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มคอ.4 
รายละเอียดของรายวิชา กภ 372 คลินิกกายภาพบำบัด 2 

สาขากายภาพบำบัด 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
กภ 372 คลินิกกายภาพบำบัด 2 
PTX 372 Clinical Physical Therapy II 

2. จำนวนหน่วยกิต 
4 (0-16-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข peeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (หลัก) 
อาจารย์ พิมพ์พร กล้วยอ่อน pimpornkl@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา (รอง) 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2566 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานที่เรียน 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก  

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
30 มิถุนายน 2565 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

mailto:peeraya@g.swu.ac.th
mailto:pimpornkl@g.swu.ac.th
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เมื่อสิ้นสุดการเรียนวิชานี้ ซึ่งฝึกปฏิบัติต่อผู้ป่วยภาวะทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ผู้ป่วย
ภาวะทางระบบประสาท ผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยภาวะทางระบบหัวใจและปอด นิสิตสามารถ 

ELO 

1. ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในการตรวจประเมินเพ่ือวินิจฉัย ใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และใช้เหตุผลทางคลินิก (E) 

2, 3, 5, 7, 
8, 10 

2. ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และใช้เหตุผลทางคลินิก (E) 

2, 3, 5, 7, 
8, 10 

3. ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพกายภาพบำบัด (A)   

1, 4 

4. แสดงถึงความเป็นผู้นำ ผู้ตามในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับเพ่ือนนิสิตและอาจารย์ (A) 

9, 10 

5. วิเคราะห์งานวิจัยทางกายภาพบำบัด เพ่ือนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ (U) 7, 10 
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. 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
จัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ

ทาง
วิชาชีพ 

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 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 10 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา 

- สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้าน
จิตสำนึกสาธารณะโดย
ตระหนักถึงหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อ
วิชาชีพต่อองค์กร ชุมชนและ
สังคมโดยรวม ระหว่างการฝึก
ปฏิบัติงาน 

- ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตลอดการฝีก
ปฏิบัติงาน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม การแสดงออกตลอด
การฝีกปฏิบัติงาน 

1.2 ไม่ประเมิน 
1.3 ไม่ประเมิน 
1.4 ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานทาง
กายภาพบำบัด 

1.5 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
ได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของ
ตนเองในการรับบริการ 

1.6 เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์และ
สามารถจัดการกับปัญหา 
คุณธรรม จริยธรรม ในทุก
สถานการณ์ได้อย่างหมาะสม 

2. ความรู้ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 25 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 ไม่ประเมิน - ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงาน 

และ/หรือชุมชน 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้

ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม เช่น การประชุม
ปัญหาจากกรณีศึกษาหรือ
สถานการณ์จริง 

- ประเมินจากการแสดงความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ 
ใช้ความรู้ระหว่างการฝึกปฏิบัติ
ทางวิชาชีพกายภาพบำบัดและ
ขณะสอบ 

2.2 สามารถอธิบายความรู้
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ความรู้ที่เป็นปัจจุบันใน
สาขาวิชาชีพ ระบบสุขภาพ 
กฎหมาย ความรู้ด้านการ
จัดการ การบริหารงาน
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
บริการกายภาพบำบัดหรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 - ประเมินจากการเขียนรายงาน
ผู้ป่วย 

- กำหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics 

 

2.3 สามารถอธิบายสาระสำคัญ
ของศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพ
กายภาพบำบัดเพื่อให้ความรู้
ในการส่งเสริม ป้องกันการ
เกิดโรคหรือภาวะต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

2.4 ไม่ประเมิน 

 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 25 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้
เกิดประโยชน์ 

- ส่งนิสิตฝึกปฏิบัติงานในแหล่ง
ฝึกงาน และ/หรือชุมชน 

- ส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีในการ
ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ประเมินจากการแสดงความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ 
ใช้ความรู้ระหว่างการฝึกปฏิบัติ
ทางวิชาชีพกายภาพบำบัดและ
ขณะสอบ 

- ประเมินจากการเขียนรายงาน
ผู้ป่วย 

- กำหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics 

3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
และแก้ไขปัญหาได้ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
ความรู้เป็นฐาน 

3.4 ไม่ประเมิน 
3.5 สามารถวางแนวทางในการ

ทำงานทางกายภาพบำบัด 
แก่ประชาชนอย่างปลอดภัย
โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและความรู้อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

