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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายภาพบาบัด
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Physical Therapy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (ไทย):

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)

ชื่อย่อ (ไทย):

วท.บ. (กายภาพบาบัด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Physical Therapy)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

B.Sc. (Physical Therapy)

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
145 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2. ภาษาที่ใช้
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
5.3. การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ............
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 ได้รับอนุมัติจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 44(3/2558)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 368(6/2558)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558
 ได้รับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบาบัด ในปีการศึกษา 2561

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักกายภาพบาบัด
- โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน
- คลินิกกายภาพบาบัด
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
- ทีมนักกีฬาประเภทต่าง ๆ
- ที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพในสถานประกอบการอื่น ๆ
- นักกายภาพบาบัดอิสระ
2) นักวิจัย
3) อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ - สกุล

1

3909800750157 อาจารย์ นางสาวพรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล

2

3100400497267 อาจารย์ นางสาวปรพร ศรีวรรณวิทย์

3

3930300481159 อาจารย์ นางเทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญา
ตรี)
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
สส.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

กายภาพบาบัด
ม.มหิดล
กายภาพบาบัด
ม.มหิดล
สรีรวิทยา
ม.สงขลานครินทร์
กายภาพบาบัด
ม.เชียงใหม่
การสร้างเสริม
ม.วลัยลักษณ์
สุขภาพ
กายภาพบาบัด
ม.รังสิต

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชาชีพ

วันหมดอายุ

ก.217

5 ตุลาคม
2561
5 ตุลาคม
2561
5 ตุลาคม
2561

ปี
พ.ศ.
2538
2525
2554
2537
2554
2538

ก.1055
ก.1215
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ภาคผนวก ซ)
- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนที่หน่วยงานอื่น คือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” จึงเป็นการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับ การพัฒนา
คนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ดังนั้นการเตรียมความพร้ อมของผู้เรียนสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัว
ผู้เรียนเพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษาจึงจาเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่ไปกับการเรียนรู้สาระวิชาหลัก คือ
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นที ม
และภาวะผู้นา ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
ดังนั้นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนจึงควรเน้นการเรียนจากการค้นคว้าของผู้เรียนเอง โดย
ผู้สอนเป็นผู้ช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมของการเรียนรู้ และขยายโอกาสของการใช้ระบบการ
สื่อสารต่างๆ มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมไปกับการพัฒนาทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โดยที่บริบทภาคใต้เป็นท้องถิ่นที่จะพบความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งมีทั้งสังคม
ของไทยพุทธและมุสลิม รวมทั้งการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจใน
ความต่างของวัฒนธรรม ความเชื่อ และความศรัทธาทางศาสนา จะนาไปสู่การลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาให้ผู้เ รียนมีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ในทุกด้านโดยเฉพาะทักษะด้านชีวิต
และอาชีพ ในเรื่องสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการสื่อสาร โดยสอดแทรกในเนื้อหาของการจัดการ
เรียนการสอน
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สถานการณ์ชายแดนใต้ มีผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนใน
จังหวัดชายแดนใต้โ ดยเฉพาะผู้สู งอายุมี สังคม วัฒ นธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีแตกต่างจากพื้นที่อื่น การบูรณาการความรู้เรื่องศาสนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนในพื้นที่ เพื่อให้กลับเข้าทางานในพื้นที่จึงมีความจาเป็น
11.3 สถานการณ์ด้านปัญหาสุขภาพของประชาชน
ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุ และจะเพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าอีกยี่สิบปี
ข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึงหนึ่งในสี่ของประชากร แบบแผนการเจ็บปุวยและเสียชีวิตเปลี่ยน
จากโรคติดต่อมาเป็นโรคไม่ติดต่อ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2556 พบว่าสาเหตุการปุวยร้อย
ละ 65 เป็นโรคจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ
และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นซึ่งทาให้เกิดภาวะทุพพลภาพ และภาวะพึ่งพิงในการดารงชีวิต
จากข้อมูลของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2556 พบว่าโรคที่ทา
ให้เกิดการเสียชีวิตของประชาชนในภาคใต้ตอนล่าง 3 อันดับแรกคือ หัวใจและหลอดเลือด 3,429 ราย
หัวใจขาดเลือด 1,212 ราย และหลอดเลือดสมอง 1,172 ราย ซึ่งเป็นโรคจากพฤติกรรมเช่นกัน
ดังนั้นการบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีความต่อเนื่องทั้งด้านรักษา ส่งเสริม ปูองกัน ฟื้นฟู
และบริการสุขภาพในชุมชน การเพิ่มและการกระจายกาลังของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานในชุมชนให้
ทั่วถึงในระบบบริการ จะช่วยกระตุ้นการส่งเสริมสุขภาพ และลดปัญหาการเกิดโรคจากพฤติกรรมในอนาคต
11.4 สถานการณ์ด้านกาลังคนด้านกายภาพบาบัด
ปี 2556-2560 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการหลัก 2 ด้าน
คือ การจัดเขตบริการสุขภาพและการพัฒนาการสาธารณสุขในระดับอาเภอทั่วประเทศ ซึ่งดูแลในระดับ
ตาบลลงไปถึง หมู่บ้าน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายเพื่อลดการเจ็บปุวยของประชาชน โดยที่ระบบบริการ
สุขภาพนี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง สร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือ ข่ายทั้งภายในจังหวัด ภายใน
เขต และเป็นเครือข่ายระดับประเทศ โดยประมาณการความต้องการกาลังคนนักกายภาพบาบัดที่ควรจะมี
ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5,105 คน*
ข้อมูล การส ารวจของสภากายภาพบาบัดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มีนักกายภาพบาบัดทั้ ง
ประเทศที่ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเพียง 9,009 คน* ในปี 2555 ภาคใต้มีนักกายภาพบาบัดจานวน 421
คน โดยในภาคใต้ตอนล่างมีนักกายภาพบาบัดเพียง 187 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:25,192** จะเห็นได้ว่า
กาลั ง คนด้ า นกายภาพบ าบั ด ยั ง ขาดแคลนอยู่ ม ากสถาบั น การศึ ก ษาทางกายภาพบ าบั ดควรได้รั บ การ
สนับสนุนด้านการผลิตนักกายภาพบาบัดให้มากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการรับนักศึกษาให้สามารถกลับเข้า
ทางานยังภูมิลาเนา
* เอกสารเสนอคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 11 มีนาคม 2558 โดยสภากายภาพบาบัด
** สถานการณ์กาลังคนของวิชาชีพกายภาพบาบัด สภากายภาพบาบัด
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11.5 ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ฑ)
11.5.1 ผลการประเมิน การจัดการเรียนการสอน หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
กายภาพบาบัด จากบัณฑิตรุ่นที่ 1 - 5 ในหัวข้อความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ โดยภาพรวม
หลักสูตร การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนการสอนชั้นคลินิก บทบาทของอาจารย์ในภาพรวม
ความสามารถและความมั่นใจในทักษะต่าง ๆ จากคะแนนเต็ม 5 บัณฑิตแต่ละรุ่นประเมินได้คะแนนจากรุ่น
ที่ 1-5 ดังนี้
รุ่นที่ 1 ให้คะแนน 3.18
รุ่นที่ 2 ให้คะแนน 3.15
รุ่นที่ 3 ให้คะแนน 4.45
รุ่นที่ 4 ให้คะแนน 4.09
รุ่นที่ 5 ให้คะแนน 3.81
11.5.2 ผลการประเมิน รายวิช าในหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช ากายภาพบาบั ด
พบว่าทุกรายวิชาคะแนนมากกว่า 3.51
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ต้องการได้เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาไทย เวลาฝึกปฏิบัติงาน
ในบางรายวิชาน้อยไป เช่น รายวิชา 369-351 การประเมินเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด อยากได้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่สนุกมากขึ้นในบางรายวิชา
11.5.3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต สาหรับบัณฑิตที่จบรุ่นที่
3, 4 และ 5 จากคะแนนเต็ม 5
บัณฑิตรุ่นที่ 3 ได้คะแนน 4.01
บัณฑิตรุ่นที่ 4 ได้คะแนน 4.19
บัณฑิตรุ่นที่ 5 ได้คะแนน 4.20
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาความรู้ควรครอบคลุม
- ความรู้ทางด้านกายภาพบาบัดและด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ความรู้ทางด้านสาระวิชาหลัก ประกอบด้วย ภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
- ความรู้ที่จาเป็นส าหรับวิถีการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้
เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองดี ความรู้ด้าน
สุขภาพ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
12.1.2 การสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก เพื่อเพิ่มพูนทักษะใน
การดารงชีวิต และการทางานภายใต้ความแตกต่างของศาสนา วัฒนธรรม สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตามบริบทของพื้นที่ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทักษะนี้ได้แก่
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- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
- ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
- ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา
- ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ทักษะด้านชีวิตและอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ต้องมีการพัฒนาทักษะชีวิตที่ สาคัญคือความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบที่เชื่อถือได้ ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
12.1.3 การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning
- บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาและจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน
- สอดแทรกการพัฒ นาสมรรถนะให้ส อดคล้ องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเนื้อหาของ
รายวิชา
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมทันสมัย
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการการวิจัยและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกให้เป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
12.1.4 การพัฒนาผู้สอนในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลที่เหมาะสม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มีความสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
แพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตกายภาพบาบัดที่มี
คุณภาพ คานึ งถึ งคุณธรรม จริ ย ธรรมทางวิช าชี พ โดยใส่ ใจถึง ผลกระทบต่อผู้ รับบริการรวมทั้ งมุ่งเ น้ น
ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จานวน 22 รายวิชา ได้แก่
1. คณะศิลปศาสตร์ จานวน 8 รายวิชา คือ
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
895-132 ทักษะการสื่อสาร
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
895-203 จิตวิทยาทั่วไป
895-328 จริยศาสตร์แห่งชีวิต
895พลศึกษา
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2. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 13 รายวิชา คือ
311-201 บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนบน
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่วนศีรษะ คอและลาตัว
311-205 บูรณาการระบบหายใจ
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
324-104 เคมีพื้นฐาน
332-129 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
347-201 สถิติในชีวิตประจาวัน
3. คณะแพทยศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา คือ
388-203 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
1. แต่งตั้งผู้ ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับภาควิช า อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
2. มอบหมายคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช ากายภาพบาบั ด
ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ ยึดถือปณิธานของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะมุ่งมั่นดาเนินการตามพระราชดารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นองค์รวม ใช้ปัญหาในวิชาชีพกายภาพบาบัดและบริบท
ต่างๆ ของสังคมเป็นฐานในการสร้างประสบการณ์เรียนรู้หลากหลายรูปแบบโดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบาบัดที่มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาด้วยวิจารณญาณอย่างเป็นองค์รวม มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมในฐานะของแกนนาด้านสุขภาพ มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.2 ความสาคัญ
1. หลักสูตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพกายภาพบาบัด
2. หลักสูตรนี้มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้
3. หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาของชุมชนทางด้าน
สุขภาพ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด
2. มีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึก เจตคติที่ดีและจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดและดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ จัดการปัญหาแบบองค์รวม และริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างมี
วิจารณญาณ รวมทั้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีเจตคติและความสามารถในการค้นคว้า วิจัย เรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
กายภาพบาบัดอย่างต่อเนื่อง มีโลกทัศน์กว้าง รอบรู้และทันเหตุการณ์
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถในการสื่อสารในทุกระดับ สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
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6. มีความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ และมี
ความสามารถพื้นฐานในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง
7. สามารถเป็นผู้นา ผู้ตาม หรือผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
8. มีศิลปะในการดารงชีวิตในสังคม ด้วยความสมานฉันท์และเอื้ออาทร ดารงไว้ซึ่งคุณค่า
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมไทย

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี)
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม 1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
เกณฑ์ มาตรฐานของ สกอ. สม่าเสมอ
และมาตรฐานวิชาชีพ
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในวิชาชีพ
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
สุขภาพ

1. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของระบบ
การบริการสุขภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
5. ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต
1. เนื้อหาและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับ
สถานการณ์และแผนยุทธศาสตร์ของ
ระบบบริการสุขภาพ

3. ส่งเสริมการจัดการเรียน 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
การสอนที่เน้น active
จัดการเรียนการสอนที่เน้น active
learning
learning
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้น active learning

1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น active learning
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เน้น active learning
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนที่เน้น active learning

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้น
บูรณาการการเรียนการ
สอนสาระความรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ

1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน
จาก best practice การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

3. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

5. ปรับปรุงวิธีการวัดและ
การประเมินผล

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล
2. กาหนดให้มีการพัฒนาการวัดและ
การประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
3. จัดให้มีกระบวนการพัฒนาและ
กลั่นกรองคุณภาพของข้อสอบ
4. กาหนดให้มีคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา
5. กาหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินแต่ละรายวิชา

1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล
3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6. จานวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
การวัดและประเมินผล

6. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก
ด้าน

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ

1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
5. จานวนรายวิชาที่กาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นการบูรณา
การสาระวิชาและทักษะอื่นๆที่จาเป็น
6. จานวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้

7. พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วม
ความรู้ที่ทันสมัย
ประชุมวิชาการ
2. ส่งเสริมการศึกษาต่อของอาจารย์

1. จานวนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
2. อาจารย์ได้ศึกษาต่อตาม
แผนพัฒนาอาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ญ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
ภาคต้น เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2. มีสุ ขภาพสมบูร ณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บปุวยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาบางส่วนอยู่ในเกณฑ์ต่า
2. การปรับตัวหรืออื่น ๆ ที่ต้องการอาจารย์ดูแลเป็นพิเศษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบางรายวิชาให้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2559
40

40
-

จานวนนักศึกษาของแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
45
50
55
40
45
50
40
45
40
85
135
190
40

2563
60
55
50
45
210
45

2.6 งบประมาณตามแผน
1. งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

ค่าบารุงการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 800,000 1,700,000 2,700,000 3,800,000 4,200,000
- ค่าธรรมเนียมพิเศษตลอด
640,000 1,360,000 2,160,000 3,040,000 3,360,000
หลักสูตร
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
421,450 168,580
รวมรายรับ
1,861,450 3,228,580 4,680,000 6,840,000 7,560,000
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 18,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าธรรมเนียมปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท x 2 ภาคการศึกษา x จานวนนักศึกษา
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท x 2 ภาคการศึกษา x จานวนนักศึกษา
(ค่าธรรมเนียมพิเศษ 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 3,000 บาท)
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2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวด เงิน

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561

2562

2563

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)

4,540,536 4,994,589
118,400 251,600
4,658,936 5,246,189

5,494,048 6,043,453 6,647,799
399,600 562,400 621,600
5,893,648 6,605,853 7,269,399

1,972,200 2,169,400
1,972,200 2,169,400

2,386,400 2,625,000 2,887,500
2,386,400 2,625,000 2,887,500

รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

6,631,136 7,415,589
40
85
165,778
87,242

8,280,048 9,230,853 10,156,899
135
190
210
61,334
48,583
48,366

ที่มา: รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัยแยกเป็น
ค่าธรรมเนียมปกติตลอดหลักสูตร x 6%
ค่าธรรมเนียมพิเศษตลอดหลักสูตร x 11%
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ญ)
2.9 การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของรายวิชาในหลักสูตร
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3. หลักสูตรและอาจารย์
3.1 หลักสูตร
3.2 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
3.2.1 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3. กลุ่มวิชาชีพ
4. วิชาฝึกงาน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.2.2 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Fundamental English Listening and Speaking)
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Fundamental English Reading and Writing)
และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอีกจานวน 6 หน่วยกิต ตามความสนใจ
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
388-203 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
(Co-Curricular Activities I)
895-132 ทักษะการสื่อสาร
(Communication Skills)
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
(Wisdom of Living)
895-328 จริยศาสตร์แห่งชีวิต
(Living with Ethics)
895-xxx พลศึกษา

145 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
108 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
10 หน่วยกิต
1(0-0-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(x-y-z)
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3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
(Science, Technology, and Society)
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
(Computer and Applications)
347-201 สถิติในชีวิตประจาวัน
(Statistics in Daily Life)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
376-101
376-201

324-104
332-129
895-203

311-201
311-202
311-203
311-204
311-205
311-206
311-207

1. กลุ่มวิชาแกน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning)
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Biomechanics)
2. กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เคมีพื้นฐาน
(Basic Chemistry)
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Life Science Physics)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
108 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาชีพ
78 หน่วยกิต
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
4(3-2-7)
(Introduction to Basic Sciences for Physical Therapy)
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
2(1-3-2)
(Integrated Musculoskeletal System: Upper Extremity)
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
2(1-3-2)
(Integrated Musculoskeletal System: Lower Extremity)
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่วนศีรษะ คอและลาตัว 2(1-3-2)
(Integrated Musculoskeletal System: Head Neck and Trunk)
บูรณาการระบบหายใจ
2(1-2-3)
(Integrated Respiratory System)
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
3(2-2-5)
(Integrated Cardiovascular System)
บูรณาการระบบประสาท 1
2(1-3-2)
(Integrated Neurological System I)
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311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
(Integrated Neurological System II)
376-111 บทนากายภาพบาบัด
(Introduction to Physical Therapy)
376-211 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
(Basic Physical Therapy Assessment)
376-212 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
(Basic Skills in Physical Therapy)
376-213 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
(Therapeutic Exercise I)
376-214 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
(Therapeutic Exercise II)
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
(Integrated Kinesiology in Physical Therapy)
376-311 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
(Physiology of Exercise)
376-312 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
376-321 การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
(Mobilization and Manipulation)
376-322 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
(Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy)
376-323 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
(Therapeutic Exercise III)
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
(Electotherapy and Electrodiagnosis)
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
(Thermotherapy and Cryotherapy)
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients I)
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients I )
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ
(Integrated Physical Therapy in Respiratory Patients)

