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รายละเอียดของรายวิชา กบ 372 คลินิกกายภาพบําบัด 2 

สาขาวิชากายภาพบําบัด 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2561 

 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กบ372 คลินิกกายภาพบําบัด 2 

PX372 Clinical Physical Therapy II 

 

2. จํานวนหนวยกิต 

4 (0-16-0) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 

หมวดวิชาบังคับ – 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อ.ดร.ทิพวัลย มีแตม tippawano@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

อ.ดร.จิราภรณ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

  

 

   

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี- 

 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 

 

8. สถานท่ีเรียน 

คณะกายภาพบําบัด   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถานท่ีฝกปฏิบัติงานคลินิก  

 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

12 มิถุนายน 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1. วัตถุประสงคของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตฝกทักษะทางกายภาพบําบัด การสรางสัมพันธภาพกับผูปวย โดยเนนการศึกษาเวชระเบียน 
และการซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดเปนหลัก ระบุ และวิเคราะหปญหา วางแผนการรักษา 
รวมท้ังใหการรักษาเบื้องตน เขียนรายงานและนําเสนอขอมูลของผูปวยภาวะตางๆ ดวยความรับผิดชอบไดอยาง
เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 

วัตถุประสงคจําเพาะของรายวิชา 
1. อธิบายพยาธสิภาพของผูปวย และวิเคราะหความผิดปกติของผูปวยท่ีไมซับซอนได (2.2, 2.3) 
2. ซักประวัติ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีมีความสําคัญจากแหลงขอมูลท่ีไมซับซอนได (2.2, 2.3) 
3. ตรวจรางกาย และประเมินปญหาผูปวยท่ีไมซับซอนได (2.2, 2.3) 
4. คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือวางแผนการรักษา และเลือกวิธีการรักษาเบื้องตนรวมกับอาจารยผู

ควบคุมไดอยางถูกตองเหมาะสม (2.2, 2.3, 4.2) 
5. แสดงการรักษาผูปวยบางประเภท โดยนําความรูพ้ืนฐานท่ีเรียนมาประยุกตใชกับผูปวยภายใตการ

แนะนําของอาจารยผูควบคุมไดอยางถูกตอง (2.2, 2.3) 
6. บอกขอบขายงานกายภาพบําบัด ระบบการบริหารงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของนําเสนอกรณีผูปวย

ในท่ีประชุมไดพอสมควร (5.3) 
7. มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีวินัย ซ่ือสัตย เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 4.4, 6.4)  
8. สามารถทํางานเปนทีมได (4.1) 
9. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพทางกายภาพบําบัดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิ
ผูปวย (6.4) 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตไดพัฒนาทักษะและประสบการณทางวิชาชีพ โดยฝกปฏิบัติตอผูปวยภาวะตาง ๆ ทาง
กายภาพบําบัดภายใตการควบคุมของนักกายภาพบําบัดท่ีไดรับการรับรองทางวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสมกับบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

 

 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู้  ๓. ทกัษะทางปัญญา 

๔. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

๕. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการปฏบิตัิ

ทางวิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                         

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

สงเสริมใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการท่ีศึกษาไดอยางเหมาะสม 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอ
สังคมสวนรวม โดยกําหนดผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีพัฒนาดังตอไปนี้ 

1. มีความรูความเขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ืนฐาน
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เชน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 
เสียสละ และสามารถจัดการกับปญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 

3. เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพกายภาพบําบัด 
5. สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรู และเขาใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ 

1.2  วิธีการสอน 
1. สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพระหวางการฝกปฏิบัติ  
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาดานจิตสํานึกสาธารณะโดยตระหนักถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบของตนเองท่ีมี

ตอวิชาชีพตอองคกร ชุมชนและสังคมโดยรวม ระหวางการฝกปฏิบัติงาน 
1.3  วิธีการประเมินผล 

1.   ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายตลอดการฝกปฏิบัติงาน 
2.   ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การแสดงออกตลอดการการฝกปฏิบัติงาน 
 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

นิสิตกายภาพบําบัดไดรับการพัฒนาใหมีความรูในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตรของวิชาชีพ
ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถบูรณา
การความรูเพ่ือใชในการดูแลสุขภาพ ท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดีของผูรับบริการ โดยกําหนด                  ผลการ
เรียนรูดานความรู ดังนี้ 

1. ไมประเมิน 
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2. อธิบายสาระสําคัญของศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 
3. มีความรูท่ีเปนปจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
4. ไมประเมิน 
5. ไมประเมิน 

2.2  วิธีการสอน 
1. ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกงาน และ/หรือชุมชน 
2. สงเสริมใหผูเรียน มีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม เชน การประชุมปญหา

