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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายภาพบาบัด
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Physical Therapy
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
ชื่อย่อ: วท.บ. (กายภาพบาบัด)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Physical Therapy)
ชื่อย่อ: B.Sc. (Physical Therapy)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสู ตร
144 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรปริ ญญาตรี ทางวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.1 การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.2 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.3 การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา
1 ปริ ญญา

2
6 สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563
 เริ่ มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
 การปรับปรุ งหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุ งมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558
 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้งที่ 26(4/2562)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุ มครั้งที่ 410(6/2562)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
 ได้รับการรับรองปริ ญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัด ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563
7 ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รจะได้รับการเผยแพร่ ว่าเป็ นหลักสู ต รที่มีคุ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. 2556 ในปี การศึกษา 2565
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักกายภาพบาบัด
- โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน
- คลินิกกายภาพบาบัด
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
- ทีมนักกีฬาประเภทต่างๆ
- ศูนย์บริ การสุขภาพต่างๆ
- ที่ปรึ กษาทางด้านสุขภาพในสถานประกอบการอื่นๆ
- นักกายภาพบาบัดอิสระ
2. นักวิจยั
3. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

3
9 ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลา
ดับ
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

1

3749900248692 อาจารย์

2

3930300481159 อาจารย์

3

1969900159705 อาจารย์

นางสาวไพลิน ทองดี

4

1909800424687 อาจารย์

นางสาวชัชวลัย สนธิกุล

5

1909800345159 อาจารย์

นางสาววนิดา แก้วมุณี

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

นางนภาภรณ์ ตั้ง อดุ ล ย์ ปริ ญญาเอก
รัตน์
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
นางเทอดขวัญ ปลู ก วงษ์ ปริ ญญาโท
ชื่น
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

ชื่อหลักสู ตรที่จบการศึกษา

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา

ปี ที่จบ เลขที่ใบ
การ ประกอบ
ศึกษา วิชาชีพ

วันหมดอายุ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร มห า
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กายภาพบาบัด
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กายภาพบาบัด
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ก.6805

24 พฤษภาคม 2565
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10 สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย
1. ภาควิชากายภาพบาบัด ชั้น 10 อาคารศรี เวชวัฒน์
- ห้องผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษาห้องพักอาจารย์ผสู ้ อน และสานักงานภาควิชา
- ห้องเรี ยนภาคบรรยาย จานวน 3 ห้อง
- ห้องปฏิบตั ิการทางกายภาพบาบัด จานวน 3 ห้อง
- ห้องสมุด
- ห้องประชุม
2. ห้องเรี ยนภาคบรรยาย ใช้อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนคริ นทร์ ห้องเรี ยนภาคบรรยาย
ห้อง PBL หน่วยกายภาพบาบัด และโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ซึ่งทาให้เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน
3. คณะแพทยศาสตร์ ได้จดั ให้มีระบบเครื อข่ายสารสนเทศ ซึ่งสามารถกระจาย สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต และพร้อมให้นกั ศึกษาใช้งานได้ภายในคณะแพทยศาสตร์
4. มีพ้ืน ที่ ไว้สาหรั บให้นัก ศึก ษาสามารถจัดกิ จกรรมนอกเหนื อหลัก สู ต รอย่างเพียงพอ
เหมาะสม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นอกจากนี้ ยังจัด การเรี ย นการสอนที่ หน่ ว ยงานอื่น คื อโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุ ขและกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลา องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลในเขตพื้นที่จงั หวัดสงขลา
11 สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กาหนดให้มี
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติเพื่อเตรี ยมความพร้ อมคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรั บ ตัว รองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงได้อ ย่า งเหมาะสมท่ า มกลางสถานการณ์ ข องโลกที่
เปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว และเชื่ อมโยงกันใกล้ชิด มากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันและช่วยให้สงั คมไทยสามารถ
ยืนหยัดอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงเกิดภูมิคุม้ กัน และมีการบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ ยืน ดังนั้นการพัฒนาและการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนจึงมีความสาคัญอย่างยิง่
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การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการเน้นองค์ความรู ้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเ้ รี ยน
เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่ งความเปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษาจึงจาเป็ นต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
สมรรถนะต่างๆที่จาเป็ น รวมถึงทักษะของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้ไปกับการเรี ยนรู ้สาระ
วิชาหลัก โดยต้องมีทกั ษะด้านการคิดอย่างมีวิจารญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่ วมมือ การ
ทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า ทักษะด้านการสื่ อสาร สารสนเทศ และรู ้เท่ าทันสื่ อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู ้
ดังนั้น การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนจึงควรเน้นการเรี ยนจากการค้นคว้าของผูเ้ รี ยนเอง
โดยผูส้ อนเป็ นผูช้ ่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมของการเรี ยนรู ้ และขยายโอกาสของการใช้ร ะบบการ
สื่อสารต่างๆมาประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โดยที่บริ บทภาคใต้เป็ นท้องถิ่นที่จะพบความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งมีท้ งั
สังคมของไทยพุทธและมุสลิม รวมทั้งการเตรี ยมตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีค วาม
เข้าใจในความต่างของวัฒ นธรรม ความเชื่ อและความศรั ทธาทางศาสนา จะน าไปสู่ การลดปั ญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะของคนในศตวรรษที่ 21 ในทุกด้านโดยเฉพาะ
ทัก ษะด้านชี วิตและอาชีพ ในเรื่ องสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม ทัก ษะการสื่ อสาร โดยสอดแทรกใน
เนื้อหาของการจัดการเรี ยนการสอน
สถานการณ์ ชายแดนใต้ มีผลกระทบต่ อการเข้า ถึงบริ ก ารสุ ข ภาพของคนในพื้น ที่ ซึ่ ง
ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ ซึ่งเป็ นกลุ่มประชากรที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างมาก
อีกทั้งมีสงั คม วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างจากพื้นที่อื่น การบูร
ณาการความรู ้เรื่ องศาสนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริ มสุ ขภาพ
และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยเฉพาะสาขาวิชากายภาพบาบัดแก่นักเรี ยนในพื้นที่ เพื่อให้กลับเข้าทางานในพื้นที่จึงมีความจาเป็ นเพื่อ
ตอบสนองการบริ การและการดูแลทางด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทุกช่วงอายุ
11.3 สถานการณ์ด้านปัญหาสุขภาพของประชาชน
การก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุของสังคมไทย รวมทั้งจานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยคาดว่า
อีกยี่สิบปี ข้างหน้าประเทศไทยจะมีผสู ้ ู งอายุถึงหนึ่ งในสี่ ของประชากร แบบแผนการเจ็บป่ วยและเสี ยชีวิต
เปลี่ยนจากโรคติ ด ต่ อมาเป็ นโรคไม่ติ ด ต่ อ สาเหตุ ข องการเจ็บป่ วยมาจากโรคพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม่
เหมาะสม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ มะเร็ ง ฯลฯ และมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้นซึ่งทาให้เกิด
ภาวะทุพพลภาพ และภาวะพึ่งพิงในการดารงชีวิต
นอกจากนี้ ปัญหาของความเจ็บป่ วยที่เป็ นสาเหตุการตายของคนในภาคใต้ 3 อันดับแรก คือ
โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบตั ิเหตุ และมะเร็ งทุกชนิด
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ดังนั้น การเน้นการบริ การสุขภาพแบบองค์รวมที่มีความต่อเนื่ องทั้งด้านการรักษา ส่งเสริ ม
ป้ องกัน ฟื้ นฟูและบริ การสุ ขภาพในชุมชน การเพิ่มและการกระจายของบุคลากรที่สามารถปฏิบตั ิงานใน
ชุมชนให้ทวั่ ถึงในระบบบริ การ จะช่วยกระตุน้ การส่งเสริ มสุขภาพ และลดปัญหาการเกิดโรคจากพฤติกรรม
ในอนาคต
11.4 สถานการณ์ด้านกาลังคนด้ านกายภาพบาบัด
จากการพัฒ นาการบริ การทางด้านสุ ข ภาพของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยพัฒนาระบบ
บริ การหลัก คือ การจัดเขตบริ การสุขภาพและการพัฒนาการสาธารณสุขในระดับอาเภอทัว่ ประเทศ ซึ่งดูแล
ในระดับตาบลลงไปถึงหมู่บา้ น ชุมชน ในลักษณะเครื อข่ายเพื่อลดการเจ็บป่ วยของประชาชน โดยที่ระบบ
บริ การสุขภาพนี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งพัฒนาระบบบริ การทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสู ง สร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายทั้งภายในจังหวัด
ภายในเขต และเป็ นเครื อข่ายระดับประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของบุคลากรทางสาธารณสุ ขที่
เพิ่มขึ้นรวมถึงนักกายภาพบาบัดเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว
ปัจจุบนั มีนกั กายภาพบาบัดที่ข้ ึนทะเบียนจากสภาวิชาชีพแล้ว จานวน 10,065 คน (ข้อมูล ณ
เดือนมีนาคม 2559) และพบว่ามีนกั กายภาพบาบัดที่ยงั คงปฏิบตั ิงานทางคลินิกในระบบสุขภาพทั้งในภาครัฐ
และเอกชน เป็ นจานวน 4,355 คน
จากการสารวจข้อมูลจานวนนักกายภาพบาบัดในภาคใต้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
พบว่ามีนกั กายภาพบาบัดที่ข้ นึ ทะเบียนกับสภากายภาพบาบัด จานวน 576 คน คิดเป็ นอัตราส่วนต่อประชากร
ในภาคใต้ 1 : 15,972 ทั้งนี้ เป็ นนักกายภาพบาบัดที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ในเขต 11 จานวน 269 คน
เขต 12 จานวน 274 และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 33 คน จะเห็นได้ว่าจานวนนักกายภาพบาบัดยัง
ขาดแคลนอยู่มาก เพื่อสนับสนุ น การส่ งเสริ ม ป้ องกัน รั ก ษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพประชากรทุกกลุ่มวัย
โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ และนโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในระดับปฐมภูมิ รวมทั้งการรักษา ฟื้ นฟู
สมรรถภาพโดยวิธีการทางกายภาพบาบัดในกลุ่มโรคที่เป็ นปั ญหาสาคัญด้านสาธารณสุ ขของประเทศใน
ระดับตติยภูมิ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ดังนั้น สถาบัน การศึก ษาทางกายภาพบาบัด ควรได้รั บการสนับ สนุ น ด้านการผลิ ต นัก
กายภาพบาบัดให้มากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการรับนักศึกษาให้สามารถกลับเข้าทางานยังภูมิลาเนาให้มาก
ขึ้น
12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ ข้ อ 11.2 ต่ อ การพัฒนาหลักสู ตร รวมถึง กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในครั้งนี้ และความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสู ตรที่เน้ นผลลัพธ์ การเรียนรู้
12.1.1 หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนเนื้อหาความรู ้ควรครอบคลุม
- ความรู ้ทางด้านกายภาพบาบัดและด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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- ความรู ้ทางด้านสาระวิชาหลัก ประกอบด้วย ภาษา ศิลปะ คณิ ตศาสตร์ การปกครองและ
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
- ความรู ้ที่จาเป็ นสาหรับวิถีการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ความรู ้เกี่ยวกับโลก ความรู ้
เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็ นผูป้ ระกอบการ ความรู ้ดา้ นการเป็ นพลเมืองดี ความรู ้ดา้ น
สุขภาพ ความรู ้ดา้ นสิ่งแวดล้อม
12.1.2 การสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก เพื่อเพิม่ พูนทักษะใน
การดารงชีวิต และการทางานภายใต้ความแตกต่างของศาสนา วัฒนธรรม สามารถปรับตัวให้ทนั กับกา ร
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตามบริ บทของพื้นที่ และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ซึ่งทักษะนี้ได้แก่
- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
- ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
- ทักษะด้านความร่ วมมือ การทางานเป็ นทีมและภาวะผูน้ า
- ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่อ
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ทักษะด้านชีวิตและอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้ ต้องมีการพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญคือ
ความยืด หยุ่น และการปรั บตัว การริ เริ่ มสร้ างสรรค์และเป็ นตัว ของตัว เอง ทัก ษะสังคมและสังคมข้า ม
วัฒนธรรม การเป็ นผูส้ ร้างหรื อผูผ้ ลิตและความรับผิดชอบที่เชื่อถือได้ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ
12.1.3 การจัดการเรี ยนการสอน
- การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น active learning
- บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาและจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เหมาะกับผูเ้ รี ยน
- สอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 ใน
เนื้อหาของรายวิชา
- พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมทันสมัย
- การบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการบริ การวิชาการการวิจยั และการทานุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กให้เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
12.1.4 การพัฒนาผูส้ อนในเรื่ องกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลที่เหมาะสม
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มีความสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
แพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่งมุ่งธารงปณิ ธานในการสร้างบัณฑิตกายภาพบาบัดที่มี
คุณภาพ มีความสามารถในการบูรณาการความรู ้ท้ งั ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องและข้ามศาสตร์ คานึ งถึงคุณธรรม
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จริ ยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ ใจถึงผลกระทบต่อผูร้ ับบริ การรวมทั้งมุ่งเน้นให้บริ การวิชาการที่เน้นการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสู่เครื อข่ายสากล
13 ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
จานวน 31 รายวิชา ได้แก่
1. มหาวิทยาลัย จานวน 2 รายวิชา คือ
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
2. คณะแพทยศาสตร์ จานวน 2 รายวิชา คือ
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
388-204 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
3. คณะศิลปศาสตร์ จานวน 13 รายวิชา คือ
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
890-022 การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
895-030 ว่ายน้ า
895-001 พลเมืองที่ดี
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
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4. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 12 รายวิชา คือ
311-103 บทนาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานสาหรับกายภาพบาบัด
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
324-108 เคมีพ้นื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
332-121 ฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
5. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จานวน 1 รายวิชา คือ
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
6. สถาบันสันติศึกษา จานวน 1 รายวิชา คือ
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่มี
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13.3

การบริหารจัดการ
1) คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกากับดูแลการบริ หารงานด้านการศึกษาให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
คณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการประจาคณะ

- ทีมบริ หารฝ่ ายต่างๆ ของคณะ
แพทยศาสตร์
- หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา
- ตัวแทนอาจารย์ประจาในคณะ

หน้ าที่

ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการศึกษา
- พิ จ ารณาหลัก สู ต รและรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับหลักสู ตรของคณะเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกาหนด
- พิ จ ารณาวางระเบี ย บและข้อ บัง คับ
ทางการศึ ก ษาของคณะ ที่ ไ ม่ ข ั ด ต่ อ
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง ส ภ า
มหาวิ ท ยาลัย รวมทั้ง วางระเบี ย บและ
ออกข้อบังคับอื่น ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
- วางแผนงานของคณะเกี่ยวกับการศึกษา
การวิจ ัย การให้บริ ก ารทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุ บารุ งและถ่ายทอด
คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปะและวัฒ นธรรมให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
- จั ด ก า ร สอบ ไ ล่ แ ละ ก า ร ควบคุ ม
มาตรฐานการศึกษาของคณะ
- ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ต า ม ที่ ค ณ บ ดี
มอบหมาย
2. คณะกรรมการบริ หาร - ทีมบริ หารด้านการศึกษาคณะ - วางแผน กาหนดนโยบายและกลยุทธ์
การศึกษาก่อนปริ ญญา
แพทยศาสตร์
การจัดการศึกษา รวมถึงการวัดและ
- ประธานหลักสูตรก่อนปริ ญญา ประเมินผล ในระดับก่อนปริ ญญา ให้
คณะแพทยศาสตร์
เป็ นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของ
- ตัวแทนนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และ
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการบริ หาร - คณบดีคณะแพทยศาสตร์
หลักสูตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
- ทีมบริ หารด้านการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์
- หัวหน้าภาควิชากายภาพบาบัด
- อาจารย์ประจาในภาควิชา
- หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น ด้ า น
การศึกษา
- ตัวแทนนักศึกษา

