
การจัดการความรู้ สาขาวิชากายภาพบ าบัด ปี 2560 
การจัดกิจกรรมการพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์วิชาชีพสขุภาพมืออาชีพ 

 

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นอาจารย์วิชาชีพสขุภาพมืออาชีพและการบริหารจัดการภารกิจหลัก
ของคณาจารย์ใหม้ีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มเป้าหมาย: คณาจารยส์าขาวิชากายภาพบ าบดัจ านวน 15 คน นักวิชาการ 2 คน 

 
วิธีด าเนินการค้นหาแนวปฏิบัติทีด่:ี มีการจัดการประชุมในสาขาวิชากายภาพบ าบัดเพื่อก าหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูโ้ดยก าหนดเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน คณาจารย์ในสาขาวิชากายภาพบ าบัดเป็นอาจารย์ใหม่จึงมีความ
ตอ้งการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการภารกิจหลักของอาจารย์  และต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
นักศึกษาในการดูแลสุขภาพเนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ดูแลสุขภาพผูป้่วย จึงก าหนดหัวข้อ “การพัฒนาสู่การเป็น
อาจารย์วิชาชีพสุขภาพมืออาชีพ” และก าหนดกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้บรรลุเปา้หมาย โดยมีกิจกรรมในการพัฒนา
อาจารย์ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่  
 
1) การพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่าง  

โดยการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่าง มีการก าหนดตัวบ่งช้ีสุขภาพที่คณาจารย์ต้องการพัฒนาในรอบ 1 ปี 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรในเรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยให้ไปถึงเป้าหมายตัวบ่งช้ีที่ตั้งไว้ โดยจดั
กิจกรรมในวันท่ี 6 มีนาคม 2560 เรื่อง การก าหนดตัวบ่งช้ีสุขภาพของคณาจารย์ วันท่ี 26 เมษายน 2560 เรื่อง โยคะ
เพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง สุขภาพดีดว้ยอาหารดี และวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง 
โยคะเพื่อสุขภาพ ครั้งท่ี 2 โดยสรปุคณาจารย์มตีัวช้ีวัดทางสุขภาพท่ีดีขึ้น 

 
2) การพัฒนาการท างานในภารกจิหลักของอาจารย์  

การพัฒนาการท างานในภารกจิหลักของอาจารย์มีกิจกรรมให้คณาจารย์ทบทวนเป้าหมายในชีวิตเพื่อสร้าง
แรงขับเคลื่อนในการท างานและมกีารเชิญอาจารย์ต้นแบบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการการสอน การ
บริการวิชาการ การวิจยั การบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอ่ืนๆ รวมถึงวิธีการครองตน
เป็นอาจารย์และเทคนิคท่ีส าคญัในการเป็นอาจารย์สอนข้างเตียง โดยจัดกิจกรรมในวันท่ี 6 มีนาคม 2560 เรื่อง การ
ทบทวนเป้าหมายในชีวิตของคณาจารย์ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ตัวอย่างอาจารย์วิชาชีพสุขภาพมืออาชีพ 
โดย รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ด ี โดยเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ามาให้คณาจารยเ์ป็นแนวทางในการปฏิบัตภิารกิจ
อาจารย ์

 
3) การสร้างความสุขในการท างาน  

การสร้างความสุขในการท างานไดม้ีกิจกรรมการประเมินต่อมสุขใจและต่อมเครยีดของอาจารย์แต่ละท่าน
เพื่อใช้ในการมอบหมายงานภายในสาขาวิชากายภาพบ าบดั และมีการประเมินความสุขของคณาจารย์ในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด ซึ่งจากกิจกรรมตลอดทั้งปีท าให้ได้แนวปฏิบัติทีด่ีในการพัฒนาตนเองเป็นอาจารย์วิชาชีพสุขภาพมือ
อาชีพ โดยจัดกิจกรรมในวันท่ี 6 มีนาคม 2560 เรื่อง การประเมินต่อมสุขใจ ต่อมเครียด และการประเมินความสุข
ของคณาจารย์กายภาพบ าบัด โดยแบบสรุปต่อมเครียดและต่อมสุขใจน ามาใช้ในการมอบหมายงานภายในสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด 

