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สาขากายภาพบ าบดั 
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หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 
กบ 474 คลินิกกายภาพบ าบัด 6 

PX 474 Clinical Physical Therapy VI 

2. จ านวนหน่วยกิต 

2 (0-8-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการปฏบิัติงานทางคลินิกกายภาพบ าบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.วีรยา  ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานหลักรายวิชา 

อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม 

กล้วยอ่อน 

rujirawan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรองรายวิชา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

ช่วงเวลาการฝึกปฏบิัติงาน: วันที่ 1-26 กุมภาพันธ ์2564 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานที่เรียน 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏบิัติงานคลินิก  

9. วนัที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

8 เมษายน พ.ศ.2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
เพื่อให้นิสติสามารถ 

1. อธบิายสภาพของผู้ป่วย และความผิดปกติของผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้ (2.2,2.4,3.3,3.4) 

2. ซักประวัติและตรวจประเมินผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

(2.2,2.4,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4) 

3. วางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 

(2.2,2.4,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4) 

4. ให้การรักษาผู้ป่วยร่วมกบัอาจารย์ผู้ควบคุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกบับริบทของผู้ป่วย  

(2.2,2.4,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4) 

5. อธบิายการรักษาหรือการดูแลสขุภาพผู้ป่วยโดยใช้องค์ความรู้ อ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ได้

อย่างมีเหตุผล (2.2,2.4,3.3,3.4) 

6. อธบิายระบบการท างาน และบทบาทงานกายภาพบ าบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2.2,2.4,3.3,3.4)  

7. เขียนรายงาน และน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (5.3) 

8. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

ปฏบิัติงานในวิชาชีพกายภาพบ าบัด (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากที่ได้สรุปผลการด าเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปี

การศึกษาที่ผ่านมา และเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยฝึกปฏิบัติต่อผู้ป่วย

ภาวะต่าง ๆ ทางกายภาพบ าบัดภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบ าบัดที่ได้รับการรับรองทางวิชาชีพได้

อย่างเหมาะสมกบับริบททางสขุภาพที่เปลี่ยนแปลงไป   
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หมวดที่ 3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

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 

                    

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและ

ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยก าหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้  

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พื้ นฐานที่เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานทางกายภาพบ าบดั 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั มีความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัย์

สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุ้ลยพินิจที่

เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกบัปัญหาจริยธรรมในการปฏิบติังาน

ในวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

5. ส่งเสริมใหผู้ป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัรู ้และเขา้ใจสิทธิของตนเองในการรบับริการ 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิพื้ นฐานที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัดระหว่างการฝึกปฏบิัติ  

2.   ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ซื่อสตัย์สจุริต เสยีสละ และเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ระหว่างการฝึกปฎิบัติ 

3. ส่งเสริมให้มีการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้  และเข้าใจสิทธขิองตนเองในการรับ

บริการในระหว่างการฝึกปฎิบัติ 
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1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.   ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการฝีกปฏบิัติงาน 

2.   ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกตลอดการการฝีกปฏบิัติงาน 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบ าบัดต้องมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพื้ นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ

บูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่น า ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้ รับบริการ โดยก าหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้  ดังนี้  

1. อธบิายสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

(ความรับผิดชอบรอง) 

2. อธิบายสาระส าคญัของศาสตรที์่เป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรูด้า้นระบบสุขภาพกฎหมาย ความรูด้า้นการจัดการ และการบริหารงานเบื้ องตน้

ของระบบการบริการกายภาพบ าบดั 

5. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏบิัติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การประชุม การ

การสมัมนาปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จริง 

3. สอดแทรกความรู้ ด้านระบบสุขภาพกฎหมาย ความรู้ ด้านการจัดการ และการบริหารงาน

เบื้องต้นของระบบการบริการกายภาพบ าบัดระหว่างการฝึกปฏบิัติงาน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินภาคปฏบิัติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

3.  ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย  

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพื่อพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ใน

การท างานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ดังนี้  

1. สามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน (ความรับผิดชอบรอง) 

2. ไม่ประเมิน 
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3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์่ปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบ าบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ช ้และบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบ าบดักบัความรูใ้นศาสตร์

อื่นๆที่เกี่ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์และ

บริบททางสุขภาพที่เปลีย่นแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งนิสติฝึกปฏบิัติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน 

