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รายละเอียดของรายวิชา กภ 371  วิชา คลินิกกายภาพบำบัด 1 
สาขากายภาพบำบัด 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
กภ371  วิชา คลินิกกายภาพบำบัด 1 
PTX 371  Clinical Physical Therapy I  

2. จำนวนหน่วยกิต 
2 (0-6-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบำบัด) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่การปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.อรพินท์ การณุทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th 
 

อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 
 
 

  (Musculoskeletal System) 

อาจารย์ ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 
 
 
 

  (Musculoskeletal System) 

อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ นิธิอรรถวานนท์ teerawatn@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา   
 
 
 

  (Neurological System) 

อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ์ รตันวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา (Pediatric) 
 อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล prapawad@g.swu.a.cth อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา  
   (Cardiopulmonary System) 

ผศ.ดร.นิตยา วริิยะธารากิจ nitayav@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

ผศ.ดร.สุกลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ 
 

paka @g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 
 

 
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

ผศ.ดร.กานดา ชัยภญิโญ kanda@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 
 ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ chatcha@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

 
 

ผศ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ ์
 

wanvisap@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

ผศ. ผศ.ดร.นิธินันท์ ชัยศีร ี nithinun@g.swu.ac.th อ    อาจารย์ผู้สอน 
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ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 
 อ.วาสนา เตโชวาณิชย ์ wassana@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 
 

 
อ.สุวัฒน์ จิตรดำรงค ์ suwatj@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม rujirawan@swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

อ.จินตนา ตันหยง jintanat@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 
 
 

อ.พิมพ์พร กล้วยอ่อน pimpornk@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รณุรงค์ nuttakarn@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 
 
 

อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย tossaphon@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

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

อ.ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 
 อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ ์ kanokwan@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

 
 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ kanogwun@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

อ.ดร.พีรยา เต็มเจรญิสุข peeraya@g.swu.ac.th อ    อาจารย์ผู้สอน 

อ    อ.ดร.กสิมา กิติยานันท์ kasima@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

อ.ดร.ยภุาภรณ์ รตันวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

อ.ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ ์ thitimard@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

อ.ดร.พรพรหม เชยะสิทธ์ิ pornprom@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

อ.ดร.พงศธร ซ้ายกลาง pongsatornsa@g.swu.ac.th อาจารยผ์ู้สอน 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีท่ี 3  
จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา: ฝึกปฏิบัติทักษะทางคลินิกกายภาพบำบัด 113 ช่ัวโมง  

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน:  สิงหาคม 

6. สถานที่เรียน 
คณะกายภาพบำบดัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ โรงพยาบาลและชุมชนใน เขตจังหวัดนครนายก 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 
 

7. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
20 เมษายน 2565 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. วัตถุประสงคข์องของประสบการณ์ภาคสนาม 
เพื่อใหน้ิสิตได้ปฏิบตัิงานจริง เป็นการเพิ่มพูนประสบการณต์รง  

วัตถุประสงค์ของคลนิิกกายภาพบำบัด 1 
ELO 

1. ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน เพื่อวินิจฉัย ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  
    และใช้เหตุผลทางคลินิก 
-   อธิบายพยาธิสภาพของผู้ป่วย และความผิดปกติของผู้ป่วยท่ีได้ 
-   ซักประวัติ รวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญ ได้อย่างมีทักษะถูกต้อง ครบถ้วน 
-   ตรวจร่างกาย และประเมินปัญหาของผู้ป่วยได้ 

2,3,10 

2. ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
    และใช้เหตุผลทางคลินิก  
-  วางแผนการรักษาและเลือกวิธีการรักษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม (การสรุปปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา) 
-  ให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
-  เขียนรายงานผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2,3,7,10 

3. ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู ้ป่วย และมีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ
กายภาพบำบัด     

1,4,5 

4. สามารถให้ความรู้ประชาชน วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ วางแนวทางการทำงานทางกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริม  
   ป้องกัน ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ 

8,9 

5. แสดงถึงความเป็นผู้นำ ผู้ตามในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
   กับเพื่อนนิสิตและอาจารย์ 
- นำเสนอกรณีศึกษาของผู้ป่วยท่ีได้รับแก่คณาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม 

