
มคอ. 4 

มคอ.4 
รายละเอียดของรายวิชา กบ 474  วิชา คลินิกกายภาพบาํบดั 7 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 474  วิชา คลินิกกายภาพบาํบัด 7 

PX 474  Clinical Physical Therapy VII  

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (0-8-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ  

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

อาจารย์จิราภรณ์  วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

Clinical instructors 
โรงพยาบาลของรัฐในเขต

ภมิูภาค 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4  

6. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดที่ห่างไกล

จากกรุงเทพมหานคร 

7. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

2 พฤศภาคม 2557 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องประสบการณภ์าคสนาม 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
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เพ่ือให้นิสติได้ปฏบัิติงานจริง เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง  

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
และเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกบัการปฏบัิติ  

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏบิัติ                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

                               
 

 

หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สิทธิเดก็ สิทธิผู้บริโภค สิทธิผุ้ป่วย ตลอดจนสิทธิผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่มี

ความสาํคัญต่อการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยม แนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกับปัยหาจริยธรรมใน

การดาํรงชีพได้  

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

7. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง เพ่ือปกป้องสิทธิของตนเองที่จะ

ถูกละเมิด 

8. สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 
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1.2  วิธกีารสอน 
1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคปฏบัิติ

งานทางวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและสงัคมโดยรวม 

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรง

ชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 

1.1 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ โครงงานและที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ การแสดงออกขณะฝึก

ปฏบัิติงานและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมตรงต่อเวลา การส่งรายงาน การแต่งกายและการปฏบัิติตนตามกฏ

ระเบีบบของการปฏบัิติงานในวิชาชีพและสถานที่ฝึกปฏบัิติงาน 

4. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติงานทางวิชาชีพ 

 
2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบาํบัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของ

วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนด                  

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. (ไม่ประเมิน) 
2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. มีความรู้ด้านระบบสขุภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบ้ืองต้นของระบบการ

บริการกายภาพบาํบัด 

6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้    อ้างองิความรู้เชิงประจักษ์ใน

การรักษาทางกายภาพบาํบัด หรือการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 

7. (ไม่ประเมิน) 
 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

2. การฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน แหล่งฝึก และ/หรือชุมชน 
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2.3  วิธกีารประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบัิติ 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

  นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน  

2. (ไม่ประเมิน) 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 
 

 
   3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. สมัมนากรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วย ในสาขาวิชากายภาพบาํบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3. การฝึกปฏบัิติและการสัมมนามุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบและมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชากายภาพบาํบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่

ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา โดยการนาํเสนอรายงาน  
3. การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ประเมิน

จากการสมัมนาทางคลินิก 

     

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกนัได้  มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 
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1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. สามารถทาํงานเป็นทีมในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร

และสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิด

การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน หรือผู้รับบริการ 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนหรือแหล่งฝึกงาน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

นิสติสามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าและนาํเสนอได้เหมาะสม รวมถึงการสื่อสารอย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. (ไม่ประเมิน) 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

 
5.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้นิสติได้ใช้ทกัษะศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 

5.3  วิธกีารประเมินผล 
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1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนของแหล่งฝึกงาน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

นิสิตสามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบพบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบําบัด 

หัวข้อความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. 2553 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวมโดย

ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก 

(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย

ผสมผสานความรู้แบบองค์รวม ได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิ

ผู้ป่วย 

5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีส ามารถ

ทาํงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่ นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ 

6.2   วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และ

สทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัด ใน

การดูแลสขุภาพของประชาชน 

4. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วยและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด ในช่วงการฝึกปฏบัิติงาน 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดแก่ผู้รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 

2. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผน การแก้ไขปัญหา

อย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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3. ประเมินจากรายงานและการนําเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างอิงหลักฐาน

เชิงประจักษ์ 

4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงาน มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วย

บริการสขุภาพ 

 

 

หมวดที ่4 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

เพ่ิมพูนทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง

กายภาพบาํบัด ระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธกีารรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และเป็น

