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รายละเอียดของรายวิชา กบ 372 คลินกิกายภาพบาํบดั 2 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ372 คลินกิกายภาพบาํบดั 2 

PX372 Clinical Physical Therapy II 

 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (0-8-0) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาบังคับ - 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 

อ.ดร.ทพิวัลย์ มีแต้ม tipawano@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏบัิติงานคลินิก  

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 มิถุนายน พ.ศ.2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตฝึกปฏิบัติต่อผู้ป่วยภาวะระบบกล้ามเน้ือและกระดูก ผู้ป่วยภาวะทางระบบประสาท 

ผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอด ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดบัดเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับ

ผู้ป่วย เรียนรู้การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และเขียนรายงานผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการศึกษา

เวชระเบียนการเรียนรู้ผู้ป่วยทางภาวะระบบต่างๆที่ไม่ซับซ้อนและนาํความรู้พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ได้

พอสมควร 

 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. อธบิายพยาธสิภาพของผู้ป่วย และวิเคราะห์ความผิดปกติของผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนได้ (2.2, 2.3) 

2. ซักประวัติ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสาํคัญจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนได้ (2.2, 

2.3) 

3. ตรวจร่างกาย และประเมินปัญหาผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนได้ (2.2, 2.3) 

4. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือวางแผนการรักษา และเลือกวิธีการรักษาเบ้ืองต้นร่วมกับ

อาจารย์ผู้ควบคุมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (2.2, 2.3, 4.2) 

5. แสดงการรักษาผู้ป่วยบางประเภท โดยนาํความรู้พ้ืนฐานที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยภายใต้

การแนะนาํของอาจารย์ผู้ควบคุมได้อย่างถูกต้อง (2.2, 2.3) 

6. บอกขอบข่ายงานกายภาพบาํบัด ระบบการบริหารงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาํเสนอกรณี

ผู้ป่วยในที่ประชุมได้พอสมควร (5.3) 

7. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัย ซ่ือสัตย์ เคารพในคุณค่าและศักด์ิศีของความเป็นมนุษย์ 

(1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.1, 4.4, 6.4)  

8. สามารถทาํงานเป็นทมีได้ (4.1) 

9. มีความสามารถในการปฏิบัติทกัษะทางวิชาชีพทางกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิ

ผู้ป่วย (6.4) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทกัษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยฝึกปฏบัิติต่อผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ทาง

กายภาพบาํบัดภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดที่ได้รับการรับรองทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ

บริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 
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หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์

ต่อสงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิ ผู้บริโภค สิทธิ ผู้ ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด ที่มีความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. ไม่ประเมิน 

3. เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

4. มีความรบัผดิชอบต่อการกระทําของตนเอง 

5. มีระเบยีบวินยัและซ่ือสตัย ์

6. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบติังานในวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

7. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเองที่

จะถูกละเมิด 

8. สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างการฝึกปฏบัิติ  

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

ตนเองที่มีต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและสงัคมโดยรวม ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.   ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการฝีกปฏบัิติงาน 

2.   ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกตลอดการการฝีกปฏบัิติงาน 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู้ 
๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                         

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการปฏบัิติ                    

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 
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นิสิตกายภาพบาํบัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของ

วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่นําไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนด                  

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1.   ไม่ประเมิน 

2.   อธิบายสาระสําคญัของศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3.   มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4.   มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.   ไม่ประเมิน 

6.   ไม่ประเมิน 

7.   ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏบัิติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การประชุม

ปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินผู้ป่วย  

3.  ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย  

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาจากการฝึกงานทางคลินิก นิสติสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบําบดั 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2  วิธกีารสอน 
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1. ส่งนิสติฝึกปฏบัิติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน 

2. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.   สอบภาคปฏบัิติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินผู้ป่วย  

3.  ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย  

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกนัได้  มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปรบัตวัและมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ

กลุ่ม 

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์

ที่แตกตางกนั 

4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์รและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1.   ส่งนิสติฝึกปฏบัิติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏสิมัพันธก์บั ผู้รับบริการ 

ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.   ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดและขณะสอบ 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม 
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5.2 วิธกีารสอน 