 
การรวบรวมประเด็นความรู้ และการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่: มีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดย
สรุปแนวทางการจดัการภารกิจหลกัของอาจารย์วิชาชีพสุขภาพมืออาชีพ การสรุปต่อมสุขใจละต่อมเครยีดของ
คณาจารย์ในสาขาวิชากายภาพบ าบัดผ่านทาง google drive ของสาขาวิชากายภาพบ าบัดเพื่อให้คณาจารยส์ามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการท างานได ้

 



สรุป KM ประสบการณ์ตรงจากอาจารย์วิชาชีพสุขภาพมืออาชีพ 
จาก รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี อาจารย์กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 

 
1. ครู คือ ผู้ชี้น าสังคม เรามีหน้าที่มากกว่าการสอน 

1.1 การชี้น าสังคมท่ีดี ต้องมีความรู้ 
1.2 ต้องเชื่อว่าตนเองสามารถชี้น าสังคม ท าอะไรจะมี impact ต่อสังคม 
1.3 งานที่ท าท าให้เราเกิดการเรียนรู้ งานสอนคน 
1.4 งานบริการวิชาการต้องท าให้เกิดการชี้น าสังคม 

2. ไม่ว่าจะท างานในภารกิจใดให้ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี*** 
3. การบริหารจัดการภารกิจตามความคาดหวังของผู้บริหาร เช่น ขอต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัย ฯลฯ  

3.1 อาจารย์ต้องวิเคราะห์เพื่อให้ลงไปถึงแก่นในภารกิจที่ต้องท าในการเป็นอาจารย์
กายภาพบ าบัด โดยค านึงถึงงานที่ต้องท า เช่น การลงคลินิก การสอน การท าวิจัย 
ควรท า pre post test วิเคราะห์ลงในรายละเอียดในสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวัง 

3.2 การท าต าแหน่งทางวิชาการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจแบ่งเป็น 5 ปีแรกเรียนรู้ 
จากนั้น ผศ. ภายใน 5-6 ปี และรศ.ภายใน 10 ปี 

3.3 โดยการท างานแบบ dual task ไม่มีประสิทธิภาพ ให้ฟังแบบ deep listening 
4. งานวิจัย  

4.1 ให้ศึกษาให้เป็น mass ที่พอจะมี n แบบ cross-sectional study อย่าท าอะไรให้ 
complicate มาก อย่าเขียนหลายวัน ท าไปเลยไม่แยกส่วน เขียน result ก่อน 

4.2 งานวิจัยต้องท าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ้าอายุน้อยประสบการณ์น้อย ท าของง่ายๆ
ก่อน โตขึ้นงานยากข้ึน 

5. การเตรียมสอน 
5.1 กระบวนการสอนที่ดี เรียนรู้ได้จากเพ่ือนร่วมงาน ลองเข้าไปฟังเพ่ือนสอน  
5.2 จัดกิจกรรมในชั้นเรียน หรือ lecture ให้มีชีวิตชีวาให้ ยกตวัอย่างหรือท ากิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง ให้เห็นภาพ  
5.3 ถามนักศึกษาว่าอยากได้อะไร เรียนเรื่องอะไร ดึงความสนใจของนศ. 

