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มคอ.4 

รายละเอียดของรายวิชา กบ 473  วิชา คลินิกกายภาพบ าบดั 5 

สาขากายภาพบ าบดั 

คณะกายภาพบ าบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 473  วิชา คลินิกกายภาพบ าบัด 5 

PX 473  Clinical Physical Therapy V  

2. จ านวนหน่วยกิต 

2 (0-8-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการปฏบิัติงานทางคลินิกกายภาพบ าบัด  

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.ธติิมาศ  วินัยรักษ์ thitimard@g.swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก 

อาจารย์ ดร.วีรยา    ประโมทยกุล weeraya@g.swu.ac.th 

 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารอง 

อาจารย์ รุจิรวรรณ   บุปผาพรหม rujirawan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารอง 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4  

ช่วงเวลาการฝึกปฏบิัติงาน 3- 31 มกราคม 2566 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) - ไม่ม-ี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) - ไม่มี- 

8. สถานที่เรียน 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่ฝึกปฏบิัติงานคลินิก 

9. วนัที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

30 มิถุนายน 2565 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
เพื่อให้นิสิตได้ฝึกพัฒนาทักษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ ป่วย การซักประวัติ 

ตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ ป่วย                      

ที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ ป่วยเขียน

รายงาน และน าเสนอข้อมูลของผู้ ป่วยภาวะต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

เพื่อให้นิสติ ELO 

1. ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดในการตรวจประเมินเพื่อวินิจฉัย ใช้กระบวนการคิด

วิเคราะห์ และใช้เหตุผลทางคลินิก (E) 

2, 3, 8, 

10, 12 

2. ปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู  ใช้

กระบวนการคิดวิเคราะห์ และใช้เหตุผลทางคลินิก (E) 

2, 3, 8, 

10, 12 

3. ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ ป่วย และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด (A) 

4, 5 

4. สามารถให้ความรู้ ประชาชน วิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพ วางแนวทางการท างานทาง

กายภาพบ าบัดที่ส่งเสริม ป้องกนั ให้สอดคล้องกบัปัญหาสขุภาพ (E) 

8, 11 

5. สามารถน าข้อมูลจากการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นแนวทางในการตรวจประเมิน

และรักษาทางกายภาพบ าบัดได้ (A) 

5 

6. แสดงถึงความเป็นผู้ น า  ผู้ ตามในการท างาน ร่วมกับผู้ อื่น และอภิปรายแลกเปล่ียน

ประสบการณ์กบัเพื่อนนิสติกบัอาจารย์ (A) 

1, 9, 13, 

14 

7. วิเคราะห์งานวิจัยทางกายภาพบ าบัด เพื่อน าไปประยุกต์ในการปฏบิัติงานได้ (E) 7 

8. สามารถค้นคว้า โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบ าบัด หรือการ

ดูแลสขุภาพประชาชน (E) 

7 

หมายเหตุ 

ELO1= Take responsibility for their learning and professional development. 

ELO2= Demonstrate an understanding of the human body in health and disease, ageing process. 

ELO3= Demonstrate basic skills required for practice (assessment, diagnosis, management and communication). 

ELO4= Demonstrate a professional altruism. 

ELO5= Comply with all relevant standards and regulations, and practice within the rules of professional conduct. 

ELO7= Critically analyze and evaluate clinical and academic resources of evidence in order to inform practice. 

ELO8= Analyze the impact of health and disease on physiological, individual and societal levels.    

ELO9= Effectively contribute towards healthcare across a variety of clinical settings.  

ELO10= Develop an understanding of key issues in healthcare delivery, through application of theoretical knowledge and skills. 

ELO11= Provide consultation to prevent non-communicating disease and other conditions due to degeneration and ageing process. 

    ELO12= Demonstrate an in-depth knowledge and understanding of key clinical and professional issues in physiotherapy practice. 

     ELO13= Demonstrate knowledge and understanding of key issues in organization and delivery of patient care. 

