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สาขากายภาพบ าบดั 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

กบ 471  วิชา คลินิกกายภาพบ าบัด 3 
PX 471 Clinical Physical Therapy III 

2. จ านวนหน่วยกิต 

4 (0-16-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบดั) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มปฏบิัติงานคลินิกกายภาพบ าบดั 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยว์าสนา เตโชวาณชิย ์ wassana@g.swu.ac.th 

 
 

อาจารยณ์ฐักาญจน์ รุณรงค์  nuttakarn@g.swu.ac.th   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4  

ระหว่าง วันที่ 1 กนัยายน–30 ตุลาคม 2563 

 

6. สถานท่ีเรียน 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาล เขตจังหวัดนครนายก 

กรุงเทพมหานคร และจังหวดัใกล้เคียง 

 

7. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

8 เมษายน 2563 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
ฝึกทกัษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสมัพันธภาพกบัผู้ป่วย การซกัประวัติ ตรวจประเมินทาง

กายภาพบ าบัด โดยเน้นการระบุและวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาเป็นหลกั เลือกวิธรัีกษาและปฏบิัติด้วย

ความรับผดิชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทกัษะพ้ืนฐานในการให้ค าปรึกษา เขียนรายงาน

และน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ 

วตัถุประสงคจ์ าเพาะของรายวิชา 

1. อธบิายสภาพของผู้ป่วย และความผดิปกติของผู้ป่วยที่ซับซ้อนได้  

2. ซักประวัต ิรวบรวมข้อมูลที่มีความส าคญั ได้อย่างมีทกัษะ ถูกต้อง ครบถ้วน  

3. ตรวจร่างกาย และประเมินปัญหาของผู้ป่วยที่ซับซ้อนได้  

4. วางแผนการรักษา และเลือกวิธกีารรักษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

5. ให้การรักษาผู้ป่วยประเภทนี้ ได้อย่างมีทกัษะถูกต้อง เหมาะสม ภายใต้การควบคุมดูแลของ  

นักกายภาพบ าบดั  

6. ประเมินผลการรักษา ความก้าวหน้าของการรักษาและเขยีนรายงานผู้ป่วย  

7. น าเสนอผู้ป่วยในที่ประชุมได้อย่างถูกต้อง  

8. มีเจตคติที่ดต่ีอวิชาชีพกายภาพบ าบดั  

9. อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณก์บัเพ่ือนนิสติและอาจารย์ 

10. สามารถค้นคว้าความรู้  โดยอ้างองิความรู้ เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบ าบดั หรือการ

ดูแลสขุภาพของประชาชน 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการระดับอดุมศกึษา และ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวชิากายภาพบ าบัด 

 

หมวดท่ี 3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. 

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และ                 

ความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข

การ

สือ่สาร

และการ

ใช้

เทคโนโล

ยี

สารสนเท

ศสาร และ

การใช้้ 

เทคโนโลย

้ี 

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏิบติั                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสตูรมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติ

สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงาน และด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน  และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวม โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้   

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พื้ นฐานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานทางกายภาพบ าบดั 

2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกบัปัญหาจริยธรรมในการปฏิบติังานใน

วิชาชีพกายภาพบ าบดั 

5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้  และเข้าใจสทิธขิองตนเองในการรับบริการ 

 

1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และปฏบิัติงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการด ารง

ชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการฝีกปฏบิัติงาน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  ความรับผดิชอบระหว่างฝึกปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

 
2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบ าบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่น าไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  ดังนี้ 

1. ไม่ประเมิน 

2. อธิบายสาระส าคญัของศาสตรท่ี์เป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. มีความรู้ ด้านระบบสขุภาพกฎหมาย ความรู้ ด้านการจัดการ และการบริหารงานเบื้องต้นของ

ระบบการบริการกายภาพบ าบัด 
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5. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณศีึกษา สถานการณ์จริง  