Communicate goal  
5.4 เอกสารประกอบการสอน ท า Slide ต้องตัวใหญ่ๆ ภาพคนไข้ใหญ่ๆ มี

ภาพเคลื่อนไหว visual cue ต้องชัดเจน เพ่ือให้จดจ า 
5.5 การสอนให้อาจารย์เดิน มี action เพ่ือไม่ให้ง่วง 

6. การจัดสอบให้กับนักศึกษา  
6.1 การสอบปฏิบัติอาจแจกข้อสอบไปเลย ให้ไปซ้อมมาเลยเพ่ือให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
6.2 จัดสอบปฏิบัติ ให้นศ.เข้ามาในห้องสอบก่อน ลดความเครียด 

7. การสอนทางคลินิก ถ้านศ.ท าอะไรไม่ถูกจะแตะเบาๆแล้วคุยกันทีหลัง มีการซักซ้อมก่อนพบคนไข้ เป็น
การเตรียมการ เป็นสิ่งที่ดี  

7.1 พูดคุยกันก่อน ฝึกทักษะกันก่อนพบผู้ป่วย 
7.2 ต้องหาวิธีการให้นศ.แก้ไขตัวเอง ใช้กระบวนการในการแก้ไข ไม่ดุเลย 
7.3 ให้นศ.เป็น PT จริงๆ ให้เกียรติ์นศ. 



7.4 ต้องท าให้ดู ให้นศ. Feeling หลายๆคน เพื่อให้เลือกว่ามือไหนดีไม่ดี ให้เค้าเลือก 
ต้องสัมผัสให้ดู 

7.5 Evident based practice ให้น ามาใช้ในการสอน สรุปหลังการสอน บอกน้ าหนัก
ของการใช้เทคนิคนั้นๆ สอน outcome ที่เค้าเรียนๆกันมา 

7.6  สอนเทา่ที่จ าเป็นได้ไหม (ดูจาก evident based) เอาที่ใช้กัน ที่ส าคัญ ไม่ใช่สอน
ทุกอย่าง สอนเนื้อหาที่จ าเป็นแต่ให้ลงถึงแก่น แต่ละวิชาต้องไป weight กันเอง 
เนื้อหาตาม Corse description สอนให้ครบ 

7.7 PICO เป็นการสอนตามหลัก Evident based practice แต่ถ้าไปไม่ถึงให้สรุป 
outcome ให้นศ.ฟัง 

8. หลักและวิธีการบริหารตนเอง การดูแลสุขภาพของตนเอง mental stress ต้องมองเห็น  
8.1 ชีวิตคนมีพลัง 
8.2 ต้อง no blame อย่าว่าคนอ่ืน การเห็นคุณค่าของคนอ่ืนๆ ทุกคนมีเหตุผลของ

ตนเอง ให้ชื่นชม 
8.3 No complaint อย่าบ่น 
8.4 No exclude อย่ามีข้ออ้าง 
8.5 Poor me โทษตัวเอง 

9. ตัวอย่างการจัดระเบียบให้ชีวิต 
9.1 วันที่ ต าแหน่ง เงินเดือน ค าสั่งเลขที่ เติมทุก 1 ตุลาคม ของทุกปี เราจะเห็นชีวิตของ

ตนเอง 
9.2 บรรจุสิ่งส าคัญในชีวิต เช่น ไปต่างประเทศ อะไรส าคัญๆ อะไรใหญ่ๆ 
9.3 จัดตารางสอน นับไปว่าปีนี้สอนกี่ชั่วโมง สอนอะไร เตรียมขอผศ.  
9.4 ท างานปัจจุบันให้เป็นงานอนาคต บันทึกทุกอย่างไว้ ไม่ใช่เตรียมตอนจะใช้งาน 

10. การครองตน ครองคน ครองงาน เป็นการสร้างมิตรภาพ ท างานต้องได้เพ่ือน 
10.1 ใจกับกาย ส่งผลต่อกัน  
10.2 ทุกกอย่างเป็นการสะสมต้นทุนชีวิต อาหาร การออกก าลังกาย การฝึกจิตใจให้สงบ  
10.3 สร้างสมดุลชีวิตครอบครัว 