4. คณะกรรมการการศึ ก ษา - ทีมบริ หารด้านการศึกษาคณะ
หลัก สู ต รวิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบาบัด

หน้ าที่
ระดับปริ ญญาตรี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ
- วางแผน ก ากับดู แล ประเมิน ผล และ
วิเคราะห์เพื่อทบทวนระบบและกลไกใน
ก า ร จั ด กา รเ รี ยนกา รสอน ก ารจั ด
ทรั พยากรทางการศึ ก ษา และการ
ประเมินสัมฤทธิผลของนักศึกษา เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของหลักสูตร
- ก ากับ ดู แ ลการประกัน คุ ณ ภาพการ
จัดการการศึกษาก่อนปริ ญญาให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในแต่ละ
หลักสูตร
- พิจารณาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด และจัดการเรี ยน
การสอนให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายที่
กาหนดไว้
- ดูแลด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร
วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
กายภาพบาบัด
- กากับดูแล ติดตามประเมินผล และวาง
แผนพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด และการจัดการ
เรี ยนการสอน
- ควบคุมกากับให้มีการประเมินผลตาม
ตัว บ่ ง ชี้ การด าเนิ น การของหลัก สู ต ร
วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
กายภาพบาบัด
- ก ากับ ดู แ ลการจัด การเรี ย นการสอน
และการวัด และประเมิน ผลรายวิชาใน
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- หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องของ
คณะวิทยาศาสตร์
- อาจารย์ประจาในภาควิชา
- หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น ด้ า น
การศึกษา
- ตัวแทนนักศึกษา
5. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า - อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช า ที่
รายวิชา
เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชานั้นๆ

หน้ าที่
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบาบัด

- พิ จ ารณาและด าเนิ นการเกี่ ยวกั บ
กระบวนการจั ด การเรี ยนการสอน
รายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช ากายภาพบ าบัด เพื่ อ ให้บ รรลุ
เป้าหมาย
2) มีหน่ วยงานสนับสนุ นการบริ หารจัดการด้านการจัดการศึกษา ได้แก่ งานแพทยศาสตรศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา หน่วยพัฒนาสื่อการเรี ยนรู ้
3) มี บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ด้า นการศึ ก ษาของภาควิช าและหน่ ว ยงานกลางของคณะ เพื่ อ
ประสานงานและดาเนินการจัดการศึกษา
4) จัดให้มีการสัมมนาประจาปี เรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างรายวิชา
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ และร่ วมกันหาแนว
ทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดการเรี ยนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีสมรรถนะ
ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานด้านกายภาพบาบัดอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และคุณลักษณะต่างๆตาม
เกณฑ์สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ และมีสมรรถนะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความสุข
ยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพิพ ัฒนาการนิยม(Progressivism)
ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active learning) และกระบวนการ
เรี ยนรู ้จากการทางานสหสาขาวิชาชีพ (Work-based interprofessional learning) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-diredted learning) สร้างเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง (Continuous
professionalalal development) และทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Lifelong learning skill)
1.2 ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่ ประเทศ
ไทย 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมในศตวรรตที่ 21 การพัฒนาคน
เป็ นสิ่งสาคัญมากต่อความสาเร็ จในพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด จึงให้ความสาคัญกับทิศทางของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองต่อ
การเรี ยนรู ้ยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้มี กระบวนการทางความคิด (Mindset) เป็ นผูม้ ีวินัย มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ขยัน หมัน่ แสวงหาความรู ้ ซึ่ ง เป็ นคุ ณ สมบัติพื้ น ฐานสาคัญ ในการพัฒ นาตนเอง
อย่างต่ อเนื่ องและสามารถเรี ยนรู ้ ได้ต ลอดชี วิต
นอกจากนี้ ในศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มากมาย รวดเร็ ว และเข้าถึงได้ง่าย
ดังนั้นการมีวิจ ารณญาณ สามารถคิ ด วิเคราะห์ เลือกแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย จึงเป็ น
สิ่งสาคัญในการเพิม่ พูนความรู ้ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาต่ อยอด ส่ ว นในเรื่ องรู ปแบบการให้และ
รั บ บริ ก ารทางระบบสุ ข ภาพ ความต้อ งการของผู ร้ ั บ บริ ก ารหรื อ นายจ้า ง มีก ารเปลี่ย นแปลงไป
เช่ น เดี ย วกัน เช่ น มีก ารใช้สื่ อ ดิ จิ ท ัล และมีก ารรั บ ข้อ มูล ด้า นสุ ข ภาพที่ ห ลากหลาย เป็ นต้น ดัง นั้น จึง
เสริ มความรู ้ ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการองค์ความรู ้ การทางานร่ วมกันเป็ นทีม การจัดการเรี ยนรู ้
ในสถานที่จริ ง ทางานได้จริ ง และในการกาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตร ได้กาหนดร่ วมกับผูใ้ ช้
บัณฑิตและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย เพื่อให้ได้บัณ ฑิ ต ที่ มีสมรรถนะและความเชี่ ยวชาญในวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บัณ ฑิ ต
อาจารย์มีบทบาทในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยเป็ นผูแ้ นะนา
ขยายองค์ความรู ้การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุ ง พัฒนา และสร้างนักกายภาพบาบัดที่เก่ง เป็ นคนดี
เป็ นนักคิด นักสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานของตนเอง เป็ นผูป้ ระกอบการ และ สร้างนวัตกรรมได้
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สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่ ง คือ การก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุของสังคมไทย รวมทั้งจานวน
ผูส้ ู งอายุที่เพิ่มขึ้ น อย่างรวดเร็ ว โดยคาดว่าอีกยี่สิบปี ข้างหน้าประเทศไทยจะมีผสู ้ ู งอายุถึงหนึ่ งในสี่ ของ
ประชากร แบบแผนการเจ็บป่ วยและเสี ยชี วิต เปลี่ยนจากโรคติด ต่อมาเป็ นโรคไม่ติ ดต่อ สาเหตุ ข องการ
เจ็บป่ วยมาจากโรคพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ ง ฯลฯ
และมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้นซึ่งทาให้เกิดภาวะทุพพลภาพ และภาวะพึ่งพิงในการดารงชีวิต
นอกจากนี้ ปัญหาของความเจ็บป่ วยที่เป็ นสาเหตุการตายของคนในภาคใต้ 3 อันดับแรก คือ
โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบตั ิเหตุ และมะเร็ งทุกชนิ ด ดังนั้นการเน้นการบริ การสุ ขภาพแบบองค์รวมที่มี
ความต่อเนื่องทั้งด้านการรักษา ส่งเสริ ม ป้องกัน ฟื้ นฟูและบริ การสุขภาพในชุมชน การเพิ่มและการกระจาย
ของบุคลากรที่สามารถปฏิบตั ิงานในชุมชนให้ทวั่ ถึงในระบบบริ การ จะช่วยกระตุน้ การส่ งเสริ มสุขภาพ และ
ลดปัญหาการเกิดโรคจากพฤติกรรมในอนาคต
จากการพัฒนาการบริ การทางด้านสุ ข ภาพของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยพัฒนาระบบ
บริ การหลัก คือ การจัดเขตบริ การสุขภาพและการพัฒนาการสาธารณสุขในระดับอาเภอทัว่ ประเทศ ซึ่งดูแล
ในระดับตาบลลงไปถึง หมู่บา้ น ชุมชน ในลักษณะเครื อข่ายเพื่อลดการเจ็บป่ วยของประชาชน โดยที่ระบบ
บริ การสุขภาพนี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งพัฒนาระบบบริ การทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสู ง สร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายทั้งภายในจังหวัด
ภายในเขต และเป็ นเครื อข่ายระดับประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของบุคลากรทางสาธารณสุ ขที่
เพิ่มขึ้นรวมถึงนักกายภาพบาบัดเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว
ปัจจุบนั มีนกั กายภาพบาบัดที่ข้ ึนทะเบียนจากสภาวิชาชีพแล้ว จานวน 10,065 คน (ข้อมูล ณ
เดือนมีนาคม 2559) และพบว่ามีนกั กายภาพบาบัดที่ยงั คงปฏิบตั ิงานทางคลินิกในระบบสุขภาพทั้งในภาครัฐ
และเอกชน เป็ นจ านวน 4,355 คน จากการสารวจข้อมูลจ านวนนัก กายภาพบาบัด ในภาคใต้ ในเดื อน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พบว่ามีนกั กายภาพบาบัดที่ข้ ึนทะเบียนกับสภากายภาพบาบัด จานวน 572 คน คิดเป็ น
อัตราส่วนต่อประชากรในภาคใต้ 1 : 15,972 ทั้งนี้เป็ นนักกายภาพบาบัดที่สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขต
11 จานวน 269 คน เขต 12 จานวน 274 และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 29 คน จะเห็นได้ว่าจานวน
นัก กายภาพบาบัดยังขาดแคลนอยู่มาก เพื่อสนับสนุ น การส่ งเสริ ม ป้ องกัน รั ก ษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ และนโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในระดับปฐมภูมิ
รวมทั้งการรั ก ษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยวิธีก ารทางกายภาพบาบัด ในกลุ่ มโรคที่ เป็ นปั ญ หาสาคัญ ด้า น
สาธารณสุ ขของประเทศในระดับตติยภูมิ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน
ดังนั้น สถาบัน การศึก ษาทางกายภาพบาบัด ควรได้รั บการสนับ สนุ น ด้านการผลิ ต นัก
กายภาพบาบัดให้มากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการรับนักศึกษาให้สามารถกลับเข้าทางานยังภูมิลาเนาให้มาก
ขึ้น
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1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
1. มีความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) เป็ นนักวิชาการที่เป็ นเลิศ ใฝ่ ปัญญา มีหวั ใจความ
เป็ นมนุ ษ ย์ มีคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ซื่ อสัต ย์ มีวินัย มีจิ ต สาธารณะ รั บผิด ชอบต่ อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ มีความศรัทธาปฏิบตั ิงานด้วยความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดี โดยคานึ งถึงจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
2. ปฏิบัติ ทางคลินิ กโดยมีผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง (Clinical practices patient-centered,
population-oriented care) มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และคุณภาพในการบริ หารจัดการ การประกอบ
วิชาชีพที่เป็ นเลิศ ด้วยจิตวิญญาณ โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีค วามสามารถในการปฏิ บัติ ง านในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ (System based practices)
สามารถปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสุ ขภาพด้วยความปลอดภัย และมีคุณภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อ้างอิง และมีความสามารถขั้นพื้นฐานในการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
4. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professionalal
development) สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพกายภาพบาบัดได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม เพื่อเป็ นนัก วิชาการที่ มีคุ ณ ภาพตามแบบพิพฒ
ั นาการนิ ยม มีโลกทัศน์ ก ว้าง รอบรู ้ และทัน
เหตุการณ์
5. มีค วามสามารถในการคิด เชิ งวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical thinking & Problem
solving) สามารถบูรณาการความรู ้ดา้ นต่างๆ คิดเชิงวิพากษ์ ตัดสิ นใจ จัดการปัญหาแบบองค์รวม มีแนวคิด
สร้างสรรค์เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางกายภาพบาบัด
6. มีความสามารถในการรู ้เท่าทันข้อมูลและการวิจยั (Information & Research literacy) การ
รับรู ้และประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เพื่อการแก้ปัญหา มี เจตคติและความสามารถในการคิด ค้นคว้า วิจยั
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล
7. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ (Communication) สามารถใช้วจั นภาษาและอวัจน
ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสารทุกระดับรับและให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ และมีมนุษย
สัมพันธ์ดี
8. มีภาวะการนาและสามารถทางานเป็ นทีม (Leadership & Teamwork) สามารถเป็ นผูน้ า ผู ้
ตาม หรื อผูป้ ระสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ ทางานร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพด้วย
ความเป็ นเอกภาพ เพื่อให้บริ การวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย
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9. มีทัก ษะทางสังคมและชี วิต มีศิลปะในการด ารงชี วิต (Social & Life skills) สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและพหุวฒั นธรรมด้วยความสมานฉันท์ ดารงไว้ซ่ึงคุณค่าและวัฒนธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จภายในรอบการศึกษา (5ปี )
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการ 1. เพิ่มพูน ทัก ษะอาจารย์ในการ 1. จานวนโครงการเพิม่ พูนทักษะ
เรี ยนการสอนตามแบบพิ พฒ
ั นา จั ด การเรี ยนการสอนที่ เน้ น อาจารย์
การนิยม เพื่อให้บรรลุสมรรถนะ active learning
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
ที่ ก าหนดตามผลการเรี ยนรู ้ ที่ 2. แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ร ะหว่ า ง การเพิ่ ม พู น ทัก ษะการจัด การ
คาดหวัง
อาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชาต่างๆ เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เ น้ น active
3. ประเมินประสิทธิภาพการ
learning และ student-centered
เรี ยนการสอนที่เน้น active
3. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ
learning และ student-centered การเรี ยนการสอนที่ เ น้น active
4. ติ ด ตามการจัด ประสบการณ์ learning และ student-centered
การเรี ยนรู ้ทุกรายวิชา โดยเฉพาะ 4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
รายวิชาในความรับผิดชอบของ การเรี ยนการสอนที่ เ น้น active
หลักสูตร
learning และ student-centered
5. ส่งเสริ มและติดตามให้อาจารย์ 5. จัดการเรี ยนการสอนเน้น
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
active learning และ studentactive learning และ studentcentered ในทุกรายวิชาในความ
centered
รับผิดชอบของหลักสูตร
6. พัฒนาสื่ อ และนวัตกรรมเพื่อ 6. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
สารสนเทศที่ สนั บ สนุ นการ
7. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ผูส้ อนจาก best practice การ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
2. พั ฒ นาวิ ธี การวั ด และการ 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ 1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
ประเมิน ผลให้มีค วามเชื่ อมโยง วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผล ทั้ง อาจารย์
โ ด ย ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร ใ น ทุ ก แบบ formative และ summative 2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
สมรรถนะ
2. กาหนดให้มีการพัฒนาการวัด การเพิ่มพูนทักษะในการวัดและ
และการประเมินผลให้
ประเมินผล
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

3. พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ สุ ขภาพ การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง วิ ช า ก า ร
เทคโนโลยี และความต้องการ
ของสังคม

4. ส่ ง เสริ มการจัด การเรี ยนรู ้
เพื่ อ ให้บ รรลุ ม าตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ทุกด้าน

กลยุทธ์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. พัฒนาการประเมินผลให้ตรง
ตามสมรรถนะในทุกรายวิชา
4. จัด ให้มี ก ระบวนการพัฒนา
และกลั่ น กรองคุ ณภาพของ
ข้อสอบ
5. ก าหนดให้มี ค ณะกรรมการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบในทุกรายวิชา
6. ก าหนดเกณฑ์ในการวัด และ
ประเมินแต่ละรายวิชา
1. ทบทวนและพัฒ นาเนื้ อหา
และสาระสาคัญของหลักสูตร
2. ศึ ก ษาแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ระบบการบริ การสุขภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3. รายงานการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6. มี programmatic assessment
ในทุกสมรรถนะ
7. จานวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด
และประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ที่
กาหนด
8.ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่ อ
ระบบการวัดและประเมินผล
1. เนื้ อหาและกระบวนกา ร
จัด การเรี ยนการสอนสอดคล้อง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร์ ข องระบบบริ การ
สุขภาพ
2. รายงานการทบทวนและ
พัฒนาประจาปี
3. พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการในปัจจุบนั
1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ 1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
จัดการเรี ยนรู ้และการประเมินผล อาจารย์
การเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะ การเพิ่ ม พู น ทัก ษะการจัด การ
ทางปัญญา ด้านทักษะ
เรี ยนรู ้ ต ามมาตรฐานผลการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ เรี ยนรู ้
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ 3. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การจัดการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐาน
และการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน
สารสนเทศรวมทั้งทักษะการ
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
ปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
การจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

5. พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู ้
ที่ ทั น สมัย และมี ผ ลงานทาง
วิ ช า ก า ร แ ละ ง า น วิ จั ย อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง

6. ก ากับ ติ ด ตาม การประเมิ น
และพัฒนาคุณภาพของหลัก สู ตร
ตามระบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาในอาเซียน (AUNQA)

กลยุทธ์
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์
ในการจัด การเรี ยนรู ้ และการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร เ รี ย น รู ้ ของ
นัก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
1.ส่ งเสริ มและสนับสนุ น ให้เข้า
ร่ วมประชุมวิชาการ
2.ส่ งเสริ มการศึ ก ษาต่ อ ของ
อาจารย์
3.พัฒ นาทัก ษะอาจารย์ใ นการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
4.สร้างความร่ วมมือกับหลักสู ตร
หรื อคณะภายนอก ในการทางาน
วิจยั ร่ วมกัน
5.เข้ า ร่ วมประชุ มเพื่ อติ ดตาม
ความก้าวหน้าทางวิ ชาการทางการ
ศึ กษา และทางกายภาพบ าบั ดใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
1. กาหนดแผนการกากับติดตาม
และการประเมินหลักสูตร
2. ประเมิ น ผลหลัก สู ตรและ
ทบทวนการด าเนิ นการของ
หลัก สู ต รตามเกณฑ์คุ ณ ภาพที่
ก าหนดในระบบการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในอาเซี ย น
(AUNQA)
3. วางแผน กาหนดเป้าหมายและ
วิธีก ารในการพัฒนาแต่ ละด้า น
ตามลาดับความสาคัญ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้

1. จ านวนการเข้า ร่ วมประชุ ม
วิชาการ
2. อา จ า ร ย์ ไ ด้ ศึ กษาต่ อตาม
แผนพัฒนาอาจารย์
3. จานวนผลงานทางวิชาการ
4. จานวนงานวิจยั
5. การน าเสนอผลงานในงาน
ประชุมระดับชาติและนานาชาติ

1. รายงานการพัฒนา
กระบวนการกากับติดตามและ
การประเมินหลักสูตร
2. แผนการพัฒนาและ
รายงานผลการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
หลักสูตรตาม AUN QA
3. คะแนนผลการประเมิน AUN
QA (>4 คะแนน)
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
7. ปรับปรุ งหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของสกอ.และ
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด

กลยุทธ์
1. ติดตามการปรับปรุ งหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรอาจารย์ประจา
หลักสูตร
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู ้ในวิชาชีพ
4. ติ ด ตามความคาดหวัง ของ
สังคมต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพ
5. ทบทวนหลักสูตรและเกณฑ์
ของ สกอ.และกรรมการวิชาชีพ
6. ก าหนดแผนพัฒนาปรั บปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
ข้อกาหนดต่างๆ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุ งหลักสูตร
3. ผลสรุ ปและผลการประเมิน
การประชุมสัมมนา
4 . ร า ย วิ ช า ใ น ห ลั ก สู ต ร ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ
5.ความพึงพอใจของบัณฑิตและ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและผูม้ ีส่วนได้ส่ว น
เสียทุกกลุ่ม
6. ผลประเมิ น “ผ่า น” ในการ
ด าเนิ น การของหลัก สู ต รจาก
สกอ. และสภากายภาพบาบัด

20
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ปี ที่ 1-3 จัดการศึกษาระบบทวิภาค
โดยจัดเป็ น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์
ปี ที่ 4 จัดการศึกษาเป็ นปี การศึกษา
โดยข้อกาหนดต่างๆ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญา
ตรี (ภาคผนวก ฌ) และเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริ ญญา วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ญ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัด การเรี ยนการสอนภาคฤดู ร้อน ไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ขึ้ น อยู่ก ับการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ปี ที่ 1-3
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
* ชั้นปี ที่ 3 ช่วงเดือนเมษายน จะมีการลงปฏิบตั ิการในพื้นที่ชุมชนประมาณ 1 สัปดาห์
ปี ที่ 4
เดือนมิถุนายน-พฤษภาคมปี ถัดไป (44 สัปดาห์)
* จัดทาโครงการบริ การทางกายภาพบาบัดแก่ชุมชนเป้าหมาย ในพื้นที่ชุมชนประมาณ 1-2 สัปดาห์
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สาเร็ จ การศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่ เน้นวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อมี
ความผิดปกติอื่นๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์กาหนด
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ าและ
1) การปรับตัวให้เข้ากับลักษณะและวิธีการเรี ยนในระดับอุดมศึกษา
2.) ขาดทักษะในการเรี ยน เช่น การจดบันทึก การค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง การแบ่งเวลาและการอ่าน
หนังสือ
3) การปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ เพื่อนต่างคณะ เพื่อนในสาขาเดียวกัน
4) การปรับตัวเข้ากับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา
5) สภาวะทางด้านจิตใจ ทัศนคติ และการควบคุมอารมณ์
6) ด้านเศษฐกิจและขาดแคลนทุนทรัพย์
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษา
1) จัดกิจกรรมเพื่อปรับทัศนคติของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็ นผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษา
2) การติดตามดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาพื้นฐานการศึกษา
3) จากระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและฝ่ ายวิชาการของภาควิชาฯ
4.) จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่ นพี่สู่รุ่นน้อง
5) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กบั เพื่อนใหม่ รุ่ นพี่และอาจารย์
6) วันพบอาจารย์ที่ปรึ กษา (counseling day)
7) ระบบดูแลนักศึกษาร่ วมกับกองกิจการนักศึกษา งานแพทยศาสตร์ศึกษา รวมทั้งจิตแพทย์และนักจิตวิทยา
8) ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและฝ่ ายพัฒนานักศึกษาของภาควิชาฯ
9) ชี้แจงแหล่งทุนการศึกษาทั้งของส่วนกลาง มหาวิทยาลัยและคณะ ในวันปฐมนิเทศน์ของภาควิชาฯ
10) จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาที่ประพฤติตนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
11) การติดตามดูแลนักศึกษาจากระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาของแต่ละปี การศึกษา
จานวนนักศึกษา
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นปี ที่ 1
40
45
50
55
60
ชั้นปี ที่ 2
40
45
50
55
ชั้นปี ที่ 3
40
45
50
ชั้นปี ที่ 4
40
45
รวม
40
85
135
190
210
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
0
0
0
40
45
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วยบาท)
2563
2564
ค่าบารุ งการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
800,000 1,700,000
- ค่ า ธร ร ม เ นี ย ม พิ เ ศ ษ ต ล อ ด
หลักสูตร
640,000 1,360,000
ค่าลงทะเบียน
478,400 1,016,600
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
1,918,400 4,076,600

2565

2566

2567

2,700,000 3,800,000

4,200,000

2,160,000 3,040,000
1,617,800 2,328,800

3,360,000
2,575,000

6,477,800 9,168,800 10,135,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่ วยบาท)
หมวดเงิน
ปี งบประมาณ
2563
2564
2565
2566
2567
ก. งบดาเนินการ
1. เงินเดือน
6,468,037 6,856,119 7,267,486 7,703,536 8,165,748
2. ค่าจ้างชัว่ คราว
796,418
844,203
894,855
948,546 1,005,459
3. ค่าตอบแทน
1,068,197 1,175,016 1,292,518 1,421,770 1,563,947
4. ค่าใช้สอย
752,026
827,228
909,951 1,000,946 1,101,041
5. ค่าสาธารณูปโภค
1,271
1,398
1,537
1,691
1,860
6. ค่าวัสดุ
23,898
26,287
28,916
31,808
34,988
7. เงินอุดหนุน
12,036
13,239
14,563
16,020
17,622
8. รายจ่ายอื่น
1,258,665 1,384,531 1,522,985 1,675,283 1,842,811
5.รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
118,400
251,600
399,600
562,400
621,600
รวม (ก)
10,498,946 11,379,623 12,332,412 13,362,000 14,355,077
ข.งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
1,972,200 2,169,400 2,386,400 2,625,000 2,887,500
รวม (ข)
1,972,200 2,169,400 2,386,400 2,625,000 2,887,500
รวม (ก) + (ข)
12,471,146 13,549,023 14,718,812 15,987,000 17,242,577
จานวนนักศึกษา
40
85
135
190
210
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
311,779
159,400
109,028
84,142
82,108
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2.7 ระบบจัดการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี (ภาคผนวก ฏ)
2.9 การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
1) มีรายวิชาที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการการเรี ยนรู ้กบั การทางาน (Work Integrated Learning:
WIL) เพื่ อ ให้เ กิ ด การเรี ยนรู ้ ที่ ส ามารถปฏิ บัติ ง านได้จ ริ ง โดยการผสมผสานการเรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริ งนอกห้องเรี ยนผนวกกับการเรี ยนในห้องเรี ยน ทั้งในรู ปแบบของการฝึ กปฏิบัติ ใน
สถานการณ์จริ งหลังการเรี ยนในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก การทางานเพื่อสังคม เป็ นต้น
โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL จานวน 14 รายวิชา คิดเป็ นร้อยละ 45.16 ของรายวิชาในหลักสูตร
2) กาหนดให้มีรายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิตามที่สภาวิชาชีพกาหนด โดยนักศึกษาต้องผ่านการฝึ ก
ปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ชัว่ โมง
3) ก าหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิ งรุ ก (Active Learning) ร้ อยละ 87.93 ของ
รายวิชาในหลักสูตร (ภาคผนวก ง)
4) ก าหนดให้ทุก รายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่ ว มในการจัด การการเรี ยนการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร
3. หลักสู ตรและอาจารย์
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต
1. วิชาบังคับเรียน
24 หน่ วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวิตที่สนั ติ
5 หน่วยกิต
สาระที่ 3 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
1 หน่วยกิต
สาระที่ 4 การอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน และการรู ้ดิจิทลั
4 หน่วยกิต
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
4 หน่วยกิต
สาระที่ 7 สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
2 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก
6 หน่ วยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาฝึ กงาน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

108 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
79 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชา
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต
1. วิชาบังคับเรียน
24 หน่ วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
4 หน่ วยกิต
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
(The King’s Philosophy andSustainable Development)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Health for All)
388-204 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Benefit of Mankinds)
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ที่สันติ
5 หน่ วยกิต
950-102 ชีวิตที่ดี
3((3)-0-6)
(Happy and Peaceful Life)
895-001 พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
(Good Citizens)
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
1 หน่ วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
(Idea to Entrepreneurship)
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่ าทันและการรู้ดิจทิ ัล
4 หน่ วยกิต
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
2((2)-0-4)
(Save Earth Save Us)
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
(Digital Technology Literacy)
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สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
(Cultivating Happiness through Positivity)
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
(Thinking and Predictable Behavior)
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
(Essential English)
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(Everyday English)
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
(English on the Go)
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
(English in the Digital World)
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(English for Academic Success)
(หมายเหตุ: กาหนดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา)
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
895-030 ว่ายน้ า
(Swimming)
340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ
(The Aesthetic in Photography)
2. วิชาเลือก
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
(Improving English Writing Skills)
890-022 การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
เป็ นภาษาอังกฤษ
(Presentations and Public Speaking in English)
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
(Reading to Write in English)

4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
6 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หน่ วยกิต
376-111 การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-3-3)
(Learningand Information technology )
376-211 ชีวกลศาสตร์พ้นื ฐาน
2((1)-2-3)
(Basic Biomechanics)
324-108 เคมีพ้นื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
(Basic Chemistry for Health Science)
332-121 ฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3((3)-0-6)
(Life Science Physics)
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
2. กลุ่มวิชาชีพ
79 หน่ วยกิต
311-201 บทนาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานสาหรับกายภาพบาบัด
4(3-2-7)
(Introduction to Basic Sciences for Physical Therapy)
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
2(1-3-2)
(Integrated Musculoskeletal System: Upper Extremity)
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
2(1-3-2)
(Integrated Musculoskeletal System: Lower Extremity)
311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ส่วนศีรษะ คอและลาตัว 2(1-3-2)
(Integrated Musculoskeletal System: Head Neck and Trunk)
311-205 บูรณาการระบบหายใจ
2(1-2-3)
(Integrated Respiratory System)
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
3(2-2-5)
(Integrated Cardiovascular System)
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1
2(1-3-2)
(Integrated Neurological System I)
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
2(1-3-2)
(Integrated Neurological System II)
376-112 บทนากายภาพบาบัด
2((1)-2-3)
(Introduction to Physical Therapy)
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376-212 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
3((1)-6-2)
(Basic Physical Therapy Assessment)
376-213 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
2((1)-3-2)
(Basic Skills in Physical Therapy)
376-214 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
1((1)-0-2)
(Physiology of Exercise)
376-221 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2((1)-2-3)
(Therapeutic Exercise I)
376-222 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2((1)-2-3)
(Therapeutic Exercise II)
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
2((1)-3-2)
(Integrated Kinesiology in Physical Therapy)
376-311 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั
2((1)-3-2)
(Biostatistics and Research Methodology)
376-321 การรักษาด้วยการขยับ ดัด ดึง
2((1)-2-3)
(Mobilization and Manipulation)
376-322 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
2((1)-2-3)
(Therapeutic Exercise III)
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า
2((1)-2-3)
(Electotherapy and Electrodiagnosis)
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
2((1)-2-3)
(Thermotherapy and Cryotherapy)
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1 3((2)-2-5)
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients I)
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 1
3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients I )
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหายใจ
3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Respiratory Patients)
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Pediatric Patients)
376-345 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
2((1)-2-3)
(Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy)
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376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2 3((2)-2-5)
376-347
376-348

376-351
376-411
376-412
376-441

376-451

(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients II)
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients II)
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหัวใจ หลอดเลือด
และการหายใจ
(Integrated Physical Therapy in Cardiopulmonary Patients)
การสร้างเสริ มสุขภาพและสุขภาพชุมชน
(Health Promotion and Community Health)
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
(Competency in Physical Therapy Profession)
โครงงานทางกายภาพบาบัด
(Project in Physical Therapy)
บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผูส้ ูงอายุ
สตรี และผูม้ ีครรภ์
(Integrated Physical Therapy and Eastern Wisdom in
Elderly,Women and Pregnant Persons)
กายภาพบาบัดชุมชน
(Community Physical Therapy)

3. วิชาฝึ กงาน
376-361 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
376-461 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
(Clinical Practices in Physical Therapy II)
376-462 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด3
(Clinical Practices in Physical Therapy III)
376-463 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
(Clinical Practices in Physical Therapy IV)
376-464 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
(Clinical Practices in Physical Therapy V)
376-465 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
(Clinical Practices in Physical Therapy VI)