2. การฝึกปฏบิัต ิโดยจดัการเรียนรู้ในแหล่งฝึก และ/หรือชุมชน 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคปฏบิัติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการตรวจ

ประเมิน รักษาผู้ป่วย  

3. ประเมินผลจากการเขียนรายงาน และ/หรือ การอภิปรายกรณีผู้ป่วย  

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

  นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนา

ไปสู่ความเป็นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ท างานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะ

ทางปัญญา ดังนี้  

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบโดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอ่ื้นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธท่ี์ปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบ าบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ช ้และบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบ าบดักบัความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆ 

ท่ีเกีย่วขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์และบริบททาง

สุขภาพท่ีเปลีย่นแปลงไป 

   3.2  วิธกีารสอน 

1. พัฒนาทกัษะการประเมินและการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์จริง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้

ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ

ให้บริการทางกายภาพบ าบัด 

2. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วย 
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2. ประเมินการสอบทางคลนิิก 
3. ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย  

     

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่พัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผดิชอบในการปฏบิัตหิน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง

ในศาสตร์ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสงัคม โดย

ก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. มีจิตบริการ สามารถปรบัตวั และมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และ 

ผูบ้งัคบับญัชา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีมสุขภาพ ในบริบทหรือสถานการณ์ที่ 

แตกต่าง กนั 

4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ีต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรู ้และพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์ร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอก อนัจะน าไปสู่การฝึกสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดและขณะสอบทางคลินิก  

    รวมถงึการฝึกปฏบิัติงานในชุมชน 

 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษา และท าความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

สถติิหรือคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศกึษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบ

ของการน าเสนอท่ีเหมาะสม 

5.2  วิธกีารสอน 
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1. ฝึกปฏบิัติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏสิมัพันธก์บั ผู้รับบริการ ผู้ ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอก อนัจะน าไปสู่ การฝึกที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website  

 
5.3  วิธกีารประเมนิผล 

1.  ประเมนิพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดและขณะสอบ 

2.  ประเมินจากการน าเสนอรายงานที่ให้นิสติค้นคว้า 

3.  ประเมนิจากการเขียนรายงานผู้ป่วย 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่สามารถให้บริการ

กบัผู้ รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธภิาพ จึงมีการก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ ดังนี้  

1. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดัในการตรวจประเมิน วินิจฉยั 

ป้องกนั บ าบดั รกัษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการตามขอ้ก าหนดสภา

กายภาพบ าบดั 

2. มีความสามารถในการปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบ าบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) และหลกัฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบิัติงาน 

3. มีความสามารถในการสือ่สารความรูด้า้นกายภาพบ าบดัในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้

อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดัอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษยจ์รรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบดั และสิทธิ

ผูป่้วย 

 

6.2   วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด และ

สทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการน าเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้  ด้านกายภาพบ าบัด ใน

การดูแลสขุภาพของประชาชน 

 

6.3  วิธกีารประเมนิผล 
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1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดแก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 

2. ไม่ประเมิน 

3.ประเมินจากการให้ความรู้การดูแลสขุภาพผู้ป่วยรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 
หมวดท่ี 4 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทกัษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย  การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง

กายภาพบ าบัด โดยเน้นการระบุ และวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาเป็นหลัก เลือกวิธีรักษาและ

ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานในการให้

ค าปรึกษา เขียนรายงาน และน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ  

2. กิจกรรมของนิสิต 

2.1 เรียนรู้  และฝึกปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดในการซักประวัติและตรวจประเมิน รวมทั้งการ

ใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) ในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่ เป็นสถานที่ ฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิก 

2.2 เรียนรู้และฝึกทกัษะการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบ าบัดแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2.3 ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัดและสทิธผู้ิป่วย 

2.4 เรียนรู้ระบบงานและบทบาทงานกายภาพบ าบัดในหน่วยงานที่ฝึกปฏบิัติ 

2.5 ระยะเวลาการฝึกปฏบิัติวิชาคลินิกกายภาพบ าบัด 3  

ระหว่าง วันที่ 1 กนัยายน–30 ตุลาคม 2563 

 