2. ส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสม 

3. ส่งเสริมให้ประยุกต์และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบ าบัดและความรู้ ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยขณะฝึกปฎิบัติงาน 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1.   ประเมินภาคปฏบิัติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

3.  ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย  

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

 นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สามารถท างานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยก าหนดผล

การเรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. มีจิตบริการ สามารถปรบัตวั และมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน 

และผูบ้งัคบับญัชา 

2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม  

3. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น า และสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรู ้และพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์ร 

4.2  วิธกีารสอน 

1.   ส่งนิสิตฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ รับบริการ 

ผู้ ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก อันจะน าไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

สามารถท างานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกนั 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.   ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด 



มคอ. 4 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 

 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้

รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1. กจิกรรมในการฝึกปฎิบัติงานที่อาศัยความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด 

การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม 

  5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

2.  ประเมินจากการน าเสนอรายงาน/กรณีศึกษาผู้ป่วย 

3.  ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย  

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ที่สามารถให้บริการ

กับผู้ รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ ดังนี้  

1. มีความสามารถในการปฏิบติัทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดในการตรวจประเมิ น 

วินิจฉยั ป้องกนั บ าบดั รกัษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการตามขอ้ก าหนดสภา

กายภาพบ าบดั 

2. มีความสามารถในการปฏิบติัทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดัอย่างเป็นองคร์วม โดย

ประยุกตใ์ชค้วามรู ้ความเขา้ใจในวิชาชีพกายภาพบ าบดั และศาสตรที์่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้ง

การใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-

based) ในการปฏิบติังาน 
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3. มีความสามารถในการสือ่สารความรูด้า้นกายภาพบ าบดัในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบดัอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยจ์รรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบดั และสิทธิ

ผูป่้วย 

6.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งนิสิตฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้ รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด และสทิธผิู้ป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการน าเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. ส่งเสริมให้นิสิตได้มีการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบ าบัดในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ในช่วงฝึกปฎิบัติงาน 
 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดแก่ผู้ รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผิู้ป่วย 

 

หมวดที่ 4 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกพัฒนาทกัษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจ

ประเมินทางกายภาพบ าบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ ป่วย                            

ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์รวม  และทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ  ทักษะการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม

กับบริบทของผู้ ป่วย การเขียนรายงาน และน าเสนอข้อมูลของผู้ ป่วยภาวะต่างๆ เรียนรู้ ระบบการท างาน 

และบทบาทงานกายภาพบ าบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. กิจกรรมของนิสิต 

 ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพในช่วงระยะเวลาที่

ก าหนดอย่างต่อเนื่องจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการท างานของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้ ป่วย เรียนรู้ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ระบุ และ

วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ วางแผนการรักษา ให้การรักษาและให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม เขียนรายงาน

ผู้ ป่วยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนน าเสนอข้อมูลของผู้ ป่วยภาวะต่างๆ ในที่ประชุม รวมทั้งเรียนรู้ ระบบการ

ท างาน และบทบาทงานกายภาพบ าบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดร้บัมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ไดร้บัมอบหมาย ก าหนดส่ง 

รายงานผู้ป่วย หลังน าเสนอรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนิสิต 

1.   อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทกัษะด้านต่างๆของนิสิตขณะฝึกปฏบิัติงานตามแบบฟอร์มที่

คณะฯก าหนด 

3.   อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินนิสิตด้านการน าเสนอรายงานผู้ป่วยผ่านรายงานผู้ป่วยที่นิสติ

ได้รับมอบหมายตามแบบฟอร์มที่คณะฯก าหนด พร้อมทั้งส่งคืนรายงานให้นิสิตรับทราบ

ข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข 

5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยพ์ิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิบติัการทางคลินิกดูแล

กิจกรรมในภาคสนาม 

1.   ให้การปฐมนิเทศ แนะน า เกี่ยวกบัสถานที่ฝึกปฏบิัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏบิัติต่างๆเกี่ยวกบั

การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

2.   ให้ค าแนะน า ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่นิสิต

ต้องการความช่วยเหลือในด้านนั้นๆขณะฝึกปฏบิัติงาน 

3.   แนะน านิสติแก่บุคลากรต่างๆที่นิสติต้องปฏบิัติงานร่วมอย่างเหมาะสม 

4.   มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทกัษะด้านต่างๆ ของนิสติ และให้ค าปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏบิัติงาน 