1. ส่งนิสิตฝึกปฏบัิติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏสิัมพันธก์บั ผู้รับบริการ 

ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล 

 

  5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดและขณะสอบ 

2.  ประเมินจากการนาํเสนอรายงานผู้ป่วย 

3.  ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย  

 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

นิสิตสามารถให้บริการกบัผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมินแก่

ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด  

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความ

เข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชน ได้

อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิผูป่้วย 

5. ไม่ประเมิน 

 

6.2   วิธกีารสอน 

1. ส่งนิสิตฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด และสทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดแก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 
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หมวดที ่4 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ฝึกทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้นการศึกษาเวชระเบียน 

และการซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดเป็นหลัก ระบุและวิเคราะห์ปัญหา วางแผน              

การรักษา รวมทั้งให้การรักษาเบ้ืองต้น เขียนรายงานและนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ไม่ซับซ้อน 

ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก 

 

2. กิจกรรมของนสิิต 

 ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพในช่วงระยะเวลาที่

กาํหนดอย่างต่อเน่ืองจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทาํงานของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

กาํหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้ป่วย เรียนรู้การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และเขียน

รายงานผู้ป่วยประเภทน้ีได้อย่างถูกต้อง การศึกษาเวชระเบียนการเรียนรู้ผู้ป่วยภาวะทางระบบต่างๆ ที่ไม่

ซับซ้อน และนาํความรู้พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้พอสมควร เรียนรู้ขอบข่ายงานกายภาพบาํบัด และ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฝึกการนาํเสนอผู้ป่วยประเภทน้ีในที่ประชุม 

 

3. รายงานหรืองานทีน่สิิตไดร้บัมอบหมาย 

รายงานหรืองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย กําหนดส่ง 

นาํเสนอรายงานผู้ป่วย ตามที่กาํหนดในวันสอบ 

รายงานผู้ป่วย หลังนาํเสนอรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนสิิต 

1.   อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทกัษะด้านต่างๆของนิสติขณะฝึกปฏบัิติงานตามแบบฟอร์มที่

คณะฯกาํหนด 

2.   อาจารย์พิเศษทางคลินิกและอาจารย์ประเมินทกัษะด้านต่างๆของนิสติขณะสอบปฏบัิติตาม

แบบฟอร์มที่คณะฯกาํหนด 

3.   อาจารย์พิเศษทางคลินิกและอาจารย์ประเมินนิสติด้านการนาํเสนอรายงานผู้ป่วยและตรวจ

รายงานตามแบบฟอร์มที่คณะฯกาํหนด พร้อมทั้งส่งคืนรายงานให้นิสติรับทราบข้อบกพร่อง

และนาํไปแก้ไข 

 

5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยพ์เิศษทางคลินกิในสถานทีฝึ่กปฏิบติัการทางคลินกิดูแล

กิจกรรมในภาคสนาม 

1.   ให้การปฐมนิเทศ แนะนาํ เกี่ยวกบัสถานที่ฝึกปฏบัิติงาน กฎระเบียบ แนวปฏบัิติต่างๆ

เกี่ยวกบัการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

2.   ให้คาํแนะนาํ ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่นิสติ

ต้องการความช่วยเหลือในด้านน้ันๆขณะฝึกปฏบัิติงาน 

3.   แนะนาํนิสติแก่บุคลากรต่างๆที่นิสิตต้องปฏบัิติงานร่วมอย่างเหมาะสม 
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4.   มีส่วนร่วมกบักจิกรรมของนิสติได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทกัษะด้านต่างๆ ของนิสิต และให้คาํปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏบัิติงาน 

5.   ร่วมประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกบัอาจารย์ประจาํ

วิชา/อาจารย์นิเทศ เพ่ือพัฒนาหลักสตูรและเน้ือหาวิชาอย่างต่อเน่ือง 

6.  ให้การแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิ่สติเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

 

6. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศ 

1.   ให้การปฐมนิเทศ แนะนาํ เกี่ยวกบัเน้ือหาวิชา สถานที่ฝึกปฏบัิติงาน กฎระเบียบ แนวปฏบัิติ

ต่างๆเกี่ยวกบัการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกและเกณฑก์ารประเมิน 

