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วิทยากร  

กรรมกรสภา 

คณะท างานเสวนา  

อนจุดัสอบ  

กระบวนกร  

สถาบนั  

CI

เจ้าหน้าท่ีสภา  

จ านวนผูเ้ข้าร่วมเสวนา 

รวม 114 คน 



การผลตินักกายภาพบ าบดัเพือ่ตอบโจทยส์งัคมในทศวรรษหนา้ 

ศ.นพ.วจิารณ ์พานิช 
ประธานมลูนธิพิฒันาการศกึษาบคุลากรสขุภาพแหง่ชาต ิ

ประธานคณะกรรมการขับเคลือ่นยทุธศาสตรพ์ฒันาการศกึษาส าหรบับคุลากรสขุภาพในศตวรรษที ่๒๑ 

• เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัในหมูน่กัศกึษา อาจารย์ ผู้บริหารสถาบนั คนใน
ระบบบริการสขุภาพ (หลายวิชาชีพ) และประชาชนทัว่ไป  

• เป้าหมาย คือ การมีนกักายภาพบ าบดัท่ีท างานในระบบสงัคม ระบบ
สขุภาพ ได้อยา่งมีความสขุ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

กายภาพบ าบดัศกึษา 



เป้าหมายของวิชาชีพสขุภาพ 

People HS 

Wellbeing 

Health Equity 

ES 

ร่วมสร้างระบบสขุภาพท่ีถกูต้อง 

ในท่ามกลางโลก/สังคมที ่VUCA Volatile 
Uncertain 
Complex 
Ambiguous 



http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf 

WEF 

ความรู้พืน้ฐาน สมรรถนะ คณุลกัษณะ 

Professional 
skills 

• สร้างมนษุยท์ี่สมบรูณแ์หง่ศตวรรษที่ ๒๑ 

• 21st Century Skills  



เปล่ียนรปูแบบการเรียนการสอน 
• จากถ่ายทอดความรู้เป็นเน้นการปฏิบัติ (Action)  แล้วไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) 

• การเรียนการสอนที่มาจากการตั งค าถาม 

• จากเรียนในกลุ่มวิชาชีพเดียวเป็นมีการเรียนร่วมวิชาชีพ (IPE) เพื่อพัฒนาทักษะทีมสุขภาพ (Health Team) เคารพ & 

เห็นคุณค่าคนในวิชาชีพอื่น  

• จากเรียนในสถาบัน/เมือง เป็นเรียนในพื นที่ (Community-Based Education) ด้วยหรือในบางกรณีเป็นบริบทการ

เรียนหลัก ค้นพบคุณค่า ความสุข ในการท าประโยชน์แก่ผู้อื่น 

• จากสอนโดยอาจารย์ในสถาบันเท่านั นเป็นสอนโดยผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการด้วย  

 



กายภาพบ าบดัศกึษา: จากต้นน  าสูป่ลายน  า 

ศ.นพ.เฉลมิ วราวทิย ์
ประธานกรรมการวจิยัแพทยศาสตรศกึษาแหง่ประเทศไทย (กสพท.) 

พรบ. การศกึษาแห่งชาติ 
กฎหมาย 

แผนพฒันาการศกึษา 
คณะกรรมการขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์พฒันาการศกึษา
ส าหรับบคุลากรสขุภาพใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

สมรรถนะ 
(Competency) 

Teacher 
Curriculum 
Pedagogy 

 
(Transformative Learning, 

Contemplative 
Education)) 

 

Student 
 
 

Free to think  
Open to change with 

rationale 
Share life experience 

Ability to transcend past 
contexts of learning and  

experience 
Integrate critical reflection 
into the work and personal 

life 

 

ต้นน ำ้ กลำงน ำ้ ปลำยน ำ้ 



สถานการณ์การเปลีย่นแปลงของสังคมไทย 

     ควำมขัดแย้งของคนภำยในประเทศ  

    ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

    กำรตดิกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง 

    คุณภำพแรงงำนมีปัญหำสะสมต่อเน่ืองมำนำน 

    โครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศยังมีปัญหำในหลำยด้ำน 

    โครงสร้ำงประชำกรเปล่ียนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย 

    ควำมเสื่อมถอยทำงวัฒนธรรมของเยำวชนและคนในสังคม  



-สอน 
- วจิัย 

-บ ารุงศิลปวฒันธรรม 
-บริการวิชาการ 

 
 