9 

หมายเหตุ 
ELO 1 Take responsibility for their learning and professional development. 
ELO 2 Demonstrate an understanding of the human body in health and disease, ageing process. 
ELO 3 Demonstrate basic skills required for practice (assessment, diagnosis, management and 

communication). 
ELO 4 Demonstrate a professional altruism. 
ELO 5 Comply with all relevant standards and regulations, and practice within the rules of 

professional conduct. 
ELO 7 Critically analyze and evaluate clinical and academic resources of evidence in order to inform 

practice. 
ELO 8 Analyze the impact of health and disease on physiological, individual and societal levels. 
ELO 9 Effectively contribute towards healthcare across a variety of clinical settings. 
ELO 10 Develop an understanding of key issues in healthcare delivery, through application of 

theoretical knowledge and skills.  
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเชื่อมโยงความรู ้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

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

                           
 

 
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
นิสิตต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด จึงสามารถรับการประเมินทักษะด้านอื่นต่อไป 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรง

ต่อเวลา 
1. สอดแทรกเนื้อหาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบตัิงานทางวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมใน
หลักสตูรให้มีการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาจริยธรรมใน
การดำรงชีพและการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหน้าท่ี 
โครงงานและทีไ่ดร้ับ
มอบหมายตลอดหลักสูตร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม การแสดงออกใน
ช้ันเรียนและกิจกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรม 
ความรับผิดชอบระหวา่งฝึก
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

 

2. ไม่ประเมิน 
3. ไม่ประเมิน 
4. ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานทาง
กายภาพบำบัด 

5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
ได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของ
ตนเองในการรับบริการ 

6. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์และ
สามารถจัดการกับปัญหา 
คุณธรรม จริยธรรม ในทุก
สถานการณ์ได้อย่างหมาะสม 
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2. ความรู้ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 30 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสิตกายภาพบำบัดมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการดูแล
สุขภาพ ที่นำไปสู่สุขภาพท่ีดีของผู้รับบริการ โดยกำหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ไม่ประเมิน 1. ส่งเสริมให้ผูเ้รียน มีการ

เรียนรูด้้วยตนเองและการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จดัให้
มีการใช้หัวข้อปัญหา 
กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 

2. การฝึกปฏิบัติ โดยจัดการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน แหล่งฝึก 
และ/หรือชุมชน 

 

1. สอบภาคปฏิบัต ิ
2. ประเมินผลจากการแสดง

ความรู้ความเข้าใจ 
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ ในการสัมมนา  
การอภิปรายหรือการฝึก
ปฏิบัติโดยใช้เกณฑ์ Rubrics 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน 
ที่กำหนด 

 

2. สามารถอธิบายความรู้
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ความรู้ที่เป็นปัจจุบันใน
สาขาวิชาชีพ ระบบสขุภาพ 
กฎหมาย ความรู้ด้านการ
จัดการ การบริหารงาน
บริการกายภาพบำบัดหรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3. สามารถอธิบายสาระสำคัญ
ของศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพ
กายภาพบำบัดเพ่ือให้ความรู้
ในการส่งเสริม ป้องกันการ
เกิดโรคหรือภาวะต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

 
4. ไม่ประเมิน   

 
4. ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้

เกิดประโยชน์ 
1. ส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีใน

การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 
2. สัมมนากรณศีึกษาทาง

คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วย ใน
สาขาวิชากายภาพบำบดั
และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ปลอดภัยและมีคณุภาพใน
การให้บริการทาง
กายภาพบำบัด 

3. ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
อย่างเป็นระบบและมี

1. ประเมินเจตคติจากการ
สังเกตพฤติกรรมและผลงาน
จากการค้นคว้าศึกษาด้วย
ตนเองในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2. ประเมินความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหา โดยการนำเสนอ
รายงานในช้ันเรียนและใน
โครงงานวิจัย  

3. การประเมินจากผลงานท่ี
เกิดจากการศึกษาค้นคว้า

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
และแก้ไขปัญหาได้ 

3. สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
ความรู้เป็นฐาน 

4. ไม่ประเมิน 
5. สามารถวางแนวทางในการ

ทำงานทางกายภาพบำบัด 
แก่ประชาชนอย่างปลอดภัย
โดยใช้องค์ความรู้ทาง
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วิชาชีพและความรู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

หลักฐานเชิงประจักษ์ โดย
บูรณาการความรู้  

4. ในสาขาวิชากายภาพบำบดั
และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

อย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์วจิารณ์ประเมิน
จากการสมัมนาทางคลินิก 6. สามารถค้นคว้าและประเมนิ

หลักฐานเชิงประจกัษ์มา
ประยุกต์ใช้หรือบูรณาการ
กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในทาง
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. สามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
ได ้

