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รายละเอียดของรายวิชา กบ 471 วิชาคลินิกกายภาพบ าบดั 3 

สาขากายภาพบ าบดั 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

              

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 471 วิชา คลินิกกายภาพบ าบัด 3 

PX 471 Clinical Physical Therapy III 

2. จ านวนหน่วยกิต 

4 (0-16-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์บัณฑติ (กายภาพบ าบัด) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการปฏบิัติงานคลินิกกายภาพบ าบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร. พรพรหม เชยะสิทธิ์ pornprom@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก 

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

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565 

6. สถานที่เรียน 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาล เขตจังหวัดนครนายก 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดใกล้เคียง และสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์ เชียงใหม่ 

7. วนัที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

20 เมษายน 2565 

 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
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1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

ฝึกทกัษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสมัพันธก์บัผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง

กายภาพบ าบัด โดยเน้นการระบุวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาเป็นหลัก เลือกวิธีรักษาและปฏบิัติด้วย

ความรับผิดชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทกัษะพื้นฐานในการให้ค าปรึกษา เขียน

รายงานและน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ 

วตัถุประสงคจ์ าเพาะของรายวิชา 

วตัถุประสงค ์ ELO 

1. ปฏบัิติทกัษะทางวชิาชีพกายภาพบ าบัดในการตรวจประเมินเพื่อวินิจฉัย ใช้กระบวนการคิด

วิเคราะห์ และใช้เหตุผลทางคลินกิ (A) 

2, 3, 8, 10, 

12 

2. ปฏบัิติทกัษะทางวชิาชีพกายภาพบ าบัดในการสง่เสริม ป้องกนั รักษาและฟ้ืนฟู ใช้กระบวนการ

คิดวิเคราะห์ และใช้เหตุผลทางคลินิก (A) 

2, 3, 8, 10, 

12 

3. ปฏบัิติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และสทิธผิู้ป่วย และมีเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพกายภาพบ าบัด (A) 

1, 4, 5, 12 

4. สามารถให้ความรู้ประชาชน วิเคราะห์ปัญหาสขุภาพ วางแนวทางการท างานทางกายภาพบ าบัด

เพื่อส่งเสริม ป้องกนั ให้สอดคล้องกบัปัญหาสขุภาพ (A) 

8, 9, 11 

5. สามารถน าข้อมูลจากการค้นคว้าหลักฐานเชงิประจักษ์มาเป็นแนวทางในการตรวจประเมินและ

รักษาทางกายภาพบ าบัดได้ (A) 

7 

6. แสดงถงึความเป็นผู้น า ผู้ตามในการท างานร่วมกบัผู้อื่น และอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กบัเพื่อนนิสติและอาจารย์ (A) 

1, 4, 9, 13 

7. วเิคราะห์งานวจิัยทางกายภาพบ าบัด เพื่อน าไปประยุกตใ์นการปฏบัิติงานได้ (An) 7 

8. สามารถค้นคว้า โดยอ้างองิหลักฐานเชงิประจักษใ์นการรักษาทางกายภาพบ าบัด หรือการดูแล

สขุภาพของประชาชน (A) 

7 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการระดับอุดมศึกษา และ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบ าบัด 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

6. ทกัษะการปฏบิัติ

ทางวิชาชพี 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดที่ 3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 
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เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 

สดัส่วนการประเมิน 4.25% 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและการประเมินผล 

1.1 มีความรูค้วามเขา้ใจใน

หลกัคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน

สิทธิพื้ นฐานที่เกีย่วขอ้งกบั

การปฏิบติังานทาง

กายภาพบ าบดั 

- สอดแทรกเนื้อหาด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่าง

การสอนภาคทฤษฎีและ

ปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

- ส่งเสริมและจัดกจิกรรมใน

หลักสตูรให้มีการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการ

ด ารงชีพและการปฏบิัติงานใน

วิชาชีพ 

- ประเมินจากพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายตลอดการฝึก

ปฏบิัติงาน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ

ระหว่างฝึกปฏบิัติงานทาง

วิชาชีพ 

1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มี

วินัย มีความรับผิดชอบ 

ซื่อสตัย์สจุริต เสียสละ และ

สามารถจัดการกบัปัญหา

คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุ

ลบพินิจที่เหมาะสม 

1.3 เคารพในคุณค่าและ

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

1.4 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และสามารถจัดการ

กบัปัญหาจริยธรรมในการ

ปฏิบติังานในวิชาชีพ

กายภาพบ าบดั 

1.5 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/

ผู้ใช้บริการได้รับรู้  และเข้าใจ

สทิธิของตนเองในการรับ

บริการ 
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2. ความรู ้

สดัส่วนการประเมิน 15% 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและการ

ประเมินผล 

2.1 ไม่ประเมิน   

2.2 อธิบายสาระส าคญัของ

ศาสตรที์่เป็นพื้ นฐานของ

วิชาชีพกายภาพบ าบดั 

 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้

ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์

จริง 

- การฝึกปฏบิัติ โดยจัดการ

เรียนรู้ในแหล่งฝึก และ/หรือ

ชุมชน 

 

 

- สอบภาคปฏบิัติ 

- ประเมินผลจากการแสดง

ความรู้ความเข้าใจ 

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ในการประเมิน 

รักษาผู้ป่วย 

- ประเมินผลจากการเขียน

รายงาน และ/หรือการ

อภิปรายกรณีผู้ป่วย 

 

2.3 มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันใน

สาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

 

2.4 มีความรู้ ด้านระบบสขุภาพ

กฎหมาย ความรู้ ด้านการ

จัดการ และการบริหารงาน

เบื้องต้นของระบบบริการ

กายภาพบ าบัด 

2.5 ไม่ประเมิน   

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

สดัส่วนการประเมิน 30% 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและการประเมินผล 

3.1 สามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองให้มีความรู้

ความสามารถเพิ่มข้ึน 

- พัฒนาทกัษะทางการ

ประเมินและการรักษาผู้ป่วยใน

สถานการณ์จริง ภายใต้

ค าแนะน าของอาจารย์ผู้

ควบคุมการฝึกปฏบิัติงานทาง

คลินิก เพื่อให้เกดิผลลัพธท์ี่

- ประเมินผลจากการแสดง

ความรู้ความเข้าใจ 

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมิน

และการรักษาผู้ป่วย 

- ประเมินการสอบทางคลินิก 
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ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ

ให้บริการทางกายภาพบ าบัด 

 

- ประเมินจากการเขียน

รายงานผู้ป่วย 

3.2 ไม่ประเมิน   

3.3 สามารถคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบโดยใชอ้งค์

ความรูท้างวิชาชีพและความรู้

อื่นที่เกีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กิดผล

ลพัธที์่ปลอดภยัหรือมี

คุณภาพในการใหบ้ริการทาง

กายภาพบ าบดั 

- พัฒนาทกัษะทางการ

ประเมินและการรักษาผู้ป่วยใน

สถานการณ์จริง ภายใต้

ค าแนะน าของอาจารย์ผู้

ควบคุมการฝึกปฏบิัติงานทาง

คลินิก เพื่อให้เกดิผลลัพธท์ี่

ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ

ให้บริการทางกายภาพบ าบัด 

- ประเมินผลจากการแสดง

ความรู้ความเข้าใจ 

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้

ความรู้ในการตรวจประเมิน

และการรักษาผู้ป่วย 

- ประเมินการสอบทางคลินิก 

- ประเมินจากการเขียน

รายงานผู้ป่วย 

 

3.4 สามารถประยุกตใ์ช ้และ

บูรณาการความรูใ้นสาขา

กายภาพบ าบดักบัความรู้

ในศาสาตรอื์่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง

ในการแกไ้ขปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั

สถานการณ ์และบริบททาง

สุขภาพที่เปลีย่นแปลงไป 

- ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีใน

การค้นควาศึกษาด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

สดัส่วนการประเมิน 4.25% 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและการประเมินผล 

1.1 มีจิตบริการ สามารถ

ปรบัตวั และมีปฏิสมัพนัธ์

อย่างสรา้งสรรคก์บั

ผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และ

ผูบ้งัคบับญัชา 

ฝึกปฏบิัติงานในแหล่งฝึกงาน 

และ/หรือชุมชน ให้มี

ปฏสิัมพันธก์บัผู้รับบริการ 

ผู้ร่วมงาน หรือบุคคลภายนอก 

ประเมินพฤติกรรมระหว่างการ

ฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด และขณะสอบ

ทางคลินิกรวมถึงการฝึก

ปฏบิัติงานในชุมชน 
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1.2 มีความคิดริเริ่มในการ

วิเคราะหป์ ญหาไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

อนัจะน าไปสู่การฝึกสร้าง

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

 

 