3. รายงานหรืองานท่ีนิสิตไดร้บัมอบมาย 

 

รายงานหรืองานท่ีไดร้บัมอบหมาย ก าหนดส่ง 

รายงานการซกัประวัติและตรวจร่างกาย ภายใน 3 วนั ของการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา ระหว่างการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ตามระยะเวลาที่

มอบหมายงาน 

 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกปฏิบติังานทางคลินิกของนิสิต 

- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ทั้งที่ปรึกษาการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ให้นิสติ

น าเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างนิสติที่ไปฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 
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- อาจารย์ช้ีน าให้เหน็ถงึความส าคัญและผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ที่มีต่อการท างานในอนาคต 

- การน าผลการประเมินนิสิตฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มาน าเสนออภิปราย เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิกต่อรุ่นต่อไป 

5. หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของอาจารยใ์นสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

- จัดโปรแกรม ตารางการฝึก และ/หรือฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ร่วมกบัอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

- แนะน านิสติเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ข้อปฏบิัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

- แนะน าบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องท างานร่วมกนั 

- ประเมินผลการท างานของนิสติฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก รายงานผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

- ให้ความเหน็ในการปรับปรุงการท างานของนิสติต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

- ให้ค าแนะน า (Formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ 

6. หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชา 
- ประสานและร่วมวางแผนการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกกบัอาจารย์ที่ประจ าในคลินิก โรงพยาบาล 

- สงัเกตการณ์การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกของนิสติในคลินิกและโรงพยาบาล 

- ประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 

- จัดปฐมนิเทศแนะน านิสติก่อนฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก พร้อมแจกคู่มือการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข

โทรศัพท ์และไปรษณยี์อเิลท็รอนิกส ์ 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา สอน แนะน า ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้นิสิตได้พัฒนา

ทกัษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาการปฏบิัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สปัดาห์ หลังการฝึกปฏบิัติงาน 

 

8. สิง่อ านวยความสะดวกและการสนบัสนุนท่ีตอ้งการจากสถานท่ีท่ีจดัประสบการณภ์าคสนาม/   
สถานประกอบการ 

- สถานที่ท างาน หมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ ตามความจ าเป็น 

- แหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า หรือเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- อาจารย์ผู้ดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยให้ค าแนะน า 

- สวัสดิภาพในการฝึกปฏบิัติงาน 

  



มคอ. 4 

คณะกายภาพบ าบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 

 

 

หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การก าหนดสถานท่ีฝึก 

คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสิตฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมี

ความพร้อมดังนี้  

- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกตามจุดมุ่งหมาย 

- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 

- มีเคร่ืองมือ อปุกรณท์ี่พร้อมในการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกเพ่ือแก้ปัญหาตามโจทย ์

- สามารถจัดอาจารย์ที่ดูแลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกได้ 

- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กบัศักยภาพของนิสติในระยะเวลาที่ก าหนด 

- ยินดี เตม็ใจรับนิสติฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 เดือน จัดนิสติลงฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจ หรือนิสติอาจหาสถานที่ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกด้วยตนเอง แต่ต้อง

ได้รับความเหน็ชอบจากผู้รับผดิชอบรายวิชา 

 

2. การเตรียมนิสิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏบิัตงิานทางคลินิก มอบคู่มือการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ก่อนการฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

วิธกีารประเมนิผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลกิภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพ่ิมเติม

หากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

 

3. การเตรียมอาจารยผู์ค้วบคุมการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก /อาจารยน์ิเทศ 

อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ประสานงานกบัโรงพยาบาลที่ฝึกปฏบิัติงาน เพ่ือขอช่ือ เลข

ใบประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาการมีประสบการณท์างคลนิิก และนิสติเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่