จากกรณีศึกษาหรือสถานการณจริง 
2.3  วิธีการประเมินผล 

1. สอบภาคปฏิบัติ 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห การประยุกตใช

ความรูในการตรวจประเมินผูปวย  
3.  ประเมินจากการเขียนรายงายผูปวย  
 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

นิสิตไดรับการพัฒนาจากการฝกงานทางคลินิก นิสิตสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยกําหนด
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ดังนี้ 

1. สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2. ไมประเมิน 
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการใหบริการทางกายภาพบําบัด 
4. สามารถประยุกตใช และบูรณาการความรูในสาขากายภาพบําบัดกับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ และบริบททางสุขภาพท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
3.2  วิธีการสอน 

1. สงนิสิตฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกงาน และ/หรือชุมชน 
2. สงเสริมใหเกิดเจตคติท่ีดีในการคนควาศึกษาดวยตนเอง 

3.3  วิธีการประเมินผล 
1.   สอบภาคปฏิบัติ 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรูความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห การประยุกตใช

ความรูในการตรวจประเมินผูปวย  
3.  ประเมินจากการเขียนรายงายผูปวย  
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีพัฒนา 

นิสิตไดรับการพัฒนาใหสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคเพ่ือใหสามารถทํางาน
รวมกันได  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเอง  โดยกําหนดผลการเรียนรูดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูใชบริการ ผูรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชา 
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2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม 

3. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนํา และสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณท่ี
แตกตางกัน 

4.   มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 
องคกร 

4.2  วิธีการสอน 
1.   สงนิสิตฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกงาน และ/หรือชุมชน ใหมีปฏิสัมพันธกับ ผูรับบริการ ผูรวมงาน

หรือบุคคลภายนอก อันจะนําไปสู การฝกท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
4.3  วิธีการประเมินผล 

1.   ประเมินพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

1.    ไมประเมิน 
2.    สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม  
3.    สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรูปแบบ

ของการนําเสนอท่ีเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

1. ฝกปฏิบัติงานในแหลงฝกงาน และ/หรือชุมชน ใหมีปฏิสัมพันธกับ ผูรับบริการ ผูรวมงานหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนําไปสู การฝกท่ีจะสงเสริมความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคล 

  5.3  วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและขณะสอบ 
2.  ประเมินจากการนําเสนอรายงานผูปวย 
3.  ประเมินจากการเขียนรายงายผูปวย  

 
6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
นิสิตสามารถใหบริการกับผูรับบริการได อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ ดังนี้ 
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ปองกัน 

บําบัด รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพแกผูใชบริการตามขอกําหนดสภากายภาพบําบัด 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวม โดยประยุกตใช

ความรู ความเขาใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด และศาสตรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการใชเหตุผลทาง
คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรูดานกายภาพบําบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชนไดอยาง
เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และสิทธิผูปวย 

6.2   วิธีการสอน 
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1. ฝกปฏิบัติทางคลินิกท่ีครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แกผูรับบริการ ดวยคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด และ
สิทธิผูปวย 

2. ฝกการเขียนรายงานและการนําเสนอท่ีแสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะหปญหาและวาง
แผนการแกไขปญหารวมกับการใชเหตุผลทางคลินิก 

6.3  วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินพฤติกรรมระหวางการฝกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดแกผูรับบริการ ดวย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสิทธิผูปวย 
 
 

หมวดท่ี 4 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ฝกทักษะทางกายภาพบําบัด การสรางสัมพันธภาพกับผูปวย โดยเนนการศึกษาเวชระเบียน และการซัก
ประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดเปนหลัก ระบุ และวิเคราะหปญหา วางแผนการรักษา รวมท้ังให
การรักษาเบื้องตน เขียนรายงานและนําเสนอขอมูลของผูปวยภาวะตางๆ ดวยความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 

2. กิจกรรมของนิสิต 
 ฝกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณทางวิชาชีพในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดโดย
แบงออกเปน 2 ชวงอยางตอเนื่องจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกําหนด โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดความคุนเคยกับผูปวย เรียนรูการซักประวัติ ตรวจรางกาย และเขียน
รายงานผูปวยไดอยางถูกตอง การศึกษาเวชระเบียนการเรียนรูผูปวยภาวะทางระบบตางๆ ท่ีไมซับซอน และนํา
ความรูพ้ืนฐานมาประยุกตใชกับผูปวยไดพอสมควร เรียนรูขอบขายงานกายภาพบําบัด และหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ตลอดจนฝกการนําเสนอผูปวยในท่ีประชุม 
 