5.  ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้ อหาวิชาอย่าง

ต่อเนื่อง 

6. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยที์่ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศ 

1.   ให้การปฐมนิเทศ แนะน า เกี่ยวกับเนื้ อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ

ต่างๆเกี่ยวกบัการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกและเกณฑก์ารประเมิน 

2.   ประสานงานกบัสถานที่ฝึกปฏบิัติงานในหัวข้อที่ต้องการพัฒนาทกัษะของนิสติ รวมถึงปัญหาที่

อาจเกดิขึ้นก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

3.   ให้ค าแนะน า ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่นิสิต

ต้องการความช่วยเหลือในด้านนั้นๆขณะฝึกปฏบิัติงาน 

4.   มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิต ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทกัษะด้านต่างๆ ของนิสติ และให้ค าปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏบิัติงาน 

5.   ให้ค าปรึกษาหากมีปัญหาด้านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษทางคลินิก เพื่อพัฒนาหลักสูตร

และเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 

1.   ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏบิัติต่างๆของสถาบันและการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

2.   สอน แนะน า ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของวิชา 

3.   ประสานงานกบัสถานที่ฝึกปฏบิัติงานเกี่ยวกบัความต้องการพัฒนาทกัษะของนิสติของรายวิชา

นี้  จัดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาแก่นิสิตจาก

การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 

8. สิง่อ านวยความสะดวกและการสนบัสนุนที่ตอ้งการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภ์าคสนาม / 

สถานที่ฝึกปฏิบติังานทางคลินิก 

1.   แนะน าห้องสมุดส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.   มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา 

3.   มีหนังสอื/วารสารทางกายภาพบ าบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมในการศึกษา

และการให้การรักษา 

4.   ประสาน/ส ารวจที่พักส าหรับนิสติ (ในกรณีที่ต้องการที่พักอาศัย) 

 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การก าหนดสถานที่ฝึก 

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา อาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

กายภาพบ าบัด คัดเลือกที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่ยินดีรับนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดู

ลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้  

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสติฝึกปฏบิัติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

- มีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพกายภาพบ าบัดตามข้อก าหนดของสภากายภาพบ าบัด 

- มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของสภากายภาพบ าบัดในเร่ืองการรับนิสติเข้าฝึกงาน 

- มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ รวมถึงสามารถส่งเสริมให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา

ในวิชานี้  

- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 

- สามารถจัดอาจารย์พี่เลี้ ยงที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการดูแลการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิก 

- มีผู้ ป่วยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลาที่

ก าหนด 

- ยินดี เตม็ใจและพร้อมที่จะรับนิสติเข้าฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 2 เดือน ก่อน

การจัดนิสิตลงฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

ด้วยตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุข้างต้น รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ประสานงาน

รายวิชา คณาจารย์ และคณะกรรมการหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
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2. การเตรียมนิสิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก พร้อมกับมอบคู่มือการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

ก่อนการ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการฝึก

ปฏิบัติงานทางคลินิก วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน การแต่งกาย เพื่อให้เหมาะสมกับ

การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกในแต่ละสถานที่ 

 

3. การเตรียมอาจารยที์่ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อขอชื่อ ต าแหน่ง

ของอาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา-

อาจารย์พิเศษทางคลินิก และนิสิตที่จะเข้าฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อชี้ แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่

คาดหวังจากการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้นแนวทางการฝึกปฏิบัติงาน

ทางคลินิก ช่องทางการ ติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และแบบประเมินผลการฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิก 

 

 

4. การเตรียมอาจารยพ์ิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิบติังานทางคลินิก 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม 

(ปรึกษา) ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษทางคลินิกและนิสิตที่จะเข้าฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิก เพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ผล

การเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้น แนวทางการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีมีเหตุด่วน 

มอบเอกสารคู่มือการดูแล และแบบประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

 

5. การจัดการความเสีย่ง 

- ประสานงานกบัอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง 

- จัดให้นิสติทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกบัอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตลอดการ

ฝึกงาน 

- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ

ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยงและนิสติ 
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หมวดที่ 6 หมวดการประเมินนิสิต 

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน* 

1  

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 

 

- ประเมินจากพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ

มอบหมายตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วม การแสดงออกตลอด

การฝีกปฏบิัติงาน 
 

ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 
10% 

1  

ความรู้ 

2.2,2.4 

(2.1,2.3) 

- ประเมินการฝึกภาคปฏบิัติ 

- ประเมินผลจากการแสดงความรู้

ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้

ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย 

ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 
20% 

1  
ทกัษะทางปัญญา 

3.3,3.4 (3.1) 

- ประเมินการฝึกภาคปฏบิัติ 

- ประเมินผลจากความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้

ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

- ประเมินจากการเขียนรายงานผู้ป่วย 

ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน  
25% 

1  

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.4 (4.3) 

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึก

ปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพ

กายภาพบ าบัดและขณะสอบ 

ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 
10% 

1  

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 (5.2) 

-   ประเมินจากความสามารถในการ

สื่อสาร การเขียนรายงานและ

รูปแบบการน าเสนอกรณีศึกษา

ผู้ป่วย 

 

 

-สปัดาห์ที่ 3, 

4 หรือตามที่

ได้รับ

มอบหมาย 

5% 
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1  

ทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

6.1,6.2,6.3,6.4 

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึก

ปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพ 

- ประเมินทกัษะในการให้การรักษา

ผู้ป่วยตลอดการฝึกงาน 

ตลอดการฝีก

ปฏบิัติงาน 
30% 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

ประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก    100 %  

ประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษทางคลินิก) 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิต 

- ผลการฝึกปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งดูแลการฝึกปฏิบัติงาน  

อาจารย์ผู้ ฝึกปฏิบัติงานจะประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะและเจตคติของนิสิต ด้วยการสังเกต

พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สาขากายภาพบ าบัด คณะ

กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดส่งแบบประเมินให้แต่ละสถานที่ 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้น ้าหนักคะแนนตามข้อตกลง

ระหว่างอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมินเป็นสัญลักษณ์ 

A, B+, B, C+, C, D+, D, E 

     

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

60.0-64.9 C 

55.0-59.9 D+ 

50.0-54.9 D 

< 50 E 
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3. ความรบัผิดชอบของอาจารยพ์ิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต 

- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึกปฏบิัติงานของนิสติระหว่างการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก

และเมื่อสิ้นสดุการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

- ประเมินผลรายงานผู้ป่วยที่นิสติได้รับมอบหมาย 

- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบ าบัดของนิสิตร่วมกบัอาจารย์นิเทศ นิสิต และ

บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

- ให้ค าแนะน า (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ ภายหลัง

การฝึกปฏบิัติงานในผู้ป่วยแต่ละคร้ัง  

4. ความรบัผิดชอบของผูป้ระสานงานรายวิชาประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนิสิต 

- ให้ค าปรึกษาหากมีปัญหาด้านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพื่อ

ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และน าเสนอหัวหน้าสาขา 

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

- หากมีความแตกต่างกนัของผลประเมินระหว่างอาจารย์พิเศษทางคลินิก ให้อาจารย์พิเศษทาง

คลินิก และ/หรือ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประชุมหารือกนั โดยเชิญนักกายภาพบ าบัดท่านอื่น (ที่มี

ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม) ร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการฝึกงาน

ของนิสติเพื่อหาข้อสรุป 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณท์างคลินิก 

1.1 นิสติ 

- จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก 

- ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 
 

1.2 อาจารย์พิเศษทางคลินิก 

- ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 

- ประเมินสมรรถนะของนิสติในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ทาง

คลินิกของรายวิชานี้หรือไม่ 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกบัความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทมีสขุภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้มารับ

บริการ 
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1.3 อาจารย์ที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม (อาจารย์พิเศษทางคลินิก) 

- ประเมินสมรรถนะของนิสติในภาพรวมว่าสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบ าบัดสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์รายวิชานี้หรือไม่ 

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ ทางคลินิกเกี่ยวกบัความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จ านวนและความเหมาะสมของผู้มารับ

บริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติได้รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏบิัติการทางกายภาพบ าบัด 

- ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏบิัติการทางกายภาพบ าบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 

 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

- อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบ าบัด

ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิต จาก

อาจารย์พิเศษทางคลินิก และจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทาง

กายภาพบ าบัดเฉพาะเร่ือง รายงานต่ออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้า

สาขาวิชา 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การด าเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

- เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้

รอบปีการศึกษาถัดไป 