พนัธกจิของอาจารย์ 



ทกัษะกำรเป็นครู 
• ทักษะกำรท ำควำมรู้จัก ท ำควำมเข้ำใจศษิย์ 

• ทักษะสร้ำงแรงบันดำลใจแก่ศิษย์ 

• ทักษะกำรออกแบบกำรเรียนรู้  

• ทักษะกำรช่วยศิษย์ท ำ Reflection/AAR  

• ทักษะกำรประเมนิ เพื่อพัฒนำ/ช่วยเหลือ นร.เป็นรำยคน 

• ทักษะกำรเรียนรู้ และสร้ำงควำมรู้ใหม่ AAC 

• ทักษะกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ใน Professional Learning 
Community 



The quality of good citizen 
•  Critical thinker 

•  Creative thinker 

•  Problem solver 

•  Leadership  

•  Communicator 

•  Collaborator 

•  Self management 

• Cultural awareness 

• Innovation 

• Civic engagement 

• Productivity 

• Communicator 

• Responsibility 

• Exploration 

 

• Cultural awareness 

• Innovation 

• Civic engagement 

• Productivity 

• Communicator 

• Responsibility 

• Exploration 

 



กายภาพบ าบดัศกึษา 

ท าอย่างไรใหเ้ป็นจรงิ 
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 

โรงแรมเดอะ ทวิน เทาเวอร์ รองเมือง กรุงเทพ 



กรอบแนวคิดเดิม กรอบแนวคิดสมรรถนะ 

หลักสูตร 

วัตถุประสงคก์ารศกึษา 

การวดัผล 

ความต้องการในระบบสขุภาพ 

(health needs) 

สมรรถะทีพ่งึประสงค์ 

หลักสูตร การวดัผล 

กายภาพบ าบัดศึกษา 



กรอบแนวคิดสมรรถนะ 

ความตอ้งการในระบบ

สุขภาพ 

(health needs) 

สมรรถะทีพ่งึประสงค์ 

หลักสูตร การวดัผล 

กายภาพบ าบัดศึกษา 

การเปลีย่นแปลง  
เศรษฐกจิ สังคม การเมอืง วัฒนธรรม และ ระบาดวทิยา 

 

การเกดิขึ นของโรคอบุัตใิหม่หรอือบุัติซ  า  

จ านวนผู้ปว่ย NCDs (เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู) เพิ่มมากขึ น 

ความชุกทีเ่พิม่ขึ นของโรคทีเ่กดิจากอบุัติเหตแุละภยัธรรมชาติ 

ปัญหาสขุภาพทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึ น 

สัดสว่นจ านวนผู้สงูอาย ุผู้ป่วยติดเตียง และคนพกิารเพิม่มากขึ น 

การเปลีย่นแปลงของระบบการบริหารจดัการของหนว่ยบริการสขุภาพ 

การเกดิขึ นของยาและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

 



การคดัเลอืก 

การเตรยีมความ

พร้อมใหก้บั

นักศึกษา 

หลักสตูร การเรยีนการสอน 
การประเมนิใน

หลักสตูร 

คัดกรองเขา้ระบบ

สุขภาพ 

(ใบประกอบ

วิชาชพี) 

การศึกษาหลงั

ปริญญา 

1 2 3 4 5 6 7 

กายภาพบ าบัดศกึษา 



กรอบแนวคิดสมรรถนะ 

ความต้องการในระบบสขุภาพ 

(health needs) 

สมรรถะทีพ่งึประสงค์ 

หลักสูตร การวดัผล 

กายภาพบ าบัดศึกษา 

Group Discussion #1 
1) แบ่งกลุม่ออกเปน็ 10 กลุ่ม  โดยมสีมาชกิกลุม่ละ 10 คน 

2) แลกเปลีย่นในหวัขอ้ขา้งลา่ง (15 นาที) 

 

 

”สมรรถนะ/คณุลักษณะที่พึงประสงคข์องนัก

กายภาพบ าบัดแห่งอนาคตทีส่ามารถตอบโจทยค์วาม

ต้องการระบบสุขภาพ (Health Needs) ใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นอยา่งไร?” 
 



”สมรรถนะ/คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนักกายภาพบ าบดัแหง่อนาคต 

ที่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการระบบสขุภาพ (Health Needs) ในศตวรรษที ่21 เป็นอยา่งไร?” 