    ELO14= Adapt to change in the workplace in a professional manner with appropriate leadership role. 
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2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับตามข้อเสนอแนะและผลการประเมินรายวิชาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที่ 3 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

   

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติั

ทางวิชาชีพ 

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 รอ้ยละ 10 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม 

จริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกั

คุณธรรม จริยธรรมและจรรณ

ยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พื้ นฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังานทางกายภาพบ าบดั  

- ส อ ด แ ท ร ก เนื้ อ ห า ด้ า น

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการ

สอนภาคปฏบิัติงานทางวิชาชีพ 

- ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มี

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น จิ ต ส า นึ ก

สาธารณะ โดยตระหนักถึงหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของตนเองที่มี

ต่อวิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและ

สงัคมโดยรวม 

 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วม อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ การแสดงออกขณะ

ฝึกปฏบิัติงานและกจิกรรมต่างๆ 

- ประเมินจากพฤติกรรม ความ

รับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบิัติงาน

ทางวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการตรงต่อ

เวลา การส่งงาน การแต่งกาย 

และการปฏบิัติตนตาม

กฎระเบียบวิชาชีพและสถานที่

ฝึกงาน 

 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้น

คุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั 

มีความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัย์

สุจริต เสียสละ และสามารถ

จัดการกบัปัญหาคุณธรรม 

จริยธรรม โดยใชดุ้ลยพินิจที่ 

เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และสามารถจัดการกบั

ปัญหาจริยธรรมในการ

ปฏิบติังานในวิชาชีพ
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กายภาพบ าบดั 

5. ส่งเสริมใหผู้ป่้วย/

ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัรู ้และเขา้ใจ

สิทธิของตนเองในการรบั

บริการ 

 
2. ความรู ้

    สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 20 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. อธบิายสาระส าคัญของศาสตร์

ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ

พื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้

ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์

จริง 

- การฝึกปฏบิัติ ในแหล่งฝึก 

และ/หรือชุมชน 

- สอดแทรกความรู้ ด้านระบบ

สขุภาพกฎหมาย ความรู้ ด้านการ

จัดก าร และการบ ริห ารงาน

เบื้ องต้นของระบบการบริการ

กายภาพบ าบัดระหว่างการฝึก

ปฏบิัติงาน 

- ประเมินจากทกัษะการฝึกงาน 

- ประเมิ นผลจากการแสดง

ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ ในการ

ตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วย  

- ประเมินจากการเขียนรายงาน

ผู้ป่วย 

- ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้

เกณฑ ์ Rubrics 

 

2. อธิบายสาระส าคญัของ

ศาสตรที์่เป็นพื้ นฐานของ

วิชาชีพกายภาพบ าบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันใน

สาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

4. มีความรูด้า้นระบบสุขภาพ

กฎหมาย ความรูด้า้นการ

จัดการ และการบริหารงาน

เบื้ องตน้ของระบบการบริการ

กายภาพบ าบดั 

5. ไม่ประเมิน 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

    สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 25 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถเรียนรู้  และพัฒนา

ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ

เพิ่มข้ึน 

- ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใน แ ห ล่ ง

ฝึกงานแ และ/หรือชุมชน 

- ส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีใน

การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

- ส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทาง

- ประเมินจากทกัษะการฝึก

ปฏบิัติงาน 

- ประเมินเจตคติจากการสังเกต

พฤติกรรมและผลงานจากการ

ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่

ได้รับมอบหมาย 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่าง

เป็นระบบโดยใชอ้งคค์วามรู้
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ทางวิชาชีพและความรูอื้่นที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์่

ปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการ

ใหบ้ริการทางกายภาพบ าบดั 

วิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสม 

 

- ประเมินผลจากการแสดง

ความรู้  ความเข้าใจ 

ความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ และการประยุกต์

ความรู้ในการตรวจประเมิน การ

รักษา เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วย 

- ประเมินจากการเขียนรายงาน

ผู้ป่วย    

- ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้

เกณฑ ์ Rubrics 

 

4. สามารถประยุกตใ์ช ้และ

บูรณาการความรูใ้นสาขา

กายภาพบ าบดักบัความรูใ้น

ศาสตรอื์่นๆ ที่เกีย่วขอ้งในการ

แกไ้ขปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั

สถานการณ ์และบริบททาง

สุขภาพที่เปลีย่นแปลงไป 

  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

    สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 10 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีจิตบริการ สามารถปรบัตวั 

และมีปฏิสมัพนัธอ์ย่าง

สรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ 

ผูร่้วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 

- ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงาน 

และ/หรือชุมชน ให้มปีฏสิมัพันธ์

กับ ผู้ รับบริการ ผู้ ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอก อันจะน าไปสู่ 

การฝึกที่ จะสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

  