2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ
3(2-2-5)
กระดูกและข้อ 2
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients II)
376-345 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
3(1-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients II)
376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
3(1-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Pediatric Patients)
376-347 บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
3(1-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Cardiopulmonary Patients)
376-351 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
3(1-4-4)
(Health Promotion and Community Health)
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
2(1-2-3)
(Competency in Physical Therapy Profession)
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
2(0-6-0)
(Project in Physical Therapy)
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ
3(1-4-4)
สตรีและผู้มีครรภ์
(Integrated Physical Therapy and Eastern Wisdom in Elderly,
Women and Pregnant Persons)
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3(1-4-4)
(Community Physical Therapy)
4. วิชาฝึกงาน
17 หน่วยกิต
376-261 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy II)
376-362 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy III)
376-461 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
3(0-12-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy IV)
376-462 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
3(0-12-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy V)
376-463 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
4(0-16-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy VI)
376-464 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 7
4(0-16-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy VII)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
- ชั้นปีที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จานวน 3 หน่วยกิต
- ชั้นปีที่ 4 จานวน 3 หน่วยกิต ในรายวิชา 376-401 เลือกเสริมประสบการณ์ซง่ึ
สามารถเลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความสนใจ ไม่จาเป็นต้องเป็นสาขาวิชาทาง
กายภาพบาบัด
ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต
ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชา
รหัสวิชาจะประกอบด้วย เลขรหัส 6 ตัว แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
คณะแพทยศาสตร์
เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจาภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้
376 ภาควิชากายภาพบาบัด
เลขรหัสสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
ตัวที่ 4 แสดงชั้นปี
ตัวที่ 5 แสดงกลุ่มวิชาโดยกาหนดดังนี้
0 = กลุ่มวิชาวิชาแกน
1 = กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดพื้นฐาน
2 = กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดเฉพาะการรักษาด้วยการดัดดึงและออกกาลังกาย
3 = กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดเฉพาะเครื่องมือทางกายภาพบาบัด
4 = กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดเฉพาะบูรณาการทางกายภาพบาบัด
5 = กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดเฉพาะส่งเสริมสุขภาพและชุมชน
6 = การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
ตัวที่ 6 แสดงลาดับวิชาในกลุ่มวิชาที่สอนในแต่ละชั้นปี
คณะวิทยาศาสตร์
เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจาภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้
311 รายวิชาปรีคลินิกเปิดสอนโดย 5 ภาควิชาดังต่อไปนี้
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา
324 ภาควิชาเคมี
332 ภาควิชาฟิสิกส์
345 ภาควิชาคอมพิวเตอร์
347 สาขาวิชาสถิติ
คณะศิลปศาสตร์
เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสรายวิชาประจาภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้
890 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
895 ภาควิชาสารัตถศึกษา
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ความหมายของจานวนหน่วยกิต เช่น 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ 1 หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 4 หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรี
1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
4. การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
324-104
332-129
345-101
376-101
890-101
895-132
895-171
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
3(2-2-5)
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2(1-2-3)
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
ทักษะการสื่อสาร
2(2-0-4)
ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม 22(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
311-201
315-201
347-201
376-111
890-102
895-203
895-328
895-xxx

บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
สถิติในชีวิตประจาวัน
บทนากายภาพบาบัด
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
จิตวิทยาทั่วไป
จริยศาสตร์แห่งชีวิต
พลศึกษา

4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-y-z)
รวม 22(x-y-z)

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
311-202
311-203
311-204
311-205
311-206
376-201
890-xxx

บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่วนศีรษะ คอและลาตัว
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ

2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(x-y-z)

รวม 16(x-y-z)
ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
311-207
311-208
376-211
376-212
376-213
376-214
376-241
376-261
388-203
890-xxx

บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
วิชาเลือกภาษาอังกฤษ

2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
1(0-4-0)
1(0-0-3)
3(x-y-z)
รวม 20(x-y-z)
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ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
376-311
376-321
376-331
376-332
376-341
376-342
376-343
376-361

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
1(1-0-2)
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
2(1-2-3)
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
2(1-2-3)
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
2(1-2-3)
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1 3(2-2-5)
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
3(1-4-4)
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยการหายใจ
3(1-4-4)
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
1(0-4-0)
รวม 17(8-20-24)

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
376-312
376-322
376-323
376-344
376-345
376-346
376-347
376-351
376-362

ระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-2)
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
2(1-2-3)
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
2(1-2-3)
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2 3(2-2-5)
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
3(1-4-4)
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
3(1-4-4)
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
3(1-4-4)
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
3(1-4-4)
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
1(0-4-0)
รวม 21(9-26-29)
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ปีที่ 4
จานวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
376-441 บูรณาการเทคนิคกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออก
ในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
376-461 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
376-462 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
376-463 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
376-464 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 7
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

3.2.3 คาอธิบายรายวิชา
อยู่ในภาคผนวก ก

2(1-2-3)
2(0-6-0)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
4(0-16-0)
4(0-16-0)
3(x-y-z)
รวม 27(x-y-z)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิ
ระดับอุดม
ศึกษา
ตาแหน่ง
ลาดับ เลขประจาตัว
(เรียงลาดับ
ทาง
ชื่อ – สกุล
ที่
ประชาชน
จากคุณวุฒิ
วิชาการ
สูงสุดถึง
ระดับ
ปริญญาตรี)
1 3909800750157 อาจารย์ นางสาวพรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล
วท.ม.
วท.บ.
2 3100400497267 อาจารย์ นางสาวปรพร ศรีวรรณวิทย์
วท.ม.
วท.บ.
3 3930300481159 อาจารย์ นางเทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น
สส.ม.
4

3749900248692 อาจารย์ นางนภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์

5

1909800026363 อาจารย์ นางสาวทิพวรรณ แก้วมณี

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
M.S.

วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก

สาขาวิชา
สถาบัน

กายภาพบาบัด
ม.มหิดล
กายภาพบาบัด
ม.มหิดล
สรีรวิทยา
ม.สงขลานครินทร์
กายภาพบาบัด
ม.เชียงใหม่
การสร้างเสริม
ม.วลัยลักษณ์
สุขภาพ
กายภาพบาบัด
ม.รังสิต
กายวิภาคศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
กายภาพบาบัด
ม.มหิดล
Exercise
The University
Science
of Western
Australia,
Australia
กายภาพบาบัด
ม.มหิดล

ภาระการสอนชั่วโมง/
ปีการศึกษา

ปี
2559 2560 2561 2562
พ.ศ.
2538
2525
2554
2537
2554

527

527

527

527

600

600

600

600

578

578

578

578

2538
2555 531. 531.5 531. 531.
2529 5
5
5
2555 526. 526.5 526. 526.
5
5
5
2549
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อาจารย์ประจา (อาจารย์กายภาพบาบัด)

ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

อาจารย์ นางสาวสายแก้ว เจือจันทร์
อาจารย์ นางสาวศิรวีร์ เชาวลิต
อาจารย์ นางสาวศิริรัตน์ โต๊ะปรีชา
อาจารย์ นายวีรนันท์ แย้มรัตนกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับ
ปริญญาตรี)
วท.ม.

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา

ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา

สถาบัน

ปี
พ.ศ.

2559 2560 2561

2562

กายภาพบาบัด

ม.ขอนแก่น

2554

589

589

วท.บ.

กายภาพบาบัด

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2544

วท.ม.

กายภาพบาบัด

ม.มหิดล

2553 579.5 579.5 579.5 579.5

วท.บ.

กายภาพบาบัด

ม.มหิดล

2550

วท.ม.

กายภาพบาบัด

ม.มหิดล

2552

วท.บ.

กายภาพบาบัด

ม.รังสิต

2534

วท.ม.

วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวและ
การออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด

ม.เชียงใหม่

2551

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2544

วท.บ.

589

589

หมายเหตุ ลาดับที่ 3-4 ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก
1. นางสาวศิริรัตน์ โต๊ะปรีชา Ph.D. in Physiotherapy, University of Salford, Manchester, ประเทศอังกฤษ (คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาปี 2562)
2. นายวีรนันท์ แย้มรัตนกุล Ph.D. in Physiotherapy, University of Essex, Colchester, ประเทศอังกฤษ (คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาปี 2560)
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อาจารย์ประจา (อาจารย์แพทย์)
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

ศ.

2

3

4

รศ.

รศ.

รศ.

นางสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
Certificate

นายคณิตพงษ์ ปราบพาล

ว.ว.
พ.บ.
วท.บ.
Certificate

ชื่อ – สกุล

นายบุญสิน ตั้งตระกูลวนิช

นางปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์

ว.ว.
อ.ว.
พ.บ.
ปร.ด.
Certificate
ว.ว.
พ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา
Pediatric
Endocrinology
กุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบัน

Stanford University,
USA.
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.มหิดล
EEG training
European Epiliepsy
Society
อายุรศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
ประสาทวิทยา
ม.มหิดล
ม.สงขลานครินทร์
ระบาดวิทยา
ม.สงขลานครินทร์
Pediatric
Children’s Hospital of
Orthopaedics
Pittsburgh, USA.
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์
พยาธิชีววิทยา
ม.มหิดล
พยาบาล
ม.สงขลานครินทร์

ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา
ปี
2559 2560 2561 2562
พ.ศ.
2534

608

608

608

608

2532
2526
2524
2553

289

289

289

289

320

320

320

320

190

190

190

190

2544
2547
2540
2549
2541
2537
2533
2529
2523

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
ระดับอุดมศึกษา
ลาดับ
ทาง
ชื่อ – สกุล
(เรียงลาดับจาก
ที่
วิชาการ
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
5
ผศ. นางสาววิภาวรรณ ลีลาสาราญ Certificate

6

ผศ.

นายพรชัย สถิรปัญญา

7

อ.

นายธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์

สาเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชา
Introductory Course
of Acupuncture

ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
Certificate

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Fellowship

Adult
Reconstructive
Surgery
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ว.ว.
พ.บ.
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ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา

ประสาทวิทยา
Arthroplasty

สถาบัน

ปี
2559 2560 2561 2562
พ.ศ.

China Academy of
Traditional Chinese
Medicine, Beijing,
People's Republic of
China
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์
Hennepin County
Medical Center, USA.
ม.มหิดล

2553

280

280

280

280

2530
2526
2535
2531
2554

592

592

592

592

470

470

470

470

ม.สงขลานครินทร์
ม.สงขลานครินทร์

2547
2542

2549
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
1. นักกายภาพบาบัดจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นักกายภาพบาบัดจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. อาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภายนอก

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัด ในการตรวจประเมินวินิจฉัย
ปูองกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาหนดสภากายภาพบาบัด
4.1.2 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างเป็นองค์รวม
4.1.3 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด และสิทธิผู้ปุวย
4.1.4 มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาในการปฏิบัติงานสามารถทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2560
376-261 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
376-362 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
376-461 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
376-462 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
376-463 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
376-464 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 7

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
376-261
376-361
376-362
376-461
376-462
376-463
376-464

รายวิชา
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 7
รวม

จานวนชั่วโมง
60
60
60
180
180
240
240
1,020

หน่วยกิต
1(0-4-0)
1(0-4-0)
1(0-4-0)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
4(0-16-0)
4(0-16-0)
17(0-68-0)
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและรายวิชาโครงงานกายภาพบาบัด ซึ่ง
เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางกายภาพบาบัดที่สนใจ และจัดทางานวิจัยอย่างน้อย 1
เรื่อง
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การตั้ ง ค าถามหรื อ ค้ น หาปั ญ หาทางกายภาพบ าบั ด การค้ น คว้ า และประเมิ น คุ ณ ภาพของ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและเขียนโครงร่างงานวิจัยหรือนวั ตกรรมเพื่อตอบหรือแก้ปัญหา การ
ดาเนินโครงงาน การติดตามประเมินผล การรายงานและนาเสนอผลงานโดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเบื้องต้น โดยสามารถบูรณาการความรู้ทาง
กายภาพบาบัดและความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่องานวิจัย รวมทั้งสามารถนาเสนอผลงานวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาและแนะนา
เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า กระบวนการวิจัยและประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาต่อคณาจารย์ผู้รับผิดชอบเพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชากาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน
5.6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานและนักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
5.6.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนาเสนอผลงาน
5.6.4 ผู้รับผิดชอบวิชารายวิชานาคะแนนเสนอขอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารคณะ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. มีจิตวิญญาณของประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
2. สนับสนุนงบประมาณในการทาโครงการที่เน้นประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
3. จัดกิจกรรมในการนาเสนอโครงการที่เน้นประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
5. สอดแทรกจิตสานึกของประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่งในการเรียนการสอน และการทากิจกรรมของนักศึกษา
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

2. กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

1. กาหนดให้มีการสอดแทรกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
ในทุกรายวิชา
2. มีกิจกรรมในหลักสูตรที่ให้นักศึกษาได้อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based)

3. กระบวนการสร้างความคิดเชิง
สร้างสรรค์และทักษะในการ
แก้ปัญหา

1. มีกิจกรรมในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดเชิง
วิพากษ์ และการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem
solving)
2. มีกิจกรรมในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and
collaboration)
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
1. สอดแทรกเนื้อหาทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรณยา คุณธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ ทั้ง
บรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
ในรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติการ
พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ พื้นฐานและปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
ปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้
2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม ฝึกการ
คุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มี เป็นผู้นา สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ
ความรับผิดชอบซื่อสัตย์ สุจริต
รับผิดชอบ
เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี 3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการ
ของความเป็นมนุษย์และสามารถ พัฒนาด้านจิตสานึกสาธารณะ
จัดการกับปัญหาคุณธรรม
4. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการ
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรม
เหมาะสม
ในการดารงชีพ และการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวิชาชีพในหลักสูตรจาก
และมีความสามารถจัดการกับ
สถานการณ์จริง บทบาทสมมติ
ปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และจากกรณีตัวอย่าง
ในวิชาชีพกายภาพบาบัด
4. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้
และเข้าใจสิทธิของตนเองในการ
รับบริการกายภาพบาบัด
5. ตระหนักและเห็นคุณค่าความ
เป็นไทยและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
นานาชาติ และดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดี
งามและถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหน้าที่ตลอดหลักสูตร
2. ประเมินจากพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียนและจาก
กิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากพฤติกรรม ระหว่าง
การฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์
ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต
2. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์
ทางวิชาชีพกายภาพบาบัด
4. อธิบายสาระสาคัญของระบบ
สุขภาพกฎหมายการจัดการและ
การบริหารงานเบื้องต้นของระบบ
การบริการกายภาพบาบัด
5. มีความรู้ด้านการวิจัยและการ
ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ
6. มีความรอบรู้โดยการ
ผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้
ด้านความรู้
1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ใน
ศาสตร์พื้นฐานของชีวิต ศาสตร์ที่
เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และศาสตร์ของวิชาชีพ
กายภาพบาบัดทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ ตาม
ลักษณะธรรมชาติรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
2. จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งการบรรยาย การ
ฝึกปฏิบัติ ร่วมกับการสัมมนา
การอภิปราย การค้นคว้า การ
วิเคราะห์ร่วมกับ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือ
มีประสบการณ์ตรง
4. จัดให้มีรายวิชาโครงงาน
กายภาพบาบัด

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
ด้านความรู้
1. สอบภาคทฤษฎี และ/หรือ
ภาคปฏิบัติ ของแต่ละรายวิชา
2. ประเมินจากพฤติกรรมการ
แสดงความคิดเห็น การอภิปราย
และจากกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายตลอดหลักสูตร
3. การรายงาน/แผนงาน/
โครงการ และการนาเสนอผลงาน
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น
2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบโดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
3. สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสร้าง
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณา
การความรู้สาขากายภาพบาบัด
กับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
5. สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและส่วนรวม
6. สามารถสืบค้นและประเมิน
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
7. สามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทา
ความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มี
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
2. จัดการเรียนการสอนที่ฝึก
ทักษะการประมวลความคิดอย่าง
เป็นระบบ
3. การจัดสัมมนาโดยให้นักศึกษา
นาเสนอความรู้ทางวิชาการ
งานวิจัย และนวัตกรรมที่
เกี่ยวกับสาขาวิชากายภาพบาบัด
และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิง
วิชาการอย่างสร้างสรรค์
4. จัดให้มีกิจกรรมการใช้ทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบและมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชากายภาพบาบัดและ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดให้มีกิจกรรมการใช้ทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์หรือบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินการสังเกตพฤติกรรม
และผลงานจากการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ประเมินความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
โดยการนาเสนอรายงานในชั้น
เรียนและในโครงงานวิจัย
3. การประเมินจากการนาเสนอ
ผลงานที่เกิดจากการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์วิจารณ์
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
พัฒนาการเรียนรู้
บุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีจิตบริการสามารถปรับตัว
1. สอดแทรกเรื่องความ
และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์
กับผู้ใช้บริการผู้ร่วมงานและ
การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
ผู้บังคับบัญชา
ในรายวิชาต่างๆ
2. สามารถทางานเป็นทีมใน
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่
บทบาทผู้นาและสมาชิกในบริบท เน้นการทางานเป็นกลุ่มและงาน
หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. มีความรับผิดชอบในการ
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ส่งเสริมให้ทางานเป็นทีมและ
4. มีความสามารถในการปรับตัว การแสดงออกของภาวะผู้นาและ
รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น
ผู้ตามทางวิชาการและวิชาชีพใน
ทางานกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นา หลากหลายสถานการณ์
และผู้ตาม
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
5. มีความคิดริเริ่ม สามารถ
ภาคปฏิบัติ
วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาในขณะร่วมกิจกรรม
2. ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินความสม่าเสมอการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4. ประเมินจากผลงานของกลุ่ม
หรือผลงานรายบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย
5. ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียน
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
กลยุทธ์การประเมินผลการ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
พัฒนาการเรียนรู้
เรียนรู้
ตัวเลข การสื่อสาร และการ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ตัวเลข การสื่อสาร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถศึกษาทาความ
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม 1. ประเมินจากความเข้าใจใน
เข้าใจประเด็นปัญหาเลือกและ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการนา การนาเสนอประเด็นปัญหา
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และ
และเลือกใช้ข้อมูลทางเทคนิค
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
อย่างเหมาะสมในการศึกษา
และวิชาชีพมานาเสนอหรือ
เกี่ยวข้อง
ค้นคว้าและเสนอแนะแนว
เสนอเป็นแนวทางในการ
2. ประเมินจากความสามารถ
ทางแก้ไขปัญหา
แก้ปัญหา
ในการนาเสนอ การอภิปราย
2. สามารถใช้เทคโนโลยี
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การรายงาน กรณีศึกษาใน
สารสนเทศในการเก็บรวบรวม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้
รายวิชา
ข้อมูลประมวลผลแปล
ทักษะการสื่อสาร ทักษะทาง
ความหมายและนาเสนอข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและมี
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ประสิทธิภาพและสามารถ
นาเสนอผลงานในรายวิชา
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอที่ 3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้
เหมาะสม
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้
ทักษะการสื่อสารทั้งการพูด
การฟัง การเขียน ในระหว่าง
ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