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

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

3((1)-4-4)
17 หน่ วยกิต
1(0-4-0)
2(0-8-0)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
4(0-16-0)
4(0-16-0)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
- ชั้นปี ที่ 1 จานวน 3 หน่วยกิตให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ที่สนใจที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- ชั้นปี ที่ 4 จานวน 3 หน่วยกิต ในรายวิชา 376-442 เลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถ
เลือกศึกษาหรื อปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาต่างๆ ตามความสนใจ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นสาขาวิชาทางกายภาพบาบัด
ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใ ช้ ใ นหลัก สู ตร ประกอบด้ว ยเลข 6 หลัก เช่ น 342-102 โดยมี
ความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 4
หมายถึง ชั้นปี
เลขรหัส ตัวที่ 5
หมายถึง กลุ่มวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 6
หมายถึง ลาดับวิชา
คณะแพทยศาสตร์
388 หน่วยทะเบียนประเมินผลคณะแพทยศาสตร์
376 ภาควิชากายภาพบาบัด
เลขรหัสสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
ตัวที่ 4 แสดงชั้นปี
ตัวที่ 5 แสดงกลุ่มวิชาโดยกาหนดดังนี้
1 = กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดพื้นฐาน
2 = กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดเฉพาะการรักษาด้วยการดัดดึงและออกกาลังกาย
3 = กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดเฉพาะเครื่ องมือทางกายภาพบาบัด
4 = กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดเฉพาะบูรณาการทางกายภาพบาบัด
5 = กลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดเฉพาะส่งเสริ มสุขภาพและชุมชน
6 =การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
ตัวที่ 6 แสดงลาดับวิชาในกลุ่มวิชาที่สอนในแต่ละชั้นปี
มหาวิทยาลัย
001 มหาวิทยาลัย
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คณะวิทยาศาสตร์
311 รายวิชาพรี คลินิกเปิ ดสอนโดย 5 ภาควิชาดังต่อไปนี้
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรี รวิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา
324 ภาควิชาเคมี
332 ภาควิชาฟิ สิกส์
340 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
345 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์
890 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
895 ภาควิชาสารัตถศึกษา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
820
สถาบันสันติศึกษา
950
ความหมายของหน่ วยกิตที่ใช้ ในหลักสู ตร
รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการที่ใช้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุ ก (active
learning)
ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็ น n((x)-y-z) โดยมีความหมายดังนี้
n หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
(x) หมายถึง จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ มีจ านวนชั่ว โมงการจัดการเรี ย นรู ้ แบบเชิงรุ ก
(active learning)
y หมายถึง จานวนหน่วยกิตปฏิบตั ิการ
z หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเอง
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รายวิชาที่จดั การเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็ น n(x-y-z) โดยมีความหมาย
ดังนี้
n หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
x หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่จดั การเรี ยนรู ้แบบเน้นทฤษฎี
y หมายถึง จานวนหน่วยกิตปฏิบตั ิการ
z หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเอง
ความหมายของจานวนหน่วยกิต เช่น 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 4
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
ในคาอธิบายรายวิชามีคาปรากฏอยูใ่ ต้ชื่อของรายวิชาซึ่งมีความหมายเฉพาะ ดังนี้
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ งๆ จะต้องเคยลงทะเบียน
และผ่านการประเมินผลการเรี ยนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น
จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ากว่า D หรื อ ได้สญ
ั ลักษณ์ G หรื อ P หรื อ S
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แผนการศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
324-108
เคมีพ้นื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
332-121
ฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3((3)-0-6)
340-162
สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ
1((1)-0-2)
376-111
การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-3-3)
388-100
สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
820-100
รักษ์โลก รักษ์เรา
2((2)-0-4)
890-xxx
ภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)
2((2)-0-4)
895-010
การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
2((2)-0-4)
950-102
ชีวิตที่ดี
3((3)-0-6)
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม 21(x-y-z)
ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
001-102
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
311-103
บทนาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานสาหรับกายภาพบาบัด
4(3-2-7)
345-104
รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
376-112
บทนากายภาพบาบัด
2((1)-2-3)
890-xxx
สาระภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)
2((2)-0-4)
890-xxx
สาระภาษาและการสื่อสาร (เลือก)
2(x-y-z)
895-001
พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
895-011
การคิดเพื่อสร้างสุข
2((2)-0-4)
895-030
ว่ายน้ า
1(1-0-2)
895-203
จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
รวม 22(x-y-z)
หมายเหตุ นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดให้เข้าร่ วมกิจกรรม
ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
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ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
2((1)-3-2)
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
2((1)-3-2)
311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่วนศีรษะ คอและลาตัว
2((1)-3-2)
311-205 บูรณาการระบบหายใจ
2((1)-3-2)
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
3((2)-2-5)
376-211 ชีวกลศาสตร์พ้นื ฐาน
2((1)-2-3)
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
2((1)-3-2)
890-xxx สาระภาษาและการสื่อสาร (เลือก)
2(x-x-x)
รวม 18(x-y-z)
ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิตรวม(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1
2((1)-3-2)
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
2((1)-3-2)
376-212 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
3((1)-6-2)
376-213 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
2((1)-3-2)
376-221 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2((1)-2-3)
376-222 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2((1)-2-3)
376-214 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
1((1)-0-2)
388-204 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
890-xxx เลือกกลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร
2(x-x-x)
รวม 17(x-y-z)
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ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่ วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
376-321 การรักษาด้วยการขยับ ดัด ดึง
2((1)-2-3)
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า
2((1)-2-3)
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
2((1)-2-3)
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1
3((2)-2-5)
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 1
3((1)-4-4)
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหายใจ
3((1)-4-4)
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
3((1)-4-4)
376-361 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-0)
รวม 19(8-24-26)
ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
376-311 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั
2((1)-3-2)
376-345 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
2((1)-2-3)
376-322 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
2((1)-2-3)
376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2
3((2)-2-5)
376-347 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
3((1)-4-4)
376-348 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจ 3((1)-4-4)
376-351 การสร้างเสริ มสุขภาพและสุขภาพชุมชน
3((1)-4-4)
รวม 18(8-21-25)
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ชั้นปี ที่ 4