2.   ประสานงานกบัสถานที่ฝึกปฏบัิติงานในหัวข้อที่ต้องการพัฒนาทกัษะของนิสติ รวมถึงปัญหาที่

อาจเกดิข้ึนก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

3.   ให้คาํแนะนาํ ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณทีี่นิสติ

ต้องการความช่วยเหลือในด้านน้ันๆขณะฝึกปฏบัิติงาน 

4.   มีส่วนร่วมกบักจิกรรมของนิสติได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทกัษะด้านต่างๆ ของนิสิต และให้คาํปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏบัิติงาน 

5.   ร่วมประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกบัอาจารย์พิเศษ

ทางคลินิกเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและเน้ือหาวิชาอย่างต่อเน่ือง 

6.  ให้การแนะนาํ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิ่สติ หลังจากการประเมินผลการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิกของนิสิต 

 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนสิิต 

1.   ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏบัิติต่างๆของสถาบันและการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

2.   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา สอน แนะนาํ ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้นิสติได้

พัฒนาทกัษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก ภายใน 2 สปัดาห์ 

หลังการฝึกปฏบัิติงาน 

3.   ประสานงานกบัสถานที่ฝึกปฏบัิติงานเกี่ยวกบัความต้องการพัฒนาทกัษะของนิสิตของรายวิชา

น้ี จัดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเช่ียวชาญให้คาํปรึกษาแก่นิสติจาก

การฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 

 

8. สิง่อํานวยความสะดวกและการสนบัสนุนทีต่อ้งการจากสถานทีที่จ่ัดประสบการณภ์าคสนาม / 

สถานทีฝึ่กปฏิบติังานทางคลินกิ 

1.   แนะนาํห้องสมุดสาํหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.   มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา 

3.   มีหนังสอื/วารสารทางกายภาพบาํบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมในการศึกษา

และการให้การรักษา 

4.   ประสาน/สาํรวจที่พักสาํหรับนิสติ (ในกรณีที่ต้องการที่พักอาศัย) 
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หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การกําหนดสถานทีฝึ่ก 

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา อาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชากายภาพบําบัด คัดเลือกที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่ยินดีรับนิสิตเพ่ือฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังน้ี 

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสิตฝึกปฏบัิติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่

ยังไม่หมดอายุ 

- มีประสบการณ์การทาํงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัดไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาํหนดของสภากายภาพบาํบัดในเร่ืองการรับนิสติเข้าฝึกงาน 

- มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถส่งเสริมให้เกิดการบรรลุ

วัตถุประสงค์การศึกษาในวิชาน้ี 

- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการ

ทาํงานที่ดี 

- สามารถจัดอาจารย์พ่ีผู้คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสม

ในการดูแลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกในอตัราส่วนอาจารย์ต่อนิสติเทา่กบั 1:2 

- มีผู้ป่วยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลา

ที่กาํหนด 

- ยินดี เตม็ใจและพร้อมที่จะรับนิสติเข้าฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

การติดต่อประสานงาน กาํหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 2 เดือน 

ก่อนการจัดนิสติลงฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรืออาจารย์เป็นผู้กาํหนดสถานที่ฝึก

ปฏิบัติงานทางคลินิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สภากายภาพบําบัดระบุไว้ รวมถึงต้องได้รับความ

เหน็ชอบจากผู้ประสานงานรายวิชา คณาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

 

2. การเตรียมนสิิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก พร้อมกับมอบคู่มือการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

ก่อนการ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการฝึก

ปฏิบัติงาทางคลินิก วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย เพ่ือให้เหมาะสมกับ

การฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกในแต่ละสถานที่ 

 

3. การเตรียมอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือขอช่ือ ตาํแหน่ง

ของอาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา-

อาจารย์พิเศษทางคลินิก และนิสติที่จะเข้าฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก เพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่

คาดหวังจากการ ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้นแนวทางการฝึกปฏบัิติงาน
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ทางคลินิก ช่องทางการ ติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และแบบประเมินผลการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

4. การเตรียมอาจารยพ์เิศษทางคลินกิในสถานทีฝึ่กปฏิบติังานทางคลินิก 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม 