11. การบริหารจัดการ 
11.1 แยกให้ออก เวลางานคือเวลางาน ไม่เอางานกลับไปท าที่บ้าน  
11.2 ท า job list ในเวลางาน เวลาอะไรท าอะไร แล้วท าตามนั้น 
11.3 การประชุม ต้องมีคน monitor การประชุม ควบคุมการประชุมให้อยู่ในกรอบ ไม่

นอกเรื่อง ต้อง break กัน คุยให้ตรงประเด็น  
11.4 หากมีการเกิดอารมณ์ให้ break การประชุมก่อน แล้วคุยกันให้นุ่มนวล หากเป็น

อาจารย์ผู้ใหญ่ให้สรุปประเด็นอาจารย์ 
11.5 หาช่องทางร่วมกันว่าจะหาช่องทางอย่างไรให้เวลาเพิ่มขึ้น 
 

  



ค้นหาต่อมสุขใจและต่อมเครียด 5 อันดับ 
คณาจารย์กายภาพบ าบัด 2560 

 
ล าดับที่ รายการ สร้างความสุข เพ่ิมความเครียด 
1 การแก้ปัญหา  อ.สาลินี (1) 

อ.วันทนีย์ (1) 
ผศ.ดร.ยุวดี (1) 
อ.ดร.ปริญญา (3) 
อ.จิรพัฒน์ (3) 
อ.สลิลา (4) 
อ.พัชราวดี (5) 
อ.สุมาตรา (5) 
 

2 การวิเคราะห์ อ.ดร.ปริญญา (2) 
อ.วันทนีย์ (3) 
ผศ.ดร.ยุวดี (3) 

กภ.กรกนก (3) 
อ.ดร.วรรณิศา (4) 
อ.ฉัตรดาว (5) 

3 การคิดเชิงเหตุผล อ.พัชราวดี (1) 
อ.ดร.อโนมา (1) 
อ.จิรพัฒน์ (2) 
อ.ดร.ปริญญา (3) 
ผศ.ดร.ยุวดี (4) 

อ.ฉัตรดาว (3) 
อ.ดร.วรรณิศา (3) 
 

4 เทคนิค/วิชาการ ผศ.ดร.ยุวดี (1) 
อ.พัชราวดี (2) 
อ.สาลินี (2) 
อ.วันทนีย์ (2) 
อ.ดร.อโนมา (2) 
อ.ฉัตรดาว (4) 
อ.ดร.นิธิตา (5) 

กภ.วรรณธิดา (5) 
 

5 การเงิน/สถิติ/ตัวเลข อ.ดร.นิธิตา (3) 
อ.ดร.อโนมา (3) 
ผศ.ดร.ยุวดี (5) 

อ.สุภัทร (1) 
อ.ดร.ปริญญา (2) 
อ.สุมาตรา (2) 
อ.จิรพัฒน์ (2) 
อ.วันทนีย์ (3) 
อ.ดร.วรรณิศา (5) 
กภ.กรกนก (5) 

6 การวางแผน อ.ดร.นิธิตา (2) 
อ.สลิลา (2) 
อ.วันทนีย์ (4) 

กภ.กรกนก (1) 
อ.สาลินี (2) 



อ.ดร.อโนมา (4) 
อ.สุภัทร (4) 
อ.ฉัตรดาว (5) 

7 การจัดการ อ.สลิลา (3) 
อ.ดร.นิธิตา (4) 
อ.วันทนีย์ (5) 

อ.พัชราวดี (2) 
กภ.กรกนก (2)_ 
อ.สาลินี (3) 
อ.ดร.อโนมา (4) 
อ.สุภัทร (4) 
อ.จิรพัฒน์ (5) 

8 งานธุรการ  อ.ดร.ปริญญา (1) 
อ.พัชราวดี (1) 
อ.สุมาตรา (1) 
อ.สุภัทร (2) 
อ.ดร.นิธิตา (3) 
อ.ดร.อโนมา (3) 
อ.สลิลา (3) 
ผศ.ดร.ยุวดี (5) 