1.3 สามารถท างานเป็นทมีใน

บทบาทผู้น าและสมาชิกในทมี

สขุภาพ ในบริบทหรือสถานที่

แตกต่างกนั 

1.4 มีความรบัผิดชอบต่อ

หนา้ที่ ต่อสงัคม รบัผิดชอบ

ในการเรียนรู ้และพฒันา

ตนเอง วิชาชีพ องคก์ร 

 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

สดัส่วนการประเมิน 6.5% 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและการประเมินผล 

5.1 ไม่ประเมิน   

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเกบ็รวมรวม

ข้อมูล ประมวลผล แปล

ความหมาย และน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 

- ฝึกปฏบิัติงานในแหล่ง

ฝึกงาน และ/หรือชุมชน ให้มี

ปฏสิัมพันธก์บัผู้รับบริการ 

ผู้ร่วมงาน หรือบุคคลภายนอก 

อนัจะน าไปสู่การฝึกที่จะ

ส่งเสริมความสามารถในการ

สื่อสารระหว่างบุคคล 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน 

Website 

 

- ประเมินพฤติกรรมระหว่าง

การฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพ

กายภาพบ าบัดและขณะสอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานที่ให้นิสติค้นคว้า 

- ประเมินจากการเขียน

รายงานผู้ป่วย 5.3 สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งในการพูด 

การเขียน และสามารถ

เลือกใชรู้ปแบบของการ

น าเสนอที่เหมาะสม 

 

6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
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สดัส่วนการประเมิน 40% 

 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทกัษะ

การปฏิบติัทางวิชาชีพ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและการ

ประเมินผล 

6.1มีความสามารถในการปฏิบติั

ทางวิชาชีพกายภาพบ าบดัในการ

ตรวจประเมิน วินิจฉยั ป้องกนั 

บ าบดั รกัษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริม

สุขภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการตาม

ขอ้ก าหนดสภากายภาพบ าบดั 

- ฝึกปฏบิัติทางคลินิกที่

ครอบคลุมการตรวจประเมิน 

วินิจฉัย แก่ผู้ รับบริการ ด้วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในศักด์ิศรีของความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพกายภาพบ าบัด และ

สทิธิผู้ป่วย 

- ฝึกการเขียนรายงานและ

การน าเสนอที่แสดงถึง

ความสามารถในการ

วิเคราะห์ปัญหา และวางแผน

การแก้ไขปัญหาร่วมกบัการ

ใช้เหตุผลทางคลินิก 

- จัดกจิกรรมให้นิสติมี

โอกาสแสดงความสามารถใน

การสื่อสารความรู้ ด้าน

กายภาพบ าบัด ในการดูและ

สขุภาพประชาชน 

 

- ประเมินพฤติกรรมระหว่าง

การฝึกปฏบิัติคลินิกทาง

วิชาชีพกายภาพบ าบัดแก่

ผู้ รับบริการ ด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในสิทธิ

ผู้ป่วย  

- ประเมินจากการให้ความรู้

การดูแลสขุภาพผู้ป่วย

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 

6.2 มีความสามารถในการปฏบิัติ

ทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด

อย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้  ความเข้าใจในวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด และศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) และ

หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-

based) ในการปฏบิัติงาน 

6.3 มีความสามารถในการ

สือ่สารความรูด้า้ย

กายภาพบ าบดัในการดูแล

สุขภาพของประชาชนไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

 

6.4 มีความสามารถในการ

ปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพ

กายภาพบ าบดัอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษยจ์รรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพกายภาพบ าบดั และ

สิทธิผูป่้วย 
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1. ค าอธิบายรายวิชา 

ฝึกทกัษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสมัพันธภาพกบัผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมิน

ทางกายภาพบ าบัด โดยเน้นการระบุ และวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาเป็นหลัก เลือกวิธรัีกษา 

และปฏบิัติด้วยความรับผิดชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทกัษะพื้นฐานในการให้

ค าปรึกษา เขียนรายงาน และน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ  

2. กิจกรรมของนิสิต 

1.1 เรียนรู้  และฝึกปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดในการซักประวัติและตรวจประเมิน รวมทั้ง

การใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) ในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่เป็นสถานที่ฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิก 

1.2 เรียนรู้และฝึกทกัษะการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบ าบัดแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

1.3 ปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดด้วยคุณธรรมจริยธรรมเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัดและสทิธผิู้ป่วย 