38
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
พัฒนาการเรียนรู้
วิชาชีพ
ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
1. สามารถปฏิบัติทักษะทาง
1. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติทาง
วิชาชีพกายภาพบาบัดในการ
คลินิกที่ครอบคลุมการตรวจ
ตรวจประเมินวินิจฉัยทาง
ประเมิน วินิจฉัย ปูองกัน รักษา
กายภาพบาบัดปูองกัน
ฟืน้ ฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่
บาบัดรักษาฟื้นฟูและส่งเสริม
ผู้รับบริการ
สุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตาม
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2. สามารถปฏิบัติทักษะทาง
กายภาพบาบัดอย่างเป็นองค์รวม
วิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างเป็น โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพ
องค์รวมโดยประยุกต์ใช้ความรู้ กายภาพบาบัด รวมทั้งใช้เหตุผล
ความเข้าใจศาสตร์
ทางคลินิก (clinical reasoning)
กายภาพบาบัดและศาสตร์ที่
และหลักฐานเชิงประจักษ์
เกี่ยวข้องการใช้เหตุผลทางคลินิก (evidence-based) ในการ
และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
1. ประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ
ทางคลินิก
2. ประเมินจากทักษะการคิด
การวิเคราะห์ปัญหา และ
วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผล
ทางคลินิก และการอ้างอิง
หลักฐานเชิงประจักษ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
ภาควิชากายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
388-203 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
895-132 ทักษะการสื่อสาร
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
895-328 จริยศาสตร์แห่งชีวิต
895-141 ทักษะการว่ายน้า
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม

1. คุณธรรมจริยธรรม

5. ทักษะ
6.
การ
ทักษะ
วิเคราะห์
การ
เชิงตัวเลข ปฏิบัติ
การสื่อสาร ทาง
และการใช้ วิชาชีพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



























































































































2. ความรู้
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รายวิชา

345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
347-201 สถิติในชีวิตประจาวัน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
376-101 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
376-201 ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
324-104 เคมีพื้นฐาน
332-129 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
895-203 จิตวิทยาทั่วไป
3. กลุ่มวิชาชีพ
311-201 บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับ
กายภาพบาบัด
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก
และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
ในรยางค์ส่วนล่าง

1. คุณธรรมจริยธรรม

5. ทักษะ
6.
การ
ทักษะ
วิเคราะห์
การ
เชิงตัวเลข ปฏิบัติ
การสื่อสาร ทาง
และการใช้ วิชาชีพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2









2. ความรู้



















































3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
ส่วนศีรษะ คอและลาตัว
311-205 บูรณาการระบบหายใจ
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
376-111 บทนากายภาพบาบัด
376-211 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
376-212 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
376-213 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
376-214 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวใน
กายภาพบาบัด
376-311 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
376-312 ระเบียบวิธีวิจัย
376-321 การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

5. ทักษะ
6.
การ
ทักษะ
วิเคราะห์
การ
เชิงตัวเลข ปฏิบัติ
การสื่อสาร ทาง
และการใช้ วิชาชีพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2


3. ทักษะทางปัญญา















































































































4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

376-322 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัด
กับความงาม
376-323 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
ประสาท 1
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
หายใจ
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 2
376-345 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
ประสาท 2
376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
376-347 บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวย
ระบบหัวใจ และปอด

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
6.
การ
ทักษะ
วิเคราะห์
การ
เชิงตัวเลข ปฏิบัติ
การสื่อสาร ทาง
และการใช้ วิชาชีพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2
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รายวิชา

376-351 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปญ
ั ญา
ตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มคี รรภ์
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
4. วิชาฝึกงาน
376-261 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
376-362 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
376-461 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
376-462 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
376-463 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
376-464 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 7

1. คุณธรรมจริยธรรม

5. ทักษะ
6.
การ
ทักษะ
วิเคราะห์
การ
เชิงตัวเลข ปฏิบัติ
การสื่อสาร ทาง
และการใช้ วิชาชีพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2






















2. ความรู้

































































































































































3. ทักษะทางปัญญา





































































4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี (ภาคผนวก ญ)
1.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด (ภาคผนวก ฎ)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร
2.2 สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.3 คณะกรรมการประจาคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
2.4 นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านพื้นฐานวิชาชีพ
กายภาพบาบัดก่อนการขึ้นการฝึกปฏิบัติงานคลินิก 4
2.5 มีคณะกรรมการตรวจสอบจานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกของนักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด
2.6 มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานอาจารย์พิเศษทางคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภา
กายภาพบาบัด
2.7 มีคณะกรรมการประเมินการสอบระดับหลักสูตรก่อนจบการศึกษา
2.8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ญ)
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด (ภาคผนวก ฎ) และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.3 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1.1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
1.1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือเทียบเท่
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ
1.2.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรมแพทยศาสตรศึกษาพื้นฐานหรือเทียบเท่า
1.2.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและต้นแบบเชิงจริยธรรม
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัด การเรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐาน การสร้างครูมืออาชีพ การสอนที่เน้น active learning
2. มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งครอบคลุม
ทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
2.1.2 การพัฒนาระดับคณะ
1. สามารถวางแผน กาหนดวัตถุประสงค์ จัดการเรียนการสอน และประเมินผลการสอนได้
ถูกต้องและเชื่อถือได้ตามหลักการศึกษา
2. สามารถเลือกใช้เทคนิคการสอนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา
3. สามารถบริหารจัดการทางการศึกษา
4. มีจรรยาบรรณของความเป็นครู และเป็นต้นแบบแก่นักศึกษา
5. มีเจตคติ และความสามารถในการศึกษาต่อเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่ว มประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศ
2. มหาวิ ท ยาลั ย มี โ ครงการพั ฒ นาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก โดยการให้ ทุ น
สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่นาเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทา
วิจัย
2.2.2 การพัฒนาระดับคณะ
1. มีส่วนร่วมในงานวิจัยของหน่วย/ภาควิชา ที่ดาเนินการอยู่แล้ว
2. เริ่มงานวิจัยของตนเองในระดับที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญและความแพร่หลาย
3. มีผลงานเผยแพร่
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา
5. พัฒนาความชานาญในวิชาชีพ
6. ฝึกอบรมต่อกับผู้เชี่ยวชาญตามแผนงานของภาควิชา/คณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.3 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่พิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดในการผลิตบัณฑิต
1.4 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่จัดทา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
2.2.1 มีการสอนในระบบร่างกายมนุษย์ทั้งจากหุ่นและร่างกายมนุษย์จริงพร้อมสื่อที่มีประสิทธิภาพ
2.2.2 มีอาคารเรียนห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์โ สตที่พร้อมสาหรับการเรียนการสอน
ห้ อ งเรี ย นกลุ่ ม ย่ อ ย ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ รวมถึ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และสามารถปฏิ บั ติ ก ารสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
2.2.3 มีห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานและฝึกทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสมพร้อมอุปกรณ์ที่ได้
การรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด
2.2.4 มีห้องสมุดที่มีตาราหนังสือ วารสารที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาที่เป็น
หลั ก การพื้น ฐานทางกายภาพบ าบั ด และทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ดที่ ทั น สมั ย จ านวนเพี ย งพอ
สามารถสืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาต้องสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้น ได้
อย่างสะดวกและทุกโอกาส
2.2.5 มี แ หล่ ง ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ที่ เ ป็ น โรงพยาบาลหรื อ สถานบริ ก ารทาง
สาธารณสุข ซึ่งได้รับการประกันคุณภาพหรือมีระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีจานวนผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการเพียงพอต่อคุณภาพการฝึกงานของนักศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาวะของผู้ใช้บริการ
และคุณภาพการบริการ
2.2.6 มีร ะบบและมาตรการรั กษาความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์ และปูองกัน
อันตรายที่อาจเกิดระหว่างการฝึกปฏิ บัติงานของนักศึกษา ระหว่างเดินทางไปและกลับจากการฝึกงานใน
แหล่งฝึกปฏิบัติ
2.2.7 มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศสาหรับการค้นคว้าได้ที่หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ และ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
2.2.8 จัดให้มีเครื่องมือ และอุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัย และหลากหลาย
2.2.9 จัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษเป็นระยะ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
2.3.2 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตาราไปยังคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ
2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
2.3.4 จัดให้มีห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์วิจัยให้เพียงพอแก่นักศึกษา
2.3.5 มีห้องปฏิบัติการที่สามารถบริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนพร้อมอุปกรณ์ที่ปลอดภัยอย่าง
พอเพียง
2.3.6 มีวารสารวิชาการทางกายภาพบาบัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นปัจจุบันโดยมีการ
รับต่อเนื่อง หรือเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเต็ม) ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้น
ได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส
2.3.7 มีระบบเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจานวนมากที่เป็นปัจจุบัน และครอบคลุม
สาหรับสาขาวิชาชีพ จากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
2.3.8 กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพและการทางานเพื่อ
สังคมเป็นระยะ
2.3.9 มีห้องทางานพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการทางานของอาจารย์และบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 มีแผนจัดเตรียมความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4.3 มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจานวนเพียงพอ มีการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
และพร้อมใช้ตลอดเวลา
2.4.4 มีการประเมินคุณภาพ และปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้งแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคการศึกษา
2.4.5 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากร
การศึกษา ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.1.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขากายภาพบาบัดหรือสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบาบัดและมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
3.1.3 มีทักษะทางด้านการสื่อสาร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการประเมินศักยภาพอาจารย์พิเศษเป็นระยะหรือทุกครั้งที่มีการเรียนการ
สอน โดยให้คณาจารย์หรือนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน และคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษที่สอนภาคปฏิบัติต้องไม่
ต่ากว่าเกณฑ์ที่สภากายภาพบาบัดกาหนด

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านการศึกษา
5.1.2 ให้ความเห็นชอบในกิจกรรมต่างๆ
5.1.3 เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษา
5.1.4 เสริมสร้างให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและการดารงตนในสังคมที่ถูกต้องเหมาะสม
5.1.5 มีระบบการให้คาปรึกษาและข้อมูลทางวิชาการผ่านทางระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
5.1.6 มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการทากิจกรรมของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
5.2.1 นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล
5.2.2 จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา

6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปี
6.2 มีการสารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชากายภาพบาบัด
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิด
หลักสูตรให้ครบทุกวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ผลการดาเนิ นการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
1.1.2 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา
1.1.3 ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคาถามในชั้น
เรียน
1.1.5 ดาเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอนและนาผลการศึกษาไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์การ
สอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
1.2.2 สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน
1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะ กลยุทธ์การสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปี โดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ
2.2 ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิต
2.3 ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
2.4 ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินจากภายนอก

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และจัดทารายงานการประเมินผล
หลักสูตร
4.2 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวิเคราะห์
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
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311-201 บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
4(3-2-7)
(Introduction to Basic Sciences for Physical Therapy)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อเยื่อหลักของร่างกาย เซลล์ และเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ระบบเมม
เบรน เคมีไฟฟูาในเซลล์และเนื้อเยื่อ ชีวโมเลกุล การรักษาภาวะธารงดุลของร่างกาย การแบ่งเซลล์ การ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ โภชนาการและระบบย่อยอาหาร ฮอร์โมน
และระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จุลชีพและการติดเชื้อ การติดต่อ การปูองกัน การ
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวของเซลล์และเนื้อเยื่อเมื่อร่างกายได้รับภยันตรายชนิดต่างๆ กระบวนการอักเสบ
การซ่อมแซม การบาดเจ็บ รวมถึงหลักทั่วไปทางเภสัชวิทยา
Fundamentals of human major tissues, cells and metabolism, the membrane
system, electrochemistry of cells and tissues, biomolecules and the body's homeostasis,
cell division, transfer of genetic information, the reproductive system, the urinary system,
nutrition and the digestive system, hormones and the endocrine system, the body's
immune system, microorganisms and infection, transmission of disease and prevention,
respones and development of cells and tissues after injury, inflammation and the body
repair system, principles of pharmacology
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในรยางค์ส่วนบน
2(1-3-2)
(Integrated Musculoskeletal System: Upper Extremity)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: ชนิดของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่วนประกอบและหน้าที่ของกระดูกอ่อนผิวข้อและน้าไขข้อ
โครงสร้างส่วนประกอบและการทางานของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในรยางค์ส่วนบน พยาธิสภาพที่พบ
บ่อย การตอบสนองและการปรับตัวของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เภสัชวิทยาของยาต้านการอักเสบ ยา
คลายกล้ามเนื้อ การเชื่อมโยงทางคลินิกในกายภาพบาบัด
Type of muscles, bones and joints; composition and function of articular
cartilage and synovial fluid; structure and function of muscles, bones and upper
extremities; common pathology, response and adaptation of muscles, bones and joints;
pharmacology of anti-inflammatory drugs and muscle relaxants; clinical correlation in
physical therapy
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในรยางค์ส่วนล่าง
2(1-3-2)
(Integrated Musculoskeletal System: Lower Extremity)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: การสร้างและการเจริญของกระดูกและข้อ โครงสร้างส่วนประกอบและการทางานของกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อในรยางค์ส่วนล่าง การบาดเจ็บและกระบวนการซ่อมแซมของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
วิธีการทางกายภาพบาบัดที่เกี่ยวข้อง
Formation and development of bones and joints of the lower extremity;
structure and function of lower limb muscles; injuey and healing of muscles, bones and
joints; relevant of physical therapeutics
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311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่วนศีรษะ คอและลาตัว

2(1-3-2)

(Integrated Musculoskeletal System: Head Neck and Trunk)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: โครงสร้าง ส่วนประกอบและการทางานของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในส่วนของศีรษะ คอและ
ลาตัว พยาธิสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในส่วนของศีรษะ คอและหลังที่พบบ่อย การเชื่อมโยง
ทางคลินิกในกายภาพบาบัด
Structure, composition and functions of muscles, bones and joints of the head,
neck and trunk; common pathophysiology of muscles, bones and joints of the head, neck
and trunk; clinical correlation in physical therapy
311-205 บูรณาการระบบหายใจ

2(1-2-3)

(Integrated Respiratory System)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: มหกายวิภาคของปอดและท่อทางเดินหายใจ โครงสร้างและการทางานของเยื่อบุทางเดินหายใจ
การสร้างและการเจริญเติบโตของอวัยวะในระบบหายใจ โครงสร้างและการทางานปกติของการหายใจ
กลไกและการควบคุมการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและปอด พยาธิ
สภาพของระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย เภสัชวิทยาของยาในระบบหายใจ ลักษณะสาคัญทางคลินิกที่
เกี่ยวข้องกับกายภาพบาบัด
Gross anatomy of lung and bronchial tree; structures and functions of the
respiratory epithelium; development of the respiratory system; structures and functions of
normal respiratory system; mechanism and control of the respiration and the gas
exchange; pulmonary circulation through the heart and lung; common pathology of the
respiratory systems; pharmacology of drugs for the respiratory systems; clinical correlation
relevant in physical therapy
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ หลอดเลือด
3(2-2-5)
(Integrated Cardiovascular System)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: มหกายวิภาคของทรวงอก โครงสร้างและการทางานปกติของระบบหัวใจ หลอดเลือด การ
ไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและหลอดเลือด การสร้างและการเจริญเติบโตของอวัยวะในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบนาคลื่นไฟฟูาของหัวใจ โครงสร้างและการทางานของระบบหลอดเลือดและน้าเหลือง
พยาธิสภาพของระบบหัวใจ และหลอดเลือด ที่พบบ่อย เภสัชวิทยาของยาในระบบหัวใจ และหลอดเลือด
ลักษณะสาคัญทางคลินิกสาหรับกายภาพบาบัด
Gross anatomy of the thorax; structures and functions of the normal
cardiovascular system; circulation through the heart and blood vessels; formation and
development of the heart and blood vessels; cardiac conductive system; structures and
functions of vascular and lymphatic system; common pathology of the cardiovascular
system; pharmacology for the cardiovascular systems; clinical correlation relevant in
physical therapy
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311-207 บูรณาการระบบประสาท 1

2(1-3-2)

(Integrated Neurological System I)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: โครงสร้าง ส่วนประกอบ และการทางานของสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทส่วนปลาย เยื่อหุ้ม
สมอง น้าเลี้ยงสมองและไขสันหลัง หลอดเลือดสมอง ความดันในกะโหลกศีรษะ พยาธิสรีรวิทยา อาการและ
อาการแสดงของโรคทางสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทส่วนปลายที่พบบ่อย ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เภสัชวิทยาของยาในระบบประสาท
Structure, composition and function of the brain, spinal cord, peripheral
nerves,meninges, cerebrospinal fluid, blood supply of the brain, intracranial pressure;
pathophysiology, common signs and symptoms of the brain, spinal cord, peripheral
nervesdiseases, and risk of related diseases; pharmacology of drugs used in nervous
system
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2

2(1-3-2)