คาดหวัง จากการฝึกปฏบิัตงิาน ผลการเรียนรู้ของนิสติที่ต้องการเน้นในการฝึกปฏบิัติงาน อนัได้แก่ ทกัษะใน

การซักประวัต ิตรวจร่างกาย เรียนรู้ ปัญหาต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่ซับซ้อน การวางแผนการรักษา การรักษาผู้ป่วย

อย่างถูกต้องเหมาะสมและเขียนรายงานผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ช่องทางการติดต่อกรณเีหตุด่วน มอบเอกสาร

คู่มือการดูแล และประเมินผลการปฏบิัติงานทางคลินิก 

 

4. การเตรียมอาจารยใ์นสถานท่ีฝึก 

จัดประชุมหรือปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานที่ฝึกงานเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง 

จากการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก รับทราบถงึวิธกีารบันทกึผลการท างานของนิสติ มอบเอกสารคู่มือการดูแล 

และประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก บอกหมายเลขโทรศัพท ์หรือช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบ

รายวิชา 
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5. การจัดการความเสีย่ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนิสิต และก่อให้เกิดความ

เสยีหายต่อสถานประกอบการ เช่น 

- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถาน

ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สดุ 

- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการท างาน จากการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดย จัด

ปฐมนิเทศ แนะน าการใช้อุปกรณ์ การป้องกันไวรัส อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถาน

ประกอบการ เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอนัเป็นความลับ และก าหนดให้

นิสติปฏบิัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
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หมวดท่ี 6 การประเมินนิสิต 

 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

 

กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

 

 

คุณธรรมจริยธรรม 
1.1, 1.3, 1.4, 

(1.2, 1.5) 
 

ประเมินจากพฤติกรรมตลอด

การฝึกปฏบิัตงิาน และการสอบ ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 

ฝึกปฏบิัติงาน 3.5% 

สอบปฏบิัติงาน 0.75% 

 

 

 

 

ความรู้ 
2.2, (2.3, 2.4) 

 

ประเมินจากการแสดงความรู้

ระหว่างฝึกปฏบิัติงาน การสอบ      

และการเขียนรายงาน 

 
 

ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 

 

ฝึกปฏบิัติงาน 10.5% 

สอบปฏบิัติงาน 4.5% 

 

ทกัษะทางปัญญา 

3.2 (3.1,3.3, 3.4 ) 

ประเมินจากการแสดงความรู้

ระหว่างฝึกปฏบิัติงาน การสอบ      

และการเขียนรายงาน 

ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 

ฝึกปฏบิัติงาน 21% 

สอบปฏบิัติงาน 9% 

 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.1, 4.2, 4.4(4.3)  

ประเมินจากพฤติกรรมตลอด          

การฝึกปฏบิัตงิาน และการสอบ ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 

ฝึกปฏบิัติงาน 3.5% 

สอบปฏบิัติงาน 0.75% 

 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 (5.2)  

ประเมินจากการแสดงความรู้

ระหว่างฝึกปฏบิัติงาน การสอบ      

และการเขียนรายงาน 
ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 

ฝึกปฏบิัติงาน 3.5% 

สอบปฏบิัติงาน 3% 

 

 

ทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

6.1, 6.3, 6.4 (6.2) 

ประเมินจากการแสดงความรู้

ระหว่างฝึกปฏบิัติงาน การสอบ      

และการเขียนรายงาน 

ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 

ฝึกปฏบิัติงาน 28% 

สอบปฏบิัติงาน 12% 

 

 

- ประเมินผลการฝึกปฏบิัตงิานทางคลินิก 70% ประเมนิโดยอาจารยผู้์ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก  

- ประเมินผลการสอบปฏบิัติกบัผู้ป่วยจริง 30% ประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

      - การสอบผ่านได้ต้องได้รับการประเมินผลได้คะแนนระดับขั้นไม่ต ่ากว่า “C”  

(เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพกายภาพบ าบดั) 
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.     - ระบบการให้คะแนน ให้กระท าเป็นแบบระดับข้ันซึ่งมีความหมายและระดบัข้ัน ดังนี้  