9 งานภาคปฏิบัติ อ.สาลินี (1) 
อ.ฉัตรดาว (1) 
อ.ดร.วรรณิศา (2) 
อ.สุมาตรา (3) 
อ.จิรพัฒน์ (3) 
อ.สุภัทร (3) 
กภ.กรกนก (3) 
กภ.วรรณธิดา (5) 

อ.ดร.นิธิตา (4) 

10 การบังคับบัญชา  อ.ดร.วรรณิศา (1) 
อ.จิรพัฒน์ (1) 
อ.ดร.อโนมา (1) 
อ.สลิลา (1) 
อ.ฉัตรดาว (1) 
อ.วันทนีย์ (2) 
อ.พัชราวดี (3) 
ผศ.ดร.ยุวดี (4) 
อ.สุมาตรา (4) 
อ.สาลินี (4) 
กภ.วรรณธิดา (4) 
อ.ดร.ปริญญา (5) 

11 ประสานความคิด อ.ดร.อโนมา (5)  



12 ความคล่องตัวยืดหยุ่น อ.ดร.นิธิตา (1) 
อ.ฉัตรดาว (2) 
อ.สาลินี (3) 
อ.ดร.วรรณิศา (4) 
อ.ดร.ปริญญา (5) 
กภ.กรกนก (5) 

 

13 การสร้างวิสัยทัศน์ อ.จิรพัฒน์ (4) อ.ดร.วรรณิศา (2) 
อ.ดร.อโนมา (2) 
อ.สุภัทร (3) 
กภ.วรรณธิดา (3) 
อ.สุมาตรา (3) 
อ.ฉัตรดาว (4) 
อ.สาลินี (5) 
อ.ดร.นิธิตา (5) 

14 ความคิดสร้างสรรค์ อ.ดร.ปริญญา (1) 
อ.จิรพัฒน์ (1) 
อ.วันทนีย์ (1) 
อ.สลิลา (1) 
ผศ.ดร.ยุวดี (2) 
อ.สุมาตรา (2) 
อ.พัชราวดี (4) 
กภ.กรกนก (4) 
อ.สุภัทร (5) 

กภ.วรรณธิดา (2) 

15 ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง อ.สุมาตรา (4) 
อ.สาลินี (5) 

กภ.วรรณธิดา (1) 
อ.สลิลา (2) 
อ.วันทนีย์ (5) 
อ.สุภัทร (5) 

16 การแสดงความคิด อ.สุมาตรา (1) 
อ.สุภัทร (1) 
อ.พัชราวดี (3) 
อ.สลิลา (4) 

อ.ดร.อโนมา (5) 

17 การติดต่อสื่อสาร อ.สาลินี (4) 
กภ.วรรณธิดา (4) 

อ.ดร.นิธิตา (1) 
ผศ.ดร.ยุวดี (3) 
อ.พัชราวดี (4) 
อ.จิรพัฒน์ (4) 
กภ.กรกนก (4) 
 

18 การประสานใจ กภ.วรรณธิดา (3) อ.ฉัตรดาว (2) 



 อ.วันทนีย์ (4) 
อ.สลิลา (5) 

19 การท างานเป็นทีม กภ.วรรณธิดา (2) 
กภ.กรกนก (2) 
อ.ดร.วรรณิศา (3) 
อ.ดร.ปริญญา (4) 
อ.สุมาตรา (5) 
อ.พัชราวดี (5) 
อ.สลิลา (5) 

ผศ.ดร.ยุวดี (2) 
 

20 งานบริการ อ.ดร.วรรณิศา (1) 
กภ.วรรณธิดา (1) 
กภ.กรกนก (1) 
อ.สุภัทร (2) 
อ.ฉัตรดาว (3) 
อ.จิรพัฒน์ (5) 

อ.ดร.นิธิตา (2) 
อ.ดร.ปริญญา (4) 
 

 

 

 