(Integrated Neurological System II)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: การสร้างและการเจริญเติบโตของระบบประสาท โครงสร้างและการทางานของเซลล์ประสาท
วงจรการควบคุมการตอบสนองต่อการรับรู้ของร่างกายมนุษย์ ระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบประสาท
ยนต์ ระบบประสาทอัตโนมัติ วงจรรีเฟล็กซ์ ไขสันหลังและระบบประสาทส่วนปลาย การบาดเจ็บของสมอง
การปรับตัวของเซลล์ประสาทและการฟื้นสภาพของสมอง เภสัชวิทยาของยาระงับปวด การเชื่อมโยงทาง
คลินิกในกายภาพบาบัด
Formation and development of the nervous system; structure and function of
neurons; control pathways responsible for human body perception; sensory nervous
system; motor nervous system; autonomic nervous system; neuronal reflexes; spinal cord
and peripheral nervous system; brain injuries; adaptation of neurons and brain recovery;
pharmacology of analgesic drugs; relevant physical therapeutics clinical correlation in
physical therapy
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
(Science Technology and Society)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การปูองกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and
environment; impacts of science and technology on health, environment and society;
science andtechnology in social development; preventing and solving social problems
arisen from science and technology impact
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324-104 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Chemistry)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: บทนา ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อุณหพลศาสตร์
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟูา เคมีนิวเคลียร์
Introduction; stoichiometry; atomic structure and periodic table; chemical
bonding; solutions; thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base;
electrochemistry; nuclear chemistry
332-129 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
(Life Science Physics)
การวัดและความผิดพลาด การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟูา กราฟและสมการ สมบัติยืดหยุ่น
ของสาร โมเมนต์ความเฉื่อย การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟูา การใช้ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟูากระแสสลับ
เสียงและการได้ยืน ความหนืดของของเหลว เครื่องนับรังสี
Measurement and uncertainty, electronics devices and multimeter, graph and
equation, elastic properties of materials, moment of inertia, electromagnetic induction,
oscilloscope, ac circuits, sound and hearing, viscosity of liquid, radiation counter
347-201 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Statistics in Daily Life)
เปิดโลกสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด ความผันแปร การทาข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การพินิจ
เคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น โลกของการแจกแจงปรกติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานของ
ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกประเภท กรณีศึกษาการนาสถิติไปใช้ในชีวิตประจาวัน การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
Speaking of Statistics; data and measurement; variation; turning data to
information; exploratory data analysis; probability; a normal world; estimation and
hypothesis testing for population means; categorical data applications; use of statistical
software
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
3(2-2-5)
(Computer and Applications)
ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์และหลักการทางานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล การประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับการใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
Historical development of computer technology; computer system types;
computer organization and functions; secondary storage devices and media; data
representation; data processing and computer software; current microcomputer usages;
studies of application development programs that are relevant to students major
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376-101 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2(1-2-3)
(Problem-Based Learning)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: จิตวิทยาและหลักการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เป็น
กลุ่มเทคนิคการประชุมและการระดมสมอง จิตปัญญาศึกษา หลักและวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ แผนที่
ความคิด การอ่าน การฟัง การเขียน การใช้ห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับการบันทึก จัดทาฐานข้อมูล และนาเสนอ การศึกษาและฝึกปฏิบัติการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Psychology and learning principles; learning styles, self learning skills, group
learning; brainstorming and techniques for meetings; contemplative study; principles and
methods of thinking, mind mapping; reading, listening and writing skills; use of library and
information technology; use of computer programs for data recording, data management
and presentations; study and practice of problem- based learning; seminar of case studies
and knowledge sharing with professional ethics and morality
376-201 ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
2(1-2-3)
(Basic Biomechanics)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: ความหมายของศัพท์ในชีวกลศาสตร์ หลักการพื้นฐานการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ชีวกลศาสตร์
พื้นฐานของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ชนิด องค์ประกอบ ของแรงกระทาในร่างกายมนุษย์ การวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์โดยใช้หลักการของแรงและชีวกลศาสตร์พื้นฐาน ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและทางานเป็นทีมเพื่อการสัมมนาค้นคว้า ประยุกต์ความรู้ทางกายภาพบาบัดเพื่อการ
ปฏิบัติด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Biomechanics terminology; basic principles of human movement; basic
biomechanics of muscles, bones and joints; types and compositions of force executed on
the human body; human movement analysis with applications of force and basic
biomechanics knowledge; practice, knowledge sharing, use of information technology and
teamwork in seminar; knowledge applications to practice in physical therapy with
professional ethics and morality
376-111 บทนากายภาพบาบัด
2(1-2-3)
(Introduction to Physical Therapy)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: ประวัติ ความหมายและวิวัฒนาการของวิชาชีพกายภาพบาบัด บทบาทนักกายภาพบาบัดใน
ระบบสุขภาพและทีมสหสาขาวิชาชีพ การประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด แนวคิดพื้นฐานของงานเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู กิจกรรมบาบัด กายอุปกรณ์ อรรถบาบัด และการบาบัดด้วยวิธีการอื่น ๆ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ขั้นมูลฐานในชุมชน หลักการพยาบาลเบื้องต้น หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ แนวคิดการดูแลรักษาผู้ปุวยแบบองค์
รวม สิทธิประโยชน์และสังคมสงเคราะห์ การดูงานและการสัมผัสชีวิตนักกายภาพบาบัด การวิเคราะห์
กรณีศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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History, meaning and development of physical therapy; role of the physical
therapist in the health care system and multidisciplinary healthteam; the physical therapy
profession; basic concepts of rehabilitation medicine; occupational therapy, prosthetics
and orthotics, speech therapy and other therapies; community based rehabilitation; basic
principles of nursing care; principles of cardiopulmonary resuscitation; principles of holistic
care; privileged and social welfare; observations and experiences of a physical therapist’s
life; case study analysis, seminar and knowledge sharing with professional ethics and
morality
376-211 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
2(1-2-3)
(Basic Physical Therapy Assessment)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: หลักการเบื้องต้นของการจาแนกภาวะสุขภาพของบุคคล ด้วยบัญชีสากลเพื่อการจาแนกการ
ทางาน ความพิการและสุขภาพ หลักการเบื้องต้นในการซักประวัติ ตรวจประเมินและการวินิจฉัยทาง
กายภาพบาบัด การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยง การตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผล การบันทึกรายงาน การ
คลาตาแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์พื้นผิวและการคลาการขยายตัวของทรวงอก การทดสอบกาลังกล้ามเนื้อ
พิสัยการเคลื่อนไหว การตรวจทางระบบประสาทพื้นฐาน ปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการตรวจ
ร่างกายเบื้องต้นตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Basic principles of personal health and condition classification according to
International Classification of Functioning, Disability and Health Model, basic principles in
history taking, physical therapy evaluation and diagnosis, clinical reasoning; screening risk
conditions; recording reports, palpation of surface anatomy landmarks and lung
expansion, manual muscle testing, range of motion, basic neurological assessment;
practice and knowledge sharing in basic physical examination skills following, the
standards of physical therapy practice with professional ethics and morality
376-212 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
2(1-3-2)
(Basic Skills in Physical Therapy)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: การยกและเคลื่อนย้ายผู้ปุวยการเลือกใช้และการฝึกใช้ และการดูแลรักษารถเข็นและ
เครื่องช่วยเดินต่างๆ หลักการเลือกใช้ วิธีการใช้ ประโยชน์ของกายอุปกรณ์ การพันผ้ายืด เทคโนโลยีการ
ช่วยเหลือสาหรับผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจหาสัญญาณ
ชีพ หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ การฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการเทคนิคพื้นฐานกายภาพบาบัด
โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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Activity of daily living assessment, instructing and practicing activities of daily
living, positioning; draping; patients lifting and transferring; principles of selections, uses
and advantages of prosthesis and orthosis; bandaging; assistive technology for patients
with movement disorders; basic principles of nursing care; examination of vital signs;
principles of cardiopulmonary resuscitation; practice, analysis, application and integration
of physical therapy techniques with clinical reasoning, and decision making process by,
considering personal and environmental factors following the standards of physical
therapy practices with professional ethics and morality
376-213 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2(1-2-3)
(Therapeutic Exercise I)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: หลักการและประเภทของการรักษาด้วยการออกกาลังกาย การออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพในคนปกติและผู้ปุวย การฝึกปฏิบัติการออกกาลังกายประเภทต่างๆ พื้นฐานชีวกลศาสตร์ของการ
ออกกาลังกาย เครื่องมือและอุปกรณ์การออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการแปลผล
เพื่อออกแบบการออกกาลังกาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกาลังกายโดยทางานเป็นทีม การวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้หลักการออกกาลังกายในกายภาพบาบัด อย่างมีจรรณยาบรรณวิชาชีพ
Principles and types of therapeutic exercise; exercises for health promotion in
normal people and patients; training in various types of exercise; introduction to the
biomechanics of exercise; exercise equipment; knowledge sharing in exercises with
teamwork; physical fitness tests and interpretations, to design exercise programs; analysis
and applications of exercise principles in physical therapy with professional ethics
376-214 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2(1-2-3)
(Therapeutic Exercise II)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: หลักการ วิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และผลทางสรีรวิทยาของการรักษาด้วยการออก
กาลังกายในน้าและเทคนิคการส่งเสริมการเคลื่อนไหวข้อต่อโดยการกระตุ้นผ่านตัวรับความรู้สึกของ
กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ การฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนรู้การออกกาลังกายโดยทางานเป็นทีม การ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้การออกกาลังกายในกายภาพบาบัด อย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
Principles, method, indication, contraindication, precaution, and physiological
effects of hydrotherapy and proprioceptive neuromuscular facilitation technique to
promote movement; practice and knowledge sharing in exercises with teamwork; analysis
and applications of exercise principles in physical therapy with professional ethics
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376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
3(1-4-4)
(Integrated Kinesiology in Physical Therapy)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: –
พื้นฐานกลศาสตร์การเคลื่อนไหว พลังงานของเซลล์ พลังงานและการหดตัวของกล้ามเนื้อ
จุดศูนย์ถ่วงและความสมดุลของร่างกาย ความมั่นคงและชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ การ
ทรงท่า การเดิน และการยศาสตร์ การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวใน
กายภาพบาบัด การสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Basic kinesiology; cell energy; energy and muscle contraction; center of gravity
and body equilibrium; stability and biomechanics of joint movement; posture, gait and
ergonomics; analysis and application of kinesiology in physical therapy; analysis and
application of kinesiology in physical therapy; seminar and knowledge sharing with
professional ethics and morality
376-311 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
1(1-0-2)
(Physiology of Exercise)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: –
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและเมตาบอลิสมของร่างกาย ความจาเฉพาะ การตอบสนอง
และการปรับตัวของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบการ
หายใจ ระบบควบคุมอุณหภูมิกาย ระบบต่อมไร้ท่อต่อการออกกาลังกายประเภทต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกกาลังกาย การทางานเป็นทีมด้วยความมีวินัยและ
รับผิดชอบ
Physiological and metabolism changes of body; specificity, responses and body
adaptation related with neuromuscular, cardiovascular, respiratory, body
thermoregulatory, metabolic systems to various types of exercise; knowledge sharing
about physiological responses to exercise; team work with discipline and responsibilities
376-312 ระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-2)
(Research Methodology)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: –
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและกระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การหาปัญหาการ
วิจัยเบื้องต้น การทบทวนวรรณกรรม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การสืบค้น ประเมินและเลือกใช้ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ หลักการอ่านและวิเคราะห์บทความวิจัย การออกแบบวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัย
สถิติพื้นฐานและนวัตกรรมทางกายภาพบาบัด โดยยึดจรรยาบรรณและจริยธรรมของนักวิจัย
Knowledge and understanding about principles, research methodology, research
questions, study designs, review literature and evidence-based practices; systematic
evaluation and selection of information; principles of reading and analysis of research
articles; research design and proposal writing; statistics and physical therapy innovations
based on ethics of researchers
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376-321 การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
2(1-2-3)
(Mobilization and Manipulation)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204
หลักการ วิธีการ การตรวจวิเคราะห ประเมิน และการรักษาด้วยการขยับและดัดดึงขอตอ การ
เลือกและการวางแผนในการขยับหรือดัดดึงขอตอของระยางค์ กระดูกสันหลังและเสนประสาทด้วยหัตถ
บาบัดหรืออุปกรณ ในผูปวยที่มีปญหาทางระบบกระดูก กลามเนื้อและข้อ ปฏิบัติการเคลื่อนไหวด้วยมือและ
เครื่องดึงตามมาตรฐานวิชาชีพ ประยุกต์และบูรณาการความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหากรณีศึกษาอย่างเป็น
เหตุเป็นผลทางคลินิก
Principles and methods of mobilization and manipulation; evaluation and
treatment with mobilization and manipulation techniques; vertebral, peripheral and nerve
mobilization in musculoskeletal patients; manual and mechanical mobilization, practice in
manual and mechanical mobilization with standards of physical therapy practice;
application and integration of professional knowledge to case study analysis with clinical
reasoning
376-322 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
2(1-2-3)
(Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204
ประวัติ รูปแบบ ความหมาย หลักการ วิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง และผลทาง
สรีรวิทยาของการนวดเพื่อการรักษา การผลักดันตัวยาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ การผลักดันตัวยาด้วย
กระแสไฟฟูา เลเซอร์เพื่อการรักษาและความงาม ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อการรักษา และการใช้เครื่องมือทาง
กายภาพบาบัดเพื่อการรักษาและความงาม วิเคราะห์ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิก
โดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการทางกายภาพบาบัด ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
History, characteristics, meaning, principles, methods, indication,
contraindication, precaution and physiological effects of therapeutic massage,
phonophoresis, iontophoresis and laser therapy for therapeutic and aesthetic conditions;
practice of manual massage and physical therapy agents for therapeutic and aesthetic
conditions; analysis with clinical reasoning processes by, considering personal and
environmental factors; knowledge application to physical therapy management following
the standards of physical therapy practice with professional ethics and morality
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376-323 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
2(1-2-3)
(Therapeutic Exercise III)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: –
หลักการของการออกกาลังกาย และความก้าวหน้าในการรักษาทางการแพทย์ปัจจุบันในผู้ปุวย
ภาวะต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกาลังกายในผู้ปุวยภาวะต่าง ๆ โดยทางานเป็นทีม
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
ประยุกต์ใช้การออกกาลังกายในการจัดการทางกายภาพบาบัด ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Principles of exercise and current trends in medical treatment of patients with
various conditions; practice and knowledge sharing in exercises of patients with various
conditions with teamwork; analysis with clinical reasoning processes by, considering
personal and environmental factors; application of exercise to physical therapy
management following the standards of physical therapy practice with professional ethics
and morality
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า
2(1-2-3)
(Electotherapy and Electrodiagnosis)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204
สรีรวิทยาพื้นฐานของการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟูา หลักการ วิธีการชีวฟิสิกส์ การตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางไฟฟูาของสภาพกล้ามเนื้อและเส้นประสาท การรักษาด้วยกระแสความถี่ต่าและ
ความถี่ปานกลางต่อการกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาททั้งในสภาวะปกติและผิดปกติ การรักษาด้วย
สัญญาณไฟฟูากล้ามเนื้อปูอนกลับ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวังในการนามาใช้ทางกายภาพบาบัด การ
เลือกใช้และการตรวจสอบเครื่องมือเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการความรู้ด้าน
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดย
คานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
Basic physiological effects of electrical muscle stimulation; principle, method,
biophysics of electrical muscle stimulation; evaluation and electrodiagnosis of muscle and
nerve condition; treatment using low and medium frequency currents to stimulate
muscles and nerves in normal and abnormal conditions; electromyography biofeedback;
indication, contraindication and precaution of electrical stimulation in physical therapy
treatment; Selection of instruments and solving their basic problems; practice, analysis,
application and integration of electrodiagnosis and electrotherapy knowledge with clinical
reasoning decision making processes by, considering personal and environmental factors
following the standards of physical therapy practice with professional ethics and morality
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376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
2(1-2-3)
(Thermotherapy and Cryotherapy)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 311-202, 311-203,11-204
สรีรวิทยาของการตอบสนองต่อความร้อนและความเย็น การส่งผ่านความร้อนและความเย็น
หลักการ วิธีการ ชีวฟิสิกส์ของการรักษาด้วยความร้อนความเย็น การรักษาด้วยคลื่นสั้น คลื่นไมโครเวฟ
คลื่นอัลตร้าซาวด์ แสงเลเซอร์ รังสีอินฟราเร็ด รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตและเครื่องมือไฟฟูาทางกายภาพบาบัดอื่น
ๆ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการเลือกวิธีการรักษาด้วยความร้อนและความเย็นให้เหมาะสมกับ พยาธิ
สภาพผู้ปุวย การเลือกใช้และการตรวจสอบเครื่องมือเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์และประยุกต์ และ
บูรณาการความรู้และทักษะเทคนิคการรักษาด้วยความร้อนและความเย็นโดยใช้กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Physiological response to heat and cold; the transmission of heat and cold;
biophysical of heat and cold; principles and methods of heat and cold therapy,
shortwave, microwave and ultrasound therapy, laser, infrared, ultra-violet and other
physical modalities; indications, contraindications and precautions of heat and cold
therapy; appropriate treatment and monitoring tools; practice, analysis, application and
integration of heat and cold therapy knowledge and techniques with clinical reasoning
decision making processes by, considering personal and environmental factors following
the standards of physical therapy practice with professional ethics and morality
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1
3(2-2-5)
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients I)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204
โรค ภาวะความผิดปกติ และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ และการบาดเจ็บ
ทางการกีฬาของรยางค์และลาตัวส่วนบนที่พบบ่อย พยาธิสภาพ และอาการวิทยาที่สาคัญ การตรวจพิเศษ
การประเมินผู้ปุวย การวางแผนการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ การพยากรณ์โรคและการปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อน หลักการ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังของการจัดการทาง
กายภาพบาบัด ในผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อของรยางค์และลาตัวส่วนบน การฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการเทคนิคกายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลทางคลินิกโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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Common musculoskeletal diseases, disorders and injuries in muscles, bones
and joints and sport injuries in the upper body; important pathogenesis and
symptomatology; special examinations, patient assessments, treatment planning and
health promotion; prognosis and prevention of disease complications; principles,
physiological effects, indications, contraindications and precautions of physical therapy
management in patients with musculoskeletal problems of the upper body; practice,
analysis, application and integration of physical therapy techniques with clinical reasoning
decision making processes by, considering personal and environmental factors following
the standards of physical therapy practice with professional ethics and morality
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 1
3(1-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients I)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 311-207, 311-208
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา อาการ อาการแสดง ของโรคหลอดเลือด
สมอง เนื้องอกสมอง การบาดเจ็บที่ศีรษะ หลักการตรวจประเมิน การวินิจฉัย ยาและการจัดการทาง
การแพทย์ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย การตรวจประเมินทางกายภาพบาบัด การวางแผน
การรักษา การพยากรณ์โรคและการปูองกันภาวะแทรกซ้อน ชนิดของเครื่องมือและเทคนิคทาง
กายภาพบาบัด ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง การเขียนรายงาน การวางแผนดูแล
ผู้ปุวยในระยะยาว การฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการเทคนิคกายภาพบาบัด โดยใช้
กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Knowledge and understanding about pathology, pathophysiology, sign and
symptoms of strokes, brain tumors, injuries of the head; principles of assessment,
Investigations, drugs and management of medication; results of laboratory and diagnostic
radiology; physical therapy assessment; treatment planning; prognosis and prevention of
complications; types of equipment and physical therapy techniques; physiological effects,
indications, contraindications and precautions; report writing; long term treatment
planning; preparing patients to return to their community; practice, analysis, application
and integration of physical therapy techniques with clinical reasoning decision making
processes by, considering personal and environmental factors following the standards of
physical therapy practice with professional ethics and morality
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376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ป่วยระบบหายใจ
3(1-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Respiratory Patients)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 311-205
พยาธิสรีรวิทยาของโรคหรือความผิดปกติในระบบหายใจที่พบบ่อย พยาธิวิทยา อาการวิทยา
และการตรวจพิเศษ การประเมินผู้ปุวยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ
การพยากรณ์โรคและการปูองกันภาวะแทรกซ้อน ชนิดของเครื่องมือและเทคนิคทางกายภาพบาบัด ผลทาง
สรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง การวางแผนดูแลผู้ปุวยในระยะยาว การเตรียมผู้ปุวยกลับสู่
สังคมการฝึกปฏิบัติเทคนิคทางกายภาพบาบัดระบบหายใจโดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลทางคลินิกโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Pathophysiology of diseases or disorders of the respiratory system; pathology,
symptomatology and special examinations, patient assessment in physical therapy,
treatment planning and health promotion; prognosis and prevention of disease
complications, types of instruments and physical therapy techniques; physiological
outcomes, indications, contraindications and precautions; long term treatment planning;
preparing patients to return to their community; practice physical therapy techniques in
the respiratory system with clinical reasoning decision making processes by, considering
personal and environmental factors following the standards of physical therapy practice
with professional ethics and morality
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2
3(2-2-5)
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients II)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204
โรค ภาวะความผิดปกติ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ และการบาดเจ็บทางการกีฬา
ของรยางค์และลาตัวส่วนล่างที่พบบ่อย พยาธิสภาพและอาการวิทยาที่สาคัญ การตรวจพิเศษ การประเมิน
ผู้ปุวยการวางแผนการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ การพยากรณ์โรคและการปูองกันภาวะแทรกซ้อน
หลักการ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังของการจัดการทางกายภาพบาบัด และ
กายภาพบาบัดทางการกีฬาการฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการเทคนิคกายภาพบาบัด โดยใช้
กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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Common musculoskeletal diseases, disorders and injuries in muscles, bones
and joints and sport injuries in the lower body; important pathogenesis and
symptomatology; special examinations, patient assessments, treatment planning and
health promotion; prognosis and prevention of disease complications; principles,
physiological effects, indications, contraindications and precautions of physical therapy
management and sport physical therapy of patients with musculoskeletal problems of