 
3. รายงานหรืองานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 
นําเสนอรายงานผูปวย ตามท่ีกําหนดในวันสอบ 

รายงานผูปวย หลังนําเสนอรายงานผูปวยภายใน 3 วัน 
 
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 

1.   อาจารยพิเศษทางคลินิกประเมินทักษะดานตางๆของนิสิตขณะฝกปฏิบัติงานตามแบบฟอรมท่ี
คณะฯกําหนด 

2.   อาจารยพิเศษทางคลินิกและอาจารยประเมินทักษะดานตางๆของนิสิตขณะสอบปฏิบัติตาม
แบบฟอรมท่ีคณะฯกําหนด 

3.   อาจารยพิเศษทางคลินิกและอาจารยประเมินนิสิตดานการนําเสนอรายงานผูปวยและตรวจ
รายงานตามแบบฟอรมท่ีคณะฯกําหนด พรอมท้ังสงคืนรายงานใหนิสิตรับทราบขอบกพรองและ
นําไปแกไข 
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5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยพิเศษทางคลินิกในสถานท่ีฝกปฏิบัติการทางคลินิกดูแลกิจกรรม
ในภาคสนาม 

1.   ใหการปฐมนิเทศ แนะนํา เก่ียวกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆเก่ียวกับการ
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

2.   ใหคําแนะนํา ดูแล และรวมคิดวิเคราะหปญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผูปวย ในกรณีท่ีนิสิต
ตองการความชวยเหลือในดานนั้นๆขณะฝกปฏิบัติงาน 

3.   แนะนํานิสิตแกบุคลากรตางๆท่ีนิสิตตองปฏิบัติงานรวมอยางเหมาะสม 
4.   มีสวนรวมกับกิจกรรมของนิสิตไดแก การติดตามความกาวหนาและมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ

ดานตางๆ ของนิสิต และใหคําปรึกษากอนและหลังการฝกปฏิบัติงาน 
5.   รวมประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินกิของนิสิต ตลอดจนประชุมรวมกับอาจารยประจําวิชา/

อาจารยนิเทศ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอยางตอเนื่อง 
6. ใหการแนะนํา (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

 
6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 

1.   ใหการปฐมนิเทศ แนะนํา เก่ียวกับเนื้อหาวิชา สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ
เก่ียวกับการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกและเกณฑการประเมิน 

2.   ประสานงานกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงานในหัวขอท่ีตองการพัฒนาทักษะของนิสิต รวมถึงปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนกอน ระหวาง และภายหลังการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

3.   ใหคําแนะนํา ดูแล และรวมคิดวิเคราะหปญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผูปวย ในกรณีท่ีนิสิต
ตองการความชวยเหลือในดานนั้นๆขณะฝกปฏิบัติงาน 

4.   มีสวนรวมกับกิจกรรมของนิสิตไดแก การติดตามความกาวหนาและมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ
ดานตางๆ ของนิสิต และใหคําปรึกษากอนและหลังการฝกปฏิบัติงาน 

5.   รวมประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมรวมกับอาจารยพิเศษทาง
คลินิกเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอยางตอเนื่อง 

 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 

1.   ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบยีบ แนวปฏิบัติตางๆของสถาบันและการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
2.   สอน แนะนํา ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือใหนิสิตไดพัฒนาทักษะใหบรรลุวัตถุประสงค

ของวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สัปดาหหลังการฝกปฏิบัติงาน 
3.   ประสานงานกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงานเก่ียวกับความตองการพัฒนาทักษะของนิสิตของรายวิชานี้ 

จัดอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยพิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาแกนิสิตจากการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะดาน 

 
8. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณภาคสนาม / สถานท่ี
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

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

และการใหการรักษา 
4.   ประสาน/สํารวจท่ีพักสําหรับนิสิต (ในกรณีท่ีตองการท่ีพักอาศัย) 
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หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกําหนดสถานท่ีฝก 
อาจารยผูประสานงานวิชา อาจารย และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบําบัด คัดเลือกท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิกท่ียินดีรับนิสิตเพ่ือฝกประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะ
งานท่ีเหมาะสมและมีความพรอมดังนี้ 

- อาจารยผูควบคุมนิสิตฝกปฏิบัติงานตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ียังไมหมดอายุ 
- มีประสบการณการทํางานในวิชาชีพกายภาพบําบัดไมนอยกวา 2 ป 
- มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของสภากายภาพบําบัดในเรื่องการรับนิสิตเขาฝกงาน 
- มีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถสงเสริมใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคการศึกษา

ในวิชานี้ 
- มีความปลอดภัยของสถานท่ีตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี 
- สามารถจัดอาจารยพ่ีผูคุมฝกปฏิบัติงานทางคลินิกท่ีมีคุณสมบัติและคุณวุฒิท่ีเหมาะสมในการดูแล

การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกในอัตราสวนอาจารยตอนิสิตเทากับ 1:2 
- มีผูปวยและกรณีศึกษาท่ีเหมาะสมท้ังระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลาท่ีกําหนด 
- ยินดี เต็มใจและพรอมท่ีจะรับนิสิตเขาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิกอยางนอย 2 เดือน กอนการจัด

นิสิตลงฝกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรืออาจารยเปนผูกําหนดสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิกท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีสภากายภาพบําบัดระบุไว รวมถึงตองไดรับความเห็นชอบจากผูประสานงานรายวิชา 
คณาจารย และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 
2. การเตรียมนิสิต 
 จัดปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก พรอมกับมอบคูมือการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกอนการ ฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกอยางนอย 1 สัปดาห เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งท่ีคาดหวังจากการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
การแตงกาย  วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน การขอความชวยเหลือ ความปลอดภัยในดาน
ตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกในแตละสถานท่ี 

 
3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 
 อาจารยผูประสานงานรายวิชาติดตอกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือขอชื่อ ตําแหนงของ
อาจารยพิเศษทางคลินิก พิจารณาคุณสมบัติของอาจารยพิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) รวมกัน
ระหวางอาจารยผูประสานงานรายวิชา-อาจารยพิเศษทางคลินิก และนิสิตท่ีจะเขาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือ
ชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งท่ีคาดหวังจากการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรูของนิสิตท่ีตองการ
เนนแนวทางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ชองทางการ ติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และแบบ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

 
4. การเตรียมอาจารยพิเศษทางคลินิกในสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
 อาจารยผูประสานงานรายวิชาติดตอกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) 
รวมกันระหวางอาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยพิเศษทางคลินิกและนิสิต ท่ีจะเขาฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก เพ่ือชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งท่ีคาดหวังจากการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรูของนิสิต
ท่ีตองการเนนแนวทางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ชองทางการ ติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล 
และแบบประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
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5. การจัดการความเส่ียง 

- อาจารยผูประสานงานติดตอประสานงานกับอาจารยพิเศษทางคลินิก ในสถานท่ีฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกอยางตอเนื่อง 

- อาจารยผูประสานงานจัดใหนิสิตทราบถึงชองทางการติดตอกับอาจารยผูประสานงานรายวิชาตลอด
การฝกงาน 

- อาจารยผูประสานงานติดตามความกาวหนาระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือรับทราบปญหา 
อุปสรรคในการฝกงานและหาแนวทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยนิเทศ อาจารยพิเศษทางคลินิกและนิสิต 
 
 

หมวดท่ี 6 หมวดการประเมินนิสิต 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห/หัวขอท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมิน* 

1, 2 

คุณธรรม
จริยธรรม 

1.3, 1.4 (1.1, 
1.2, 1.5) 

 

- ความมีระเบียบวินัยในการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิก 

- การสงรายงานปฏิบัติการ 
-  ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย

ทางคลินิก 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 

- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
 

10% 

1, 2 
ความรู 

2.2, (2.3) 

- ความมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย

ทางคลินิก 
- ประเมินการเขียนนําเสนอรายงาน

ผูปวยทางคลินิก 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 

- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
 

35% 

1, 2 

ทักษะทาง
ปญญา 

3.3, (3.1, 
3.4) 

- ความมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย

ทางคลินิก 
- ประเมินการเขียนนําเสนอรายงาน

ผูปวยทางคลินิก 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 

- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
 

25% 

1, 2 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.4, 

- ความมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย

ทางคลินิก 
- ประเมินการเขียนนําเสนอรายงาน

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 

- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
 

10% 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห/หัวขอท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมิน* 

(4.3) ผูปวยทางคลินิก 

1, 2 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.3, (5.2) 

- ความมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย

ทางคลินิก 
- ประเมินการเขียนนําเสนอรายงาน

ผูปวยทางคลินิก 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 

- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
 

10% 

1, 2 

ทักษะการ
ปฏิบัติ                    

ทางวิชาชีพ 
6.4, (6.1, 
6.2, 6.3) 

- ความมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ระหวางการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

- ประเมินการสอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
- ประเมินการนําเสนอรายงานผูปวย

ทางคลินิก 
- ประเมินการเขียนนําเสนอรายงาน

ผูปวยทางคลินิก 

- ตลอดการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิก 

- สอบปฏิบัติงานทางคลินิก 
 

10 % 

 
 