- ประเมินพฤติกรรมระหว่าง

การฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพ

กายภาพบ าบัดและขณะสอบ 

2. มีความคิดริเริ่มในการ

วิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

3. สามารถท างานเป็นทมีใน

บทบาทผู้น า และสมาชิกในทมี

สขุภาพ ในบริบทหรือ 

สถานการณ์ที่แตกต่างกนั  

4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ 

ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการ

เรียนรู ้และพฒันาตนเอง

วิชาชีพองคก์ร 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

    สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 5 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ไม่ประเมิน - ฝึกปฏบิัติงานในแหล่งฝึกงาน 

และ/หรือชุมชน ให้มปีฏิสมัพันธ์

กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือ

บุคคลภายนอก อนัจะน าไปสู่ 

การฝึกที่จะส่งเสริมความสามารถ

ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

 

- ประเมินพฤติกรรมระหว่าง

การฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพ

กายภาพบ าบัดและขณะสอบ 

- ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานผู้ป่วย 

- ประเมินจากการเขียนรายงาน

ผู้ป่วย 

2. สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล ประมวลผล แปล

ความหมายและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การ

เขียน และสามารถเลือกใช้

รูปแบบของการน าเสนอที่

เหมาะสม  

 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

    สดัส่วนการประเมิน รอ้ยละ 30 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

ปฏิบติัทางวิชาชีพ 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มี ค วาม ส าม ารถ ใน การ

ป ฏิ บั ติ ทั ก ษ ะท า ง วิ ช า ชี พ

กายภาพบ าบัดในการตรวจ

ประเมินวินิจฉยั ป้องกนั บ าบดั 

รัก ษ า  ฟ้ื น ฟู  แ ล ะ ส่ ง เส ริม

สุขภาพแก่ ผู ้ใช้บ ริการตาม

ขอ้ก าหนดสภากายภาพบ าบดั  

- ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง ค ลิ นิ ก ที่

ครอบคลุมการตรวจประเมิน 

วินิ จฉัย แก่ผู้ รับบ ริการ ด้ วย

คุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศัก ด์ิศ รีของความเป็นมนุษ ย์ 

จ ร ร ย าบ ร ร ณ แ ห่ ง วิ ช า ชี พ

กายภาพบ าบัด และสทิธผิู้ป่วย 

- ฝึกการเขียนรายงานและการ

น า เ ส น อ ที่ แ ส ด ง ถึ ง 

ความสามารถในการวิเคราะห์

ปัญหาและวางแผนการแก้ไข

ปัญหาร่วมกับการใช้เหตุผลทาง

คลินิก 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาส

แสด งค วามสาม ารถ ใน ก าร

สื่ อ ส า ร ค ว า ม รู้  ด้ า น

- ประเมินพฤติกรรมระหว่าง

การฝึกปฏบิัติคลินิกทางวิชาชีพ

กายภาพบ าบัดแก่ผู้ รับบริการ 

ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในและสทิธผิู้ป่วย 

- ประเมินทกัษะการฝึกปฏบิัติ

ทางคลินิก การวิเคราะห์ปัญหา

และวางแผน การแก้ไขปัญหา

อย่างบูรณาการ ร่วมกบัการใช้

เหตุผลทางคลินิกและการอ้างอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- ประเมินจากรายงานและการ

น าเสนอรายงานผู้ป่วยที่แสดงถึง

การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน

แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ 

ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก

2. มีความสามารถในการ

ปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพ

กายภาพบ าบดัอย่างเป็นองค์

รวม โดยประยุกตใ์ชค้วามรู ้

ความเขา้ใจในวิชาชีพ

กายภาพบ าบดั และศาสตรที์่

เกีย่วขอ้ง รวมทั้งการใชเ้หตุผล

ทางคลินิก (clinical reasoning) 

และหลกัฐานเชิงประจักษ ์ 
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(evidence-based) ในการ

ปฏิบติังาน 

กายภาพบ าบั ด  ในการดู แล

สขุภาพของประชาชน 

- ก ร ะ ตุ้ น แ ล ะ ส อ ด แ ท ร ก

คุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ ป่วย

และเคารพในศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด ในช่วงการฝึก

ปฏบิัติงาน 

 

และการอ้างองิหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดง

ภาวะผู้น าในการปฏบิัติงาน มี

มนุษยสมัพันธ์ที่ดี สามารถ

ท างานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นใน

การท างานในชุมชนหรือในหน่วย

บริการสขุภาพ 

3. มีความสามารถในการ

สือ่สารความรูด้า้น

กายภาพบ าบดัในการดูแล

สุขภาพของประชาชนไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการ

ปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพ

กายภาพบ าบดัอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรมเคารพในศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษยจ์รรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

