
มคอ. 4 

คณะกายภาพบําบดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.4 

รายละเอียดของรายวิชากบ 473  วิชา คลินิกกายภาพบาํบดั 6 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 473  วิชาคลินิกกายภาพบาํบัด 6 

PX473   Clinical Physical Therapy VI

2. จํานวนหน่วยกิต 

  2 (0-8-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบดั) 

หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์วาสนา เตโชวาณชิย์ wassana@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อาจารย์ณฐักาญจน์ รุณรงค ์ nuttakarn@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 

 

6. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดนครนายก 

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 

 

7. วนัที่จดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

6 กรกฎาคม 2564 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
พัฒนาทกัษะทางกายภาพบาํบดั การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา

และการรักษาผู้ป่วยได้อยางมีประสทิธภิาพ เขียนรายงานและนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ  ที่ซับซ้อน เรียนรู้
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ระบบการทาํงาน และบทบาทงานกายภาพบาํบัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบาํบดั

ในโรงพยาบาลของ รัฐในเขตจังหวัดใกล้เคียง 

 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. ซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยได้ถูกต้อง กระชับ ตรงเป้าหมาย  

2. ระบุปัญหาสาํคัญของผู้ป่วยได้ถูกต้อง  

3. วางแผนการรักษา ให้การรักษาทางกายภาพบาํบัดได้ถูกต้องใช้เทคนิคที่ดี  

4. ประเมินผลการรักษา บ่งถงึความก้าวหน้าของการรักษา และเขียนรายได้ดี  

5. เข้าร่วมกจิกรรมต่าง  ๆของแผนกกายภาพบาํบัด เช่น การออกชุมชนได้ดี  

6. สามารถปรับเปล่ียนการรักษาพร้อมทั้งให้คาํแนะนาํการรักษาด้วยตนเอง ในกรณทีี่ผู้ป่วยไม่สามารถ               

   รับการ รักษาที่แผนกได้  

7. อธบิายถงึระบบการบริหารในแผนกและในโรงพยาบาลภมิูภาคนั้น  ๆได้  

8. รายงานผู้ป่วยได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

9. สามารถค้นคว้าความรู้ โดยอ้างองิความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบาํบัด หรือการดูแลสขุภาพ 

   ของประชาชน 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
และเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกบัการปฏบิัติ  

 

 

หมวดที่ 3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้  

 

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู้
๓. ทกัษะทาง

ปัญญา 

๔. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ          

ความ

รับผิดชอบ

๕. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทกัษะการปฏบิัติ   

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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1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชน สทิธเิดก็ สทิธผู้ิบริโภค สทิธผู้ิป่วย ตลอดจนสทิธขิองผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

ที่มีความสาํคัญต่อการปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกับปัญหาจริยธรรมใน

การดาํรงชีพได้ 

3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรับผดิชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบียบวินัยและซื่อสตัย์ 

6. ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบิัติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

7. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสทิธขิองตนเองเพ่ือปกป้องสทิธขิองตนเองที่จะถูก

ละเมิด 

8. สามารถดาํเนนิชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

 

1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และปฏบิตัิงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรง
ชีพและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดการฝีกปฏบิัติงาน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความรับผดิชอบระหว่างฝึกปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

 
2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบาํบัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของ

วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้ 

1. (ไม่ประเมิน) 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบิัติ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบนั 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. มีความรู้ด้านระบบสขุภาพ ความรู้ด้านการจัดการและบริหารงานเบื้องต้นของระบบการบริการ

กายภาพบาํบดั 
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6. สามารถศึกษางานวิจัย ศึกษาการแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้อ้างองิความรู้เชิงประจักษ์ใน

การรักษาทางกายภาพบาํบดั หรือการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 

7. (ไม่ประเมิน) 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณศีกึษา สถานการณจ์ริง 

2. การฝึกปฏบิัต ิโดยจดัการเรียนรู้ในแหล่งฝึก และ/หรือชุมชน 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคปฏบิัติ 
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการตรวจ

ประเมิน รักษาผู้ป่วย  

3. ประเมินผลจาการเขียนรายงาน และ/หรือ การอภิปรายกรณผู้ีป่วย 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

 นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ให้นิสติคดิวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังนี้ 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. (ไม่ประเมิน) 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 
3.2  วิธกีารสอน 

1. พัฒนาทกัษะการประเมินและการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์จริงภายใต้คาํแนะนาํของอาจารย์ผู้
ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ

ให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

2. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 
 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วย 
2. ประเมินการสอบทางคลินิก 
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3. ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย  
 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกนัได้ มีความรับผดิชอบในการปฏบิตัิหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองโดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้าน

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. สามารถทาํงานเป็นทีมในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทมีสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ที่
แตกตางกนั 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร

และสงัคมอย่างต่อเนื่อง 

4.2  วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอก อนัจะนาํไปสู่การฝึกสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดและขณะสอบทางคลินิก 

    รวมถงึการฝึกปฏบิัติงานในชุมชน 

 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
1. (ไม่ประเมิน) 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหาเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

 
5.2 วิธกีารสอน 

1.ฝึกปฏบิัติงานในแหล่งฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มีปฏสิมัพันธก์บั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอก อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารระหว่างบคุคล 

 
5.3 วิธกีารประเมนิผล 

1.ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดและขณะสอบ 

2.ประเมินจากการนาํเสนอรายงานผู้ป่วย 

3.ประเมินจากการเขียนรายงายผู้ป่วย 
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6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ 

นิสิตสามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมินแก่ผู้ใช้บริการ 

ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด  

2. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดโดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ

ในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินกิ (clinical reasoning) 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบดั ในการดูแลสขุภาพของประชาชนได้

อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสทิธผู้ิป่วย 

5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบิัติงาน มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดีสามารถทาํงานเป็น

ทมี ร่วมกบัผู้อื่นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสขุภาพ 

 

6.2 วิธกีารสอน 

1. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และ

สทิธผู้ิป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงานและการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

3. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัด ในการ

ดูแลสขุภาพของประชาชน 

 

6.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดแก่ผู้รับบริการ ด้วย
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในและสทิธผู้ิป่วย 

 

 

หมวดที่ 4 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
พัฒนาทกัษะทางกายภาพบาํบดั การซักประวัติตรวจร่างกายระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ

รักษาและการรักษา ผู้ป่วยได้อย่างมีประสทิธภิาพ เขียนรายงานและนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ       

ที่ซับซ้อน เรียนรู้ระบบการทาํงานและบทบาทงานกายภาพบาํบัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้การ

ควบคุมของนกักายภาพบาํบัดในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตจังหวัดใกล้เคียง 
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2. กิจกรรมของนิสิต 

2.1 เรียนรู้ และฝึกปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการซักประวัติและตรวจประเมินรวมทั้งการ

ใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)ในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่ เป็นสถานที่ ฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิก 

2.2 เรียนรู้และฝึกทกัษะการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2.3 ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสทิธผู้ิป่วย 

3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดร้บัมอบมาย 

รายงานหรืองานที่ไดร้บัมอบหมาย กําหนดส่ง 

รายงานการซกัประวัติและตรวจร่างกาย ภายใน3 วันของการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา ระหว่างการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกตามระยะเวลาที่

มอบหมายงาน 

นาํเสนอในช้ันเรียน หลังการสิ้นสดุการฝึกปฏบิตัิงานทางคลินกิ 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกปฏิบติังานทางคลินิก ของนิสิต 

‐ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกทั้งที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกให้นิสิต

นําเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างนิสติที่ไปฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

‐ อาจารย์ช้ีนาํให้เหน็ถงึความสาํคัญและผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ที่มีต่อการทาํงานในอนาคต 

‐ การนาํผลการประเมินนิสิตฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก มานาํเสนออภิปราย เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิกต่อรุ่นต่อไป 

5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยใ์นสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

‐ จัดโปรแกรม ตารางการฝึก และ/หรือฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ร่วมกบัอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

‐ แนะนาํนิสติเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ข้อปฏบิัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

‐ แนะนาํบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทาํงานร่วมกนั 

‐ ประเมินผลการทาํงานของนิสติฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก รายงานผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

‐ ให้ความเหน็ในการปรับปรุงการทาํงานของนิสติต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

6. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชา 
‐ ประสานและร่วมวางแผนการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกกบัอาจารย์ที่ประจาํในคลินิก โรงพยาบาล 

‐ สงัเกตการณก์ารฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกของนิสติในคลินิกและโรงพยาบาล 

‐ ประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

‐ สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 

- จัดปฐมนิเทศแนะนาํนิสติก่อนฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก พร้อมแจกคู่มือการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข

โทรศัพท ์และไปรษณย์ีอเิลท็รอนิกส ์ 

8. สิง่อํานวยความสะดวกและการสนบัสนุนที่ตอ้งการจากสถานที่ทีจ่ดัประสบการณภ์าคสนาม/   

สถานประกอบการ 

‐ สถานที่ทาํงาน หมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ ตามความจาํเป็น 

‐ แหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 

‐ อาจารย์ผู้ดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยให้คาํแนะนาํ 

‐ สวัสดิภาพในการฝึกปฏบิัติงาน 

 

 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การกําหนดสถานที่ฝึก 

คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสิตฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมี

ความพร้อมดังนี้  

‐ เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกตามจุดมุ่งหมาย 

‐ มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทาํงานที่ดี 

‐ มีเคร่ืองมือ อปุกรณท์ี่พร้อมในการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกเพ่ือแก้ปัญหาตามโจทย์ 

‐ สามารถจัดอาจารย์ที่ดูแลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกได้ 

‐ มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กบัศักยภาพของนิสติในระยะเวลาที่กาํหนด 

‐ ยินดี เตม็ใจรับนิสติฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

การติดต่อประสานงาน กาํหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏบิตัิงานทางคลินกิอย่างน้อย 1เดือน จดันิสติลงฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจ หรือนิสติอาจหาสถานที่ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกด้วยตนเอง แต่ต้อง

ได้รับความเหน็ชอบจากผู้รับผดิชอบรายวิชา 

 

2. การเตรียมนิสิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏบิัตงิานทางคลินิก มอบคู่มือการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ก่อนการฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

วิธกีารประเมนิผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จดัฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพ่ิมเติม

หากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือการฝึกปฏบิัติงานทางคลินกิ 

 

3. การเตรียมอาจารยผู์ค้วบคุมการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก/อาจารยนิ์เทศ 

อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิกประสานงานกบัโรงพยาบาลที่ฝึกปฏบิัติงาน เพ่ือขอช่ือ เลข

ใบประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาการมีประสบการณท์างคลินิก และนิสติเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่
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คาดหวัง จากการฝึกปฏบิัตงิาน ผลการเรียนรู้ของนิสติที่ต้องการเน้นในการฝึกปฏบิัติงาน อนัได้แก่ ทกัษะใน

การซักประวัตติรวจร่างกายเรียนรู้ปัญหาต่างๆของผู้ป่วยที่ซับซ้อนการวางแผนการรักษาการรักษาผู้ป่วยอย่าง

ถูกต้องเหมาะสมและเขียนรายงานผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องช่องทางการตดิต่อกรณเีหตดุ่วน มอบเอกสารคู่มือการ

ดูแล และประเมินผลการปฏบิัติงานทางคลินิก 

 

4. การเตรียมอาจารยใ์นสถานที่ฝึก 

จัดประชุมหรือปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานที่ฝึกงานเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง 

จากการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก รับทราบถงึวิธกีารบันทกึผลการทาํงานของนิสติ มอบเอกสารคู่มือการดูแล 

และประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินกิบอกหมายเลขโทรศัพท ์หรือช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบ

รายวิชา 

 

5. การจดัการความเสีย่ง 
อาจารย์ประจาํหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนิสิต และก่อให้เกิดความ

เสยีหายต่อสถานประกอบการ เช่น 

‐ ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทาํงาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถาน

ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สดุ 

‐ ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทาํงาน จากการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดย จัด

ปฐมนิเทศ แนะนําการใช้อุปกรณ์ การป้องกันไวรัส อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถาน

ประกอบการ เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอนัเป็นความลับ และกาํหนดให้

นิสติปฏบิัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
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หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 

 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน 

 

 

คุณธรรมจริยธรรม 
(1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7)  
 

ประเมินจากพฤติกรรมตลอด

การฝึกปฏบิัตงิาน และการสอบ 
 

ฝึกปฏบิัติงาน 3.5% 
สอบปฏบิตัิงาน 0.75% 

 
 

 

ความรู้ 
(2.2, 2.3, 2.4) 

 
ประเมินจากการแสดงความรู้

ระหว่างฝึกปฏบิัติงาน การสอบ  

และการเขียนรายงาน 

 
 

 
 

ฝึกปฏบิัติงาน 10.5% 
สอบปฏบิตัิงาน 4.5% 

 

 

ทกัษะทางปัญญา 

(3.3, 3.4)   
ประเมินจากการแสดงความรู้

ระหว่างฝึกปฏบิัติงาน การสอบ    

และการเขียนรายงาน 

 
ฝึกปฏบิัติงาน 21% 
สอบปฏบิตัิงาน 9% 

 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(4.1, 4.2, 4.4)  