lower body; practice, analysis, application and integration of physical therapy techniques
with clinical reasoning decision making processes by, considering personal and
environmental factors following the standards of physical therapy practice with
professional ethics and morality
376-345 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 2
3(1-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients II)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 311-207, 311-208
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคหรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวกับ เซลล์ประสาทยนต์ ปลอกหุ้ม
เส้นประสาทไมอีลิน สมองน้อย ไขสันหลัง ระบบประสาทส่วนปลาย บริเวณเชื่อมต่อระหว่างประสาทสั่ง
การและกล้ามเนื้อและโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ การเสื่อมของระบบประสาท พยาธิสภาพและอาการวิทยา
หลักการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการจัดการทางการแพทย์ ประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการ เครื่องมือ
และเทคนิคทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรักษา การพยากรณ์โรคและการปูองกันภาวะแทรกซ้อน
การฝึกปฏิบัติเทคนิคกายภาพบาบัดระบบประสาท อรรถบาบัด กิจกรรมบาบัด โภชนาการ การวางแผน
ดูแลผู้ปุวยในระยะยาว การเตรียมผู้ปุวยกลับสู่สังคม การฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการ
เทคนิคกายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคานึงถึงปัจจัย
ส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Knowledge and understanding about diseases and disorders in the neurological
system; motor neurons, myelin, cerebellar, spinal cord, peripheral nerves, connections
between nerves and muscles and ordered a disease caused by infection and the
deterioration of the nervous system. important pathogenesis and symptomatology; special
investigations, patient assessment, treatment planning and health promotion; prognosis
and prevention of complications; principles, methods, equipment and techniques in
physical therapy; practice of physical therapy techniques in neurological patients;
nutrition; speech therapy and occupational therapy; long term treatment planning;
preparation of patients to return to their community; practice, analysis, application and
integration of physical therapy techniques with clinical reasoning decision making
processes by, considering personal and environmental factors following the standards of
physical therapy practice with professional ethics and morality
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376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
3(1-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Pediatric Patients)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาเด็ก หลักการ
ประเมินพัฒนาการ การเคลื่อนไหว และระบบประสาทในเด็ก โรคหรือความผิดปกติในพัฒนาการและระบบ
ประสาทระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและระบบทางเดินหายใจ หัวใจและการไหลเวียนเลือด ทารกที่มีความ
เสี่ยงขณะคลอดและหลังคลอด รวมทั้งความพิการตั้งแต่กาเนิดที่พบบ่อย พยาธิวิทยา อาการวิทยาและการ
ตรวจพิเศษ การประเมินผู้ปุวยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรักษา การพยากรณ์โรคและการปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อน ชนิดของเครื่องมือและเทคนิคทางกายภาพบาบัด ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อ
ควรระวัง การฝึกปฏิบัติเทคนิคทางกายภาพบาบัด การวางแผนดูแลผู้ปุวยในระยะยาว การเตรียมผู้ปุวย
กลับสู่สังคม การฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการเทคนิคกายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิด
และตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Knowledge and understanding about child’s growth and development, child’s
psychology; principles for evaluation of development, movement and child’s nervous
system, musculoskeletal system, chest condition in high risk; common diseases, and
disorders in development and the nervous system; pathology and symptomatology and
special examinations; patient assessments in pediatrics physical therapy, treatment
planning; prognosis and prevention of disease complications; types of instruments and
techniques in pediatric physical therapy; physiological outcomes, indications,
contraindications and precautions; physical therapy techniques in pediatric patients; long
term treatment planning; preparing patients to return to the community; practice,
analysis, application and integration of physical therapy techniques with clinical reasoning
decision making processes by, considering personal and environmental factors following
the standards of physical therapy practice with professional ethics and morality
376-347 บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจ และปอด
3(1-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Cardiopulmonary Patients)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 311-206, 376-343
พยาธิสรีรวิทยาของโรคหรือความผิดปกติในระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจในภาวะ
วิกฤต การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด อาการวิทยาและการตรวจพิเศษ การ
ประเมินผู้ปุวยในภาวะวิกฤตและผู้ปุวยก่อนและหลังการผ่าตัด การวางแผนการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ
การพยากรณ์โรคและการปูองกันภาวะ แทรกซ้อน ชนิดของเครื่องมือและเทคนิคทางกายภาพบาบัด ผลทาง
สรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง การฝึกปฏิบัติเทคนิคทางกายภาพบาบัดระบบหัวใจ หลอดเลือด
และการหายใจ การวางแผนดูแลผู้ปุวยในระยะยาว การเตรียมผู้ปุวยกลับสู่สังคม
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Pathophysiology of diseases or disorders in the emergency cardiopulmonary
system; physiological changes in surgical patients; symptomatology and special
examinations; assessment of critical patients as well as pre-and post-operative patients;
treatment planning and health promotion; prognosis and prevention of disease
complications; types of instruments and physical therapy techniques; physiological
outcomes, indications, contraindications and precautions; practice of physical therapy
techniques in cardiopulmonary patients; long term treatment planning; preparing patients
to return to society
376-351 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
3(1-4-4)
(Health Promotion and Community Health)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: ความรู้ความเข้าใจนิยามและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมิน
และตัวชี้วัดด้านสุขภาพ พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ระบาดวิทยา เครื่องมือปฏิบัติงานในชุมชน
ปฏิบัติการสารวจและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในชุมชน นโยบายสาธารณะ การเคลื่อนไหวทางสังคมและการ
สร้างพลังอานาจ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ การวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพในระดับปัจเจก
ครอบครัวและชุมชน หลักการเขียนและการบริหารจัดการโครงการ การจัดทาโครงการด้านสุขภาพโดยการ
ประยุกต์ความรู้และทักษะด้านกายภาพบาบัด ให้สอดคล้องกับบริบททางสุขภาพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Understanding of definitions and concepts related to health and health
promotion; assessment and health indicators; behavior and risk factors of health;
epidemiology; practical apparatus of physical therapy in the community; surveying and
analysis of health problems in the community; public policy; social movements and
empowerment; local wisdom in health care; health promotion planning at individual,
family and community levels; principles of management and documentation in project
planning; conducting health projects with the application of physical therapy related to
health context with professional ethics and morality
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
2(1-2-3)
(Competency in Physical Therapy Profession)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: มาตรฐาน จรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบ
บริการสุขภาพ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยาและพฤติกรรมการบริการ การพัฒนา
บุคลิกภาพและเชาว์อารมณ์จิตสานึกและเทคนิคการบริการ การทางานเป็นทีม การเป็นผู้นาด้านสุขภาพ
การพัฒนาและประกันคุณภาพ กิจกรรมคุณภาพ การจัดการความรู้ มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารทักษะ
ชีวิตและสังคม
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Standards, ethics and morality in the physical therapy profession; related laws;
health service system; management; health economics; psychology and service behavior;
development of personality and emotional intelligence; awareness and techniques of
service; team work or team building; health leadership; quality development and quality
assurance, quality activities, knowledge management; human relations and
communication; living and social skills
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
2(0-6-0)
(Project in Physical Therapy)
วิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 376-312
การตั้งคาถามหรือค้นหาปัญหาทางกายภาพบาบัด การประเมินคุณภาพของวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง การวางแผน การเขียนโครงร่างงานวิจัยหรือนวัตกรรม การดาเนินโครงงาน ประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางสถิติที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม การติดตามประเมินผล การรายงานและนาเสนอผลงานในที่ประชุม โดย
ยึดหลักจริยธรรมการวิจัย
Forming of research questions or searching physical therapy problems; studying
and evaluating related literatures; planning and writing a research proposal or innovation
project proposal in order to answer or solve a problem, apply statistical techniques as
appropriate, completing a project including follow-ups, evaluation, report and
presentation of the project with regard to ethical principles
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ
3(1-4-4)
สตรีและผู้มีครรภ์
(Integrated Physical Therapy and Eastern Wisdom in Elderly,
Women and Pregnant Persons)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: สรีรวิทยาของผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์ ความผิดปกติหรือพยาธิสภาพที่พบบ่อยอาการวิทยา
และการตรวจพิเศษจิตวิทยาในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์ การประเมินผู้ปุวยทางกายภาพบาบัด การ
วางแผนการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังและการปูองกันภาวะแทรกซ้อน
กายภาพบาบัดและการบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์
Physiology of geriatrics, women and pregnancy; common disorders or
pathogenesis; symptomatology and special examinations;psychology in geriatrics, women
and pregnancy; patient assessment in physical therapy, treatment planning and health
promotion; indications, contraindications and precautions; prognosis and prevention of
disease complications; physical therapy and integration of eastern wisdom in geriatrics,
women and pregnancy
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376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3(1-4-4)
(Community Physical Therapy)
วิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: ฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการสื่อสารในชุมชน ความรู้ความเข้าใจในโรคที่พบบ่อยในชุมชน
จิตวิทยาชุมชน ระบบบริการสุขภาพ หลักการยศาสตร์และฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บ
จากการทางานในชุมชน การปฏิบัติการด้านสุขภาพโดยองค์รวมร่วมกับทีมงานสาธารณสุขและอาสาสมัคร
ด้านสุขภาพในชุมชน ปฏิบัติการวิเคราะห์ วางแผน และทาโครงการด้านสุขภาพโดยประยุกต์ความรู้และ
ทักษะด้านกายภาพบาบัดในชุมชน โดยยึดหลักการปฏิบัติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
Practice of home visits and community communication; understanding of
common diseases in the community; community psychology; health care systems;
principles of ergonomics and practice of work-related risk assessment in the community;
holistic health practices by cooperating with public health officers and community health
volunteers; practice of analysis, planning and conducting a physical therapy project in a
community; practice of physical therapy in the community following the standards of
practice with professional ethics and morality
376-261 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: การปฏิบัติงานคลินิกทางกายภาพบาบัด การสังเกตการณ์ การสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียน
ผู้ปุวย การสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายอย่างง่าย และสรุปปัญหาในผู้ปุวยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและ
ข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ด้วยกระบวนการคิดและการตัดสินใจทางคลินิก
อย่างเป็นเหตุเป็นผล การแสวงหาความรู้ การบันทึกและรายงานผู้ปุวย การทางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากร
สุขภาพ การสื่อสารผู้ปุวยและญาติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Clinical practice in physical therapy; observation, searching for information from
medical records, interviews, basic physical examinations and problem listing in
musculoskeletal, neurological, respiratory and cardiovascular patients with thinking and
clinical decision making processes; knowledge acquisition; patient records and reports;
team work with multidisciplinary health personnel, communication with patients and
relatives with professional ethics and morality
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376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy II)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 376-261
การปฏิบัติงานคลินิกทางกายภาพบาบัด การสังเกตการณ์ การสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียน
ผู้ปุวย การสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ สรุปปัญหา และการจัดการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยที่มี
ปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และภาวะอื่น ๆ
ในเด็ก ด้วยกระบวนการคิดและการตัดสินใจทางคลินิกอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคล
และสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพกับความบกพร่องและการสูญเสียหน้าที่ การแสวงหา
ความรู้ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การบันทึกและรายงานผู้ปุวย การทางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากร
สุขภาพ การสื่อสารผู้ปุวยและญาติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Clinical practice in physical therapy; observation, searching for information from
medical record, interviews, physical examinations, analysis, problem listing and physical
therapy management in musculoskeletal, neurological, respiratory and cardiovascular
patients and other conditions in paediatric patients with thinking and clinical decision
making processes; concern of personal, environmental factors and relationships of
pathology ,impairment and disability; knowledge acquisition; evidence-based practice;
patient records and reports; team work with multidisciplinary health personnel;
communication with patients and relatives with professional ethics and morality
376-362 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy III)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 376-361
การปฏิบัติงานคลินิกทางกายภาพบาบัด การสังเกตการณ์ การสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียน
ผู้ปุวย การสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ สรุปปัญหา วางแผนการรักษาและการจัดการทาง
กายภาพบาบัดในผู้ปุวยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและ
หลอดเลือด และภาวะอื่นๆ ในเด็กที่ซับซ้อน ด้วยกระบวนการคิดและการตัดสินใจทางคลินิกอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพกับความบกพร่อง
และการสูญเสียหน้าที่ การแสวงหาความรู้ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การบันทึกและรายงานผู้ปุวย การ
ทางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรสุขภาพ การสื่อสารผู้ปุวยและญาติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
Clinical practice in physical therapy; observation, information searching from
medical record, interview, physical examination, analysis, problem listing, treatment
planning and physical therapy management in complicated musculoskeletal, neurological,
respiratory and cardiovascular patients and other conditions in paediatric patients with
thinking and clinical decision making process; concerning of personal, environmental
factors and relationship of pathology, impairment and disability; knowledge acquisition;
evidence-based practice; patient records and reports; team work with multidisciplinary
health personnel; communication for patients and relatives with professional ethics and
morality
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376-461 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
3(0-12-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy IV)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 376-362
เงื่อนไขรายวิชา นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ด้านพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด
การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานกายภาพบาบัดในผู้ปุวยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ภาวะอื่น ๆ ในเด็กที่ซับซ้อนมากขึ้น และกายภาพบาบัด
ชุมชน ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ ประยุกต์และบูรณาการความรู้ ด้วยกระบวนการ
คิดและการตัดสินใจทางคลินิกอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพกับความบกพร่องและการสูญเสียหน้าที่ การแสวงหาความรู้ การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ การบันทึก การเขียนรายงานผู้ปุวยและการนาเสนอ การศึกษาระบบและการ
บริหารงานทางกายภาพบาบัด การทางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรสุขภาพ
Study and clinical practice in physically more complicated musculoskeletal,
neurological, respiratory and cardiovascular patients, other conditions in paediatric
patients and community physical therapy with professional standards, ethics and morality;
application and integration of knowledge with thinking and clinical decision making
processes; concern of personal, environmental factors and relationships of pathology,
impairment and disability; knowledge acquisition; evidence-based practice; patient
records and reports; team work with multidisciplinary health personnel; communication
for patients and relatives with professional ethics and morality
376-462 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
3(0-12-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy V)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 376-461
การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานกายภาพบาบัดในผู้ปุวยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ภาวะอื่น ๆ ในเด็กที่ซับซ้อนมากขึ้น และกายภาพบาบัด
ชุมชน ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ เน้นประยุกต์และบูรณาการความรู้ ด้วย
กระบวนการคิดและการตัดสินใจทางคลินิกอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยคานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพกับความบกพร่องและการสูญเสียหน้าที่ การแสวงหาความรู้
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การบันทึก การเขียนรายงานผู้ปุวยและการนาเสนอกรณีศึกษา การศึกษา
ระบบและการบริหารงานทางกายภาพบาบัด การทางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรสุขภาพ
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Study and clinical practice in physically more complicated musculoskeletal,
neurological, respiratory and cardiovascular patients, other conditions in paediatric
patients and community physical therapy with professional standards, ethics and morality;
emphasis on the application and integration of knowledge with thinking and clinical
decision making processes; concern of personal, environmental factors and relationships
of pathology ,impairment and disability; knowledge acquisition; evidence-based practices;
patient records and reports; case study presentation; physical therapy administrative
systems; team work with multidisciplinary health personnel
376-463 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
4(0-16-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy VI)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 376-462
เงื่อนไขรายวิชา นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ด้านพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด
การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานกายภาพบาบัดในผู้ปุวยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ภาวะอื่น ๆ ในเด็กที่ซับซ้อนมากขึ้น และกายภาพบาบัด
ชุมชน ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ เน้นประยุกต์และบูรณาการความรู้ การจัดการทาง
กายภาพบาบัด ด้วยกระบวนการคิดและการตัดสินใจทางคลินิกอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยคานึงถึงปัจจัยส่วน
บุคคลและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ การแสวงหาความรู้ การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ การบันทึก การเขียนรายงานผู้ปุวยและการนาเสนอกรณีศึกษา การศึกษาระบบและ
การบริหารงานทางกายภาพบาบัด การทางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรสุขภาพ
Study and clinical practice in physically more complicated musculoskeletal,
neurological, respiratory and cardiovascular patients, other conditions in paediatric
patients and community physical therapy with professional standards, ethics and morality;
emphasis on the application and integration of knowledge with thinking and clinical
decision making processes; concern of personal, environmental factors and relationships
of pathology, impairment and disability for health promotion, prevention, treatment,
physical and rehabilitation; knowledge acquisition; evidence-based practices; patient
records and reports; case study presentation; physical therapy administrative systems;
team work with multidisciplinary health personnel
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376-464 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 7
4(0-16-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy VII)
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 376-463
การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานกายภาพบาบัดในสถานพยาบาลและสถาบันสุขภาพในส่วนกลาง
และภูมิภาค เน้นประยุกต์และบูรณาการความรู้ การจัดการทางกายภาพบาบัดภายใต้สภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย ด้วยกระบวนการคิดและการตัดสินใจทางคลินิกอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยคานึงถึงปัจจัยส่วน
บุคคลและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ การแสวงหาความรู้ การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ การบันทึก การเขียนรายงานผู้ปุวยและการนาเสนอกรณีศึกษา การศึกษาระบบและ
การบริหารงานทางกายภาพบาบัด การทางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรสุขภาพ ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ
และจริยธรรมวิชาชีพ
Study and clinical practice in physically more complicated musculoskeletal,
neurological, respiratory and cardiovascular patients, other conditions in paediatric
patients and community physical therapy with professional standards, ethics and morality;
emphasis on the application and integration of knowledge with thinking and clinical
decision making processes; concern of personal ,environmental factors and relationships
of pathology, impairment and disability for health promotion, prevention, treatment,
physical and rehabilitation; knowledge acquisition; evidence-based practice; patient
records and reports; case study presentation; physical therapy administrative systems;
team work with multidisciplinary health personnel
388-203 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
1(0-0-3)
(Co-Curricular Activities I)
การประเมินผล: สัญลักษณ์ G P F
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกสาธารณะ การทางานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง
สาขาวิชา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the
benefits of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public
mind; team working within and/or across disciplines under the supervision of advisors
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890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Fundamental English Listening and Speaking)
พัฒนาทักษะการฟังและพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจาวันการฟังเพื่อจับใจความสาคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่จาเป็นสาหรับการสื่อสาร
Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life;
listening for gist and details; grammar and language functions necessary for
communicative purposes
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental English Reading and Writing)
พัฒนาทักษะการอ่านเพิ่มพูนวงศัพท์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากบริบทของบทอ่านที่
หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ
Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture
through a variety of text types; developing short paragraph writing skills
895-132 ทักษะการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Communication Skills)
ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการค้นคว้าและการอ้างอิง วัจนภาษาและอวัจนภาษากับการสื่อสาร
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร มุ่งเน้นทักษะการพูดและการนาเสนอ
Information resources; searching methods and documentation, verbal and
nonverbal language in communication; Thai usage in communication focusing on speaking
and presentation skills
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
3(3-2-5)
(Wisdom of Living)
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
Thinking; life administration and management in accordance to changes in Thai
and global society; blending Thai way of life with multicultural way of life; public mind
and environmental conservation; living in the society happily based on morality; ethics
and sufficiency economy
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895-203 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ บุคลิกภาพ
สุขภาพจิตและการปรับตัว การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
Definition psychological methods; influential factors on human behavior;
biological and environmental factors; human development, motivation, emotion,
perception, intelligence, learning; personality; mental health and adjustment; application
of psychology in daily life
895-328 จริยศาสตร์แห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Living with Ethics)
ความหมายของจริยศาสตร์ จริยศาสตร์และศีลธรรม ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ จริยศาสตร์วิชาชีพจ
ริยศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม วิถีจริยะ วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ พฤติกรรมทางศีลธรรมผ่านกรณีศึกษา เพื่อสร้าง
แนวทางการคิดที่ถูกต้อง
Meaning of ethics, ethic and moral, ethical theory, professional code of ethics,
environmental ethics, ethical way living, critical analysis of human behavior through case
studies for right way of thinking
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ภาคผนวก
ข. ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
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ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล
ภาระงานสอน
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
(Integrated Musculoskeletal System: Lower Extremity)
376-101 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning)
376-201 ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Biomechanics)
376-111 บทนากายภาพบาบัด
(Introduction to Physical Therapy)
376-211 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
(Basic Physical Therapy Assessment)
376-212 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
(Basic skills in Physical Therapy)
376-213 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
(Therapeutic Exercise I)
376-214 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
(Therapeutic Exercise II)
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
(Integrated Kinesiology in Physical Therapy)
376-311 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
(Physiology of Exercise)
376-321 การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
(Mobilization and Manipulation)
376-322 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
(Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy)
376-323 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
((Therapeutic Exercise III)
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
(Electotherapy and Electrodiagnosis)
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
(Thermotherapy and Cryotherapy)
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients I)