1. จัดประสบการณ์การเรยีนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใช้
รูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อผลักดันใหเ้กิดการ
อภิปราย แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างผูเ้รียน ผู้สอน หรือ
ผู้รับบริการ 

2. จัดประสบการณ์การเรยีนรู้
ที่ส่งเสรมิให้ทำงานเป็นทีม
และการแสดงออกของภาวะ
ผู้นำและผูต้ามทางวิชาการ
และวิชาชีพในหลากหลาย
สถานการณ์ ตลอดจนกลา้
แสดงความคดิเห็นของตน
และพร้อมท่ีจะยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงาน
รายบุคคลเพื่อให้เกิดความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง  

4. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรก
เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพ องค์กรและสังคม 

1. ประเมินจากการอภิปราย
ร่วมกันในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิสิต
ในขณะร่วมการสมัมนา 

 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

4. มีจิตบริการและมีปฏิสัมพนัธ์
อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา 

5. มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 20 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ไม่ประเมิน 1. ส่งเสริมให้นิสตินำเสนอการ
สัมมนาโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ประเมินจากการอภิปราย
ร่วมกันในช้ันเรียน  

2. ประเมินจากความสามารถ
ในการนำเสนอ การอภิปราย 
รายงาน กรณศีึกษาใน
รายวิชา โดยให้ใช้ทักษะการ
สื่อสารและทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. ประเมินจากรูปแบบในการ
นำเสนอผลงานของนิสิต 

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมลู 
และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 80 (รวมทักษะ 1,2,3,6) 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบติั
ทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติ
ทักษะทางวิชาชีพ
กายภาพบำบัดในการตรวจ
ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน 
บำบัด รักษา ฟ้ืนฟูหรือ
ส่งเสริมสขุภาพแก่
ผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด
สภากายภาพบำบัด 

1. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกท่ี
ครอบคลมุการตรวจ
ประเมิน วินิจฉัย แก่
ผู้รับบริการ ด้วย
คุณธรรม จรยิธรรม 
เคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กายภาพบำบัด  
และสิทธิผู้ป่วย 

2. ฝึกการเขียนรายงาน
และการนำเสนอที่แสดง
ถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหป์ัญหาและ 
วางแผนการแก้ไขปญัหา
ร่วมกับการใช้เหตุผล
ทางคลินิก 

1. ประเมินพฤติกรรม
ระหว่างการฝึกปฏิบตัิ
คลินิกทางวิชาชีพ
กายภาพบำบัดแก่
ผู้รับบริการ 
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในและสิทธิผู้ป่วย 
โดยใช้เกณฑ์ Rubrics 

 2. มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความ
เข้าใจในวิชาชีพ
กายภาพบำบัดหรือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลทาง
คลินิก (Clinical 
reasoning) หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-
based) ในการปฏิบัติงาน 
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3. จัดกิจกรรมให้นิสติมี
โอกาสแสดง
ความสามารถในการ
สื่อสารความรู้ ด้าน
กายภาพบำบัด  
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

 
 

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
 การศึกษาเวชระเบียน ฝึกทักษะการซักประวัติ การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การตรวจ ประเมินทางกายภาพบำบัด 
การเขียนรายงาน และการนำเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

2. กิจกรรมของนิสิต 
1. เรียนรู้ และฝึกปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในการซักประวัติและตรวจประเมิน รวมทั้ง 

การใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) ในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่เป็นสถานท่ีฝึกประสบการณภ์าคสนาม 
2. เรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบำบัดแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
3. ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วยคณุธรรม จรยิธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ จรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพกายภาพบำบัดและสิทธิผู้ปว่ย 
 

3. รายงานหรืองานที่นิสิตได้รับมอบมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 

รายงานการซักประวัติและตรวจรา่งกาย ภายใน 3 วัน ของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

ผลการวิเคราะห์ปญัหา 
ระหว่างการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ตามระยะเวลา 
ที่มอบหมายงาน 

นำเสนอในช้ันเรียน หลังการสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 สัปดาห ์

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนสิิต 
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณภ์าคสนาม ท้ังที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ให้นิสิตนำเสนอการ

เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างนิสิตที่ไปฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 

- อาจารย์ชี้นำให้เห็นถึงความสำคญั และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ท่ีมีต่อการทำงานในอนาคต 

- การนำผลการประเมินนิสติฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานำเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป 
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5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
- จัดโปรแกรม ตารางการฝึก และ/หรือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รว่มกับอาจารยผ์ู้ประสานงานรายวชิา 
- แนะนำนิสิตเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
- แนะนำบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง หรือท่ีตอ้งทำงานร่วมกัน 
- ประเมินผลการทำงานของนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลต่ออาจารยผ์ู้ประสานงานรายวชิา 
- ให้ความเห็นในการปรับปรุงการทำงานของนิสิตต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
- ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับอาจารยท์ี่ประจำในคลินิก โรงพยาบาล 
- สังเกตการณ์การฝึกประสบการณภ์าคสนามของนิสิตในคลินิกและโรงพยาบาล 
- ประเมินผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 

- จัดปฐมนิเทศแนะนำนิสติก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

- จัดช่องทางและเจ้าหน้าท่ีประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  
และไปรษณยี์อิเล็ทรอนิกส์  

8. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนนุที่ต้องการจากสถานที่ที่จดัประสบการณ์ภาคสนาม/   
    สถานประกอบการ 

- สถานท่ีทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจำเป็น 
- แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- อาจารยผ์ู้ดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยให้คำแนะนำ 
- สวัสดภิาพในการฝึกประสบการณ ์

 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 
1. การกำหนดสถานที่ฝึก 

คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดรีับนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดลูักษณะงานท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้ 
- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณภ์าคสนามตามจุดมุ่งหมาย 
- มีความปลอดภัยของสถานท่ีตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทำงานท่ีด ี
- มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่พร้อมในการฝึกประสบการณภ์าคสนามเพื่อแกป้ัญหาตามโจทย์ 
- สามารถจัดอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามได ้
- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนิสติในระยะเวลาที่กำหนด 
- ยินดี เต็มใจรับนิสติฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

การติดต่อประสานงาน กำหนดลว่งหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 เดือน จัดนสิิตลงฝึกประสบการณ์
ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนิสิตอาจหาสถานท่ีฝึกประสบการณภ์าคสนามด้วยตนเอง แต่ต้องไดร้ับความเห็นชอบจาก
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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2. การเตรียมนิสิต 
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณภ์าคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึกประสบการณ์

ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการ
ติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเตมิหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
 
3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอช่ือ ตำแหน่งของพนักงานพ่ีเลี้ยง 
ประชุมพนักงานพ่ีเลี้ยง และนสิิตฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค ์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนิสิตทีต่้องการเน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคูม่ือการดูแล และ
ประเมินผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 
 
4. การเตรียมอาจารย์ในสถานที่ฝึก 

จัดประชุมหรือปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานท่ีฝึกงานเพื่อช้ีแจงให้รบัทราบวัตถุประสงค์ สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทำงานของนิสิต มอบเอกสารคูม่ือการดูแล และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
5. การจัดการความเสี่ยง 

อาจารย์ประจำหลักสตูรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดต่อนิสิตและก่อให้เกดิความเสียหายต่อสถาน
ประกอบการ เช่น 

- ความเสีย่งจากสถานท่ีตั้ง สภาพแวดล้อมในการทำงาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถานประกอบการที่มีการ
คมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยท่ีสดุ 

- ความเสีย่งจากอุบัติภยัจากการทำงาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ ์ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดย จัดปฐมนเิทศ แนะนำการ
ใช้อุปกรณ์ การป้องกันไวรสั อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถานประกอบการ เน้นจริยธรรม การไมเ่ปิดเผย
ข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ และกำหนดให้นสิิตปฏิบัตติามกฎระเบยีบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

- ในสถานการณ์ที่มีการประกาศมาตรการคดักรอง การป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
ขอให้นิสิตปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครดั หากนิสิตมีอาการเข้าข่ายเกณฑก์ารเฝา้ระวังและป้องกัน 
การแพร่ระบาด ให้แจ้งอาจารย์ผู้คมุการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและอาจารยผ์ู้ประสานงาน 
ทางคลินิกทันที 

- กรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาตหิรือสถานการณ์ฉุกเฉินให้แจ้งอาจารย์ผู้คมุการฝึกปฏิบตัิงาน 
ทางคลินิกและอาจารยผ์ู้ประสานงานทางคลินิกทันที 
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หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 
 

1. หลักเกณฑก์ารประเมิน 
ประเมินการบรรลผุลการเรียนรู้ของนิสิตทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั ดังน้ี 
0.0 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างยิง่ 
0.4 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
0.6 หมายถึง พอใช้ 
0.8 หมายถึง ดี 
1.0 หมายถึง ดีมาก 
นิสิตต้องได้รับคะแนนประเมินทักษะปฏิบัติการทางคลินิกและการเขียนรายงาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.6 และต้องได้รับ