1.4 เรียนรู้ระบบงานและบทบาทงานกายภาพบ าบัดในหน่วยงานที่ฝึกปฏบิัติ 

1.5 ระยะเวลาการฝึกปฏบิัติวิชาคลินิกายภาพบ าบัด 3 

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565  

3. รายงานหรืองานที่ไดร้บัมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ไดร้บัมอบหมาย ก าหนดส่ง 

รายงานการซักประวัติและตรวจร่างกาย ภายใน 3 วัน ของการฝึกฏบิัติงานทางคลินิก 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา ระหว่างการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ตาม

ระยะเวลาที่มอบหมายงาน 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกปฏิบติังานทางคลินิกของนิสิต 

- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการปฏบิัติงานทางคลินิก ทั้งที่ปรึกษาการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ให้นิสติ

น าเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างนิสติที่ไปฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

- อาจารย์ชี้น าให้เหน็ถึงความส าคัญและผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการท างานในอนาคต 

หมวดที่ 4 ลกัษณะและการด าเนินการ 
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- การน าผลการประเมินนิสติฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกมาน าเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิกต่อรุ่นต่อไป 

5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยใ์นสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

- จัดโปรแกรม ตารางการฝึก และ/หรือฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ร่วมกบัอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 

- แนะน านิสติเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ข้อปฏบิัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

- แนะน าบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องท างานร่วมกนั 

- ประเมินผลการท างานของนิสติฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก รายงานผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

- ให้ความเหน็ในการปรับปรุงการท างานของนิสติต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

- ให้ค าแนะน า (Formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่าสม ่าเสมอ 

6. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชา 

- ประสานและร่วมวางแผนการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกกบัอาจารย์ที่ประจ าในคลินิก โรงพยาบาล 

- สงัเกตการณ์การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกของนิสิตในคลินิกและโรงพยาบาล 

- ประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 

- จัดปฐมนิเทศน์แนะน านิสติก่อนฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก พร้อมแจกคู่มือการฝึกปฏบิัติงานทาง

คลินิก 

- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข

โทรศัพท ์และไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา สอน แนะน า ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นิสติได้พัฒนา

ทกัษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาการปฏบิัติงานทางคลินิก ภายใน 2 สปัดาห์ หลังการฝึก

ปฏบิัติงาน 

8. สิง่อ านวยความสะดวกและการสนบัสนุนที่ตอ้งการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภ์าคสนาม/สถาน

ประกอบการ 

- สถานที่ท างาน หมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ ตามความจ าเป็น 

- แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- อาจารย์ผู้ดูแลในคลินิก โรงพยาบาลและชุมชนที่คอยให้ค าแนะน า 

- สวัสดิภาพในการฝึกปฏบิัติงาน 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
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1. การก าหนดสถานที่ฝึก 

คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนิสติฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและ

มีความพร้อมดังนี้  

- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกตามจุดมุ่งหมาย 

- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 
- มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่พร้อมในการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ 

- สามารถจัดอาจารย์ที่ดูแลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกได้ 

- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสมกบัศักยภาพของนิสติในระยะเวลาที่ก าหนด 

- ยินดี 
การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 เดือน จัดนิสติลง

ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจ หรือนิสติอาจหาสถานที่ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกด้วยตนเอง แต่

ต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

2. การเตรียมนิสิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก มอบคู่มือการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ก่อนการฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิกอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวังจากการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

วิธกีารประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติม

หากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน 

 

3. การเตรียมอาจารยผู์ค้วบคุมการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก/อาจารยนิ์เทศน ์

อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกประสานงานกบัโรงพยาบาลที่ฝึกปฏบิัติงาน เพื่อขอชื่อ เลข

ใบประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาการมีประสบการณ์ทางคลินิก และนิสติเพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่

คาดหวังจากการฝึกปฏบิัติงาน ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ต้องการเน้นในการฝึกปฏบิัติงาน อนัได้แก่ ทกัษะใน

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย เรียนรู้ ปัญหาต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่ซับซ้อน การวางแผนการรักษา การรักษาผู้ป่วย

อย่างถูกต้องเหมาะสม และเขียนรายงานผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสาร

คู่มือการดูแล และประเมินผลการปฏบิัติงานทางคลินิก 

 

4. การเตรียมอาจารยใ์นสถานที่ฝึก 

จัดประชุมหรือปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานที่ฝึกงานเพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง

จากการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก รับทราบถึงวิธกีารบันทกึผลการท างานของนิสติ มอบเอกสารคู่มือการดูแล
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และประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก บอกหมายเลขโทรศัพท ์หรือช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 