ประเมินจากพฤติกรรมตลอด      

การฝึกปฏบิัตงิาน และการสอบ 
 

ฝึกปฏบิัติงาน 3.5% 
สอบปฏบิตัิงาน 3% 

 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(5.3) 

ประเมินจากการแสดงความรู้

ระหว่างฝึกปฏบิัติงาน การสอบ    

และการเขียนรายงาน  

ฝึกปฏบิัติงาน 3.5% 
สอบปฏบิตัิงาน 3% 

 

 

ทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

(6.1, 6.2, 6.3, 6.4)   

ประเมินจากการแสดงความรู้

ระหว่างฝึกปฏบิัติงาน การสอบ    

และการเขียนรายงาน 

 
ฝึกปฏบิัติงาน 28% 
สอบปฏบิตัิงาน 12% 

 

 

- ประเมินผลการฝึกปฏบิัตงิานทางคลินิก 70% ประเมินโดยอาจารยผู้์ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก (อาจารย์

พิเศษ) 

- ประเมินผลการสอบปฏบิตัิกบัผู้ป่วยจริง 30% ประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

    - การสอบผ่านได้ต้องได้รับการประเมินผลได้คะแนนระดบัข้ันไม่ตํ่ากว่า “C”  

 



มคอ. 4 

คณะกายภาพบําบดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 

. – ระบบการให้คะแนนให้กระทาํเป็นแบบระดบัข้ัน ซึ่งมีความหมายและระดบัข้ันดังนี้ 

 

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  

การประเมินผลยังไม่สมบูรณ ์ I  

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิต 

คลินิกท่ี 6 การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 การประเมินจากอาจารย์พิเศษซ่ึงดูแลการฝึกปฏบิัติงาน 70%  

ส่วนที่ 2 การสอบปฏบิตัิกบัผู้ป่วยจริง ซึ่งอาจารย์พิเศษเป็นผู้ประเมินเป็นนํา้หนัก 30% 

ส่วนที่ 2 อาจารย์พิเศษ จะทาํการสอบในอาทติย์ที่ 3-4 ของการฝึกปฏบิัติงาน 

ส่วนที่ 1 อาจารย์พิเศษป ระเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะและเจตคติของนิสติ ด้วยการสงัเกต

พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขากายภาพบาํบดั คณะ

กายภาพบาํบดั จะจัดส่งแบบประเมินให้แต่ละสถานที่และส่งกลับมาที่คณะภายใน 2 สปัดาห์ หลังเสรจ็สิ้น         

การฝึกปฏบิัตงิานคลินิกนั้นๆ จากนั้นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อ

กรรมการบริหารหลักสตูรสาขากายภาพบาํบัด 

3. ความรบัผิดชอบของอาจารยพิ์เศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต 

-   ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึกปฏบิัติงานของนิสติเม่ือสิ้นสดุการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

-   ประเมินผลการสอบระหว่างการสอบปฏบิัติกบัผู้ป่วยจริง  

4. ความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนิสิต 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสตูรสาขา

กายภาพบาํบดั 

 

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกบัอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณเ์พ่ือทาํความเข้าใจในการ

ประเมิน หากเกดิความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ มีการประชุมร่วมกนั ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหา

ข้อสรุป 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกปฏิบติังานทางคลินิกจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปน้ี 

1.1 นิสติ 

 จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกปฏบิัติงานทางคลินกิ 

 

1.2   พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผู้ประกอบการ 
   - 

 

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม 

อาจารย์ที่ดูแลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกบันทกึผลการดาํเนินงานของนิสิตในแบบฟอร์มรายงานผล

การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกเพ่ือให้สามารถนาํคาํแนะนาํไปใช้ในการแก้ปัญหาของนิสติ 

 

 1.4  อื่นๆ  เช่น  บณัฑติจบใหม่ 

   - 

 

2. กระบวนการประเมินการสอน 

- ผลการประเมินของนิสติ 

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบจุดประสงค์ที่วางไว้ 

 

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 
- อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาประมวลผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกของนิสติ จากผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์รับผดิชอบหลักสตูร และประธานหลักสตูร หรือหัวหน้าสาขา

เพ่ือทราบ 

- นาํข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาํหรับการใช้รอบปีการศึกษาถดัไป นาํแสดงไว้ในรายงานผลการ

ดาํเนนิการหลักสตูร 

 

 

 

 

 