องค์รวม  และทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ  ทกัษะการให้คาํปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย การเขียนรายงาน

และนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ซับซ้อน เรียนรู้ระบบการทาํงานและบทบาทงานกายภาพบาํบัดและ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก  

2. กิจกรรมของนสิิต 

2.1 เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการซักประวัติและตรวจประเมิน วิเคราะห์

ปัญหา วางแผนการรักษาและให้การรักษาผู้ป่วยภาวะต่างๆที่ซับซ้อนในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชน

ที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยเน้นวิธกีารรักษาผู้ป่วยที่มีประสทิธภิาพแบบเป็นองค์รวม 

2.2 เรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสารการให้คาํปรึกษาด้านกายภาพบาํบัดแก่ประชาชน การเขียนรายงาน

และนาํเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2.3 ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผู้ป่วย ภายใต้การ

ควบคุมของนักกายภาพบาํบัด 

2.4 เรียนรู้ระบบงานและบทบาทงานกายภาพบาํบัดในหน่วยงานที่ฝึกปฏบัิติ 

3. รายงานหรืองานทีน่สิิตไดร้บัมอบมาย 

 

รายงานหรืองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย กําหนดส่ง 

รายงานการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ

วางแผน และวิธกีารรักษาทางกายภาพบาํบัด 

ภายใน 3 วัน ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

นาํเสนอบทความทางวิชาการ ประสบการณ์

ทางคลินิก และ/หรือรายงานผู้ป่วย (case 

present) 

ตามที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสถานที่ฝึกงาน 
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4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนสิิต 
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้

นิสิตนําเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนิสติที่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
- อาจารย์ ช้ีนําให้ เห็นถึงความสําคัญ  และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทาํงานในอนาคต 
- การนาํผลการประเมินนิสติฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานาํเสนออภิปราย เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป 

5. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของอาจารยใ์นสถานประกอบการทีดู่แลกิจกรรมในภาคสนาม 
- จัดโปรแกรม ตารางการฝึก และ/หรือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
- แนะนาํนิสติเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ข้อปฏบัิติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
- แนะนาํบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทาํงานร่วมกนั 
- ประเมินผลการทาํงานของนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมและ

ประเมินโดยการสอบปฏบัิติการฝึกปฏิบัติวิชาชีพกับผู้ป่วย) และรายงานผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา  
- ให้ความเหน็ในการปรับปรุงการทาํงานของนิสติต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

 

6. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของอาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชา 
- ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกบัอาจารย์ที่ประจาํในคลินิก โรงพยาบาล 
- นิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสติที่สถานที่ฝึกปฏบัิติงานตามความเหมาะสม 
- ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนสิิต 

- จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสิตก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข

โทรศัพท ์และไปรษณีย์อเิลท็รอนิกส ์ 

8. สิง่อํานวยความสะดวกและการสนบัสนุนที่ตอ้งการจากสถานทีที่จ่ดัประสบการณภ์าคสนาม/   

สถานประกอบการ 
- สถานที่ทาํงาน หมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ ตามความจาํเป็น 
- แหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- อาจารย์ผู้ดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยให้คาํแนะนาํ 
- สวัสดิภาพในการฝึกประสบการณ์ 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 



มคอ. 4 

 
 

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การกําหนดสถานทีฝึ่ก 

คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสติฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและ

มีความพร้อมดังน้ี 
- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย 
- มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทาํงานที่ดี 
- มีเคร่ืองมือ อุปกรณท์ี่พร้อมในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือแก้ปัญหาตามโจทย์ 
- สามารถจัดอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามได้ 
- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กบัศักยภาพของนิสติในระยะเวลาที่กาํหนด 
- ยินดี เตม็ใจรับนิสติฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

การติดต่อประสานงาน กาํหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 เดือน จัดนิสติลง

ฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนิสติอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง 

แต่ต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา (ดังตารางฝึกปฏบัิติงาน) 

 

2. การเตรียมนสิิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม วิธกีารประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือ

เทคนิคเพ่ิมเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

3. การเตรียมอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ประสานงานกบัสถานประกอบการเพ่ือขอช่ือ ตาํแหน่งของพนักงานพ่ี

เล้ียง ติดต่อพนักงานพ่ีเล้ียง และประชุมนิสติฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่ง

ที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนิสติที่ต้องการเน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยี 

ซอฟต์แวร์ที่จะนาํมาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เคร่ืองมือ ช่อง

ทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

4. การเตรียมอาจารยใ์นสถานทีฝึ่ก 

อาจารย์ทางคลินิกต้องมีประสบการณ์การในวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างน้อย 2 ปี จัดประชุมหรือ

ปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานที่ฝึกงานเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธกีารบันทกึผลการทาํงานของนิสติ มอบเอกสารคู่มือการดูแล และ

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท ์หรือช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 

 

5. การจดัการความเสีย่ง 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 

 



มคอ. 4 

อาจารย์ประจาํหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนิสิต และก่อให้เกิดความ

เสยีหายต่อสถานประกอบการ เช่น 
- ความเสี่ยงจากสถานที่ต้ัง สภาพแวดล้อมในการทาํงาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถาน

ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สดุ 
- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทาํงาน จากการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดย จัด

ปฐมนิเทศ แนะนําการใช้อุปกรณ์ การป้องกันไวรัส อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถาน

ประกอบการ เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอนัเป็นความลับ และกาํหนดให้

นิสติปฏบัิติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

 

หมวดที ่6 การประเมินนสิิต 

 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนิสติทั้ง 6 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑก์าร

ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

0.0 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างย่ิง 

0.4 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

0.6 หมายถึง พอใช้ 

0.8 หมายถึง ดี 

1.0 หมายถึง ดีมาก 

นิสติต้องได้รับคะแนนประเมินทกัษะปฏบัิติการทางคลินิก การเขียนรายงานและการสอบ เฉล่ียไม่

น้อยกว่า 0.6 และต้องได้รับคะแนนประเมินเจตคติ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 0.8 จึงจะผ่านเกณฑก์ารฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม  นิสติที่ได้คะแนนประเมินเจตคติน้อยกว่า 0.8 ไม่มีสทิธิ์สอบคลินิก 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนสิิต 

- ประเมินการปฏบัิติงานโดยอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คะแนนร้อยละ 70 

- ประเมินจากการสอบคลินิกโดยอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและ/หรือร่วมกบั

อาจารย์จากสถาบันการศึกษา คะแนนร้อยละ 30  

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสูตร

สาขากายภาพบาํบัด 

 

3. ความรบัผดิชอบของพนกังานพีเ่ลี้ ยงต่อการประเมินนิสิต 

- 

4. ความรบัผดิชอบของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนิสิต 

ประเมินผลนิสติหลังจากเสรจ็สิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก

รายงานผลการประเมินตนเองของนิสติ และรายงานผลการฝึกปฏบัิติงานของอาจารย์ที่ดูแลการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม 

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
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ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกบัอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์เพ่ือทาํความเข้าใจในการ

ประเมิน หากเกดิความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ มีการประชุมร่วมกนั ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหา

ข้อสรุป 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปนี้  

1.1  นิสติ 

 จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1.2   พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผู้ประกอบการ  

-  

 

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม 
อาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามบันทกึผลการดาํเนินงานของนิสิตในแบบฟอร์มรายงาน

ผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และบันทึกผลการสอบในแบบประเมินการสอบทางคลินิก เพ่ือให้สามารถ

นาํคาํแนะนาํไปใช้ในการแก้ปัญหาของนิสติ 

 

 1.4  อื่นๆ  เช่น  บัณฑติจบใหม่ 

   - 

2. กระบวนการประเมินการสอน 

- ผลการประเมินของนิสติ 

 

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ จากผลการประเมิน

และข้อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสตูร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้า

ภาควิชาเพ่ือทราบ 

- นาํข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาํหรับการใช้รอบปีการศึกษาถดัไป นาํแสดงไว้ในรายงานผลการ

ดาํเนินการหลักสตูร 
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