3.6 สามารถค้นคว้าและประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์มา
ประยุกต์ใช้หรือบูรณาการ
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทาง
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.7 สามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 10 

ผลการเรียนรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
ได้ 

ส่งนิสิตฝึกปฏิบัติงานในแหล่ง
ฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มี
ปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ 
ผู้ร่วมงาน หรือบุคคลภายนอก 
อันจะนำไปสู่การฝึกท่ีจะสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ประเมินพฤติกรรมระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพ 
บำบัดและขณะสอบ 
 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ 
4.4 มีจิตบริการและมีปฏิสัมพันธ์

อย่างสร้างสรรค์กับ
ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา 

4.5 มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 10 

ผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 ไม่ประเมิน 
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ผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงาน 
และ/หรือชุมชน ให้มี
ปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ 
ผู้ร่วมงาน หรือบุคคลภายนอก 
อันจะนำไปสู่การฝึกท่ีจะ
ส่งเสริมความสามารถในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล 
 

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพ 
บำบัดและขณะสอบ 

- ประเมินจากการการนำเสนอ
รายงานผู้ป่วย 

- ประเมินจากการเขียนรายงาน
ผู้ป่วย 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล 
และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
สัดส่วนการประเมิน ร้อยละ 20 

ผลการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.1 มีความสามารถในการปฏิบัติ
ทักษะทางวิชาชีพ
กายภาพบำบัดในการตรวจ
ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน 
บำบัด รักษา ฟื้นฟู หรือ
ส่งเสริมสุขภาพแก่
ผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด
สภากายภาพบำบัด 

- ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในแหล่ง
ฝึกงาน ทีค่รอบคลุมการตรวจ
ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน รักษา 
ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่
ผู้รับบริการ ด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด 
และสิทธิผู้ป่วย 

- ประเมินจากทักษะการปฏิบัติ
ทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา 
และวางแผนการแก้ไขปัญหา
อย่างบูรณาการ ร่วมกับการใช้
เหตุผลทางคลินิก ระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ
กายภาพบำบัดและขณะสอบ 

- ประเมินจากรายงาน และการ
นำเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดง
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ผลการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.2 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความ
เข้าใจในวิชาชีพ
กายภาพบำบัด หรือศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผล
ทางคลินิก (Clinical 
reasoning) หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-
based) ในการปฏิบัติงาน 

- ฝึกการใช้ความรู้ความเข้าใจใน
วิชาชีพ รวมทั้งการใช้เหตุผล
ทางคลินิก และ/หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติงาน  
- ฝึกการเขียนรายงาน และการ

นำเสนอที่แสดงถึงการวิเคราะห์ 
และวางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิก  

- ให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นำ
ในการปฏิบัติงาน มีมนุษย-
สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็น
ทีมร่วมกับผู้อ่ืนในการทำงานใน
ชุมชนหรือในหน่วยบริการ
สุขภาพ   

ถึงการวิเคราะห์ปัญหา และ
วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการ ร่วมกับการใช้
เหตุผลทางคลินิก  

- ประเมินจากการสังเกตทักษะ 
และพฤติกรรมในขณะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพในแหล่งฝึกงาน 
และ/หรือชุมชน ให้นิสิตมี
โอกาสแสดงภาวะผู้นำในการ
ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้อื่น  

- การประเมินตนเองของผู้เรียน  
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
การฝึกทักษะทางกายภาพบำบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้นการศึกษาเวชระเบียน และ

การซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดเป็นหลัก การระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ
รักษา รวมทั้งให้การรักษาเบื้องต้น การเขียนรายงานและนำเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2. กิจกรรมของนิสิต 
 ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพในช่วงระยะเวลาที่กำหนดอย่าง
ต่อเนื่องจนครบหลักสูตรและ/หรือตามเวลาการทำงานของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกำหนด โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้ป่วย เรียนรู้การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และเขียนรายงานผู้ป่วยได้อยา่ง
ถูกต้อง การศึกษาเวชระเบียน การเรียนรู้ผู้ป่วยภาวะทางระบบต่างๆที่ไม่ซับซ้อน และนำความรู้พื้นฐานมา
ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้พอสมควร เรียนรู้ขอบข่ายงานกายภาพบำบัด และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนฝึก
การนำเสนอผู้ป่วยในที่ประชุม 