 

5. การจัดการความเสีย่ง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรประชุมร่วมกนัเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกดิต่อนิสติ และก่อนให้เกดิความ

เสยีหายต่อสถานประกอบการ เช่น 

- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดินทาง ป้องกนัโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สดุ 

- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการท างาน จากการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ ป้องกนัโดย จัด
ปฐมนิเทศน แนะน าการใช้อุปกรณ์ การป้องกนัไวรัส อนัก่อให้เกดิความเสียหายต่อข้อมูลสถาน 

- ประกอบการ เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอนัเป็นความลับ และ
ก าหนดให้นิสิตปฏบิัติตามกฏระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน  

รายละเอยีดการประเมินอยู่ในหมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติ 

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิต 

คลินิก 3 การประเมินแบ่งเป็น 2 กจิกรรม 

กจิกรรมที่ 1 การประเมินจากอาจารย์พิเศษซึ่งดูแลการฝึกปฏบิัติงาน                        70% 

กจิกรรมที่ 2 การสอบฏบิัติกับผู้ป่วยกบัอาจารย์ผู้ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกเป็นน า้หนัก    30% 

                        รวม   100% 

 

- กจิกรรมที่ 2 จะท าการสอบในอาทติย์ที่ 7-8 ของการฝึกปฏบิัติงาน 

- กจิกรรมที่ 1 อาจารย์พิเศษ จะประเมินความรู้  ความสามารถ ทกัษะและเจตคติของนิสต 

ด้วยการสงัเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้สาขา

กายภาพบ าบัดคณะกายภาพบ าบัดจะจัดส่งแบบประเมินให้แต่ละสถานที่เป็นแบบประเมิน

ออนไลน์ และประเมินเสรจ็ภายใน 2 สปัดาห์หลังเสรจ็สิ้นการฝึกปฏบิัติงานคลินิกนั้น ๆ 

จากนั้นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสรุปผลการประเมิน และรายงานต่อกรรมการบริหาร

หลักสตูรสาขากายภาพบ าบัด 

- การสอบผ่านได้ต้องได้รับการประเมินผลได้คะแนนระดับขั้นไม่ต ่ากว่า “C” 

หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 
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(เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพกายภาพบ าบัด) 

- ระบบการให้คะแนน ให้กระท าเป็นระดับขั้นซึ่งมีความหมายและระดับขั้น ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0 - 100.0 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 ตก E 

การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ I 

 

3. ความรบัผิดชอบของอาจารยพ์ิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต 

- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึกปฏบิัติงานของนิสิตและเมื่อสิ้นสดุการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

- ประเมินผลการสอบระหว่างการสอบปฏบิัติกบัผู้ป่วยจริง 

4. ความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนิสิต 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อกรรมการบริหารหลักสตูรสาขา

กายภาพบ าบัด 

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกบัอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์เพื่อท าความเข้าใจในการ

ประเมินหากเกดิความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ มีการประชุมร่วมกนัระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหา

ข้อสรุป 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกปฏิบติังานทางคลินิกจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปน้ี 

1.1 นิสติ 

จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 

- 

หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 
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1.3 อาจารย์ที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม 

อาจารย์ที่ดูแลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกบันทกึผลการด าเนินงานของนิสติในแบบฟอร์มรายงาน

ผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก เพื่อให้สามารถน าค าแนะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของนิสติ 

2. กระบวนการประเมินการสอน 

- ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิ

รายวิชา 

สิ่งที่ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

ติดตามผลการประเมินการฝึก

ปฏบิัติงาน จากClinical 

instructor ให้เรว็ขึ้น 

จะมีการจัดส่งแบบประเมินให้กบั clinical 

instructor ทุกสปัดาห์ที่ 3 หลังเร่ิมการฝึก

ปฏบิัติงาน จัดให้มีการตรวจสอบและ

โทรศัพทเ์พื่อติดตามผล และสร้างกลุ่ม

ไลน์กบั clinical instructor เพื่อติดตาม

เอกสารได้อย่างสะดวกรวดเรว็ 

ผู้ประสานงาน

รายวิชา 

 

3. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประมวลผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตจากผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากนิสติ รายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสตูร หรือ

หัวหน้าสาขาเพื่อทราบ 

- น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป น าแสดงไว้ในรายงานผลการ
ด าเนินการหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