และสิทธิผูป่้วย 

 

หมวดที่ 4 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกพัฒนาทกัษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสมัพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง

กายภาพบ าบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธกีารรักษาผู้ป่วย ที่มีประสทิธภิาพ เรียนรู้

ทกัษะในการส่งเสริมสขุภาพ ทกัษะการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมกบับริบทของผู้ป่วยเขียนรายงาน และน าเสนอข้อมูล

ของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. กิจกรรมของนิสิต 

2.1 ฝึกปฏิบัติปฏิบัติงานทางคลินิกเพิ่มพัฒนาทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดในการซักประวัติและตรวจ

ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาและให้การรักษาผู้ ป่วยภาวะต่างๆที่ซับซ้อนในคลินิก 

โรงพยาบาลและชุมชนที่เป็นสถานที่ ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ ป่วยที่มี

ประสทิธภิาพแบบเป็นองค์รวม 

2.2 ฝึกทักษะการสื่อสารการให้ค าปรึกษาด้านกายภาพบ าบัดแก่ประชาชน การเขียนรายงานและน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

2.3 ฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัดและสิทธิผู้ ป่วย ภายใต้การ

ควบคุมของนักกายภาพบ าบัด 

2.4 เรียนรู้ระบบงานและบทบาทงานกายภาพบ าบัดในหน่วยงานที่ฝึกปฏบิัติ 
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3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดร้บัมอบมาย 

รายงานหรืองานที่ไดร้บัมอบหมาย ก าหนดส่ง 

ส่งรายงานการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ

วางแผน และวิธกีารรักษาทางกายภาพบ าบัด 

ภายใน 3 วัน หลังน าเสนอรายงานผู้ป่วย 

น าเสนอรายงานผู้ป่วย (case present) ซึ่งอาจ

รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกบัการฝึกปฏบิัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน 

ตามที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสถานที่ฝึกงาน 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนิสิต 

1. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทักษะด้านต่างๆของนิสิตขณะฝึกปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่

คณะฯ ก าหนด 

2. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินทกัษะด้านต่างๆของนิสติขณะสอบปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่คณะฯ

ก าหนด 

3. อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินนิสิตด้านการน าเสนอรายงานผู้ ป่วยและตรวจรายงานตาม

แบบฟอร์มที่คณะฯก าหนด พร้อมทั้งส่งคืนรายงานให้นิสติรับทราบข้อบกพร่องและน าไปแก้ไข 

4. อาจารย์พิเศษอาจจัดประชุมเพื่อติดตามผลการประเมินนิสิต ให้ข้อเสนอแนะเพือให้นิสิตน าไป

ปรับปรุงพัฒนา 

5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยพ์ิเศษทงคลินิกในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม 

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะน า เกี่ยวกบัสถานที่ฝึกปฏบิัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏบิัติต่างๆเกี่ยวกบัการ 

    ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกแนะน านิสติเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ข้อปฏบิัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

แนะน าบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องท างานร่วมกนั 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิบัติงานของนิสติในภาพรวมและ ประเมินโดยการสอบปฏิบัติการฝึก

ปฏิบัติวิชาชีพกับผู้ ป่วย และรายงานผลต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อการพัฒนาหลักศูตร

และเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง 

3. มีส่วนร่วมกบักิจกรรมของนิสิตได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทกัษะ

ด้านต่างๆ ของนิสติ และให้ค าปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏบิัติงาน 

6. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชา/อาจารยนิ์เทศ 

1. ให้การปฐมนิเทศ แนะน า เกี่ยวกับเนื้ อหาวิชา สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ

เกี่ยวกบัการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกและเกณฑก์ารประเมิน 

2. ประสานงานกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในหัวข้อที่ต้องการพัฒนาทกัษะของนิสิต รวมถึงปัญหาที่อาจ

เกดิขึ้นก่อน ระหว่าง และภายหลังการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

3. ให้ค าแนะน า ดูแล และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวางแผนการดูแลผู้ ป่วย ในกรณีที่นิสิต

ต้องการความช่วยเหลือในด้านนั้นๆขณะฝึกปฏบิัติงาน 
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4. มีส่วนร่วมกบักิจกรรมของนิสิตได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทกัษะ

ด้านต่างๆ ของนิสติ และให้ค าปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏบิัติงาน 

5. ให้ค าปรึกษาหากมีปัญหาด้านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษทางคลินิกเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ

เนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏบิัติต่างๆของสถาบันและการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

2. สอน แนะน า ประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของวิชา 

3. ประสานงานกบัสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาทกัษะของนิสิตของรายวิชานี้  จัด

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษทางคลินิกตามความเชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาแก่นิสิตจากการฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิกเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 

4. จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น หมายเลข

โทรศัพท ์และไปรษณีย์อเิลท็รอนิกส ์ 

8. สิง่อ านวยความสะดวกและการสนบัสนุนที่ตอ้งการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภ์าคสนาม/   
สถานประกอบการ 

1.สถานที่ส าหรับประชุมปรึกษาปัญหา การวางแผนการรักษา หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตาม

ความจ าเป็น 

2.แนะน าแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

3.ประสานงาน/ส ารวจ เร่ืองที่พักส าหรับนิสิต กรณ๊นิสิตต้องการที่พักอาศัยช่วงฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิก 

 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การก าหนดสถานที่ฝึก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ร่วมกับอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา พิจารณาคัดเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่ยินดีรับนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม และพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ บุคลากร ลักษณะงาน ดังนี้  

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสติฝึกปฏบิัติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสติฝึกปฏิบัติงานมีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสิตฝึกปฏิบัติงานมีคณุสมบัติตรงตามข้อก าหนดของสภากายภาพบ าบัด  

ในเรื่องการรับนิสติเข้าฝึกงาน 

- อาจารย์ผู้ควบคุมนิสิตฝึกปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามรวมถึงสามารถ

ส่งเสริมให้เกดิการบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาในวิชานี้  

- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการ

ท างานที่ดี 

- สามารถจัดอาจารย์พี่ เล้ียงที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่ เหมาะสมในการดูแลการฝึก

ปฏบิัติงานทางคลินิก 
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- มีผู้ป่วยและกรณีศึกษาที่เหมาะสมทั้งระดับความยากและปริมาณเหมาะสมในระยะเวลาที่

ก าหนด 

- ยินดี เตม็ใจและพร้อมที่จะรับนิสติเข้าฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 

การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย2เดือนก่อนการ

จัดนิสิตลงฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกตามความสมัครใจหรือนิสิตอาจหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกด้วย

ตนเองแต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุข้างต้นรวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ประสานงานรายวิชา และ

คณะกรรมการหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

 

2. การเตรียมนิสิต 

จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม วิธกีารประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือ

เทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์ปฏบิัติงานทางคลินิกในแต่ละ

สถานที่ 

 

3. การเตรียมอาจารยที์่ปรึกษา/อาจารยนิ์เทศ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ประสานงานกบัสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ต าแหน่งของพนักงานพี่

เลี้ยง ติดต่อพนักงานพี่เลี้ ยง และประชุมนิสติฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่ง

ที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ปฏบิัติงานทางคลินิก ผลการเรียนรู้ของนิสติที่ต้องการเน้น อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะน ามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เคร่ืองมือ ช่อง

ทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล แบบประเมินการฝึก)ฏบิัติงาน และแบบประเมนิการ

สอบทางคลินิก 

 

4. การเตรียมอาจารยพ์ิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิบติังานทางคลินิก 

อาจารย์ทางคลินิกต้องมีประสบการณ์การในวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่างน้อย 2 ปี จัดประชุมหรือ

ปรึกษาหารืออาจารย์ในสถานที่ ฝึกงานเพื่ อชี้ แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่ค าดหวัง จากการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการท างานของนิสิต มอบเอกสารคู่มื อการดูแล และ

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิก บอกหมายเลขโทรศัพท ์หรือช่องทางติดต่ออาจารย์

ผู้ รับผิดชอบรายวิชา มอบเอกสารคู่มือการดูแลและแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและแบบ

ประเมินการสอบคลินิก 

 

5. การจัดการความเสีย่ง 

- ประสานงานกบัอาจารย์พิเศษทางคลินิกในสถานที่ฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง 

- จัดให้นิสติทราบถึงช่องทางการติดต่อประสานงานกบัอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตลอดการ

ฝึกงาน 

- ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการ

ฝึกงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงและนิสติ 
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-  นิสติปฏบิัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 

 

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

กจิกรรมที่ 1 ประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก     60%  

กจิกรรมที่ 2 ประเมินผลจากการสอบทางคลินิก      30% 

ประเมินโดยอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก (อาจารย์พิเศษทางคลินิก) 

กจิกรรมที่ 3 น าเสนองานวิจัยโดยการใช้อ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์    5%  

กจิกรรมที่ 4 การเรียนรู้ระบบงานกายภาพบ าบัดและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5% 

     รวมทั้งหมด         100% 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิต 

-ผลการฝึกปฏิบัติงานและการสอบทางคลินิกจะถูกประเมินโดยอาจารย์ผู้ ฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกซึ่งดูแลการฝึกปฏบิัติงาน  อาจารย์ผู้ฝึกปฏบิัติงานจะประเมินความรู้  ความสามารถ ทกัษะและเจต

คติของนิสิต ด้วยการสังเกตพฤติกรรม การตรวจรายงาน หรือการทดสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้

สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดส่งแบบประเมินให้

แต่ละสถานที่ 

- อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะรวบรวมผลการประเมินโดยใช้น า้หนักคะแนนตามข้อตกลง

ระหว่างอาจารย์ผู้ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และอาจารย์ของคณะรวมทั้งการสรุป การประเมินเป็น

สญัลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, E  

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

100.0-80.0 A 

79.9-75.0 B+ 

74.9-70.0 B 

69.9-65.0 C+ 

64.9-60.0 C 

59.9-55.0 D+ 

54.9-50.0 D 

49.9-0.0 E 

โดยคะแนนรวมของนิสิตตอ้งไดอ้ย่างนอ้ยเกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑส์ภาวิชาชีพ 

3. ความรบัผิดชอบของอาจารยพ์ิเศษทางคลินิกต่อการประเมินนิสิต 

- ประเมินพฤติกรรมและผลของการฝึกปฏบิัติงานของนิสติ ระหว่างการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกและเมื่อ

สิ้นสดุการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก 
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- ประเมินผลการประชุม ปรึกษาปัญหาทางกายภาพบ าบัดของนิสติร่วมกบัอาจารย์นิเทศ นิสติ และ

บุคลากรทางด้านสาธารณสขุที่เกี่ยวข้อง 

4. ความรบัผิดชอบของอาจารยผู์ป้ระสานงานรายวิชาต่อการประเมินนิสิต 

-  ให้ค าปรึกษาและติดตามผลหากมปัีญหาด้านการประเมินผลแก่อาจารย์พิเศษ รวบรวมผลการประเมิน

เพื่อประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดเกรด และน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์เพื่อท าความเข้าใจในการ

ประเมิน หากเกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจารย์ผู้ประสานงานมีการน าเสนอข้อมูล จากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องกบันิสติ ปรึกษาหารือ ในคณะกรรมการหลักสตูร เพื่อให้ความคิดเหน็ และพิจารณาหาข้อสรุป  

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณท์างคลินิกจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปน้ี 

1.1  นิสติ 

 -จัดให้นิสติตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก 

 -ประเมินจากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏบิัติงานทางคลินิกตามผลการเรียนรู้ 

1.2   อาจารย์พิเศษทางคลินิก  

-อาจารย์ที่ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามบันทกึผลการด าเนินงานของนิสติในแบบฟอร์มรายงาน

ผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และบันทกึผลการสอบในแบบประเมินการสอบทางคลินิก เพื่อให้

สามารถน าค าแนะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของนิสติ 

-ประเมินผลการจัดการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก เกี่ยวกบัความพร้อมของสถานที่ฝึก การบรรลุตาม

วัตถุประสงค์การฝึกปฏบิัติงาน การประเมินตนเองของอาจารย์พิเศษ 

-ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมิน 

1.3 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

-ประเมินความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมิน 

 1.4  อื่นๆ  เช่น  บัณฑติจบใหม่ 

  -ไม่ม-ี 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

- อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบ าบัดประมวลผลการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิตจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิต  จากอาจารย์พิเศษทางคลินิก 

และจากอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทางกายภาพบ าบัดเฉพาะเร่ือง 

รายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และประธานหลักสตูร หรือหัวหน้าสาขาวิชา 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การด าเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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- เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปี

การศึกษาถัดไป 


