรับนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานท่ีเหมาะสมและมี
ความพรอมดังนี้ 

- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย 
- มีความปลอดภัยของสถานท่ีตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี 
- มีเครื่องมือ อุปกรณท่ีพรอมในการฝกประสบการณภาคสนามเพ่ือแกปญหาตามโจทย 
- สามารถจัดอาจารยท่ีดูแลการฝกประสบการณภาคสนามได 
- มีโจทยปญหาท่ีมีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนิสิตในระยะเวลาท่ีกําหนด 
- ยินดี เต็มใจรับนิสิตฝกประสบการณภาคสนาม 

การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณภาคสนามอยางนอย 1 เดือน จัดนิสิตลงฝก
ประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนิสิตอาจหาสถานท่ีฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง แตตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา 
 
2. การเตรียมนิสิต 

จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม มอบคูมือการฝกประสบการณภาคสนาม กอนการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม 
วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพ่ิมเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพ่ือการฝกประสบการณภาคสนาม 
3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 

อาจารยท่ีปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขอชื่อ ตําแหนงของ
พนักงานพ่ีเลี้ยง ประชุมพนักงานพ่ีเลี้ยง และนิสิตฝกประสบการณภาคสนามเพ่ือชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่ง

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 



มคอ. 4 

ท่ีคาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนิสิตท่ีตองการเนน อุปกรณ เทคโนโลย ี
ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใชในการฝกประสบการณภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเครื่องมือ ชอง
ทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
4. การเตรียมอาจารยในสถานท่ีฝก 

จัดประชุมหรือปรึกษาหารืออาจารยในสถานท่ีฝกงานเพ่ือชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งท่ีคาดหวัง 
จากการฝกประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนิสิต มอบเอกสารคูมือการดูแล 
และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตออาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา 
5. การจัดการความเส่ียง 

อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยง ท่ีจะเกิดตอนิสิต และกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถานประกอบการ เชน 

- ความเสี่ยงจากสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอมในการทํางาน การเดินทาง ปองกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการท่ีมีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 

- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ปองกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใชอุปกรณ การปองกันไวรัส อันกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลสถาน
ประกอบการ เนนจริยธรรมการไมเปดเผยขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกําหนดให
นิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอยางเครงครัด 

 
หมวดท่ี 6 การประเมินนิสิต 

 
1. หลักเกณฑการประเมิน 

ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนิสิตท้ัง 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 ตองมีเวลาฝกงานรอยละ 100 ของเวลาท้ังหมด กรณีนิสิตมีเหตุจําเปนจนขาดการฝกงานตอง

ปฏิบัติตามระเบียบการลาอยางเครงครัด และตองฝกปฏิบัติงานทดแทนจนครบเวลาฝกงานท้ังหมด ท้ังนี้ให

ผูประสานงานวิชารายงานตอหัวหนาสาขากาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย       ศรีนครินทรวิ

โรฒ 

2. การประเมินใชแบบประเมินการปฏิบัติงานทางคลนิิก วิชาคลินิกกายภาพบําบัด 1 ไดแก แบบประเมินการ

ปฏิบัติงานทางคลินิกสําหรับผูปวยทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด 

และ ผูปวยเด็ก 
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3. ระบบการใหคะแนนของแตละรายวิชาใหกระทําเปนแบบระดับข้ันซ่ึงมีความหมาย และระดับข้ัน ดังนี้ 

        ระดับข้ัน ความหมาย    ระดับคะแนนเฉล่ีย       ระดับคะแนน 
            A ดีมาก 80.0-100 4 
            B+ คอนขางดีมาก 75.0-79.9 3.5 
            B ด ี 70.0-74.9 3 
            C+ คอนขางดี 65.0-69.9 2.5 
            C พอใช 60.0-64.9 2 
            D+ คอนขางพอใช 55.0-59.9 1.5 
            D ออน 50.0-54.9 1 
            E ตก <50 0 
             I การประเมินยังไมสมบูรณ - - 
            W งดการเรียนโดยไดรับอนุมัติ - - 

 
4. นิสิตตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยระดับคะแนนไมต่ํากวาระดับข้ัน “C” 