376-411
376-412
376-441
376-451
376-461
376-462
376-463
376-464
376-465
xxx-xxx

จานวนหน่ วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
2((1)-3-4)
โครงงานทางกายภาพบาบัด
2(0-6-0)
บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออก
3((1)-4-4)
ในผูส้ ูงอายุ สตรี และผูม้ ีครรภ์
กายภาพบาบัดชุมชน
3((1)-4-4)
การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด2
2(0-8-0)
การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
3(0-12-0)
การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
3(0-12-0)
การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด5
4(0-16-0)
การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
4(0-16-0)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม 29 (x-y-z)
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3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
(The King’s Philosophy andSustainable Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การวิเคราะห์การนาศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรื อชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ
Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work
principles, understanding and development of the King’s philosophy and sustainable development; an
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or
community sectors in local and national level
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
(Idea to Entrepreneurship)
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทา
แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่ องมือทางธุรกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business
opportunity analysis; using business models with modern business tools
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
(Digital Technology Literacy)
การเรี ยนรู ้ และใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีในปั จ จุบั นและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภัย ฝึ กฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็ นต่อการทางาน การฝึ กใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์
คอมพิวติ้ง เพื่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way;practice
the applications needed to work;uses of cloud computing applications for work effectively
xxx-xxx ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Benefit of Mankinds)
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work
principles,understanding and developmentof King’s philosophy for the benefits of mankind
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311-103 บทนาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานสาหรับกายภาพบาบัด
4((3)-2-7)
(Introduction to Basic Sciences for Physical Therapy)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน:ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเนื้ อเยื่อหลักของร่ างกาย เซลล์ และเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ระบบเมม
เบรน เคมีไฟฟ้าในเซลล์และเนื้ อเยื่อ ชีวโมเลกุล การรักษาภาวะธารงดุลของร่ างกาย การแบ่งเซลล์ การ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ระบบสื บพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ โภชนาการและระบบย่อยอาหาร ฮอร์ โมน
และระบบต่ อมไร้ ท่อ ระบบภู มิคุ ้มกัน ของร่ างกาย จุ ลชี พและการติ ด เชื้ อ การติ ด ต่ อ การป้ องกัน การ
เปลี่ยนแปลง และปรั บตัวของเซลล์และเนื้อเยื่อเมื่อร่ างกายได้รับภยันตรายชนิ ดต่างๆ กระบวนการอักเสบ
การซ่อมแซม การบาดเจ็บ รวมถึงหลักทัว่ ไปทางเภสัชวิทยา
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)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน:ชนิ ดของกล้ามเนื้ อ กระดูกและข้อ ส่ วนประกอบและหน้าที่ของกระดูกอ่อนผิวข้อและน้ าไขข้อ
โครงสร้างส่ วนประกอบและการทางานของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในรยางค์ส่วนบน พยาธิสภาพที่พบ
บ่อย การตอบสนองและการปรับตัวของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เภสัชวิทยาของยาต้านการอักเสบ ยาคลาย
กล้ามเนื้อ 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
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311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในรยางค์ส่วนล่าง
2((1)-3-2)
(Integrated Musculoskeletal System: Lower Extremity)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: การสร้างและการเจริ ญของกระดูกและข้อ โครงสร้างส่ วนประกอบและการทางานของกล้ามเนื้อ
กระดู ก และข้อในรยางค์ส่วนล่ าง การบาดเจ็บและกระบวนการซ่ อมแซมของกล้ามเนื้ อ กระดู กและข้อ
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
311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่วนศีรษะ คอและลาตัว 2((1)-3-2)
(Integrated Musculoskeletal System: Head Neck and Trunk)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: โครงสร้าง ส่ วนประกอบและการทางานของกล้ามเนื้ อ กระดู กและข้อในส่ วนของศีรษะ คอและ
ลาตัว พยาธิสรี รวิทยาของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อในส่ วนของศีรษะ 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)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: มหกายวิภาคของปอดและท่อทางเดินหายใจ โครงสร้างและการทางานของเยือ่ บุทางเดินหายใจ
การสร้างและการเจริ ญเติบโตของอวัยวะในระบบหายใจ โครงสร้างและการทางานปกติของการหายใจ
กลไกและการควบคุมการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและปอด พยาธิ
สภาพของระบบทางเดินหายใจที่พบบ่ อย เภสัชวิทยาของยาในระบบหายใจ การเชื่อมโยงทางคลินิ ก ใน
กายภาพบาบัด
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 in physical therapy
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311-206 บูรณาการระบบหัวใจ หลอดเลือด
3((2)-2-5)
(Integrated Cardiovascular System)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: มหกายวิภ าคของทรวงอก โครงสร้ างและการทางานปกติ ข องระบบหัว ใจ หลอดเลือด การ
ไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและหลอดเลือด การสร้างและการเจริ ญเติบโตของอวัยวะในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบนาคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ โครงสร้างและการทางานของระบบหลอดเลือดและน้ าเหลือง
พยาธิสภาพของระบบหัวใจ และหลอดเลือด ที่พบบ่อย เภสัชวิทยาของยาในระบบหัวใจ และหลอดเลือด
การเชื่อมโยงทางคลินิกในกายภาพบาบัด
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 in physical
therapy
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1
2((1)-3-2)
(Integrated Neurological System I)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: โครงสร้าง ส่ ว นประกอบ และการทางานของสมอง ไขสัน หลัง เส้น ประสาทส่ วนปลายเยื่อหุ ้ม
สมอง น้ าเลี้ยงสมองและไขสันหลัง หลอดเลือดสมอง ความดันในกะโหลกศีรษะ พยาธิ สรี รวิทยา อาการ
และอาการแสดงของโรคทางสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทส่วนปลายที่พบบ่อย ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรค เภสัชวิทยาของยาในระบบประสาท การเชื่อมโยงทางคลินิกในกายภาพบาบัด
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; clinical correlation in physical therapy
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311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
2((1)-3-2)
(Integrated Neurological System II)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: การสร้างและการเจริ ญเติบโตของระบบประสาท โครงสร้างและการทางานของเซลล์ประสาท
วงจรการควบคุมการตอบสนองต่อการรับรู ้ของร่ างกายมนุษย์ ระบบประสาทรับความรู ้สึ ก ระบบประสาท
ยนต์ ระบบประสาทอัตโนมัติ วงจรรี เฟล็กซ์ ไขสันหลังและระบบประสาทส่วนปลาย การบาดเจ็บของสมอง
การปรับตัวของเซลล์ประสาทและการฟื้ นสภาพของสมอง 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; clinical correlation in physical
therapy
332-121 ฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3((3)-0-6)
(Life Science Physics)
การเคลื่อนที่ แรง ทอร์ ก งานพลังงานและกาลัง ความร้อน ของไหล คลื่นเสี ยง แสง สนามไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า รังสีก่อไอออน การประยุกต์ใช้หลักการทางฟิ สิกส์ในวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Motion; force; torque; work, energy and power; heat; fluids; sound wave; light; electric field and
current; electromagnetism; ionising radiations; applications of physics principles for the health and life
sciences
324-104 เคมีพ้นื ฐาน
3((3)-0-6)
(Basic Chemistry)
บทนา ปริ มาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อุณหพลศาสตร์
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์
Introduction; stoichiometry; atomic structure and periodic table; chemical bonding; solutions;
thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base; electrochemistry; nuclear chemistry
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340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ
1((1)-0-2)
(The Aesthetic in Photography)
แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุ นทรี ยะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม;
สุนทรี ยะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรี ยะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรี ยะในการถ่ายภาพ
เพื่อการสื่อสาร
Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography;
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography
for communication
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
(Digital Technology Literacy)
การเรี ยนรู ้ และใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีในปั จ จุบั นและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภัย ฝึ กฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็ นต่อการทางาน การฝึ กใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์
คอมพิวติ้ง เพื่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way;practice
the applications needed to work;uses of cloud computing applications for work effectively
376-111 การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-3-3)
(Learningand Information technology)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: หลักการและรู ปแบบการเรี ยนรู ้ วิธีการคิด แผนที่ความคิด การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่ม การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จิ ต ตปั ญญาศึกษา การประชุมและการระดมสมอง
การแสวงหาความรู ้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบด้วยหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรมการเรี ยนรู ้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Learning principles, learning styles, thinking processes, mind mapping, active learning, selfdirected learning, team and group learning, problem- based learning, meeting and brainstorming,
contemplative learning, searching and retrieval of knowledge; information technology, data analyzing and
management, with professional ethics and morality
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376-112 บทนากายภาพบาบัด
2((1)-2-3)
(Introduction to Physical Therapy)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: วิชาชี พกายภาพบาบัด บทบาทและความสาคัญของนักกายภาพบาบัดต่ อระบบบริ บาลสุ ขภาพ
วิวฒั นาการและความก้าวหน้าของวิชาชีพกายภาพบาบัด ประสบการณ์วิชาชีพกายภาพบาบัดและการฟื้ นฟู
สมรรถภาพขั้นพื้นฐาน ความสัมพันธ์ของวิชาชีพกายภาพบาบัดกับเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู กิจกรรมบาบัด กาย
อุปกรณ์ อรรถบาบัด การแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาชีพอื่น แนวคิดการดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบองค์รวมด้วย
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาบัด
Physical therapy profession, role and significance of physical therapists in healthcare systems,
development and progression in physical therapy profession, experiences in physical therapy profession and
basic rehabilitation; relationship among physical therapy and rehabilitation, occupational therapy, prosthesis
and orthosis, speech therapy, Thai traditional medicine, and other professions;concepts in holistic patient
care with professional ethics in physical therapy
376-211 ชีวกลศาสตร์พ้นื ฐาน
2((1)-2-3)
(Basic Biomechanics)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน:ชี ว กลศาสตร์ พ้ื น ฐาน แรงกล้า มเนื้ อ และแรงกระท าต่ อ ระบบกล้า มเนื้ อ กระดู ก และข้อ การ
ตอบสนองของร่ างกายมนุ ษย์ การวิเคราะห์แรงและผลของแรงในภาวะสถิตยวิสัย หลักการการเคลื่อนไหว
ของมนุษย์การประยุกต์ใช้ความรู ้ในกายภาพบาบัด
Basic biomechanics, muscle forces, external forces on the musculoskeletal system, adaptation of
the human body, analysis of static forces and effects on the human body; principles of human movement;
applications of knowledge,forpractice in physical therapy
376-212 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
3((1)-6-2)
(Basic Physical Therapy Assessment)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: หลักการเบื้องต้นของการจาแนกภาวะสุขภาพของบุคคล ด้วยบัญชีสากลเพื่อการจาแนกการทางาน
ความพิการและสุขภาพ หลักการซักประวัติ การสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ่ วย ข้อห้ามข้อควรระวังการ
ตรวจประเมินพื้นฐาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลทางคลินิก การแปลผล และการสรุ ป
ปั ญหาทางกายภาพบาบัดอย่างง่าย การบันทึกและการเขียนรายงานผูป้ ่ วยการฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
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Basic principles of personal health and condition classification according to International
Classification of Functioning, Disability and Health Model, principles in history taking, searching for
information from medical records, contraindications, precaution, basic assessment, critical thinking and
clinical reasoning, interpretationand simple problem listing in physical therapy, patient records and reports,
applications of knowledge,for the practice of physical therapy in real situations, with professional ethics and
morality
376-213 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
2((1)-3-2)
(Basic Skills in Physical Therapy)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: การตรวจประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน การสอนและการฝึ กกิจวัตรประจาวัน
การจัดท่าทาง การห่อคลุมตัว การยกและการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยหลักการเลื อกการใช้ ประโยชน์ และการดูแล
รั ก ษารถเข็นเครื่ องช่ วยเดินต่ าง ๆ กายอุปกรณ์เสริ ม และกายอุปกรณ์เทียมการพันผ้ายืด เทคโนโลยีการ
ช่วยเหลือสาหรับผูป้ ่ วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจหาสัญญาณ
ชี พ หลัก การช่ ว ยฟื้ นคื น ชี พ การฝึ กปฏิ บัติ วิ เ คราะห์ ประยุ ก ต์ และบู ร ณาการเทคนิ ค พื้ น ฐานทาง
กายภาพบาบัด โดยใช้ก ระบวนการคิด และตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิ ก ตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Activity of daily living assessment, instructing and practicing activities of daily living,
positioning; draping; patient lifting and transferring; principles of selections, uses and advantages
ofwheelchair,walking aids, 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 processes, based on the standards of physical
therapy practices, with professional ethics and morality
376-214 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
1((1)-0-2)
(Physiology of Exercise)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: –
การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาและเมตาบอลิสมของร่ างกาย ความจาเพาะ การตอบสนองและการ
ปรับตัวของร่ างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบการหายใจ
ระบบควบคุมอุณหภูมิกาย ระบบต่อมไร้ท่อต่อการออกกาลังกายประเภทต่างๆ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
การตอบสนองทางสรี รวิทยาต่อการออกกาลังกาย การทางานเป็ นทีมด้วยความมีวินยั และรับผิดชอบ
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Physiological and metabolism changes of body; specificity, responses and body adaptation related
to neuromuscular, cardiovascular, respiratory, body thermoregulatory, metabolic systems to various types
of exercise; knowledge sharing in regards to physiological responses to exercise; team work with discipline
and responsibilities
376-221 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2(1)-2-3)
(Therapeutic Exercise I)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: พื้นฐานชีวกลศาสตร์ของการออกกาลังกาย หลักการและประเภทของการรักษาด้วยการออกกาลัง
กายเครื่ องมือและอุปกรณ์การออกกาลังกาย การออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพในคนปกติและผูป้ ่ วย
การฝึ กปฏิ บัติ ก ารออกก าลังกายประเภทต่ างๆ การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการแปลผล การ
ประยุกต์ใช้หลักการออกกาลังกายในกายภาพบาบัด ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม
จริ ยธรรม
Introduction to the biomechanics of exercise; principles and types of therapeutic exercise; exercise
equipment; exercises for health promotion in normal people and patients; training in various types of
exercise; physical fitness testing and interpretation of exercise programs; applications of exercise in physical
therapy, with professional ethics and morality
376-222 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2((1)-2-3)
(Therapeutic Exercise II)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 895-030
หลักการ วิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และผลทางสรี รวิทยาของการรักษาด้วยการออก
ก าลังกายในน้ าและเทคนิ ค การส่ งเสริ มการเคลื่อนไหวข้อต่ อโดยการกระตุ น้ ผ่านตัว รับความรู ้ สึกของ
กล้ามเนื้ อ เอ็น และข้อต่อ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้การออกกาลังกายในน้ าและเทคนิคการส่ งเสริ ม
การเคลื่อนไหวข้อต่อโดยการกระตุน้ ผ่านตัวรับความรู ้สึกของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ ทางกายภาพบาบัด
ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Principles, method, indication, contraindication, precaution, and physiological effects of
hydrotherapy and proprioceptive neuromuscular facilitation techniques to promote movement; analysis and
applications of hydrotherapy and proprioceptive neuromuscular facilitation techniques, to promote
movement in physical therapy based on the standards of physical therapy practices, with professional ethics
and morality
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376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
2((1)-3-2)
(Integrated Kinesiology in Physical Therapy)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: –
พื้น ฐานกลศาสตร์ ก ารเคลื่อนไหว พลังงานของเซลล์ พลังงานและการหดตัว ของกล้า มเนื้ อ
จุดศูนย์ถ่วงและความสมดุลของร่ างกาย ความมัน่ คงและชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ การ
ทรงท่า การเดิน และการยศาสตร์ การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
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;
applications of knowledge to practices, with professional ethics and morality
376-311 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั
2((1)-3-2)
(Biostatistics and Research Methodology)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: –
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวสถิติ หลักการและระเบียบวิธีวิจยั เบื้องต้น ค้นหาปั ญหาและการตั้ง
คาถาม และการคิดค้นนวัตกรรมทางกายภาพบาบัด การสื บค้น ประเมินและเลื อกใช้ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ
การทบทวนวรรณกรรม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิพากษ์และการนาเสนอบทความทางวิชาการ การ
ออกแบบวิจยั โดยยึดจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของนักวิจยั
Knowledge and understanding of biostatistics, principles and basic research methodology,
searching physical therapy problems and forming of research questions, innovations, searching, systematic
evaluation and selection of information, review of literature, evidence- based practices, critique and
presentation of academic articles, research design based on ethics and morality of researchers
376-321 การรักษาด้วยการขยับ ดัด ดึง
2((1)-2-3)
(Mobilization and Manipulation)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204
หลักการ วิธีการ การตรวจวิเคราะห์ การเลือก การวางแผน และการรักษาด้วยการขยับดัดดึงข้อต่อ
ของรยางค์ กระดูกสันหลังและเส้นประสารทด้วยหัตถบาบัดหรื ออุปกรณ์ หลักการและการใช้เครื่ องดึงใน
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ การประยุกต์และบูรณาการความรู ้ในการวิเคราะห์ปัญหา
กรณี ศกึ ษา โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
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Principles and methods of mobilization and manipulation; assessment, evaluation, selection,
planning and treatment with manual mobilization and manipulation techniques of peripheral, vertebral and
nerve mobilization, principles and application of mechanical traction in musculoskeletal patients;
application and integration of professional knowledgeto analyze case studies with clinical reasoning and
decision making processes based on the standards of physical therapy practices with professional ethics
and morality
376-322 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
2((1)-2-3)
(Therapeutic Exercise III)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: –
หลักการของการออกกาลังกายและความก้าวหน้าของการรักษาทางการแพทย์ปัจจุบนั ในผูป้ ่ วย
ภาวะต่างๆ การใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิก การประยุกต์ใช้การออกกาลัง
กายในการจัดการทางกายภาพบาบัด ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Principles of exercise and current trends in medical treatment of patients with various conditions;
clinical reasoning and decision making processes; application of exercise to physical therapy management
based on the standards of physical therapy practices with professional ethics and morality
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า
2((1)-2-3)
(Electotherapy and Electrodiagnosis)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204, 311-207, 311-208
สรี รวิทยาพื้นฐานและชีวฟิ สิ กส์สาหรับการรักษาทางกายภาพบาบัดด้วยไฟฟ้า หลักการ วิธีการ
การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางไฟฟ้าของสภาวะกล้ามเนื้อและเส้นประสาท การรักษาด้วยกระแสความถี่
ต่าและความถี่ปานกลางต่อการกระตุน้ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาททั้งในสภาวะปกติและผิดปกติ การรักษา
ด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อป้อนกลับ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวังในการนามาใช้ทางกายภาพบาบัด
การเลือกใช้และการตรวจสอบเครื่ องมือเบื้องต้น การฝึ กปฏิบตั ิ บูรณาการความรู ้ดา้ นการวินิจฉัยและการ
รักษาด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Basic physiological effects and biophysics for electrical stimulation in physical therapy, principle
and method of electrical stimulation, evaluation and electrodiagnosis of muscle and nerve condition;
treatment using low and medium frequency currents to stimulate muscles and nerves in both 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 as well as integration of electrodiagnosis and electrotherapy knowledge based on the
standards of physical therapy practices with professional ethics and morality
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376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
2((1)-2-3)
(Thermotherapy and Cryotherapy)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204, 311-207, 311-208
สรี ร วิทยาของการตอบสนองต่ อความร้ อนและความเย็น การส่ งผ่านความร้อนและความเย็น
หลักการ วิธีการ ชีวฟิ สิกส์ของการรักษาด้วยความร้อนความเย็น การรักษาด้วยคลื่นสั้น คลื่นไมโครเวฟ คลื่น
อัลตร้าซาวด์ แสงเลเซอร์ รังสี อินฟราเร็ ด รังสี อลั ตร้าไวโอเล็ตและเครื่ องมือไฟฟ้าทางกายภาพบาบัดอื่น ๆ
ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการเลือกวิธีการรักษาด้วยความร้อนและความเย็นให้เหมาะสมกับพยาธิ
สภาพผูป้ ่ วย การเลือกใช้และการตรวจสอบเครื่ องมือเบื้องต้น การฝึ กปฏิบตั ิ บูรณาการความรู ้และทักษะ
เทคนิคการรักษาด้วยความร้อนและความเย็น ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Physiological response to heat and cold; the transmission of heat and cold; principles, methods
and biophysical of heat and coldtherapy;shortwave, microwave, ultrasound therapy, laser, infrared, ultraviolet and other physical modalities; indications, contraindications and precautions of heat and cold therapy;
appropriate treatment and monitoring tools; practice, integration of heat and cold therapy knowledge and
techniques based on the standards of physical therapy practices with professional ethics and morality
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1
3((2)-2-5)
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients I)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204
โรค ภาวะความผิดปกติ และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ และการบาดเจ็บทางการ
กีฬาของรยางค์และลาตัวส่ วนบนที่พบบ่อย พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การตรวจพิเศษ การตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรักษาและสร้างเสริ มสุ ขภาพ การพยากรณ์โรคและ
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลักการ ผลทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังของการจัดการทาง
กายภาพบาบัด และการเตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่สงั คมในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ อ กระดูกและข้อของรยางค์
และลาตัวส่ วนบน การประยุกต์และบูรณาการเทคนิคกายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจ
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Common musculoskeletal diseases, disorders and injuries in muscles, bones and joints and
common sport injuries in the extremities and upper body ; important pathogenesis,signs and symptoms;
special examinations, physical therapy assessments and diagnosis, treatment planning and health promotion;
prognosis and prevention of complications; principles, physiological effects, indications, contraindications
and precautions of physical therapy management and preparing patients to return to their community for
patients with musculoskeletal problems of extremities and the upper body; application and integration of
physical therapy techniques with clinical reasoning and decision making processes based on the standards
of physical therapy practices with professional ethics and morality
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376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 1
3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients I)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 311-207, 311-208
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาเหตุ พยาธิสรี รวิทยา อาการและอาการแสดง ของโรคหลอดเลือด
สมอง เนื้ องอกสมอง การบาดเจ็บที่ ศีร ษะ หลัก การตรวจประเมิน การวินิ จ ฉัย ยาและการจัด การทาง
การแพทย์ ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและรังสี วินิจฉัย การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด
วิเคราะห์ การวางแผนการรักษา การพยากรณ์โรคและการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน ชนิ ดของเครื่ องมือและ
เทคนิคทางกายภาพบาบัด ผลทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง การเขียนรายงาน การวางแผน
การดูแลผูป้ ่ วย การเตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่ สังคม การฝึ กปฏิบตั ิ บูรณาการเทคนิ คกายภาพบาบัด ตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Knowledge and understanding about pathology, pathophysiology, signs and symptoms of strokes,
brain tumors, head injuries; principles of assessment, investigations, drugs and management of medication;
results of laboratory and diagnostic radiology; physical therapy assessments and diagnosis;
analysis;treatment planning; prognosis and prevention of complications; types of equipment and physical
therapy techniques; physiological effects, indications, contraindications and precautions; report writing;
physical therapy management;preparing patients to return to their community; practice, integration of
physical therapy techniques based on the standards of physical therapy practices, with professional ethics
and morality
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหายใจ
3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Respiratory Patients)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 311-205
พยาธิสรี รวิทยาของโรคหรื อความผิดปกติในระบบหายใจที่พบบ่อย พยาธิวิทยา อาการและอาการ
แสดง การตรวจพิเศษ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรักษาและสร้างเสริ ม
สุขภาพ การพยากรณ์โรคและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ชนิดของเครื่ องมือและเทคนิคทางกายภาพบาบัด
ผลทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย การเตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่สังคม
การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคทางกายภาพบาบัดระบบหายใจโดยใช้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
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Pathophysiology of common diseases or disorders of the respiratory system; pathology, signs and
symptoms, special examinations, physical therapy assessments and diagnosis, treatment planning and health
promotion, prognosis and prevention of disease complications; types of instruments and physical therapy
techniques; physiological effects, indications, contraindications and precautions, physical therapy
management; practice physical therapy techniques in the respiratory system with clinical reasoning and
decision making processes, preparing patients to return to their communitybased on the standards of
physical therapy practices with professional ethics and morality
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Pediatric Patients)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริ ญเติ บโตและพัฒนาการของเด็ก จิ ต วิทยาเด็กการอุม้ จับเด็ก
หลักการประเมินพัฒนาการและการเคลื่อนไหว โรคหรื อความผิดปกติของระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อ และระบบทางเดินหายใจ หัวใจและการไหลเวียนเลือด ทารกที่มีความเสี่ ยงสู ง ความพิการ
ตั้งแต่กาเนิดที่พบบ่อย พยาธิวิทยา อาการและอาการแสดงการวินิจฉัย ยาและการจัดการทางการแพทย์ การ
ตรวจประเมิน และวินิจ ฉัยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรั กษา การพยากรณ์ โรคและการป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อน ชนิดของเครื่ องมือและเทคนิคทางกายภาพบาบัด ผลทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อ
ควรระวัง การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคทางกายภาพบาบัด การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย การเตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่สังคม