2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients II)
376-261 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
(Clinical Practices in Physical Therapy II)
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
(Project in Physical Therapy)
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
(Community Physical Therapy)
2. อาจารย์ปรพร ศรีวรรณวิทย์
ภาระงานสอน
311-205 บูรณาการระบบหายใจ
(Integrated Respiratory System)
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
(Integrated Cardiovascular System)
376-101 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning)
376-111 บทนากายภาพบาบัด
(Introduction to Physical Therapy)
376-211 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
(Basic Physical Therapy Assessment)
376-212 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
(Basic skills in Physical Therapy)
376-214 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
(Therapeutic Exercise II)
376-311 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
(Physiology of Exercise)
376-322 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
(Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy)
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ
(Integrated Physical Therapy in Respiratory Patients)
376-347 บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
(Integrated Physical Therapy in Cardiopulmonary Patients)

3(2-2-5)
1(0-4-0)
1(0-4-0)
2(0-6-0)
3(1-4-4)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

79
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
2(1-2-3)
(Competency in Physical Therapy Profession)
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
2(0-6-0)
(Project in Physical Therapy)
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ
3(1-4-4)
สตรีและผู้มีครรภ์
(Integrated Physical Therapy and Eastern Wisdom in Elderly,
Women and Pregnant Persons)
376-261 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy II)
376-401 วิชาเลือกเสริมทักษะและประสบการณ์
3(1-4-4)
(Skill and Experience Learning Elective)
3. อาจารย์เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น
ภาระงานสอน
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1
(Integrated Neurological System I)
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
(Integrated Neurological System II)
376-101 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning)
376-111 บทนากายภาพบาบัด
(Introduction to Physical Therapy)
376-211 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
(Basic Physical Therapy Assessment)
376-212 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
(Basic skills in Physical Therapy)
376-214 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
(Therapeutic Exercise II)
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients I)
376-345 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients II)

2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
(Integrated Physical Therapy in Pediatric Patients)
376-351 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
(Health Promotion and Community Health)
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
(Project in Physical Therapy)
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
(Community Physical Therapy)
376-261 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
(Clinical Practices in Physical Therapy II)
4. อาจารย์นภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์
ภาระงานสอน
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
(Integrated Musculoskeletal System: Lower Extremity)
376-101 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning)
376-201 ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Biomechanics)
376-111 บทนากายภาพบาบัด
(Introduction to Physical Therapy)
376-211 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
(Basic Physical Therapy Assessment)
376-212 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
(Basic skills in Physical Therapy)
376-213 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
(Therapeutic Exercise I)
376-214 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
(Therapeutic Exercise II)
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
(Integrated Kinesiology in Physical Therapy)
376-311 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
(Physiology of Exercise)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(0-6-0)
3(1-4-4)
1(0-4-0)
1(0-4-0)

2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
1(1-0-2)
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376-321 การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
2(1-2-3)
(Mobilization and Manipulation)
376-322 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
2(1-2-3)
(Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy)
376-323 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
2(1-2-3)
((Therapeutic Exercise III)
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
2(1-2-3)
(Electotherapy and Electrodiagnosis)
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
2(1-2-3)
(Thermotherapy and Cryotherapy)
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1 3(2-2-5)
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients I)
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ
3(2-2-5)
กระดูกและข้อ 2
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients II)
376-261 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy II)
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
2(0-6-0)
(Project in Physical Therapy)
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3(1-4-4)
(Community Physical Therapy)
5. อาจารย์ทิพวรรณ แก้วมณี
ภาระงานสอน
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
(Integrated Musculoskeletal System: Lower Extremity)
376-101 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning)
376-201 ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Biomechanics)
376-111 บทนากายภาพบาบัด
(Introduction to Physical Therapy)
376-211 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
(Basic Physical Therapy Assessment)

2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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376-212 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
2(1-3-2)
(Basic skills in Physical Therapy)
376-213 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2(1-2-3)
(Therapeutic Exercise I)
376-214 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2(1-2-3)
(Therapeutic Exercise II)
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
3(1-4-4)
(Integrated Kinesiology in Physical Therapy)
376-311 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
1(1-0-2)
(Physiology of Exercise)
376-321 การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
2(1-2-3)
(Mobilization and Manipulation)
376-322 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
2(1-2-3)
(Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy)
376-323 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
2(1-2-3)
((Therapeutic Exercise III)
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
2(1-2-3)
(Electotherapy and Electrodiagnosis)
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
2(1-2-3)
(Thermotherapy and Cryotherapy)
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1 3(2-2-5)
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients I)
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2 3(2-2-5)
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients II)
376-261 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
376-351 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
3(1-4-4)
(Health Promotion and Community Health)
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy II)
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
2(0-6-0)
(Project in Physical Therapy)
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3(1-4-4)
(Community Physical Therapy)
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ภาคผนวก
ค. ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสูตร

84
สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดทา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1. ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์
คณะกายภาพบาบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
2. ผศ.ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์
คณะกายภาพบาบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
3. ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ข้อ 12.1.3 ควรเพิ่มเรื่องการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัย
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. รายวิชา 376-347 บูรณาการทาง
กายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ หลอดเลือด
และการหายใจ(Integrated Physical
Therapy in Cardiopulmonary Patients)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน
3. รายวิชา 376-412 โครงงานกายภาพบาบัด
(Project in Physical Therapy) ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน
4. รายวิชา 376-441 บูรณาการกายภาพบาบัด
และภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรี และผู้
มีครรภ์ (Integrated Physical Therapyand
Eastern Wisdom in Elderly, Women and
Pregnancy) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่
ตรงกัน
5. แผนการศึกษาปี 4 วิชา 376-401 วิชาเลือก
เสริมทักษะและประสบการณ์ เป็นวิชาเลือกเสรี
จึงไม่ควรระบุชื่อวิชานี้ในแผนการเรียนใน
หลักสูตร ควรระบุแค่ “วิชาเลือกเสรี” การระบุ
ในแผนการเรียนเท่ากับว่า นักศึกษาทุกคนต้อง
เรียน จึงไม่ใช่วิชาเลือกเสรี ถึงแม้ในทางปฏิบัติ
ถ้าจะเป็นการบังคับเลือกก็ให้เป็นการดาเนินการ
ภายในและวิชานี้ไม่มีอยู่ในคาอธิบายรายวิชา

แนวทางการปรับปรุง
ปรับการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยเป็น
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
หัวใจ และปอด
ปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยเป็น
โครงงานทางกายภาพบาบัด
ปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
เป็น Integrated Physical Therapy and
Eastern Wisdom in Elderly, Women and
Pregnant Persons
ปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้เป็นวิชาเลือกเสรี
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รายวิชา 376-261 การฝึกงานคลินิกทาง
กายภาพบาบัด 1 1(0-4-0) วิชานี้ ในคาอธิบาย
รายวิชา “การสรุปปัญหาในผู้ปุวยที่มีปัญหา
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบประสาท
ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด” หน้า 75
แล้วเรียนก่อนวิชา กายภาพบาบัดในระบบต่างๆ
ที่อยู่ ปี 3 ภาค 1
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวย
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวย
ระบบประสาท 1
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยการ
หายใจ จะครอบคลุมตามคาอธิบายรายวิชาได้
หรือไม่
7. หมวด 3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าควรเพิ่ม
ปัญหาอื่น เช่น การปรับตัวหรืออื่นๆที่ต้องการ
อาจารย์ดูแลเป็นพิเศษ

แนวทางการปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชาคงเดิม
เนื่องจากรายวิชานี้ จะเริ่มเรียนหลังจาก
นักศึกษาได้เรียนรายวิชา 376-211 การประเมิน
ทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน แล้ว รวมทั้งจะได้ฝึก
การสืบค้นข้อมูลเรื่องโรคที่ไม่ซับซ้อนทั้งระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบประสาท และ
ระบบหายใจจากประวัติของผู้ปุวย เพื่อฝึกการ
เชื่อมโยงโรคสิ่งที่ตรวจพบทางคลินิกเบื้องต้น
และความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภายใต้การดูแลของอาจารย์

ปรับตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
3. กลุ่มวิชาชีพ
4. วิชาฝึกงาน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

เกณฑ์ขั้นต่าของ
สกอ.
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 84

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

เกณฑ์ขั้นต่าของ หลักสูตรเดิม
สภา
ปี 2554
กายภาพบาบัด (หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30
32
12
14

ไม่น้อยกว่า 84

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

หลักสูตร
ปรับปรุง
ใหม่
(หน่วยกิต)
31
12
10

6

9

110
5
11

108
4
9

72
22
6
148

78
17
6
145
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
คงเดิม
พื้นฐาน
(Fundamental English Listening and
Speaking)
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
คงเดิม
พื้นฐาน
(Fundamental English Reading
and Writing)
และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอีก
คงเดิม
จานวน 6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
14 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
10 หน่วยกิต
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
640-101 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
ยกเลิกเนือ่ งจากจัดรายวิชาอื่นที่เหมาะสมทดแทนใน
(Healthy Body and Mind)
หมวดวิชาอื่น
388-201 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
(C0-Curricular Activities I)

1(0-0-3)

530-302 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั่วไป
(General Natural Resources
and Environment)
895-161 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(Exercise for Health)
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
(Wisdom of Living)
895-321 ปรัชญาจริยะ
(Ethical Philosophy)

3(3-0-2)

895-xxx พลศึกษา

1(x-y-z)

1(1-0-2)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

388-203 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
1(0-0-3)
(C0-Curricular Activities I)
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
(ปรับตามคณะแพทยศาสตร์ เจ้าของรายวิชา)
ยกเลิกเนื่องจาก
จากผลการประเมินของนักศึกษาพบว่าเนื้อหารายวิชา
ไม่สามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยตรง
ยกเลิกเนื่องจาก
ได้มีการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาของสาขาวิชาแล้ว
คงเดิม
ยกเลิกและให้เรียนรายวิชา
895-328 จริยศาสตร์แห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Living with Ethics)
เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
คงเดิม
895-132 ทักษะการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Communication Skills)
เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
6 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
9 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
3(3-0-6)
คงเดิม
และสังคม
(Science, Technology, and Society)
347-213 ชีวสถิติ
3(3-0-6)
ยกเลิกและให้ลงทะเบียนรายวิชา
(Biostatistics)
347-201 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Statistics in Daily Life)
345-101 และการประยุกต์
3(2-2-5)
(Computer and Applications)
เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มมีทักษะเพิ่มขึ้นในเรื่องคอมพิวเตอร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
110 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
5 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
4 หน่วยกิต
369-101 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
3(1-6-2)
ปิดรายวิชา
เป็นฐาน
(Problem Based Learning)
369-102 ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
2(1-2-3)
ปิดรายวิชา
(Basic Biomechanics)
เปิดรายวิชาใหม่ ดังนี้
376-101 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2(1-2-3)
(Problem-Based Learning)
376-201 ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
2(1-2-3)
(Basic Biomechanics)
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9 หน่วยกิต
324-104 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
คงเดิม
(Basic Chemistry)
332-129 ฟิสิกส์สาหรับพยาบาล
3(3-0-6)
332-129 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
(Physics for Nurses)
(Life Science Physics)
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
(ปรับตามคณะวิทยาศาสตร์ เจ้าของรายวิชา)
ยกเลิกเนื่องจากจัดรายวิชาอื่นที่เหมาะสมทดแทนใน
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
หมวดวิชาอื่น
(General Mathematics I)
ยกเลิกเนื่องจากยกเลิกเนื่องจากได้มีการบูรณาการ
640-201 ภูมิปัญญาตะวันออกและ 2(1-2-3)
เนื้อหาในรายวิชาของสาขาวิชาแล้ว
การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน
(Eastern Wisdom and
Complementary Care)
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2.3 กลุ่มวิชาชีพ
72 หน่วยกิต
311-201 บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4(3-3-6)
สาหรับกายภาพบาบัด
(Introduction to Basic Sciences
for Physical Therapy)

311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ 2(1-3-2)
กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
(Integrated Musculoskeletal
System: Upper Extremity)
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ 2(1-3-2)
กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
(Integrated Musculoskeletal
System: Lower Extremity)
311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ 2(1-3-2)
กระดูกและข้อ ส่วนศีรษะ คอและลาตัว
(Integrated Musculoskeletal System:
Head, neck and Trunk)
311-205 บูรณาการระบบหัวใจ
3(2-3-4)
หลอดเลือดและการหายใจ 1
(Integrated Cardiovascular and
Respiratory Systems I)
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ
2(1-3-2)
หลอดเลือดและการหายใจ 2
(Integrated Cardiovascular and
Respiratory System II)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
895-203 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพโดยตรงและสภา
กาหนดกาหนดให้มี
2.3 กลุ่มวิชาชีพ
78 หน่วยกิต
311-201 บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
4(3-2-7)
สาหรับกายภาพบาบัด
(Introduction to Basic
Sciences for Physical Therapy)
- ปรับจานวนหน่วยกิตในวงเล็บ
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
- ย้ายจากชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ไปเรียนใน
ชั้นปี 1 ภาคศึกษาที่ 2
(ปรับตามคณะวิทยาศาสตร์ เจ้าของรายวิชา)
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

311-205 บูรณาการระบบหายใจ
2(1-2-3)
(Integrated Respiratory System)
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา
- ปรับจานวนหน่วยกิต
(ปรับตามคณะวิทยาศาสตร์ เจ้าของรายวิชา)
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ
3(2-2-5)
และหลอดเลือด
(Integrated Cardiovascular System)
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา
- ปรับจานวนหน่วยกิต
(ปรับตามคณะวิทยาศาสตร์ เจ้าของรายวิชา)

92
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1 3(1-6-2)
(Integrated Neurological System I)
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2 3(1-6-2)
(Integrated Neurological System II)
369-251 บูรณาการวิทยาศาสตร์
3(1-6-2)
การออกกาลังกายสาหรับกายภาพบาบัด
(Integrated Exercise Sciences for
Physical Therapy)
369-252 บทนากายภาพบาบัด
3(1-6-2)
(Introduction to Physical Therapy)
369-253 บูรณาการวิทยาศาสตร์
3(1-6-2)
การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
(Integrated Kinesiology in Physical
Therapy)
369-351 การประเมินผู้ปุวยทาง
3(1-6-2)
กายภาพบาบัด
(Basic Assessment in Physical
Therapy)
369-352 การสร้างเสริมสุขภาพและ 3(1-4-4)
สุขภาพชุมชน
(Health Promotion and
Community Health)
369-361 บูรณาการเทคนิคกายภาพ 3(1-6-2)
บาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อ 1
(Integrated Physical Therapy
Techniques in Musculoskeletal
Patients I)
369-362 บูรณาการเทคนิคกายภาพ 4(2-6-4)
บาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อ 2
(Integrated Physical Therapy
Techniques in Musculoskeletal
Patients II)
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311-207 บูรณาการระบบประสาท 1 2(1-3-2)
(Integrated Neurological System I)
ปรับจานวนหน่วยกิต
(ปรับตามคณะวิทยาศาสตร์ เจ้าของรายวิชา)
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2 2(1-3-2)
(Integrated Neurological System II)
(ปรับตามคณะวิทยาศาสตร์ เจ้าของรายวิชา)
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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บูรณาการเทคนิคทาง
3(1-6-2)
กายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
หลอดเลือดและการหายใจ 1
(Integrated Physical Therapy
Techniques in Cardiopulmonary
Patients I)
บูรณาการเทคนิคทาง
4(2-6-4)
กายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
หลอดเลือดและการหายใจ 2
(Integrated Physical Therapy
Techniques in Cardiopulmonary
Patients II)
บูรณาการเทคนิคกายภาพ 3(1-6-2)
บาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
(Integrated Physical Therapy
Techniques in Neurological Patients I)
บูรณาการเทคนิคกายภาพ 4(2-6-4)
บาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
(Integrated Physical Therapy
Techniques in Neurological
Patients II)
บูรณาการเทคนิคกายภาพ 2(1-2-3)
บาบัดในเด็ก
(Integrated Physical Therapy
Techniques in Pediatric Patients)
บูรณาการเทคนิคทาง
2(1-2-3)
กายภาพบาบัดในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์
(Integrated Physical Therapy
Techniques in Elderly, Woman
and Pregnancy)
บูรณาการภูมิปัญญา
2(0-4-2)
ตะวันออกในกายภาพบาบัด
(Integrated Eastern Wisdom in
Physical Therapy)
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพ 3(2-3-4)
บาบัด
(Competency in Physical Therapy
Profession)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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369-467 โครงงานกายภาพบาบัด
3(0-9-0)
(Project in Physical Therapy)
369-468 กายภาพบาบัดชุมชน
3(1-4-4)
(Community Physical Therapy)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
376-111
376-211
376-212
376-213
376-214
376-241