(ปรึกษา) ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษทางคลินิกและนิสิต ที่จะเข้าฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิก เพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก ผล

การเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้น แนวทางการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน 

มอบเอกสารคู่มือการดูแล และแบบประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

5. การจดัการความเสีย่ง 

- ประสานงานกบัอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกอย่างต่อเน่ือง 

- จัดให้นิสติทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกบัอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตลอดการ

ฝึกงาน 

- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ

ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเล้ียงและนิสติ 

 

 

หมวดที ่6 หมวดการประเมินนสิิต 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์/หัวข้อที่ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

คุณธรรม

จริยธรรม 

1.3, 1.4, 1.5, 

1.6 (1.1, 1.7, 

1.8) 

 

- ความมีระเบียบวินัยในการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิก 

- การส่งรายงานปฏบัิติการ 

-  ประเมินการนาํเสนอรายงาน

ผู้ป่วยทางคลินิก 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- สอบปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

10% 

ความรู้ 

2.2, (2.3, 2.4) 

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ

คิดเหน็ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- ประเมินการสอบปฏบัิติงานทาง

คลินิก 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน

ผู้ป่วยทางคลินิก 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- สอบปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

35% 
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ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์/หัวข้อที่ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

- ประเมินการเขียนนาํเสนอ

รายงานผู้ป่วยทางคลินิก 

ทกัษะทางปัญญา 

3.3, (3.1, 3.4) 

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ

คิดเหน็ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- ประเมินการสอบปฏบัิติงานทาง

คลินิก 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน

ผู้ป่วยทางคลินิก 

- ประเมินการเขียนนาํเสนอ

รายงานผู้ป่วยทางคลินิก 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- สอบปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

25% 

ทกัษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.4, 

(4.3) 

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ

คิดเหน็ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- ประเมินการสอบปฏบัิติงานทาง

คลินิก 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน

ผู้ป่วยทางคลินิก 

- ประเมินการเขียนนาํเสนอ

รายงานผู้ป่วยทางคลินิก 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- สอบปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

10% 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3, (5.2) 

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ

คิดเหน็ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- ประเมินการสอบปฏบัิติงานทาง

คลินิก 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน

ผู้ป่วยทางคลินิก 

- ประเมินการเขียนนาํเสนอ

รายงานผู้ป่วยทางคลินิก 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- สอบปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

10% 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 



มคอ. 4 

ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์/หัวข้อที่ประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

ทกัษะการปฏบัิติ                    

ทางวิชาชีพ 

6.4, (6.1, 6.2, 

6.3) 

- ความมีส่วนร่วม แสดงความ

คิดเหน็ระหว่างการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- ประเมินการสอบปฏบัิติงานทาง

คลินิก 

- ประเมินการนาํเสนอรายงาน

ผู้ป่วยทางคลินิก 

- ประเมินการเขียนนาํเสนอ

รายงานผู้ป่วยทางคลินิก 

- ตลอดการฝึกปฏบัิติงาน

ทางคลินิก 

- สอบปฏบัิติงานทางคลินิก 

 

10 % 

 

รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลตามการพฒันาผลการเรียนรูแ้ละการตดัเกรด 

การประเมินผล: 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนิสิตทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การ

ประเมินผล การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  

0.0 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างย่ิง  

0.4 หมายถึง ต้องปรับปรุง  

0.6 หมายถึง พอใช้  

0.8 หมายถึง ดี 

1.0 หมายถึง ดีมาก  

นิสิต้องได้ปรับคะแนนประเมินเจตคติ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 0.8 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

 

การประเมินแบ่งออกเป็น 

- ประเมินผลการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก      75% 

ประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษ) 

- ประเมินผลการสอบปฏบัิติกบัผู้ป่วยจริง      25% 

ประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกและอาจารย์จากคณะกายภาพบาํบัด 

 ประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก   (12.5%) 

 ประเมินโดยอาจารย์จากคณะกายภาพบาํบัด   (12.5%) 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนสิิต 

- ผลการฝึกปฏบัิติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกซ่ึงดูแลการฝึกปฏบัิติงาน  

อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสิต ด้วยการสังเกต
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พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งน้ีสาขากายภาพบําบัด คณะ