การฝึ กปฏิบตั ิ วิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการเทคนิคกายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสิ น ใจ
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Knowledge and understanding in regards to childrensgrowth and development, childrens
psychology, handling; principles for evaluation of development and movement; diseases or abnormality of
childrens nervous system, musculoskeletal system, respiratory and cardiovascular system, high risk infants;
common congenital diseases; pathology; signs and symptoms, investigations, drugs and management of
medication; physical therapy assessments and diagnosis, treatment planning; prognosis and prevention of
disease complications; types of instruments and techniques in pediatric physical therapy; physiological
effects, indications, contraindications and precautions, practice of pediatric physical therapy techniques;
physical therapy management; preparing patients to return to the community; practice, analysis, application
and integration of physical therapy techniques, with clinical reasoning anddecisionmaking processes based
on the standards of physical therapy practices with professional ethics and morality
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376-345 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
2((1)-2-3)
(Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 376-331, 376-332
ประวัติ รู ปแบบ ความหมาย หลักการ วิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และผลทางสรี รวิทยา
ของการนวดเพื่อการรั กษา การผลัก ดัน ตัวยาด้ว ยคลื่นอัลตราซาวด์ การผลัก ดัน ตัว ยาด้วยกระแสไฟฟ้า
เลเซอร์เพื่อการรักษาและความงาม ฝึ กปฏิบตั ิการนวดเพื่อการรักษา และการใช้เครื่ องมือทางกายภาพบาบัด
เพื่ อ การรั ก ษาและความงาม ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ใ นการจัด การทางกายภาพบาบัด ตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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; knowledge application for physical therapy management, based onthe standards
of physical therapy practices, with professional ethics and morality
376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2
3((2)-2-5)
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal Patients II)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204
โรค ภาวะความผิดปกติ และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ และการบาดเจ็บทางการ
กีฬาของรยางค์และลาตัวส่ วนล่างที่พบบ่อย พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การตรวจพิเศษ การตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรักษาและสร้างเสริ มสุ ขภาพ การพยากรณ์โรคและ
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลักการ ผลทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังของการจัดการทาง
กายภาพบาบัด และการเตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่สงั คมในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ อ กระดูกและข้อของรยางค์
และลาตัวส่ วนล่าง การประยุกต์และบูรณาการเทคนิคกายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจ
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Common musculoskeletal diseases, disorders and injuries in muscles, bones and joints and
common sport injuries intheextremities and lower body; important pathogenesis,signs and symptoms;
special examinations, physical therapy assessments and diagnosis, treatment planning and health promotion;
prognosis and prevention of complications; principles, physiological effects, indications, contraindications
and precautions of physical therapy management; preparing patients return to their community in patients
with musculoskeletal problems of the extremities and lower body; application and integration of physical
therapy techniques, with clinical reasoning and decision making processes, based on the standards of
physical therapy practices, with professional ethics and morality
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376-347 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients II)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 311-207, 311-208
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาเหตุ พยาธิสรี รวิทยา อาการและอาการแสดงของโรคหรื อภาวะความ
ผิดปกติที่เกี่ยวกับเซลล์ประสาทยนต์ ปลอกหุ ้มเส้นประสาทไมอีลิน สมองน้อย ไขสันหลัง ระบบประสาท
ส่วนปลาย บริ เวณเชื่อมต่อระหว่างประสาทสัง่ การและกล้ามเนื้อ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อและการเสื่อมของ
ระบบประสาท หลักการตรวจประเมิน การวินิจฉัย ยาและการจัดการทางการแพทย์ การตรวจประเมินและ
วินิจฉัยทางกายภาพบาบัด วิเคราะห์ การวางแผนการรักษา การพยากรณ์โรคและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ชนิ ดของเครื่ องมือและเทคนิ คทางกายภาพบาบัดผลทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง การ
เขียนรายงาน การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย การเตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่ สังคม การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคกายภาพบาบัด
ระบบประสาท อรรถบ าบัด กิ จ กรรมบ าบัด โภชนาการ วิ เ คราะห์ ประยุก ต์ และบู ร ณาการเทคนิ ค
กายภาพบาบัด โดยใช้ก ระบวนการคิด และตัด สิ น ใจอย่างเป็ นเหตุ เป็ นผลทางคลินิ กตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Knowledge and understanding of pathology, pathophysiology, signs and symptoms of motor
neurons, myelin sheath, cerebellar, spinal cord, peripheral nerves, neuromuscular junction, infectious
diseases and the deterioration of the nervous system; principles of assessment, investigations, drugs and
management of medication; physical therapy assessments and diagnosis; analysis; treatment planning;
prognosis and prevention of complications; types of equipment and physical therapy techniques,
physiological effects, indications, contraindications and precautions; report writing; physical therapy
management; preparing patients return to their community; practice of neurological physical therapy
techniques; speech therapy; occupational therapy; nutrition; analysis, application and integration of physical
therapy techniques, with clinical reasoning and decision making processes, based on the standards of
physical therapy practices, with professional ethics and morality
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376-348 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจ 3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Cardiopulmonary Patients)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 311-206, 376-343
พยาธิ สรี ร วิทยาของโรคหรื อความผิด ปกติในระบบหัว ใจ หลอดเลือดและการหายใจในภาวะ
วิกฤต การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัด พยาธิวิทยา อาการและอาการแสดง การ
ตรวจพิเศษ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรักษาและสร้างเสริ มสุขภาพ
การพยากรณ์โรคและการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน ชนิดของเครื่ องมือและเทคนิคทางกายภาพบาบัด ผลทาง
สรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคทางกายภาพบาบัดระบบหัวใจ หลอดเลือด
และการหายใจในภาวะวิกฤตการจัดการทางกายภาพบาบัด การเตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่สงั คม โดยใช้กระบวนการ
คิ ด และตัด สิ น ใจอย่างเป็ นเหตุ เป็ นผลทางคลินิ ก ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พด้ว ยคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม
Pathophysiology of diseases or disorders in the critical cardiopulmonary conditions; physiological
changes in surgical patients; pathology, signs and symptoms, special investigations, physical therapy
assessments and diagnosis, treatment planning and health promotion, prognosis and prevention of
complications; types of instruments and physical therapy techniques; physiological effects, indications,
contraindications and precautions; practice of physical therapy techniques in the emergency
cardiopulmonary system; physical therapy management; preparing patients return to their community, with
clinical reasoning and decision making processes, based on the standards of physical therapy practices, with
professional ethics and morality
376-351 การสร้างเสริ มสุขภาพและสุขภาพชุมชน
3((1)-4-4)
(Health Promotion and Community Health)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริ มสุขภาพ นโยบายสาธารณะ ระบบโครงสร้าง
การปกครอง องค์กรเกื้อหนุ นงานกายภาพบาบัดชุมชน ระบาดวิทยา การประเมินและตัวชี้วดั ด้านสุขภาพ
การสื่ อสารด้านสุ ขภาพ พฤติกรรมและปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ การเคลื่อนไหวทางสังคมและการสร้างพลัง
อานาจ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุ ขภาพ การวางแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพในระดับปั จเจก ครอบครัว
และชุมชนบนพื้นฐานของพหุวฒั ธรรม หลักการเขียนและการบริ หารจัดการโครงการ เครื่ องมือปฏิบตั ิงาน
ในชุมชน ปฏิบตั ิการสารวจและวิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพในชุมชน การจัดทาโครงการด้านสุ ขภาพโดยการ
ประยุกต์ความรู ้และทักษะด้านกายภาพบาบัด ให้สอดคล้องกับบริ บททางสุ ขภาพ ด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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Definitions and concepts related to health and health promotion; public policy; administrative
structure systems;support organizations for community physical therapy; epidemiology; assessment and
health indicators; health communication; behavior and risk factors of health; social movements and
empowerment; local wisdom in health care; health promotion planning at individual, family and community
levels based on multicultural; principles of writing and project management; community tools; practice
surveying and analysis of health problems in the community; conducting health projects with the
application of physical therapy related to health context, with professional ethics and morality
376-361 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 311-202, 311-203, 311-204, 311-205, 311-206, 311-207, 311-208
การปฏิบัติ งานคลินิกทางกายภาพบาบัดในผูใ้ หญ่ ที่มีปัญหาในระบบกล้ามเนื้ อกระดูกและข้อ
ระบบประสาท ระบบหายใจ และเด็กที่ได้รับกายภาพบาบัด การสื บค้นข้อมูลการสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยและญาติ
การตรวจร่ างกายเบื้องต้นการแสวงหาความรู ้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และสรุ ปปั ญหาโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างมีวิจารณญาน การระบุความสาคัญของปัญหาการบันทึกข้อมูลและการเขียนรายงานผูป้ ่ วยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องการนาเสนอ การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
Clinical practice in physical therapy for patients with musculoskeletal, neurological, respiratory
and paediatric patients; searching for information, interviews, basic physical examinations, knowledge
acquisition, analyze and summarizing of problems based on evidence-based practice; identifying problems;
recording and reporting patient’ s information, presentations based on the standards of physical
therapy practices, with professional ethics and morality
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
2((1)-3-4)
(Competency in Physical Therapy Profession)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: มาตรฐาน จรรยาบรรณและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชีพกายภาพบาบัด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบบริ การ
สุ ขภาพ การบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ จิตวิทยาและพฤติก รรมการบริ การ การพัฒนาบุคลิกภาพ
และเชาว์อารมณ์จิตสานึกและเทคนิคการบริ การ การทางานเป็ นทีม การเป็ นผูน้ าด้านสุขภาพ การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ กิจกรรมคุณภาพ การจัดการความรู ้ มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารทักษะชีวิตและสังคม
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Standards, ethics and morality in the physical therapy profession; related laws; health service
systems; management; health economics; psychology and service behavior; development of personality and
emotional intelligence; awareness and techniques of service; team work; 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)
วิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 376-311
การประเมินและทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง การวางแผน การเขี ยนโครงร่ างงานวิจยั หรื อ
นวัตกรรม การดาเนิ นโครงงาน การติดตามประเมินผล การประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติที่ เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม การรายงานและนาเสนอผลงาน โดยยึดหลักจริ ยธรรมการวิจยั
Evaluating and related review literatures; planning; writing a research proposal or
innovation;completing a project; monitoring and evaluation; application of relevantstatistics;report and
presentation of the project, based on ethical principles
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผูส้ ูงอายุ
3((1)-4-4)
สตรี และผูม้ ีครรภ์
(Integrated Physical Therapy and Eastern Wisdom in Elderly, Women and Pregnant People)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: สรี ร วิทยาของผูส้ ู งอายุ สตรี และผูม้ ีครรภ์ ความผิด ปกติหรื อพยาธิ สภาพที่ พบบ่อย อาการและ
อาการแสดง การตรวจพิ เ ศษ จิ ต วิ ท ยาในผูส้ ู ง อายุ สตรี และผูม้ ี ค รรภ์ การประเมิ น และวิ นิ จ ฉัย ทาง
กายภาพบาบัด การวางแผนการรักษาและสร้างเสริ มสุขภาพเทคนิคทางกายภาพบาบัด ผลทางสรี รวิทยา ข้อ
บ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง การบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกในผูส้ ู งอายุ สตรี และผูม้ ีครรภ์การฝึ กปฏิบตั ิ
เทคนิ ค ทางกายภาพบาบัดในผูส้ ู งอายุ สตรี และผูม้ ีครรภ์ การจัดการทางกายภาพบาบัด และการป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนโดยใช้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่ างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
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Physiology of geriatrics, women and pregnancy; common disorders or pathology, signs and
symptoms, special investigations, psychology in geriatrics, women and pregnancy, physical therapy
assessments and diagnosis, treatment planning and health promotion; physical therapy techniques;
physiological effects, indications, contraindications and precautions; physical therapy and integration of
eastern wisdom in geriatrics, women and pregnancy; physical therapy management and prevention of
complications, with clinical reasoning and decision making processes, based on the standards of physical
therapy practices, with professional ethics and morality
376-442 เลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์
3 (0-6-3)
(Skill and Experience Learning Elective)
เลือกศึกษาหรื อปฏิบตั ิงานตามความสนใจเพื่อเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ที่จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหรื อดารงชีวิตในอนาคตของนักศึกษา
An elective study or practice, aiming to strengthen skills and experiences necessary for the student’s
future profession, or livelihood according to individual interests
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3((1)-4-4)
(Community Physical Therapy)
วิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: ระบบบริ การสุ ขภาพ หลักการเยี่ยมบ้าน จิตวิทยาชุมชนความรู ้ความเข้าใจในโรคที่พบบ่ อยใน
ชุมชน ฝึ กปฏิบตั ิการเยีย่ มบ้านและการสื่ อสารในชุมชน หลักการยศาสตร์ และฝึ กปฏิบตั ิการประเมินความ
เสี่ ยงการบาดเจ็บจากการทางาน การปฏิบตั ิงานด้านสุ ขภาพแบบองค์รวมร่ วมกับทีมงานสาธารณสุ ขและ
อาสาสมัครด้านสุขภาพ วิเคราะห์ วางแผน และทาโครงการด้านสุขภาพโดยประยุกต์ความรู ้และทักษะด้าน
กายภาพบาบัดในชุมชน บนพื้นฐานของพหุวฒั ธรรมโดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Health systems; principles of home health care; community psychology; understanding of
common diseases in the community; practice of home visits and community communication; 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, analysis, planning and conducting
a physical therapy project in a community on the basis of multicultural, with clinical reasoning and decision
making processes, based on the standards of physical therapy practices, with professional ethics and
morality
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376-461 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด2
2(0-8-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy II)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 376-361
การปฏิบตั ิงานคลินิกทางกายภาพบาบัดในผูใ้ หญ่ที่มีปัญหาที่ซบั ซ้อนในระบบกล้ามเนื้อกระดูก
และข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ และเด็กที่ได้รับกายภาพบาบัด การสื บค้นข้อมูล การสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วย
และญาติ การตรวจร่ างกายการแสวงหาความรู ้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และสรุ ปปัญหาโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างมีวิจารณญาน การระบุความสาคัญของปัญหา การบันทึกข้อมูลและการเขียนรายงานผูป้ ่ วยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องการนาเสนอการทางานเป็ นทีมร่ วมกับบุคลากรสุขภาพ การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
Clinical practice in physical therapy for patients with complicated musculoskeletal, neurological,
respiratory problems and paediatric patients; searching for information, interviews, physical examinations,
knowledge acquisition, analyze and summarizing problems based on evidence-based practice; identifying
problems, recording and reporting patient’s information, presentation; team work with multidisciplinary
health personnel, based on the standards of physical therapy practices, with professional ethics and morality
376-462 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
3(0-12-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy III)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 376-361
การปฏิบตั ิงานคลินิกทางกายภาพบาบัด การสื บค้นข้อมูลจากเวชระเบี ยนผูป้ ่ วย การสัมภาษณ์
ตรวจร่ างกาย วิเคราะห์ สรุ ปปั ญหา และการจัดการทางกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้ อ
กระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และภาวะอื่นๆ ในเด็ก ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น
การแสวงหาความรู ้ การใช้หลัก ฐานเชิ งประจักษ์ การบัน ทึ ก การเขี ยนรายงานผูป้ ่ วย และการน าเสนอ
กรณี ศึกษา การทางานเป็ นทีมร่ วมกับบุคลากรสุขภาพ การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและญาติ โดยใช้กระบวนการคิด
และตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Clinical practice in physical therapy; information searching from medical records, interview,
physical examinations, analysis, problem listing, and physical therapy management formore complicated
musculoskeletal, neurological, respiratory and cardiovascular patients and other conditions in pediatric
patients; knowledge acquisition; evidence- based practice; patient records and reports; case study
presentations; team work with multidisciplinary health personnel; communication for patients and relatives,
with clinical reasoning and decision making processes, based on the standards of physical therapy practices,
with professional ethics and morality
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376-463 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
3(0-12-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy IV)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 376-361
การปฏิบตั ิงานคลินิกทางกายภาพบาบัด การสื บค้นข้อมูลจากเวชระเบี ยนผูป้ ่ วย การสัมภาษณ์
ตรวจร่ างกาย วิเคราะห์สรุ ปปั ญหา และการจัดการทางกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้ อ
กระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และภาวะอื่นๆ ในเด็ก ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น
การแสวงหาความรู ้ การใช้หลัก ฐานเชิ งประจักษ์ การบัน ทึ ก การเขี ยนรายงานผูป้ ่ ว ย และการน าเสนอ
กรณี ศึกษา การทางานเป็ นทีมร่ วมกับบุคลากรสุขภาพ การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและญาติ โดยใช้กระบวนการคิด
และตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Clinical practice in physical therapy; information searching from medical records, interviews,
physical examinations, analysis, problem listing, and physical therapy management formore complicated
musculoskeletal, neurological, respiratory and cardiovascular patients and other conditions in pediatric
patients; knowledge acquisition; evidence- based practice; patient records and reports; case study
presentations, team work with multidisciplinary health personnel; communication for patients and relatives,
with clinical reasoning and decision making processes, based on the standards of physical therapy practices,
with professional ethics and morality
376-464 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
4(0-16-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy V)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 376-361
การปฏิบตั ิงานคลินิกทางกายภาพบาบัดเน้นประยุกต์และบูรณาการความรู ้ และการจัดการทาง
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้ อ กระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและ
หลอดเลือด และภาวะอื่นๆ ในเด็ก ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น การแสวงหาความรู ้ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การ
บันทึก การเขียนรายงานผูป้ ่ วย และการนาเสนอกรณี ศึกษา การทางานเป็ นทีมร่ วมกับบุคลากรสุ ขภาพ การ
สื่อสารกับผูป้ ่ วยและญาติ โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
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Clinical practice in physical therapy, with emphasis on the application and integration of
knowledge, and physical therapy management for more complicated musculoskeletal, neurological,
respiratory and cardiovascular patients and other conditions forpediatric patients, knowledge acquisition;
evidence- based practice; patient records and reports; case study presentations; team work with
multidisciplinary health personnel; communication for patients and relatives, with clinical reasoning and
decision making processes, based on the standards of physical therapy practices, with professional ethics
and morality
376-465 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
4(0-16-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy V)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 376-361
การปฏิบตั ิงานคลินิกทางกายภาพบาบัดในสถานพยาบาลและสถาบันสุ ขภาพในส่ วนกลาง และ
ภู มิภ าค เน้น ประยุก ต์และบู รณาการความรู ้ และการจัด การทางกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาระบบ
กล้ามเนื้ อ กระดู กและข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัว ใจและหลอดเลือด และภาวะอื่น ๆ ในเด็ก ที่
ซับซ้อนมากขึ้น การแสวงหาความรู ้ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การบันทึก การเขียนรายงานผูป้ ่ วย และ
การนาเสนอกรณี ศึกษา การศึกษาระบบและการบริ หารงานทางกายภาพบาบัด การทางานเป็ นทีมร่ วมกับ
บุคลากรสุขภาพ การสื่อสารกับผูป้ ่ วยและญาติ โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทาง
คลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Clinical practice in physical therapy in hospitals and health institutions in central and regional
areas; emphasis on the application and integration of knowledge, and physical therapy management for
more complicated musculoskeletal, neurological, respiratory and cardiovascular patients and other
conditions for pediatric patients; knowledge acquisition; evidence- based practice; patient records and
reports; case study presentations; physical therapy administrative systems; team work with multidisciplinary
health personnel; communication for patients and relatives, with clinical reasoning and decision making
processes based on the standards of physical therapy practices, with professional ethics and morality
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820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
2((2)-0-4)
(Save Earth Save Us)
หลักการอยูอ่ าศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั เยาวชนคนรุ่ น
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัยและยัง่ ยืน
Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in the
changing environment, science and technology, and society including environmental awareness raising with up-todate edutainment for young generation
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Essential English)
โครงสร้างทางไวยากรณ์และคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็ นสาระสาคัญ การออกเสี ยง ทักษะพื้นฐาน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ
Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening,
speaking, reading, and writing sentences and short messages
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2((2)-0-4)
(Everyday English)
การฟั งและการอ่านภาษาอังกฤษที่ มีเนื้ อหาใกล้ตวั และไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความสาคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสานวนภาษาสาหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details;
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
2((2)-0-4)
(English on the Go)
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็ นปัจจุบนั เพื่อความเข้าใจ การสรุ ปความและ
การตีความ ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่ซบั ซ้อนสาหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในบริ บทที่ หลากหลาย
English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written
communication in various contexts
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890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
(English in the Digital World)
การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ
Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and reading
texts through speaking and writing
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2((2)-0-4)
(English for Academic Success)
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียน
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ
English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to
academic texts through speaking and writing
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Improving English Writing Skills)
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมีคะแนน
O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การเขี ยนย่อหน้า และความเรี ยงประเภทต่ างๆ โดยใช้ห ลัก ไวยากรณ์ ค าเชื่ อ มประโยคและ
เครื่ องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง การเรี ยบเรี ยงความคิด และกระบวนการเขียน
Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence connectors
and punctuation, coherence, and the writing process
890-022 การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Presentations and Public Speaking in English)
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมีคะแนน
O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
ความรู ้ ด ้านภาษาและวิธี ก ารในการรวบรวมข้อมู ล การสรุ ปความ การวิเ คราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูล การเตรี ยมและการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะ
Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing and
synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking
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890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Reading to Write in English)
สาหรับผูเ้ รี ยนที่ผ่านการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรื อมีคะแนน
O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป
การอ่านเพื่อความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่ องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู ้เท่าทัน การ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน
Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in response to the
reading materials
895-001 พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
(Good Citizens)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย
สิทธิเสรี ภาพ ความเสมอภาค การอยูร่ ่ วมกันภายใต้สงั คมพหุวฒั นธรรม
Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality;
living together in a multicultural society
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
2((2)-0-4)
(Thinking and Predictable Behavior)
การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสินใจ การทานายพฤติกรรม
Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; behavior prediction
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
2((2)-0-4)
(Cultivating Happiness through Positivity)
ความคิดกับความสุข รู ปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดกาหนดวิถีทาง รู ปแบบความสุข ความคิด
เชิ งบวก ความสุ ขกับการศึกษา ความสุ ขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์ รูปแบบการคิดมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและการทางาน
Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive
thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and
working
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895-030 ว่ายน้ า
1((1)-0-2)
(Swimming)
การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ ากิจกรรมว่ายน้ าการนากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุ ขภาพและทักษะทาง
สังคมในชีวิตประจาวัน
Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for
health promotion and social skills in daily life
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
GENERAL PSYCHOLOGY
ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู ้ เชาวน์ปัญญา การเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและ
การปรับตัว 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
950-102 ชีวิตที่ดี
3((3)-0-6)
(Happy and Peaceful Life)
การมีสติและความรู ้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู ้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้า ใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการทางาน การแก้ปัญหาร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ การ
ใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย
Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and
respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ลาดับ เลขประจาตัว ตาแหน่ ง
ชื่ อ- สกุล
ระดับ
ที่
ประชาชน
ทาง
การศึกษาที่
วิชาการ
จบ
1.