3. รายงานหรืองานที่นิสิตได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 
นำเสนอรายงานผู้ป่วย ตามท่ีกำหนดในวันสอบ 

รายงานผู้ป่วย หลังนำเสนอรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน 

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต 
1. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้านต่างๆของนิสิตขณะฝึกปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่

คณะฯกำหนด 
2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกและอาจารย์ประเมินทักษะด้านต่างๆของนิสิตขณะสอบปฏิบัติตาม

แบบฟอร์มที่คณะฯกำหนด 
3. อาจารย์พิเศษทางคลินิกและอาจารย์ประเมินนิสิตด้านการนำเสนอรายงานผู้ป่วยและตรวจ

รายงานตามแบบฟอร์มที่คณะฯกำหนด พร้อมทั้งส่งคืนรายงานให้นิสิตรับทราบข้อบกพร่องและ
นำไปแก้ไข 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิบัติการทางคลินิกดูแลกิจกรรม
ในภาคสนาม 

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะนำ เกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการ
ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

2. ให้คำแนะนำ ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่นิสิต
ต้องการความช่วยเหลือในด้านนั้นๆขณะฝึกปฏิบัติงาน 

3. แนะนำนิสิตแก่บุคลากรต่างๆท่ีนิสิตต้องปฏิบัติงานร่วมอย่างเหมาะสม 



มคอ. 4 

มคอ.4 กภ 372 คลินิกกายภาพบำบัด 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 9 
 

4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ ของนิสิต และให้คำปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงาน 

5. ร่วมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำวิชา/
อาจารย์นิเทศ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง 

6. ให้การแนะนำ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสิตเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
1.  ให้การปฐมนิเทศ แนะนำ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ

เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและเกณฑ์การประเมิน 
2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในหัวข้อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนิสิต รวมถึงปัญหาที่อาจ

เกิดข้ึนก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
3. ให้คำแนะนำ ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่นิสิต

ต้องการความช่วยเหลือในด้านนั้นๆขณะฝึกปฏิบัติงาน 
4. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ

ด้านต่างๆ ของนิสิต และให้คำปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงาน 
5. ร่วมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ตลอดจนประชุมร่วมกับอาจารย์พิเศษทาง

คลินิกเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 
1.  ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆของสถาบันและการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
2. สอน แนะนำ ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สัปดาห์หลังการฝึกปฏิบัติงาน 
3. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาทักษะของนิสิตของรายวิชานี้ จัด

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแก่นิสิตจากการฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 

8. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม / สถานที่
ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

1. แนะนำห้องสมุดสำหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. มีห้องประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา 
3. มีหนังสือ/วารสารทางกายภาพบำบัด การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมในการศึกษา

และการให้การรักษา 
4. ประสาน/สำรวจที่พักสำหรับนิสิต (ในกรณีท่ีต้องการที่พักอาศัย) 

 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกำหนดสถานที่ฝึก 
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อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบำบัด คัดเลือกที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่ยินดีรับนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะ
งานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้ 

- อาจารย์ผู ้ควบคุมนิสิตฝึกปฏิบัติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที ่ยังไม่
หมดอายุ 

- มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสภากายภาพบำบัดในเรื่องการรับนิสิตเข้าฝึกงาน 
- มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถส่งเสริมให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์

การศึกษาในวิชานี้ 
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 
- สามารถจัดอาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการดูแล

การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเท่ากับ 1:2 
- มีผู้ป่วยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลาที่กำหนด 
- ยินดี เต็มใจและพร้อมที่จะรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
การติดต่อประสานงาน กำหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนการจัด

นิสิตลงฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรืออาจารย์เป็นผู้กำหนดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่สภากายภาพบำบัดระบุไว้ รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ประสานงานรายวิชา 
คณาจารย์ และคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

2. การเตรียมนิสิต 
จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก พร้อมกับมอบคู่มือการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกก่อนการ ฝึก

ปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งทีค่าดหวังจากการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
การแต่งกาย วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน การขอความช่วยเหลือ ความปลอดภัยในดา้น
ต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในแต่ละสถานที ่

3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
อาจารย์ผู ้ประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือขอชื่อ ตำแหน่งของ