กายภาพบาํบัด มศว จะจัดส่งแบบประเมินให้แต่ละสถานที่ 

- ผลการสอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและอาจารย์

จากคณะกายภาพบาํบัด โดยจะทาํการสอบในสปัดาห์ที่ 3 - 4 ของการฝึกปฏบัิติงาน 

 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้นํ้าหนักคะแนนตามข้อตกลง

ระหว่างอาจารย์ผู้ฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมินเป็นสัญลักษณ์ 

A, B+, B, C+, C, D+, D, E (เกณฑ ์B) 

 
เกรด A B+ B C+ C D+ D E 

ช่วง

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 ค่อนข้างดีมาก 

    B หมายถึง ดี 

    C+ หมายถึง ค่อนข้างดี 

    C หมายถึง พอใช้ 

    D+ หมายถึง ค่อนข้างพอใช้ 

    D หมายถึง อ่อน 

    E หมายถึง ตก 

 

3. ความรบัผดิชอบของอาจารยพ์เิศษทางคลินิกต่อการประเมินนสิิต 

- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึกปฏบัิติงานของนิสติร่วมกบัอาจารย์นิเทศ ระหว่างการฝึก

ปฏบัิติงานทางคลินิกและเม่ือสิ้นสดุการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

- ประเมินผลการสอบระหว่างการสอบปฏบัิติกบัผู้ป่วยจริงร่วมกบัอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ 

- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบาํบัดของนิสิตร่วมกบัอาจารย์นิเทศ นิสิต และ

บุคลากรทางด้านสาธารณสขุที่เกี่ยวข้อง 

 

4. ความรบัผดิชอบของผูป้ระสานงานรายวิชาประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนสิิต 

- ร่วมประเมินผลกบัอาจารย์นิเทศและอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพ่ือประเมิน 

วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และนาํเสนอหัวหน้าสาขา 

 

5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ตกต่าง 

- หากมีความแตกต่างกนัของผลประเมินระหว่างอาจารย์คณะกายภาพบาํบัด อาจารย์นิเทศ และ

อาจารย์พิเศษทางคลินิก ให้อาจารย์คณะกายภาพบาํบัด อาจารย์นิเทศ และอาจารย์พิเศษทางคลินิก และ/

หรือ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประชุมหารือกนั โดยเชิญนักกายภาพบาํบัดทา่นอื่น (ที่มีประสบการณ์ 
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และคุณสมบัติที่เหมาะสม) ร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการฝึกงานของนิสติเพ่ือหา

ข้อสรุป 

 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณท์างคลินิก 

1.1 นิสติ 

- จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก 

- ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏบัิติงานทางคลินิก 

- ประเมินผลการสอบปฏบัิติกบัผู้ป่วยจริง 

 

1.2 อาจารย์พิเศษทางคลินิก 

- ประเมินการทาํหน้าที่ของตนเอง 

- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ทาง

คลินิกของรายวิชาน้ีหรือไม่ 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกบัความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทมีสขุภาพ จาํนวนและความเหมาะสมของผู้มารับ

บริการ 

 

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก) 

- ประเมินสมรรถนะของนิสติในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบาํบัดสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์รายวิชาน้ีหรือไม่ 

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ ์ทางคลินิกเกี่ยวกบัความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทมีสขุภาพ จาํนวนและความเหมาะสมของผู้มารับ

บริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติได้รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏบัิติการทางกายภาพบาํบัด 

- ประเมินการทาํหน้าที่ของตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏบัิติการทางกายภาพบาํบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 

 

2. กระบวนการประเมินการสอน  

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

นิสติมีความรู้พ้ืนฐานน้อย และส่ง

รายงานล่าช้า 

จัดปฐมนิเทศช้ีแนะแนว 

ทางการปฏบัิติตน แนะนาํเร่ือง

- 
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ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

การเตรียมรู้และความพร้อม

ของนิสติก่อนออกฝึก

ปฏบัิติงาน 

 

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต จากผลการ

ประเมินและ ข้อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสตูร และประธานหลักสตูร หรือ

หัวหน้าภาควิชาเพ่ือทราบ  

- นาํข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาํหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นาํแสดงไว้ในรายงานผลการ

ดาํเนินการหลักสตูร 
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