5. กรณีท่ีนิสิตมีคะแนนประเมินรวม 4 สาขา (ระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและ
ปอด และ ผูปวยเด็ก) ไดต่ํากวาเกรด C นิสิตตองฝกปฏิบัติงานเพ่ิมในสาขาท่ีไดคะแนนต่ํากวา เกรด C 
(60%) ภายใตการควบคุมของอาจารยและรับการประเมินใหม หากไมผานการประเมินอีกครั้งจะไมได
รับอนุญาตใหฝกปฏิบัติการทางคลินิกในสาขาท่ีไมผาน โดยนิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียน
เรียนรายวิชาคลินิกกายภาพบําบัดเพ่ิมเติม ท้ังนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

- ประเมินโดยอาจารยและอาจารยท่ีดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม  
- อาจารยผูประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอกรรมการบริหารหลักสูตร

สาขากายภาพบําบัด 
- การประเมินผลการเรียน: ตามแบบประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก สําหรับผูปวยทางระบบกระดูก

และกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด และ ผูปวยเด็ก สาระในแบบประเมิน
ประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ทักษะปฏิบัติการทางคลินิก รวม 100 คะแนน เกณฑผานรอยละ 60 
สวนท่ี 2 เจตคติและการสื่อสาร รวม 100 คะแนน เกณฑผานรอยละ 80  
สวนท่ี 3 การเขียนรายงาน รวม 100 คะแนน เกณฑผานรอยละ 60   

 การสงงานเกิน 10 วัน หรือ ไมสงงาน นิสิตไมไดคะแนนในสวนนี ้
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

1 
ความรู 

2.2 (2.3,2.4) 

- ปฏิบัต/ิรายงานรายบุคคล 
- ประเมินผลจากการแสดงความรูความ

เขาใจ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ในการสัมมนา การอภิปราย
หรือการฝกปฏิบัติ 

- ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานท่ีกําหนด 
 

ตลอดการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

รวม 80% 
 
 

1 
ปญญา 

3.3,2.2(2.3,3.1,3.4) 

ปฏิบัต/ิรายงานรายบุคคล 
สัมมนา /การคนควาตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

 

ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

6.2,6.4 (6.1,6.3) 

ปฏิบัต/ิรายงานรายบุคคล 
 

ตลอดการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

คุณธรรมจรยิธรรม 
1.3,1.4,1.5,1.6(3.1,
3.3, 3.4) 

สังเกต 
- พฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาท่ี 

และท่ีไดรับมอบหมาย 
- พฤติกรรมการมีสวนรวมการ

แสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรม
ตางๆ 

- พฤติกรรมความรับผิดชอบระหวางฝก
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

ตลอดการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ผานการประเมิน  

1 

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1,4.2,4.4 (4.3) 

- พฤติกรรมการทํางานกลุม  
- การมีสวนรวมอภิปราย  
- การนําเสนอหนาชั้นเรียนรายงาน 

ตลอดการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

รวม 20% 

1 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.3 (5.2) 

- การมีสวนรวมอภิปราย  
- ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานท่ีกําหนด 
- การนําเสนอหนาชั้นเรียนรายงาน 

ตลอดการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงตอการประเมินนิสิต 

- 
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต 

ประเมินผลนิสิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนิสิต และรายงานผลการฝกฯของอาจารยท่ีดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม 
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มคอ. 4 

5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 
ผูประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารยท่ีดูแลการฝกประสบการณเพ่ือทําความเขาใจในการ

ประเมิน หากเกิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาหา
ขอสรุป 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

 
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้ 

1.1  นิสิต 
 จัดใหนิสิตตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนาม 

1.2   พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผูประกอบการ  
-  

1.3 อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
อาจารยท่ีดูแลการฝกประสบการณภาคสนามบันทึกผลการดําเนินงานของนิสิตในแบบฟอรมรายงานผล

การฝกประสบการณภาคสนาม เพ่ือใหสามารถนําคําแนะนําไปใชในการแกปญหาของนิสิต 
 1.4  อ่ืนๆ  เชน  บัณฑิตจบใหม 
   - 
2. กระบวนการประเมินการสอน 

- ผลการประเมินของนิสิต 
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายสามารถตอบแประสงคท่ีวางไว 

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
- อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต จากผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะจากนิสิต รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชา
เพ่ือทราบ 

- นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการ
หลักสูตร 
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