376-311
376-312
376-321
376-322

376-323
376-331

เปิดรายวิชาใหม่ ดังต่อไปนี้
บทนากายภาพบาบัด
2(1-2-3)
(Introduction to Physical Therapy)
การประเมินทางกายภาพบาบัด 2(1-2-3)
พื้นฐาน
(Basic Physical Therapy Assessment)
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด 2(1-3-2)
(Basic skills in Physical Therapy)
การบาบัดด้วยการออก
2(1-2-3)
กาลังกาย 1
(Therapeutic Exercise I)
การบาบัดด้วยการออก
2(1-2-3)
กาลังกาย 2
(Therapeutic Exercise II)
บูรณาการวิทยาศาสตร์การ
3(1-4-4)
เคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
(Integrated Kinesiology in Physical
Therapy)
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย 1(1-0-2)
(Physiology of Exercise)
ระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-2)
(Research Methodology)
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-2-3)
(Mobilization and Manipulation)
การบาบัดด้วยการนวดและ 2(1-2-3)
กายภาพบาบัดกับความงาม
(Therapeutic Massage and Aesthetic
Therapy)
การบาบัดด้วยการออก
2(1-2-3)
กาลังกาย 3
(Therapeutic Exercise III)
การวินิจฉัยและการรักษา
2(1-2-3)
ด้วยไฟฟูา
(Electotherapy and Electrodiagnosis)
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376-332
376-341

376-342

376-343

376-344

376-345

376-346
376-347

376-351

376-411

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
การรักษาด้วยความร้อนและ 2(1-2-3)
ความเย็น
(Thermotherapy and Cryotherapy)
บูรณาการกายภาพบาบัด
3(2-2-5)
ในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อ 1
(Integrated Physical Therapy in
Musculoskeletal Patients I)
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวย 3(1-4-4)
ระบบประสาท 1
(Integrated Physical Therapy in
Neurological Patients I)
บูรณาการกายภาพบาบัด
3(1-4-4)
ในผู้ปุวยระบบหายใจ
(Integrated Physical Therapy in
Respiratory Patients)
บูรณาการกายภาพบาบัดใน 3(2-2-5)
ผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2
(Integrated Physical Therapy in
Musculoskeletal Patients II)
บูรณาการกายภาพบาบัดใน 3(1-4-4)
ผู้ปุวยระบบประสาท 2
(Integrated Physical Therapy in
Neurological Patients II)
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก 3(1-4-4)
(Integrated Physical Therapy in
Pediatric Patients)
บูรณาการทางกายภาพบาบัด 3(1-4-4)
ในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
(Integrated Physical Therapy in
Cardiopulmonary Patients)
การสร้างเสริมสุขภาพและ
3(1-4-4)
สุขภาพชุมชน
(Health Promotion and Community
Health)
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด 2(1-2-3)
(Competency in Physical Therapy
Profession)
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2.4 ฝึกงาน
22 หน่วยกิต
369-462 การฝึกงานคลินิกทาง
4(0-0-24)
กายภาพบาบัด 1
(Clinical Practices in Physical
Therapy I)
369-463 การฝึกงานคลินิกทาง
4(0-0-24)
กายภาพบาบัด 2
(Clinical Practices in Physical
Therapy II)
369-464 การฝึกงานคลินิกทาง
4(0-0-24)
กายภาพบาบัด 3
(Clinical Practices in Physical
Therapy III)
369-465 การฝึกงานคลินิกทาง
4(0-0-24)
กายภาพบาบัด 4
(Clinical Practices in Physical
Therapy IV)
369-466 การฝึกงานคลินิกทาง
6(0-0-36)
กายภาพบาบัด 5
(Clinical Practices in Physical
Therapy V)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด 2(0-6-0)
(Project in Physical Therapy)
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและ 3(1-4-4)
ภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ
สตรีและผู้มีครรภ์
(Integrated Physical Therapy and
Eastern Wisdom in Elderly,Women
and Pregnant Persons)
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3(1-4-4)
(Community Physical Therapy)
2.4 วิชาฝึกงาน
17 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

เปิดรายวิชาใหม่ ดังต่อไปนี้
376-261 การฝึกงานคลินิกทาง
1(0-4-0)
กายภาพบาบัด 1
(Clinical Practices in Physical
Therapy I)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
376-361 การฝึกงานคลินิกทาง
1(0-4-0)
กายภาพบาบัด 2
(Clinical Practices in Physical
Therapy II)
376-362 การฝึกงานคลินิกทาง
1(0-4-0)
กายภาพบาบัด 3
(Clinical Practices in Physical
Therapy III)
376-461 การฝึกงานคลินิกทาง
3(0-12-0)
กายภาพบาบัด 4
(Clinical Practices in Physical
Therapy IV)
376-462 การฝึกงานคลินิกทาง
3(0-12-0)
กายภาพบาบัด 5
(Clinical Practices in Physical
Therapy V)
376-463 การฝึกงานคลินิกทาง
4(0-16-0)
กายภาพบาบัด 6
(Clinical Practices in Physical
Therapy VI)
376-464 การฝึกงานคลินิกทาง
4(0-16-0)
กายภาพบาบัด 7
(Clinical Practices in Physical
Therapy VII)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนใน
- ชั้นปีที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือในมหาวิทยาลัยอื่นๆ สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 3 หน่วย
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือเลือกเรียนวิชาดังนี้ กิต
369-401 วิชาเลือกเสริมทักษะและ
3(0-6-3) - ชั้นปีที่ 4 จานวน 3 หน่วยกิต ในรายวิชา
376-401 เลือกเสริมประสบการณ์
ประสบการณ์
ซึ่งสามารถเลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ตามความสนใจ ไม่จาเป็นต้องเป็นสาขาวิชาทาง
กายภาพบาบัด
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ช. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาภาษา
รายละเอียด

การฟังและ
พูดภาษา
อังกฤษ
พื้นฐาน

การอ่านและ
เขียนภาษา
อังกฤษ
พื้นฐาน

การสนทนา
ภาษา
อังกฤษ 1

การแปล
เบื้องต้น

กิจกรรม ภูมิปัญญาใน
เสริม
การดาเนิน
หลักสูตร 1
ชีวติ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จริยศาสตร์
แห่งชีวิต

ทักษะ
การ
สื่อสาร

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และสังคม

คอมพิวเตอร์
และการ
ประยุกต์





ชีวสถิตใิ น
ชีวิต
ประจาวัน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์









1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์









1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์










2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.1.1 กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) และสรีรวิทยา (Physiology) ทั้งนี้ ต้องจัดให้มี
การเรียนการสอนด้วยวิธีการชาแหละร่างอาจารย์ใหญ่
2.1.2 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Neuroanatomy)
2.1.3 ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)
2.1.4 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว (Motor Control and Learning)
2.1.5 สรีรวิทยาของการออกกาลังกาย (Exercise Physiology)





   
 



กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 2

กลุ่ม
วิชา
แกน

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

รายละเอียด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 1

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
ระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
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2.1.6 พยาธิวิทยา (Pathology)
2.1.7 จุลชีววิทยา (Microbiology)
2.1.8 ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
2.1.9 จิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์ (Psychology or Psychiatry)
2.1.10 เภสัชวิทยาพื้นฐาน (Basic Pharmacology)
2.1.11 รังสีวินิจฉัยพื้นฐาน (Basic Diagnostic Radiology)
2.1.12 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Tests)
2.1.13 การช่วยฟื้นคืนชีพ (Resuscitation)
2.2 กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบาบัด

















กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 2

กลุ่ม
วิชา
แกน

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

รายละเอียด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 1

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
ระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
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2.2.1 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (HumanMovement Analysis)
2.2.2 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Reasoning Process)
2.2.3 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด (Physical Therapy
Evaluation and Diagnosis)
2.2.4 การวัดมุมการเคลื่อนไหวและการวัดกาลังกล้ามเนื้อ (Range of Motion
and MuscleTesting)
2.2.5 การรักษาด้วยการออกกาลังกาย (Therapeutic Exercise)
2.2.6 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ (Joint Mobilization and Manipulation)
2.2.7 การนวดเพื่อการรักษา (Therapeutic Massage)
2.2.8 การขยับเส้นประสาท (Nerve Mobilization)





 


 




 






      

      

กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 2

กลุ่ม
วิชา
แกน

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

รายละเอียด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 1

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
ระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
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2.2.9 การพันผ้ายืดและการพันเทป (Bandaging and Taping)
2.2.10 เทคนิคการเคลื่อนย้ายและการฝึกเดิน (Transfer Techniques and
Ambulation)
2.2.11 ธาราบาบัด (Hydrotherapy)
2.2.12 การรักษาด้วยความร้อนและเย็น (Therapeutic Heat and Cold)
2.2.13 การรักษาด้วยกระแสไฟฟูา (Electrotherapy)
2.2.14 การวินิจฉัยด้วยไฟฟูา (Electrodiagnosis)
2.2.15 การรักษาด้วยเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic Therapy)
2.2.16 การรักษาด้วยเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กาลังต่า (Low Power Laser
Therapy)

















กายภาพบาบัดชุมชน
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บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 2

กลุ่ม
วิชา
แกน

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

รายละเอียด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 1

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
ระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น

103

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ

2.2.17 การรักษาด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามกฎหมายวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
2.2.18 การใช้สัญญาณปูอนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback)
2.2.19 กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม และเครื่องช่วยการเคลื่อนไหว
(Prosthesis, Orthotics and Assistive Devices)
2.2.20 การปูองกันโรคหรือการบาดเจ็บ (Prevention of Disease or Trauma)
2.2.21 การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ (Health Promotion) รวมถึงการ
ดูแลสุขภาพและความงามด้วยวิธีการทางกายภาพบาบัดหรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์
กายภาพบาบัด
2.2.22 การยศาสตร์ (Ergonomics)






กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 2

กลุ่ม
วิชา
แกน

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

รายละเอียด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 1

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
ระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
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2.2.23 กายภาพบาบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ(MusculoskeletalPhysical
Therapy)
2.2.24 กายภาพบาบัดในระบบประสาท (Neurological Physical Therapy)
2.2.25 กายภาพบาบัดในระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ(Respiratoryand
Circulatory Physical Therapy)
2.2.26 กายภาพบาบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
เด็ก (Pediatric Physical Therapy)
2.2.27 กายภาพบาบัดผู้สูงอายุ (Geriatric Physical Therapy)
2.2.28 กายภาพบาบัดสุขภาพสตรี (Women’s Health Physical Therapy)
2.2.29 กายภาพบาบัดชุมชน (Community Physical Therapy)
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 2
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บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
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ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
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บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
ระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น

105

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ

 

  






2.2.30 กายภาพบาบัดทางการกีฬา (Sport Physical Therapy)
2.2.31 กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
2.3 กลุ่มวิชาความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ การจัดการและการบริหารงาน
เบื้องต้นของระบบการบริการด้านกายภาพบาบัด กฎหมายและจรรยาบรรณ
2.3.1 สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย (Well-being and Health
Problems in Thais)
2.3.2 ระบาดวิทยาพื้นฐาน (Basic Epidemiology)
2.3.3 ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย
(Health ServiceSystem and Accreditation in Thailand)


บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 2
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บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด

กลุ่ม
วิชา
แกน

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

รายละเอียด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 1

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
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บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
ระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
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2.3.4 เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น (Fundamental Health Economics)
2.3.5 หลักการบริหารงานเบื้องต้น (Fundamental Administration)
2.3.6 การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
2.3.7 การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบาบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ (Physical
TherapyClinic Management or Entrepreneurships)
2.3.8 หลักการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร (Interpersonal Relationship
and Communication)
2.3.9 การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ (Media Production for
Knowledge Sharing) เช่น แผ่นภาพสไลด์ แผ่นพับ และโปสเตอร์ เป็นต้น
2.3.10 กฎหมายวิชาชีพกายภาพบาบัด









 




กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 2

กลุ่ม
วิชา
แกน

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

รายละเอียด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 1

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
ระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
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2.3.11 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด (Physical
Therapy Act and Laws Associated to Practices)
2.3.12 กฎหมายสถานพยาบาล (Health Facility Act)
2.3.13 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics)
2.3.14 กฎหมายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Act)
2.3.15 คาประกาศสิทธิผู้ปุวย (Declaration of Patient’s Rights)
2.4 กลุ่มวิชาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
2.4.1 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
2.4.2 จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics)













กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 2

กลุ่ม
วิชา
แกน

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

รายละเอียด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 1

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
ระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
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2.4.3 การสืบค้น ประเมิน และเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Systematic
Searching, Appraisal and Selection of Information)
2.4.4 สถิติพื้นฐาน (Fundamental Statistics)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ที่มีเนื้อหาหรือสาระวิชาเกี่ยวกับความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
3.1 (ระบุ)
3.2 (ระบุ)



 

กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 2

กลุ่ม
วิชา
แกน

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

รายละเอียด

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ 1

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
ระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
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1. การวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์
(Human Movement
Analysis) (สภาฯกาหนด
10 ชั่วโมง)
2. กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจทางคลินิก
(Clinical Reasoning
14

3
4.5

5

4

กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

โครงงานกายภาพบาบัด

สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด

การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน

บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด

บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1

การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น

การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3

การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม

กลุ่ม
วิชา
แกน

การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง

รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจยั

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย

บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1

ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
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(ชม.)

19

11.5

Process) (สภาฯกาหนด
10 ชั่วโมง)
3. การตรวจประเมินและ
วินิจฉัยทางกายภาพบาบัด
(Physical Therapy
Evaluation
andDiagnosis)
(สภาฯ กาหนด 60 ชัว่ โมง)
45
5
2
18
4
22
16

กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

โครงงานกายภาพบาบัด

สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด

การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน

บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด

บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1

การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น

การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3

การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม

กลุ่ม
วิชา
แกน

การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง

รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจยั

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย

บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1

ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
รวม
จานวน
ชั่วโมง
(ชม.)

112

5. การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ
(Joint Mobilization and
Manipulation) (สภาฯ
กาหนด 45 ชัว่ โมง)
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2

45
45

45
45

กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

โครงงานกายภาพบาบัด

สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด

การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน

บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด

บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1

การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น

การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3

การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม

กลุ่ม
วิชา
แกน

การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง

รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจยั

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย

บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1

4. การรักษาด้วยการออก
กาลังกาย (Therapeutic
Exercise) (สภาฯ กาหนด
60 ชั่วโมง)
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
รวม
จานวน
ชั่วโมง
(ชม.)

135

45

6. เทคนิคการเคลื่อนย้าย
และการฝึกเดิน (Transfer
Techniques and
Ambulation)
(สภาฯ กาหนด 30 ชัว่ โมง)
7. การรักษาด้วยเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์กายภาพบาบัด
ตามกฎหมายวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
(สภาฯกาหนด 60 ชั่วโมง)
45

24
.5

45
2

กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

โครงงานกายภาพบาบัด

สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด

การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน

บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด

บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1

การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น

การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3

การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม

กลุ่ม
วิชา
แกน

การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง

รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจยั

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย

บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1

ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน

113

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
รวม
จานวน
ชั่วโมง
(ชม.)

26.5

90

8. กายภาพบาบัดในระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ
(Musculoskeletal
Physical Therapy) (สภาฯ
กาหนด 75 ชั่วโมง)
9. กายภาพบาบัดในระบบ
ประสาท (Neurological
Physical Therapy) (สภาฯ
กาหนด 75 ชั่วโมง)
60

75
60

75

กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

โครงงานกายภาพบาบัด

สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด

การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน

บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด

บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1

การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น

การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3

การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม

กลุ่ม
วิชา
แกน

การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง

รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจยั

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย

บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1

ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
รวม
จานวน
ชั่วโมง
(ชม.)

120

150

10. กายภาพบาบัดในระบบ
หายใจ หัวใจและปอด
(Respiratory and
Cardiopulmonary
PhysicalTherapy) (สภาฯ
กาหนด 75 ชัว่ โมง)
75
75

กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

โครงงานกายภาพบาบัด

สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด

การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน

บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด

บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1

การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น

การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3

การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม

กลุ่ม
วิชา
แกน

การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง

รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจยั

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย

บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1

ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
รวม
จานวน
ชั่วโมง
(ชม.)

150

11. กายภาพบาบัดทาง
พัฒนาการการเคลื่อนไหว
และภาวะอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
ในเด็ก (Pediatric
Physical Therapy) (สภาฯ
กาหนด 60 ชัว่ โมง)
12. การช่วยฟื้นคืนชีพ
(Resuscitation) (สภาฯ
กาหนด 3 ชั่วโมง)
4
5
75

กายภาพบาบัดชุมชน

บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มีครรภ์

โครงงานกายภาพบาบัด

สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด

การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน

บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหัวใจ และปอด

บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ2

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบหายใจ

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบประสาท 1

บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1

การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น

การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3

การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม

กลุ่ม
วิชา
แกน

การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง

รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจยั

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย

บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1

ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
รวม
จานวน
ชั่วโมง
(ชม.)