 

รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลตามการพัฒนาผลการเรียนรูและการตัดเกรด 
การประเมินผล: 
1. หลักเกณฑการประเมิน 

- ประเมินผลการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก      75% 
ประเมินโดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารยพิเศษ) 

- ประเมินผลการสอบปฏิบัติกับผูปวยจริง      25% 
ประเมินโดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารยพิเศษ) หรืออาจารยจากคณะ
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

- ผลการฝกปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกซ่ึงดูแลการฝกปฏิบัติงาน  
อาจารยผูฝกปฏิบัติงานจะประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสิต ดวยการสังเกตพฤติกรรม 
การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ท้ังนี้สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มศว จะ
จัดสงแบบประเมินใหแตละสถานท่ี 
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- ผลการสอบปฏิบัติกับผูปวยจริงจะถูกประเมินโดยอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกและ/หรืออาจารย
จากคณะกายภาพบําบัด โดยจะทําการสอบในสัปดาหท่ี 3 - 4 ของการฝกปฏิบัติงานในแตละชวง 

 
- อาจารยผูประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใชน้ําหนักคะแนนตามขอตกลงระหวาง

อาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกและอาจารยของคณะ ผลรวมของคะแนนท้ังสองชวงของการฝกงานจะถูก
นํามาคิดเปนคาเฉลี่ย จากนั้นจะนํามาสรุปและประเมินเปนสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D, E  

 
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 

- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝกปฏิบัติงานของนิสิตรวมกับอาจารยระหวางการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกและเม่ือสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

- ประเมินผลการสอบระหวางการสอบปฏิบัติกับผูปวยจริงรวมกับอาจารย 
- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปญหาทางกายภาพบําบัดของนิสิตรวมกับอาจารยและนิสิต  
 

4. ความรับผิดชอบของผูประสานงานรายวิชาประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต 
- รวมประเมินผลกับอาจารยและอาจารยพิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพ่ือประเมิน วิเคราะห วิพากษ 

ตัดเกรด และนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 

- หากมีความแตกตางกันของผลประเมินระหวางอาจารย และอาจารยพิเศษทางคลินิก ใหอาจารย 
และอาจารยพิเศษทางคลินิก อาจารยผูประสานงานรายวิชาประชุมหารือกัน โดยเชิญคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร รวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกงานของนิสิตเพ่ือหาขอสรุป 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณทางคลินิก 
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1.1 นิสิต 
- จัดใหนิสิตตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณทางคลินิก 

 
1.2 อาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติงานทาง

คลินิกและการสอบปฏิบัติกับผูปวยจริง  
- ประเมินผลการจัดการฝกประสบการณ ทางคลินิกเก่ียวกับความเพียงพอของแหลงสนับสนุนการ

เรียนรู ความพรอมของสถานท่ีฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผูมารับบริการ 
คุณภาพการดูแลท่ีนิสิตไดรับจากตนเอง และอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 

1.3 อาจารย 
- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกปฏิบัติงานดาน การ

สอบปฏิบัติกับผูปวยจริง  
- ประเมินผลการจัดการฝกประสบการณ ทางคลินิกเก่ียวกับความเพียงพอของแหลงสนับสนุนการ

เรียนรู ความพรอมของสถานท่ีฝก ความรวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผูมารับบริการ 
คุณภาพการดูแลท่ีนิสิตไดรับจากตนเอง และอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 

ขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนินการปรับปรุง 
ความตองการการสนับสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

- บางสถานท่ีฝกปฏิบัติงานมีเคส
ผูปวยนอย ไมหลากหลาย  

 
 
 
 
 
- เตรียมนิสิตใหมีความพรอมกอน

ออกฝกปฏิบัติงาน 
 

- ชี้แจงความแตกตางของแตละ
สถานท่ีฝกงานใหนิสิตรับทราบ ซ่ึง
บางสถานท่ีในชวงเวลาดังกลาวอาจ
มีจํานวนผูปวยคอนขางนอยแต
นิ สิ ต ก็ ค งได เรี ย น จ าก ก ารฝ ก
ปฏิบัติงาน 
 
- จัดการอบรม นิ เทศนิสิ ต เพ่ื อ
เตรียมความพรอมในดานตางๆ 
กอนออกฝกปฏิบัติงานจริง 
- แจงใหนิสิตเตรียมความพรอม
ดานความรูใหพรอมกอนออกฝก
ปฏิบัติงานจริง 

 

 
 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 12 
 


	1.1 นิสิต
	1.2 อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
	1.3 อาจารย์