1. มีภำวะผู้น ำที่ดีเป็นผู้ตำมที่ดี และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ (3) 
2. มีกระบวนกำรคดิเช่ือมโยงทำงคลินิก มีควำมรู้ทักษะทำงวชิำชีพ (คดิเป็น) (3) 
3. มีทักษะในกำรสร้ำงนวัตกรรม (3) 
4. มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้ๆ ได้ (2) 
5. มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (2) 
6. มีทกัษะในการบริหารจดัการท่ีดี (2) 
7. มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (2) 
8. มีทกัษะทางภาษาและการสื่อสารระหว่างวิชาชีพและผู้ รับบริการท่ีดี (2) 
9. มีความรักและภาคภมูใิจในวิชาชีพ (2) 
10. มีเป้าหมายของตนเองท่ีชดัเจน (1) 
11. มีหวัใจความเป็นมนษุย์ (1) 
12. มีความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพ (1) 
13. ขำดควำมเป็นผู้น ำ** 
14. ขำดกำรประชำสัมพนัธ์วชิำชีพ** 
15. ขำดทักษะทำงนวัตกรรมและควำมคดิสร้ำงสรรค์ ** 
16. ขำดกำรตอบสนองนโยบำยของรัฐ** 
17. ขำดกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ** 



การคดัเลอืก 

การเตรยีมความ

พร้อมใหก้บั

นักศึกษา 

หลักสตูร การเรยีนการสอน 
การประเมนิใน

หลักสตูร 

คัดกรองเขา้ระบบ

สุขภาพ 

(ใบประกอบ

วิชาชพี) 

การศึกษาหลงั

ปริญญา 

1 2 3 4 5 6 7 

กายภาพบ าบัดศกึษา 

Group Discussion #2 (World Caf ) 
1) แบ่งกลุม่ออกเปน็ 8 กลุ่ม ตามความสนใจ  โดยมสีมาชกิกลุม่ละ 10-12 คน 

2) แลกเปลีย่นในหวัขอ้ขา้งลา่ง (20 นาที) 

 

”เพือ่ให้เกดิสมรรถนะตามทีก่ าหนด ควรมรีะบบหรอืกลไกการด าเนินงานแต่ละ Milestone อย่างไร?” 
 



การคดัเลอืก 

การเตรยีมความ

พร้อมใหก้บั

นักศึกษา 

กายภาพบ าบัดศกึษา 

 นกัเรียนผ่านการดงูานในโรงพยาบาลก่อน และมีใบรับรองจากหน่วยงานกายภาพบ าบดั 
 ควรเพ่ิมการพิจารณาด้าน soft science ให้มากขึน้ 
 ในอนาคตหากมีการเปิดหลกัสตูร DPT อาจมีการเปิดรับนกัศกึษาจากหลากหลายด้านมากขึน้ 

โดยรับผู้ ท่ีจบ ป.ตรี จากสาขาอ่ืนเข้าเรียนต่ออีก 3 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการทาง
กายภาพบ าบดัท่ีมากขึน้  

 การสอบความถนดัทางวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

o จดัให้มีการพดูคยุเสวนาถึงบทบาทของนกักายภาพบ าบดัใน
บริบทต่างๆ โดยผู้ มีประสบการณ์ เพ่ือสร้างแรงจงูใจ 

o จดัคา่ยกายภาพบ าบดัเพื่อให้ทราบงานของนกักายภาพบ าบดั  
o การให้นิสิตนกัศกึษาปี 1 เรียนร่วมกบันิสิตนกัศกึษาปี 4 



หลักสตูร 

กายภาพบ าบัดศกึษา 

 พฒันาทกัษะการใช้ชีวิต การสื่อสาร 
 มีกิจกรรมระหวา่งเรียนที่สง่เสริมการท างานร่วมกนัได้ เช่น จิตตปัญญาศกึษา 
 ฝึกทกัษะการรวมรวมและการกลัน่กรองข้อมลู 
 ฝึกทกัษะการตัง้ค าถามและการค้นคว้า 
 ฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จดัให้มีการเรียนการสอนที่บรูณาการมากย่ิงขึน้ เป็น PBL เพ่ือให้เกิดการสร้างนวตักรรม 
 จดัการเรียนการสอนแบบ IPE 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ : 
 ควรใช้เวลาเรียนให้น้อย และควรเป็นการเรียนท่ีมีความสขุ 
 ควรพิจารณาว่าการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีใน

ปัจจบุนันีเ้พียงพอหรือไมใ่นการจะพฒันาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั 



การเรยีนการสอน 
การประเมนิใน

หลักสตูร 

กายภาพบ าบัดศกึษา 

กำรเรียนกำรสอน : 
 ปรับให้มีการเรียนแบบ transformative learning  

 เพ่ิมการสอดแทรก soft skill เข้าไปในการเรียนการสอนเดิม หรือเพ่ิมรายวิชาใหม่ให้มากย่ิงขึน้  
 ฝึกการตัง้ค าถามและตอบค าถาม เน้นกระบวนการคิดและวิเคราะห์ให้มากขึน้ 
 ควรให้โอกาสนกัศกึษามีสว่นร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน 

กำรประเมินผล : 
 การประเมินด้าน attitude domain มีความหลากหลาย 
 ควรเพ่ิมร้อยละในการประเมินด้าน soft skill  

 ทกุสถาบนัควรจดัท าแบบประเมินกลางทางคลินิก 



คัดกรองเขา้ระบบ

สุขภาพ 

(ใบประกอบ

วิชาชพี) 

กายภาพบ าบัดศกึษา 

 ในอีก 10 ปี ยกเลิกการสอบใบประกอบ และทกุสถาบนัต้องจดัสอบ OSCE และ 
comprehensive เอง 

 ช่วง Transitional phase: ก าหนดให้ช่วงระหวา่งเรียนให้มีการสอบไปเร่ือยๆ โดยสภาฯ 
เป็นผู้จดัสอบเอง และมีผลการสอบท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ เม่ือนกัศกึษาเรียนจบทางสถาบนั
สง่รายช่ือมาให้สภากายภาพบ าบดัออกเอกสารรับรองได้ทนัที เพ่ือให้นกัศกึษาท างานได้
ทนัทีไม่ต้องรอสอบภายหลงัจบการศกึษา  

 ในอนาคตอาจมีการปรับปรุงรูปแบบการตอ่ใบอนญุาตวิชาชีพ เช่น ไม่มีก าหนดการ
หมดอายใุบประกอบวิชาชีพ แต่ใช้ระบบอ่ืนในการ qualified แทน 



การศึกษาหลงั

ปริญญา 

กายภาพบ าบัดศกึษา 

พฒันาผู้ ท่ีศกึษาต่อ (คณุวฒิุระดบัปริญญาโท เอก) 
พฒันานกักายภาพบ าบดัท่ีมีความเช่ียวชาญทางคลินิก  
พฒันาโดยการจดัอบรมระยะสัน้ workshop KM  

จดัเวทีแลกเปลี่ยนด้านการวิจยัหรืออบรมให้เกิดสมรรถภาพท่ีพงึประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 



4.80 

4.69 

4.71 

4.71 

4.80 

4.69 

การเตรียมตวัและความพร้อมของวิทยากร 

การถ่ายทอดของวิทยากร 

สามารถอธิบายเนือ้หาได้ชดัเจนและตรงประเดน็ 

ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 

การตอบค าถามของวิทยากร 

เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 

ด้านวิทยากร 



4.57 

4.60 

4.60 

4.57 

การบริการของเจ้าหน้าท่ี 

การประสานงานของเจ้าหน้าท่ีโครงการ 

การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี 

การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซกัถามของเจ้าหน้าท่ี 

ด้านการให้บรกิารของเจา้หน้าที่ 



4.69 

4.54 

4.20 

ความพร้อมของอปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ 

ระยะเวลาในการอบรม / สมัมนามีความเหมาะสม 

อาหาร มีความเหมาะสม 

ด้านสถานที่ 



3.77 

4.54 

4.23 

4.23 

ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนีก้่อนการอบรม 

ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนีห้ลงัการอบรม 

สามารถจดัระบบความคดิ/ประมวลความคดิสู่การพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 

บรูณาการทางความคดิสูก่ารท างาน 

ด้านความรูค้วามเขา้ใจ 



4.34 

4.09 

4.26 

สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ได้ 

สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ 

มีความมัน่ใจและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ 

ด้านการน าความรูไ้ปใช้ 