75

9
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ซ. รายการครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์กายภาพบาบัดและสถานที่จัดการเรียนการสอน

119
รายการครุภัณฑ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบาบัดตลอดจนเครื่องใช้อื่นๆ
ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

1

ชุดอุปกรณ์การออกกาลังกาย (Therapeutic
exercise equipment) ได้แก่ ชุดถุงทรายและ
ชุดดัมเบล (Dumbbell)
ชุดถังแช่พาราฟิน (Paraffin wax bath unit)
ชุดเครื่องแช่แผ่นเก็บความร้อน (Hydrocollator
unit)
ชุดเครื่องปูอนกลับทางชีวภาพจากกล้ามเนื้อ
(EMG Biofeedback unit)
ชุดเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กาลังต่า (Low power
laser unit)
ชุดเตียงหมุนตั้งให้ตรง (Tilt table)
ชุดเครื่องออกกาลังกายชนิดลู่วิ่ง (Treadmill)
ชุดจักรยานวัดงาน (Bicycle ergometer)
บาร์คู่ขนาน (Parallel bars)
ชุดโครงแขวนพยุงพร้อมชุดอุปกรณ์
(Suspension frame with equipment)
ชุดหุ่นตอแขนและตอขา (Stump model)
ชุดกายอุปกรณ์สาหรับกระดูกสันหลัง รยางค์
แขนและขา (Orthoses for spine, upper
limb and lower limb) ได้แก่ Taylor brace,
Knight’s Taylor brace, Jewett brace, Soft
collar, Hard collar, Philadelphia collar,
SOMI brace, Lumbosacral support, Knee
Orthosis, Knee Ankle Foot Orthosis,
Ankle Foot Orthosis, Shoulder support,
Elbow support, Wrist support, Ankle
support
ชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน
(Resuscitation set) ได้แก่ Ambu bag,
Canular, Face mask, Oxygen Tank หรือ
oxygen generator
ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
เครื่องและชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะ
ชุดโครงร่างกระดูกมนุษย์ทั้งร่าง

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16

มี
หมาย
มี
พร้อมใช้ ชารุด ไม่มี
เหตุ
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
24 คู่
24 คู่
2
1

2
1

-

1

1

-

1

1

-

2
1
3
1
1

2
1
1
1
1

2
-

1
1

1
1

-

1

1

-

1
1
2

1
1
1

1
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ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

17

ชุดเครื่องวัดสมรรถภาพปอด เช่น Spirometer
ที่สามารถวัด FEV1และ FVC ได้
ชุดเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
(Pulse oxymeter)
อุปกรณ์วัดแรงบีบมือ
เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพก
เครื่องให้ความดันเป็นระยะเพื่อเพิ่มการ
ไหลเวียนโลหิตและลดปวด
เครื่องช่วยพยุงผู้ปุวยเด็ก
NIF KIT Negative Gauge-120
ไมโครคอมพิวเตอร์
ตู้เหล็กล็อคเกอร์ 12 ประตู
แท่นพิมพ์ฝุาเท้าด้วยหมึกพิมพ์
กลองทอมบ้า
ชุดอุปกรณ์วัดอัตราเต้นของหัวใจ
บันไดสาหรับฝึกเด็ก
อุปกรณ์ประเมินและฝึกการรับรู้
อุปกรณ์ประเมินและฝึกการรับรู้ทางการมอง
ภาพ
ชุดวัดไขมันใต้ผิวหนัง
อุปกรณ์สาหรับวัดระดับความลาดเอียงของ
ร่างกาย
อุปกรณ์วัดระดับจุดสัมผัสและความยาวขา
ชุดอุปกรณ์สาหรับวัดองศาการเคลื่อนไหวของ
หลัง
ชุดอุปกรณ์สาหรับวัดองศาการเคลื่อนไหวของ
คอ
ชุดอุปกรณ์สาหรับตรวจประเมินความรู้สึก
อุปกรณ์วัดกาลังกล้ามเนื้องอและเหยียดนิ้วมือ
อุปกรณ์สาหรับวัดแนวกระดูกสันหลัง
เครื่องเล่นเกมส์
X-Box360
เครื่องพยุงในการทรงตัวเด็ก
อุปกรณ์ตรวจวัดการลงน้าหนัก

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

มี
หมาย
มี
พร้อมใช้ ชารุด ไม่มี
เหตุ
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
3
3
7

7

-

1
1
1

1
1
1

-

1
4
1
2
1
1
1
1
1
1

1
4
1
2
1
1
1
1
1
1

-

1
1

1
1

-

1
1

1
1

-

1

1

-

1
1
1
1

1
1
1
1

-

1
1

1
1

-
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มี
หมาย
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
มี
พร้อมใช้ ชารุด ไม่มี
เหตุ
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
43 อุปกรณ์วัดช่วงการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง
1
1
และรยางค์
44 อุปกรณ์วัดแรงในการทางานของกล้ามเนื้อ
1
1
45 อุปกรณ์บาบัดด้วยความเย็นพร้อมกับความดัน
1
1
46 จักรยานทดสอบสมรรถภาพจักรยานปั่นมือและ
1
1
เท้า Monark
47 อุปกรณ์ให้สัญญาณปูอนกลับด้วยความดัน
6
6
รายการครุภัณฑ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบาบัดตลอดจนเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งต้องมีอัตราส่วนจานวน
เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบาบัดตลอดจนเครื่องใช้อื่นๆ ต่อจานวนนักศึกษา
ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

1

เครื่องกาเนิดความร้อนลึกด้วย
คลื่นสั้น (Shortwave
diathermy machine)
เครื่องกาเนิดความร้อนลึกด้วย
คลื่นไมโคร (Microwave
diathermy machine)
เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อ
รักษา (Ultrasonic therapy
machine)
เครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟูา
(Electrical stimulator) ซึง่
สามารถผลิตกระแสไฟชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ได้แก่ กระแสไฟตรง
เพื่อรักษา (Galvanic current
therapy unit) กระแสไซนู
ซอยด์เพื่อรักษา (Sinusoidal
current therapy unit)
กระแสฟาราดิคเพื่อรักษา
(Faradic current therapy
unit) กระแสไดอะไดนามิคเพื่อ
รักษา (Diadynamic current

2
3
4

อัตราส่วนต่อ
มี
นักศึกษา
หมาย
ไม่มี
เหตุ
สภา
มี
พร้อมใช้ ชารุด
สถาบัน
กาหนด
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
1:7
1:7
2
2
1:7

1:7

1

1

-

1:3

1:3

3

2

1

1:3

1:3

10

7

3
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ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

5

therapy unit) กระแสกระตุ้น
ประสาทผ่านผิวหนัง
(Transcutaneous electrical
stimulation หรือ TENS unit)
กระแสอินเตอร์เฟอเรนท์เพื่อ
รักษา (Interference therapy
unit) กระแสไฟตรงศักดาสูง
(High Voltage Galvanic
therapy unit) กระแสไฟตรง
เป็นช่วงๆ (Interrupted
direct current หรือ IDC
therapy unit) กระแสแบบ
รัสเซีย (Russian current
unit)
เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟูา
(Electric traction machine)
เก้าอี้ล้อเข็น (Wheelchair)
อุปกรณ์ช่วยเดิน
(Ambulation aids)
เตียงสาหรับการรักษา
(Therapeutic beds)
อุปกรณ์วัดช่วงมุมการ
เคลื่อนไหว (Goniometer)
เครื่องวัดความดัน
(Sphygmomanometer)
หูฟัง (Stethoscope)
สายวัดความยาว(Tape
measure)

6
7
8
9
10
11
12

อัตราส่วนต่อ
มี
นักศึกษา
หมาย
ไม่มี
เหตุ
สภา
มี
พร้อมใช้ ชารุด
สถาบัน
กาหนด
(จานวน) (จานวน) (จานวน)

1:7

1:7

2

2

-

1:3
1:2

1:3
1:2

5
15

5
15

-

1:2

1:2

27

27

-

1:2

1:2

50

50

-

1:2

1:2

16

16

-

1:2
1:2

1:2
1:2

40
20

40
20

-
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
- ห้ อ งเรี ย นภาคบรรยาย ใช้ ห้ อ งเรี ย นที่ อ าคารแพทยศาสตร ศึ ก ษาราชนคริ น ทร์ หน่ ว ย
กายภาพบาบัด และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งทาให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
- ห้องปฏิบัติการกายภาพบาบัดขณะนี้มี ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ที่ อาคารบินหลา และกาลัง
ดาเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมที่ชั้น 2 ของอาคารแพทยศาสตร์ ซึ่งจะทาให้มีห้องปฏิบัติการทาง
กายภาพบาบัด จานวนทั้งหมด 3 ห้อง
- ห้องผู้บริหารสถาบันการศึกษาและสานักงานภาควิชา จะตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารแพทยศาสตร
ศึกษาราชนครินทร์
- ห้องผู้ สอน(ห้องพัก) ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ ซึ่งมีเพียงพอกับ
จานวนผู้สอน
- คณะแพทยศาสตร์ ไ ด้ จั ด ให้ มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ ซึ่ ง สามารถกระจาย สั ญ ญาณ
อินเตอร์เน็ต และพร้อมให้นักศึกษาใช้งานได้ภายในคณะแพทยศาสตร์
- มีพื้นที่ซึ่งจัดไว้สาหรับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรอย่างเพียงพอเหมาะสมที่ใต้
อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ และที่ตึกบินหลา
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ฌ. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
ทีส่ ะท้อน Active Learning

125
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning
ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning
ร้อยละของการสอน
ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ
แบบบรรยายของ
แบบอื่นๆ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการ
แบบ
แบบใช้ แบบเน้นทักษะ
หน่วยกิต
จัดการเรียนรู้ โครงงาน ปัญหา
กระบวน
ระบุ
การอภิปราย
เป็นฐาน
การคิด
จานวน
ระบุ
ระบุ
ค้
น
คว้
า
ในชั
น
้
ชั่วโมง ร้อยละ
การจัดการเรียนรู้
เรี
ย
น
บรรยาย

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/
หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(2-2-5)

30

70

890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)

45

85

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
388-203 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
895-132 ทักษะการสื่อสาร

1(0-0-3)
2(2-0-4)

30

70

5

895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
895-328 จริยศาสตร์แห่งชีวิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)

30
45

70
70

5
5

15

15

100
5

role play+
presentation
(12 ซม.)
(outside class)
External 12 ชม.
Reading
(outside class)

ระบุ
ร้อยละ

15

รวม
ร้อยละ
100

100

100

10

15

100
100

10
15

10
10

100
100
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ร้อยละของการสอน
ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ
แบบบรรยายของ
แบบอื่นๆ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการ
แบบ
แบบใช้ แบบเน้นทักษะ
หน่วยกิต
จั
ด
การเรี
ย
นรู
้
โครงงาน ปัญหา
กระบวน
ระบุ
การอภิ
ป
ราย
เป็นฐาน
การคิด
จานวน
ระบุ
ระบุ
ค้
น
คว้
า
ในชั
น
้
ชั่วโมง ร้อยละ
การจัดการเรียนรู้
เรียน
บรรยาย

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/
หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
347-201 สถิติในชีวิตประจาวัน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
376-101 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
376-201 ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
324-104 เคมีพื้นฐาน
332-129 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
895-203 จิตวิทยาทั่วไป
3. กลุ่มวิชาชีพ
311-201 บทนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับ
กายภาพบาบัด

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

45
30
24

70
40
40

10
5
5

2(1-2-3)

15

30

5

2(1-2-3)

15

30

5

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

45

100

45

70

15

45

70

4(3-2-7)

45

65

10
5

5
5
10

5
5
10

20

15

20

ระบุ
ร้อยละ

รวม
ร้อยละ
100

Lab
Lab

40
35

100
100
100

การฝึกปฏิบัติและ
การศึกษาดูงาน

30

100

45

100

5

10

100
100

15

5

10

100

5

5

5

Lab

20

100
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/
หน่วยกิต

ร้อยละของการสอน
ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ
แบบบรรยายของ
แบบอื่นๆ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการ
แบบ
แบบใช้ แบบเน้นทักษะ
หน่วยกิต
จั
ด
การเรี
ย
นรู
้
โครงงาน ปัญหา
กระบวน
ระบุ
การอภิ
ป
ราย
เป็นฐาน
การคิด
จานวน
ระบุ
ระบุ
ค้
น
คว้
า
ในชั
น
้
ชั่วโมง ร้อยละ
การจัดการเรียนรู้
เรียน
บรรยาย
15
50
Lab

311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และ
ข้อ ในรยางค์ส่วนบน

2(1-3-2)

311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและ
ข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง

2(1-3-2)

15

26.5

Flip
classroom 10

311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อกระดูกและ
ข้อ ส่วนศีรษะ คอและลาตัว
311-205 บูรณาการระบบหายใจ
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1

2(1-3-2)

13

40

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-3-2)

14
30
15

70
50
25

SDL (youtube)
10
10

311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
376-111 บทนากายภาพบาบัด

2(1-3-2)
2(1-2-3)

19
15

30
30

Case study
13.5
Painting
lower limb 5
10
10

10
5

Case study&
Clinical
Correlation14
10

ระบุ
ร้อยละ

รวม
ร้อยละ
100

50

100

Lab dissection

45

100

Cadaveric
Dissection
ให้ทารายงาน
Lab
Lab.
(36 ชม)

50

100

10
40
61

100
100
100

Lab
การฝึกปฏิบัติและ
การศึกษาดูงาน

50
65

100
100
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/
หน่วยกิต

376-211 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
376-212 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
376-213 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
376-214 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ในกายภาพบาบัด
376-311 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
376-312 ระเบียบวิธีวิจัย
376-321 การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง
376-322 การบาบัดด้วยการนวดและ
กายภาพบาบัดกับความงาม
376-323 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟูา
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1

2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)

ร้อยละของการสอน
ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ
แบบบรรยายของ
แบบอื่นๆ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการ
แบบ
แบบใช้ แบบเน้นทักษะ
หน่วยกิต
จั
ด
การเรี
ย
นรู
้
โครงงาน ปัญหา
กระบวน
ระบุ
การอภิ
ป
ราย
เป็นฐาน
การคิด
จานวน
ระบุ
ระบุ
ค้
น
คว้
า
ในชั
น
้
ชั่วโมง ร้อยละ
การจัดการเรียนรู้
เรียน
บรรยาย
14
25
25
5
การฝึกปฏิบัติ
15
30
10
5
การฝึกปฏิบัติ
15
30
20
การฝึกปฏิบัติ
15
30
20
การฝึกปฏิบัติ
15
30
20
การฝึกปฏิบัติ

1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

9.5
15
9.5
15

70
30
20
30

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

15
15
15
30

30
30
30
50

ระบุ
ร้อยละ
45
55
50
50
50

100
100
100
100
100

20
10

การฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติ

70
50
60

100
100
100
100

40
30
30
15

การฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติ

30
40
40
30

100
100
100
100

30
10

5

รวม
ร้อยละ
100
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/
หน่วยกิต

376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
ประสาท 1
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
หายใจ
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2
376-345 บูรณาการกายภาพบาบัดในผู้ปุวยระบบ
ประสาท 2
376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
376-347 บูรณาการทางกายภาพบาบัดในผู้ปุวย
ระบบหัวใจ และปอด
376-351 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปญ
ั ญา
ตะวันออกในผู้สูงอายุ สตรีและผู้มคี รรภ์
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน

3(1-4-4)

ร้อยละของการสอน
ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ
แบบบรรยายของ
แบบอื่นๆ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการ
แบบ
แบบใช้ แบบเน้นทักษะ
หน่วยกิต
จั
ด
การเรี
ย
นรู
้
โครงงาน ปัญหา
กระบวน
ระบุ
การอภิ
ป
ราย
เป็นฐาน
การคิด
จานวน
ระบุ
ระบุ
ค้
น
คว้
า
ในชั
น
้
ชั่วโมง ร้อยละ
การจัดการเรียนรู้
เรียน
บรรยาย
15
15
10
20
การฝึกปฏิบัติ

3(1-4-4)

15

20

3(2-2-5)

30

50

3(1-4-4)

15

15

3(1-4-4)
3(1-4-4)

15
15

3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(0-6-0)
3(1-4-4)

15
15
15

20

15

3(1-4-4)

15

20

10

ระบุ
ร้อยละ

รวม
ร้อยละ
100

55

100

15

การฝึกปฏิบัติ

65

100

10

การฝึกปฏิบัติ

35

100

20

20

การฝึกปฏิบัติ

45

100

20
20

20

10
20

การฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติ

50
60

100
100

20
30

5

การฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติ

60
70

การฝึกปฏิบัติ

60

100
100
100
100

การฝึกปฏิบัติ

50

100

5

15
100
5
20
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ร้อยละของการสอน
ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ
แบบบรรยายของ
แบบอื่นๆ
จานวนชั่วโมงตาม ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ
ประกอบการ
แบบ
แบบใช้ แบบเน้นทักษะ
หน่วยกิต
จั
ด
การเรี
ย
นรู
้
โครงงาน ปัญหา
กระบวน
ระบุ
การอภิ
ป
ราย
เป็นฐาน
การคิด
จานวน
ระบุ
ระบุ
ค้
น
คว้
า
ในชั
น
้
ชั่วโมง ร้อยละ
การจัดการเรียนรู้
เรียน
บรรยาย

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/
หน่วยกิต

วิชาฝึกงาน
376-261 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
376-362 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
376-461 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
376-462 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
376-463 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
376-464 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 7
หมวดวิชาเลือกเสรี
376-401 วิชาเลือกเสริมทักษะและประสบการณ์

ระบุ
ร้อยละ

รวม
ร้อยละ
100

1(0-4-0)
1(0-4-0)
1(0-4-0)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
4(0-16-0)
4(0-16-0)

การฝึกงานคลินิก
การฝึกงานคลินิก
การฝึกงานคลินิก
การฝึกงานคลินิก
การฝึกงานคลินิก
การฝึกงานคลินิก
การฝึกงานคลินิก

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

3(1-4-4)

การฝึกปฏิบัติ

100

100

หมายเหตุ รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนชัว่ โมงตามหน่วยกิต และ หลักสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายวิชาในหลักสูตร

131

ภาคผนวก
ญ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

ภาคผนวก
ฎ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. 2558

147

148

149

150

ภาคผนวก
ฏ. สาเนาหนังสือรับรองของสภาวิชาชีพ

151

152

ภาคผนวก
ฐ. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

153

154

155

ภาคผนวก
ฑ. ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด

156
8. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน

157

158

159

160

161
1. ผลการประเมินรายวิชาปีการศึกษา 2556

162
2. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต

163