คะแนนประเมินเจตคติ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.8 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
การพิจารณาตดัเกรด : 

1. นิสิต ต้องมีเวลาฝึกงานร้อยละ 100 ของเวลาทั้งหมด กรณีนิสิตมีเหตุจำเป็นจนขาดการฝึกงานต้องปฏิบัติตามระเบยีบ

การลาอย่างเคร่งครัด และต้องฝึกปฏิบัติงานทดแทนจนครบเวลาฝึกงานทั้งหมด ทั้งนี้ให้ผู้ประสานงานวิชารายงานต่อ

หัวหน้าสาขากาพบำบัด คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. การประเมินใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก วิชาคลินิกกายภาพบำบัด 1 ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติงานทาง

คลินิกสำหรับผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด และ ผู้ป่วยเด็ก 

3. ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาให้กระทำเป็นแบบระดับขั้นซึ่งมีความหมาย และระดับขั้น ดังนี ้

        ระดับขั้น ความหมาย    ระดับคะแนนเฉลี่ย       ระดับคะแนน 
            A ดีมาก 80.0-100 4 
            B+ ค่อนข้างดีมาก 75.0-79.9 3.5 
            B ด ี 70.0-74.9 3 
            C+ ค่อนข้างดี 65.0-69.9 2.5 
            C พอใช้ 60.0-64.9 2 
            D+ ค่อนข้างพอใช้ 55.0-59.9 1.5 
            D อ่อน 50.0-54.9 1 
            E ตก <50 0 
             I การประเมินยังไม่สมบูรณ ์ - - 
            W งดการเรยีนโดยไดร้ับอนุมตั ิ - - 

 
4. นิสิตต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าระดับขั้น “C” 

5. กรณีที่นิสิตมีคะแนนประเมินรวม 4 สาขา (ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด และ 
ผู้ป่วยเด็ก) ได้ต่ำกว่าเกรด C นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานเพิ่มในสาขาที่ได้คะแนนต่ำกว่า เกรด C (60%) ภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์และรับการประเมินใหม่ หากไม่ผ่านการประเมินอีกครั้งจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกปฏิบัติการทางคลินิกใน
สาขาท่ีไม่ผ่าน โดยนิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคลินิกกายภาพบำบัดเพิ่มเติม ทั้งนี้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี  สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิต 

- ประเมินโดยอาจารย์และอาจารยท์ีดู่แลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

- อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา สรปุผลการประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบรหิารหลักสตูรสาขา
กายภาพบำบัด 

- การประเมินผลการเรยีน: ตามแบบประเมินการปฏิบัติงานทางคลินกิ สำหรับผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกลา้มเนื้อ 
ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด และ ผู้ป่วยเด็ก สาระในแบบประเมินประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ทักษะปฏิบัติการทางคลนิิก รวม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 
ส่วนท่ี 2 เจตคติและการสื่อสาร รวม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่านร้อยละ 80  
ส่วนท่ี 3 การเขียนรายงาน รวม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60   

 การส่งงานเกิน 10 วัน หรือ ไม่ส่งงาน นิสิตไมไ่ด้คะแนนในส่วนนี ้

3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนิสิต 
- 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต 
ประเมินผลนิสติหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ประเมินตนเองของนิสิต และรายงานผลการฝึกฯของอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจในการประเมินหากเกิดความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวขอ้ง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวขอ้งต่อไปนี้ 

1.1  นิสิต 
 จัดให้นิสิตตอบแบบสอบถามการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 

1.2   พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ  
-  

1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
อาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามบันทึกผลการดำเนินงานของนิสิตในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อใหส้ามารถนำคำแนะนำไปใช้ในการแกป้ัญหาของนิสิต 
 1.4  อ่ืนๆ  เช่น  บัณฑิตจบใหม ่
   - 
2. กระบวนการประเมินการสอน 

- ผลการประเมินของนิสิต 
       -    ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายสามารถตอบวตัถุประสงค์ที่วางไว ้
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3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

- อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึกประสบการณภ์าคสนามของนิสิต จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากนิสิต รายงานต่ออาจารย์รับผดิชอบหลักสตูร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพื่อทราบ 

- นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสำหรบัการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นำแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา 

การดำเนินการปรับปรุง ความต้องการสนับสนุน 
จากสาขาวิชา 

- - - 
 