Xxxx

2.

Xxxx

อาจารย์ นางนภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
อาจารย์ นางเทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น ปริ ญญาโท

3.

Xxxx

อาจารย์ นางสาวไพลิน ทองดี

4.

Xxxx

อาจารย์ นางสาวชัชวลัย สนธิกุล

5.

Xxxx

อาจารย์ นางสาววนิดา แก้วมุณี

ชื่ อหลักสู ตรที่จบ
การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

ชื่ อสถาบันที่จบ
การศึกษา

การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
การสร้างเสริ ม
สุขภาพ
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด

ม.ทักษิณ
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.มหิดล
ม.วลัยลักษณ์

2561
2555
2529
2554

ม.รังสิต
ม.ขอนแก่น
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.มหิดล
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.มหิดล
ม.สงขลานคริ นทร์

2538
2560
2557
2559
2555
2558
2555

ปี ที่จบ
การศึกษา

64
3.2.2 อาจารย์ประจา (อาจารย์กายภาพบาบัด)
ลาดับที่
เลข
ตาแหน่ ง
ชื่ อ – สกุล
ระดับ
ประจาตัว ทาง
การศึกษาที่
ประชาชน วิชาการ
จบ
1
xxx
อาจารย์ นางสาวจารุ วรรณ ประสมศรี ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
2
xxx
อาจารย์ นางสาวกันยา วงศ์วิทย์วิโชติ ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
3
xxx
อาจารย์ นายวีรนันท์ แย้มรัตนกุล
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

4

xxx

อาจารย์ นางสาวศิริรัตน์ โต๊ะปรี ชา

5

xxx

อาจารย์ นางสาวศิรวีร์ เชาวลิต

6

xxx

อาจารย์ นางสาวสายแก้ว เจือจันทร์

7

xxx

อาจารย์ นางสาวปรพร ศรี วรรณวิทย์

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

หลักศูตร
(สาขาวิชา) ที่จบ
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวและ
การออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด
สรี รวิทยา
กายภาพบาบัด

สาเร็จการศึกษาจาก
ภาระการสอนช.ม./ปี การศึกษา
สถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566
ม.มหิดล
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.มหิดล
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.เชียงใหม่

2556
2553
2560
2558
2551

ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ม.มหิดล
ม.รังสิต
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.ขอนแก่น
ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.เชียงใหม่

2544
2552
2534
2553
2550
2554
2544
2554
2537

615.5 615.5 615.5 615.5
596

596

596

596

615.5 615.5 615.5 615.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลาดับที่

เลข
ตาแหน่ ง
ชื่ อ – สกุล
ประจาตัว ทาง
ประชาชน วิชาการ
xxx
อาจารย์ นางสาวทิพวรรณ แก้วมณี
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สาเร็จการศึกษาจาก
ภาระการสอนช.ม./ปี การศึกษา
สถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566

ระดับ
หลักศูตร
การศึกษาที่ (สาขาวิชา) ที่จบ
จบ
8
Master's
Exercise Science The University of 2555
degree
Western Australia
ปริ ญญาตรี กายภาพบาบัด
ม.มหิดล
2549
หมายเหตุ ลาดับที่ 3-8 ไม่สามารถระบุภาระงานสอนได้ รายละเอียดังนี้
ลาดับที่ 4-8 ลาศึกษาต่อ ระดับปริ ญญาเอก
- ลาดับที่ 4 นางสาวศิริรัตน์ โต๊ะปรี ชา Ph.D. in Physiotherapy, University of Essex ประเทศอังกฤษ (คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาปี 2562)
- ลาดับที่ 5 นางสาวศิรวีร์ เชาวลิต Ph.D. in Philosophy (Physiotherapy), La Trobe University, Melbourne, Victoria ประเทศออสเตรเลีย (คาดว่าจะสาเร็ จ
การศึกษาปี 2564)
- ลาดับที่ 6 นางสาวสายแก้ว เจือจันทร์ Ph.D. Epidemiology (International Programme), Faculty of Medicine, Prince of Songkla University ประเทศไทย (คาด
ว่าจะสาเร็ จการศึกษาปี 2564)
- ลาดับที่ 7 นางสาวปรพร ศรี ว รรณวิทย์ Ph.D. Epidemiology (International Programme), Faculty of Medicine, Prince of Songkla University ประเทศไทย
(คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาปี 2565)
- ลาดับที่ 8 นางสาวทิพวรรณ แก้วมณี Ph.D. in Rehabilitation Science, University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริ กา (คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาปี
2565)
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลาดับ
เลข
ตาแหน่ ง
ชื่ อ – สกุล
ที่ ประจาตัว ทาง
ประชาชน วิชาการ
1
xxx
ศ.
นางสมจิตร์ จารุ รัตนศิริกุล

2

ศ.

นายคณิ ตพงษ์ ปราบพาล

3

รศ.

ดร. บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช

ระดับ
หลักสู ตร(สาขาวิชา) ที่
สาเร็จการศึกษาจาก
การศึกษาที่
จบ
สถาบัน
จบ
Certificate
Pediatric Endocrinology Stanford University, USA.
ว.ว.
พ.บ.
วท.บ.
Certificate
ว.ว.
อ.ว.
พ.บ.
ปร.ด.
Certificate
ว.ว.
พ.บ.

ประสบการณ์ /ความชานาญ/
เชี่ยวชาญ

ปี
พ.ศ.
2534 กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต

ม.มหิดล
2532
ม.มหิดล
2526
ม.มหิดล
2524
EEG training
European Epiliepsy Society
2553
อายุรศาสตร์
ม.สงขลานคริ นทร์
2544
ประสาทวิทยา
ม.มหิดล
2547
ม.สงขลานคริ นทร์
2540
ระบาดวิทยา
ม.สงขลานคริ นทร์
2549
Pediatric Orthopaedics Children’ s Hospital of 2541
Pittsburgh, USA.
ศั ล ยศาสตร์ ออร์ โธปิ ม.สงขลานคริ นทร์
2537
ดิกส์
ม.สงขลานคริ นทร์
2533

อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา

ระบาดวิทยา
Pediatric Orthopaedics

ลาดับ
เลข
ตาแหน่ ง
ชื่ อ – สกุล
ที่ ประจาตัว ทาง
ประชาชน วิชาการ
5
ผศ.
นางสาววิภาวรรณ ลีลาสาราญ

6

ผศ.

นายพรชัย สถิรปัญญา

7

อ.

นายธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์

ระดับ
หลักสู ตร(สาขาวิชา) ที่
สาเร็จการศึกษาจาก
การศึกษาที่
จบ
สถาบัน
จบ
Certificate Introductory Course of China Academy of Traditional
Acupuncture
Chinese Medicine, Beijing,
People's Republic of China
ว.ว.
เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.
ม.สงขลานคริ นทร์
ว.ว.
ประสาทวิทยา
จุฬาลงกรณ์
พ.บ.
จุฬาลงกรณ์
Certificate Arthroplasty
Hennepin County Medical
Center, USA.
Fellowship Adult Reconstructive ม.มหิดล
Surgery
ว.ว.
ศั ล ยศาสตร์ ออร์ โธปิ ม.สงขลานคริ นทร์
ดิกส์
พ.บ.
ม.สงขลานคริ นทร์
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ประสบการณ์ /ความชานาญ/
เชี่ยวชาญ

ปี
พ.ศ.
2553 Physical Medicine
Acupuncture
2530
2526
2535 ประสาทวิทยา
2531
2554 Arthroplasty