 

ค่าเฉล่ียของคะแนน         เกรด  

80.00- 100.00    A  

75.00- 79.99    B+  

70.00 –74.99    B  

65.00- 69.99    C+  

60.00- 64.99    C  

55.00- 59.99    D+  

50.00- 54.99    D  

< 50 ตก     E  

การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์  I  

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิต 

คลินิก 3 การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1  การประเมินจากอาจารย์พิเศษซึ่งดูแลการฝึกปฏบิัติงาน  70%  

ส่วนท่ี 2  การสอบปฏบิัติกบัผู้ป่วยกบัอาจารย์ผู้ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกเป็น น า้หนกั 30%  

ส่วนท่ี 2  จะท าการสอบในอาทติย์ที่ 7-8 ของการฝึกปฏบิัติงาน   

ส่วนท่ี 1 อาจารย์พิเศษ จะประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติของนิสติ ด้วยการสงัเกต

พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขากายภาพบ าบดั  

คณะกายภาพบ าบัด จะจดัส่งแบบประเมินให้แต่ละสถานที่ เป็นแบบประเมินออนไลน์ และประเมนิเสรจ็

ภายใน 2 สปัดาห์หลังเสรจ็สิ้นการฝึกปฏบิัติงานคลินิกนั้นๆ  จากนั้นอาจารยผู้์ประสานงานรายวชิา สรุปผล

การประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสตูรสาขากายภาพบ าบดั 

3. ความรบัผิดชอบของอาจารยพ์ิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต 

- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึกปฏบิัติงานของนิสติและเมื่อสิ้นสดุการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

-   ประเมนิผลการสอบระหว่างการสอบปฏบิัติกบัผู้ป่วยจริง 

4. ความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนิสิต 

อาจารยผู้์ประสานงานรายวชิา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสตูรสาขา

กายภาพบ าบดั 

 

5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 

ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกบัอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณเ์พ่ือท าความเข้าใจในการ

ประเมิน หากเกดิความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ มีการประชุมร่วมกนั ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหา

ข้อสรุป 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกปฏิบติังานทางคลินิกจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปน้ี 

1.1  นิสติ 

   จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

 

1.2   พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผู้ประกอบการ  

  -  

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม 

 อาจารย์ที่ดูแลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกบันทกึผลการด าเนินงานของนิสติในแบบฟอร์มรายงานผล

การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก เพ่ือให้สามารถน าค าแนะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของนิสติ 

 

 1.4  อื่นๆ  เช่น  บณัฑติจบใหม่ 

   - 

2. กระบวนการประเมินการสอน 

- ผลการประเมินของนิสติ 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

สิง่ท่ีปรบัปรุง ผูร้บัผิดชอบ 

- ทบทวนความรู้ในการตรวจ

ร่างกาย ฝึกทกัษะการรักษาทาง

กายภาพบ าบดัให้มีความช านาญ

มากขึ้น ฝึกวิเคราะห์ปัญหาให้

ครอบคลุมทุกด้าน สรุป 

วิเคราะห์ และการเช่ือมโยง

ปัญหาให้มากขึ้น 

- ปฐมนิเทศ แนะน าเร่ืองการเตรียม

ความรู้และความพร้อมของนิสติก่อน

ออกฝึกปฏบิัตงิาน และวิชา ต่างๆ

เพ่ือให้เน้นการสรุป วิเคราะห์ และ

ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกบัปัญหา

ให้มากขึ้น 

 

ผู้ประสานงาน

รายวิชา 

 

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

- อาจารยผู้์รับผดิชอบรายวิชาประมวลผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกของนิสติ จากผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผดิชอบหลักสตูร และประธานหลักสตูร หรือหัวหน้าสาขา

เพ่ือทราบ 

- น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถดัไป น าแสดงไว้ในรายงานผลการ

ด าเนินการหลักสตูร 

 