อาจารย์พิเศษทางคลินิก พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา-อาจารย์พิเศษทางคลินิก และนิสิตทีจ่ะเข้าฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือ
ชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการ
เน้นแนวทางการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และแบบ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

4. การเตรียมอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
อาจารย์ผู ้ประสานงานรายวิชาติดต่อกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงประชุม (ปรึกษา) 

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษทางคลินิกและนิสิต ที่ จะเข้าฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิก เพ่ือชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสิต
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ที่ต้องการเน้นแนวทางการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล 
และแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

5. การจัดการความเสี่ยง 
- อาจารย์ผู้ประสานงานติดต่อประสานงานกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกอย่างต่อเนื่อง 
- อาจารย์ผู้ประสานงานจัดให้นิสิตทราบถึงช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตลอด

การฝึกงาน 
- อาจารย์ผู้ประสานงานติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพ่ือรับทราบปัญหา 

อุปสรรคในการฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์นิเทศ อาจารย์พิเศษทางคลินิกและ
นิสิต 
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หมวดที่ 6 หมวดการประเมินนิสิต 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 รายละเอียดการประเมินอยู่ใน หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลตามการพัฒนาผลการเรียนรู้และการตัดเกรด 
การประเมินผล: 
1. หลักเกณฑ์การประเมิน 

1.1 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก   
ประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษ)   75% 

1.2 ประเมินผลการสอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง   
- อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษ)     12.5% 
- อาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  12.5% 

รวม 100% 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
- ผลการฝึกปฏิบัติงานจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งดูแลการฝึกปฏิบัติงาน  

อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานจะประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติของนิสิต ด้วยการสังเกต
พฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขากายภาพบำบัด คณะ
กายภาพบำบัด มศว จะจัดส่งแบบประเมินในรูปแบบ online ให้แต่ละสถานที ่

- ผลการสอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและ/หรืออาจารย์
จากคณะกายภาพบำบัด โดยจะทำการสอบในสัปดาห์ที่ 6 - 7 ของการฝึกปฏิบัติงาน 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้น้ำหนักคะแนนตามข้อตกลงระหว่าง
อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและอาจารย์ของคณะ ผลรวมของคะแนนทั้งสองช่วงของการฝึกงาน
จะถูกนำมาคิดเป็นค่าเฉลี่ย จากนั้นจะนำมาสรุปและประเมินเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, E 
โดยมีเกณฑ์ระดับขั้นคะแนน ดังนี้ 

A B+ B C+ C D+ D E 

100-80.0 79.9-75.0 74.9-70.0 69.9-65 64.9-60 59.9-55 54.9-50 49.9-0 

    A หมายถึง ดีมาก 
    B+ หมายถึง ค่อนข้างดีมาก 
    B หมายถึง ดี 
    C+ หมายถึง ค่อนข้างด ี
    C หมายถึง พอใช้ 
    D+ หมายถึง ค่อนข้างพอใช้ 
    D หมายถึง อ่อน 
    E หมายถึง ตก 
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3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต 
- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตร่วมกับอาจารย์ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
- ประเมินผลการสอบระหว่างการสอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงร่วมกับอาจารย์ 
- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบำบัดของนิสิตร่วมกับอาจารย์และนิสิต  

4. ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต 
ร่วมประเมินผลกับอาจารย์และอาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมินเพื่อประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ 

ตัดเกรด และนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
หากมีความแตกต่างกันของผลประเมินระหว่างอาจารย์ และอาจารย์พิเศษทางคลินิก ให้อาจารย์ และ

อาจารย์พิเศษทางคลินิก อาจารย์ผู ้ประสานงานรายวิชาประชุมหารือกัน โดยเชิญคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตเพ่ือหาข้อสรุป  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก 
1.1 นิสิต 

- จัดให้นิสิตตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก 
1.2 อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกและการสอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง  

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จำนวนและความเหมาะสมของผู้
มารับบริการ คุณภาพการดูแลที่นิสิตได้รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทาง
กายภาพบำบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
1.3 อาจารย์ 

- ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติงานด้าน
การสอบปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง  

- ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมสุขภาพ จำนวนและความเหมาะสมของผู้
มารับบริการ คุณภาพการดูแลที่นิสิตได้รับจากตนเอง และอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการทาง
กายภาพบำบัด 

- ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
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