2549 Adult Reconstructive Surgery
2547
2542
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษา)
4.1 ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีความเป็ นมืออาชีพ: Professionalism เป็ นนักวิชาการที่เป็ นเลิศ ใฝ่ ปั ญญา มีหัวใจความเป็ น
มนุษย์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินยั มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
มีความศรัทธาปฏิบตั ิงานด้วยความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดี โดยคานึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
4.1.2 ปฏิ บัติ ท างคลิ นิ ก โดยมี ผู ้รั บ บริ การเป็ นศู น ย์ก ลาง: Clinical practices patient-centered,
population-oriented care มีค วามรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ และคุ ณ ภาพในการบริ หารจัดการ การประกอบ
วิชาชีพที่เป็ นเลิศ ด้วยจิ ตวิญญาณ โดยคานึ งถึงศักดิ์ศรี แห่ งความเป็ นมนุษย์สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.3 มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสุ ขภาพ: System based practicesสามารถ
ปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสุ ขภาพด้วยความปลอดภัย และมีคุ ณภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อา้ งอิง
และมีความสามารถขั้นพื้นฐานในการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
4.1.4 มีค วามสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชี พอย่างต่ อเนื่ อง: Continuous professionalal
development สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพกายภาพบาบัดได้อย่างต่ อเนื่ องตลอดชีวิต บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม เพื่อเป็ นนัก วิชาการที่ มีคุ ณ ภาพตามแบบพิ พฒ
ั นาการนิ ย ม มีโลกทัศน์ ก ว้าง รอบรู ้ และทัน
เหตุการณ์
4.1.5 มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา:Critical thinking & Problem solving
สามารถบูรณาการความรู ้ดา้ นต่างๆ คิดเชิงวิพากษ์ ตัดสินใจ จัดการปัญหาแบบองค์รวม มีแนวคิดสร้างสรรค์
เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางกายภาพบาบัด
4.1.6 มีความสามารถในการรู ้เท่าทันข้อมูลและการวิจยั :Information & Research literacy การรับรู ้
และประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เพื่อการแก้ปัญหา มีเจตคติและความสามารถในการคิด ค้นคว้า วิจยั
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล
4.1.7 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ:Communication สามารถใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารทุ กระดับรับและให้ข ้อมูลป้ อนกลับอย่างสร้างสรรค์ และมีมนุ ษย
สัมพันธ์ดี
4.1.8 มีภาวะการนาและสามารถทางานเป็ นทีม:Leadership & Teamwork สามารถเป็ นผูน้ า ผูต้ าม
หรื อผูป้ ระสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ ทางานร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพด้วยความ
เป็ นเอกภาพ เพื่อให้บริ การวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย
4.1.9 มีทกั ษะทางสังคมและชีวิต มีศิลปะในการดารงชีวิต :Social & Life skills สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสังคมและพหุวฒั นธรรมด้วยความสมานฉันท์ ดารงไว้ซ่ึงคุณค่าและวัฒนธรรม
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4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1ของปี การศึกษา 2565
376-361 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 3
376-461 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2 ชั้นปี ที่ 4 ตลอดปี การศึกษา
376-462 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3 ชั้นปี ที่ 4 ตลอดปี การศึกษา
376-463การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4 ชั้นปี ที่ 4 ตลอดปี การศึกษา
376-464 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5 ชั้นปี ที่ 4 ตลอดปี การศึกษา
376-465 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6 ชั้นปี ที่ 4 ตลอดปี การศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชา
จานวนชั่วโมง
หน่ วยกิต
376-361 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
60
1(0-4-0)
376-461 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
120
2(0-8-0)
376-462 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
180
3(0-12-0)
376-463 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
180
3(0-12-0)
376-464 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
240
4(0-16-0)
376-465 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
240
4(0-16-0)
รวม
1,020
17(0-68-0)
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั
หลักสูตรกาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนรายวิชาชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
จานวน 2 หน่ วยกิตและรายวิชาโครงงานกายภาพบาบัด ในชั้นปี ที่ 4 ตลอดปี การศึกษา จานวน 2 หน่ วยกิต
ซึ่งเป็ นวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็น ปั ญหาทางกายภาพบาบัดที่สนใจ และจัดทาโครงงานวิจยั อย่าง
น้อย 1 เรื่ อง
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การประเมินและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวางแผน การเขียนโครงร่ างงานวิจยั หรื อ
นวัตกรรม การดาเนิ นโครงงาน การติดตามประเมินผล การประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม การรายงานและนาเสนอผลงาน โดยยึดหลักจริ ยธรรมการวิจยั
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั เบื้องต้น โดยสามารถบูรณาการความรู ้ทาง
กายภาพบาบัดและความรู ้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่องานวิจยั รวมทั้งสามารถนาเสนอผลงานวิจยั
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PLO 1 มีความเป็ นมืออาชีพ: Professionalism มีจรรยาบรรณของนักวิจยั มีหวั ใจความเป็ นมนุษย์
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินยั มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
PLO 1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของความเป็ นมืออาชีพและมีหวั ใจความเป็ นมนุษย์ตาม
จรรยาบรรณของนักวิจยั
PLO 2 ปฏิบัติ ทางคลินิ ก โดยมีผูร้ ั บบริ การเป็ นศูนย์ก ลาง: Clinical practices patient-centered,
population-oriented care มีค วามรู ้ ความสามารถและทัก ษะในการดาเนิ น งานวิจยั ด้ว ยจิ ต วิญญาณ โดย
คานึงถึงศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของนักวิจยั
PLO 2.1 สามารถอธิบายสาระสาคัญของความรู ้ ทางวิชาชี พกายภาพบาบัด ความรู ้ทาง
สถิติและความรู ้อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
PLO 2.4 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู ้ทางวิชาชีพกายภาพบาบัดกับความรู ้ทาง
สถิติและความรู ้อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานวิจยั อย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริ บท
ทางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
PLO 3 มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสุขภาพ (System based practices)
PLO 3.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการส่งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับรู ้และเข้าใจสิ ทธิของ
ตนเองในการรับบริ การกายภาพบาบัด
PLO 3.2 สามารถปฏิบัติ งานในระบบสุ ข ภาพและระบบการบริ ก ารกายภาพบาบัด โดย
คานึงถึงกฎหมาย บทบาท และหน้าที่ของตนเองในแต่ละบริ บทได้อย่างเหมาะสม
PLO 4 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง: Continuous professionalal
development สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพกายภาพบาบัดได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม เพื่อเป็ นนักวิจยั ที่มีคุณภาพตามแบบพิพฒั นาการนิยม มีโลกทัศน์กว้าง รอบรู ้และทันเหตุการณ์
PLO 4.1 สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยทักษะการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวิต
PLO 4.2 สามารถทางานวิจยั เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วยทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
PLO 5 มีค วามสามารถในการคิ ด เชิ งวิพ ากษ์แ ละการแก้ปัญ หา:Critical thinking & Problem
solving สามารถบูรณาการความรู ้ดา้ นต่างๆ คิดเชิงวิพากษ์ ตัดสิ นใจ จัดการปั ญหาแบบองค์รวม มีแนวคิด
สร้างสรรค์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิจยั และนวัตกรรมทางกายภาพบาบัด
PLO 5.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู ้ทาง
วิชาชีพกายภาพบาบัดความรู ้ทางสถิติความรู ้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดาเนินงานวิจยั
PLO 5.2 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ในการวิจยั หรื อ
พัฒนานวัตกรรมทางกายภาพบาบัด
PLO 6 มีความสามารถในการรู ้เท่าทันข้อมูลและการวิจยั : Information & Research literacy การ
รับรู ้และประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักฐานเชิง
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ประจักษ์อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เพื่อการแก้ปัญหา มีเจตคติและความสามารถในการคิด ค้นคว้า วิจยั
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล
PLO 6.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู ้เท่าทันในการสื บค้น เก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปลความหมาย จัดการข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาและติดตามความก้าวหน้าทางงานวิจยั ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
PLO 6.2 สามารถอธิบายสาระสาคัญของระเบียบวิธีวิจยั ประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติหรื อ
คณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงานวิจยั ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
PLO 7 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ:Communication สามารถใช้วจั นภาษาและอวัจ น
ภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในการสื่ อสารทุกระดับและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับอย่างสร้างสรรค์ และมีมนุ ษย
สัมพันธ์ดี
PLO 7.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีมนุษยสัมพันธ์
ดี เคารพต่อตนเอง ผูร้ ่ วมงาน ผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั ตระหนักรู ้ระเบียบสังคมคานึงถึงจริ ยธรรมงานวิจยั
PLO 7.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับผูร้ ่ วมงาน ผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั และทีมสห
สาขาวิชาชีพบนพื้นฐานของพหุวฒั นธรรม
PLO 7.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลงานวิจยั และสื่ อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 8 มีภาวะการนาและสามารถทางานเป็ นทีม:Leadership & Teamwork สามารถเป็ นผูน้ า ผู ้
ตาม หรื อผูป้ ระสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ ทางานร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพด้วย
ความเป็ นเอกภาพ เพื่อการทาโครงงานวิจยั ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย
PLO 8.1 แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าโดยมีวิสยั ทัศน์ กล้าตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจ มีความรู ้สึก
รับผิดชอบต่อตนเองและคนรอบข้าง รับผลที่จะเกิดขึ้นต่อการทางานในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
PLO 8.2 แสดงออกซึ่งความสามารถในการทางานเป็ นที มในฐานะผูน้ าและสมาชิก ปรับ
การทางานให้เข้ากับผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั ทีมสหสาขาวิชาชีพและชุมชน เครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง ในบริ บทหรื อ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 9 มีทกั ษะทางสังคมและชีวิต: Social & Life skills มีศิลปะในการดารงชีวิต สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมและพหุวฒั นธรรมด้วยความสมานฉันท์ ดารงไว้ซ่ึงคุณค่าและวัฒนธรรม
PLO 9.1 สามารถจัดการตนเองในด้านอารมณ์ พฤติกรรมและสังคม และสามารถปรับตัว
ต่อสถานการณ์ที่เป็ นพลวัตรในการดาเนินงานวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และ ชั้นปี ที่ 4 ตลอดปี การศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต

72
5.5 การเตรี ยมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาและอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานวิจยั ให้คาปรึ กษาแก่
นักศึกษาเป็ นรายกลุ่ม
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ค าปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการทาโครงงานวิจยั โดย
กาหนดชัว่ โมงและจัดทาบันทึกการให้คาปรึ กษาและแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า กระบวนการ
ทาโครงงานวิจยั และประเมินผล
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึ ก ษาเป็ นผูข้ อทุ น วิจ ัย และจัด สรรงบประมาณสนับสนุ น การวิจ ัย จัด สิ่ ง
อานวยความสะดวก และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5.5.4 นัก ศึ ก ษาน าเสนอผลการศึ ก ษาต่ อคณาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบเพื่ อ รั บ ข้อเสนอแนะและ
ประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชากาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผล
5.6.2 นัก ศึก ษารายงานความก้าวหน้าและผลการเรี ยนรู ้ ข องตนเองตามแบบฟอร์ ม อย่ า ง
ต่อเนื่อง
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชาประเมินผลจากความก้าวหน้าในการ
ทาโครงงานและผลการเรี ยนรู ้
5.6.4 อาจารย์ที่ปรึ ก ษาและอาจารย์ผูเ้ ป็ นกรรมการสอบเข้าร่ ว มกิ จ กรรมของผูเ้ รี ย นและ
ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
5.6.5 อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชานาเสนอผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด และ
ขอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการหลักสูตร
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
นักศึกษา
(PLOs)
1. มี ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ : 1. สอดแทรกเนื้ อหาทางด้ า น 1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของความ
Professionalism เป็ นนัก วิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ เป็ นมืออาชีพและมีหวั ใจ ความเป็ น
ที่เป็ นเลิศ ใฝ่ ปัญญา มีหวั ใจความ แห่ งวิชาชีพ ข้อกาหนด กฎหมาย มนุษย์ โดยปฏิบตั ิตามพระราช
เ ป็ น ม นุ ษ ย์ มี คุ ณ ธร ร ม แ ละ ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบาบัด และ ปณิ ธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
จริ ยธรรม ซื่ อ สัต ย์ มี วิ นัย มี จิ ต ความปลอดภัย
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สาธารณะ รั บผิด ชอบต่ อตนเอง 2. ส่งเสริ มและจัดให้มีกิจกรรมที่ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็ นที่สอง
สังคม และประเทศชาติ มีค วาม พัฒ นาพฤติ ก รรมของความเป็ น ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่
ศรั ทธาปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความ มื อ อาชี พ เช่ น บทบาทสมมติ หนึ่ง”
ภาคภู มิใจ และมีเจตคติ ที่ดี โดย กิ จ กรรมกลุ่ ม และการฝึ กใน 1.2 สามารถให้บริ การทาง
คานึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สถานการณ์จริ ง
กายภาพบาบัดด้วยเจตคติที่ดี โดย
3. ส่ งเสริ มและจัด กิ จ กรรมให้มี ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและกฎหมาย
การวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญหา แห่งวิชาชีพคานึงถึงความปลอดภัย
จริ ยธรรมในการด ารงชี พ และ และจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
การปฏิ บัติ ง านในวิ ช าชี พ จาก ทางจริ ยธรรมได้อย่างเหมาะสม
กรณี ต ัว อย่า ง และสถานการณ์
จริ ง
4. สนับสนุ นงบประมาณในการ
ทาโครงการที่เน้นประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
5. จัดกิจกรรมในการโครงการที่
เน้น ประโยชน์ ข องเพื่อนมนุ ษ ย์
เป็ นกิจที่หนึ่ง
6. สนับสนุนการร่ วมโครงการใน
วัน ประโยชน์ ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์
เป็ นกิ จ ที่ หนึ่ งและกิ จ กรรมเพื่อ
ช่ ว ย เ ห ลื อ สั ง ค ม ข อ ง ค ณ ะ /
มหาวิทยาลัย

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของ
นักศึกษา
7 . สอด แ ท ร ก จิ ต ส านึ กของ
ประโยชน์ ข องเพื่อนมนุ ษ ย์เ ป็ น
กิ จ ที่ ห นึ่ งในการเรี ยนการสอน
และการทากิจกรรมของนักศึกษา
สนับ สนุ น การเข้าร่ ว มกิ จ กรรม
เพื่อช่วยเหลือสังคม
8. ประกาศ เชิ ด ชู และให้รางวัล
แก่ นัก ศึ ก ษาและอาจารย์ที่ เ ป็ น
แ บ บ อ ย่ า ง ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ยธรรม
2. ปฏิบตั ิทางคลินิกโดยมี
1. ส่งเสริ มและจัดให้มีกิจกรรมที่
ผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง:
พัฒ นาพฤติ ก รรมของความเป็ น
Clinical practices patientมื อ อาชี พ เช่ น บทบาทสมมติ
centered, population-oriented
กิ จ กรรมกลุ่ ม และการฝึ กใน
care มีความรู ้ ความสามารถ
สถานการณ์ จ ริ งโดยเน้น ผูป้ ่ วย
ทักษะ และคุณภาพในการบริ หาร เป็ นศูนย์กลาง
จัดการ การประกอบวิชาชีพที่
2. สอดแทรกเนื้ อหาเกี่ ย วกับ
เป็ นเลิศ ด้วยจิตวิญญาณ โดย
ระบบบริ การสุ ขภาพที่เกี่ยวข้อง
คานึงถึงศักดิ์ศรี แห่งความเป็ น
กับกายภาพบาบัด อย่างเป็ นองค์
มนุษย์สอดคล้องกับความ
รวม
ต้องการของสังคมและชุมชน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

2.1 สามารถอธิบายสาระสาคัญของศาสตร์
ทางวิ ชาชี พกายภาพบ า บั ด และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
2.2 สามารถปฏิ บั ติ ทั กษะทางวิ ชาชี พ
กายภาพบาบัดในการตรวจประเมินวินิจฉัย
ป้ องกัน บ าบัด รั กษาฟื้ นฟู และส่ งเสริ ม
สุ ขภาพแก่ ผูร้ ั บบริ การตามมาตรฐานแห่ ง
วิชาชีพตามบริ บทของระบบบริ การสุ ขภาพ
ทุกระดับโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อา้ งอิง
2.3 สามารถปฏิ บั ติ ทั กษะทางวิ ชาชี พ
กายภาพบ าบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยใช้
เหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการปฏิบตั ิงานสามารถยุติการรักษาหรื อ
ส่งต่อผูร้ ับบริ การได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.4สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการศาสตร์
ทางวิชาชีพกายภาพบาบัดกับศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่ อแก้ ไขปั ญหาอย่ างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของ
นักศึกษา

3. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ร ะ บ บ บ ริ การ
สุขภาพ: System based practices
สามารถปฏิ บั ติ ง านในระบบ
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ด้ ว ย ค ว า ม
ปลอดภัย และมีคุ ณ ภาพ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์อา้ งอิง และ
มี ค วามสามารถขั้น พื้ น ฐานใน
การพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
4. มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง:
Continuous professionalalal
development สามารถพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพกายภาพบาบัด
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บน
พื้นฐานพหุวฒั นธรรม เพื่อเป็ น
นักวิชาการที่มคี ุณภาพตามแบบ
พิพฒั นาการนิยม มีโลกทัศน์
กว้าง รอบรู ้และทันเหตุการณ์

1.จั ด การเรี ยนการสอนเ พื่ อ
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานในระบบ
สุขภาพต่างๆ
2. สนับสนุนหรื อจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และกา ร
ปฏิบตั ิงานในระบบสุขภาพต่างๆ

1. ส่ งเสริ ม พัฒนาพฤติกรรมความเป็ น
วิ ชาชี พกายภาพบ าบัด เช่ น บทบาท
สมมติ กิจกรรมกลุ่ม การออกให้บริ การ
ทางกายภาพบ าบัด และการฝึ กใน
สถานการณ์จริ ง
2. ส่ งเสริ มและจัดกิ จกรรมให้มีการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยทักษะการ
เรียนรู ้ตลอดชีวิต
3. ร่ วมกิ จกรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย เช่น
เข้าค่ ายฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ร่ วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
4. พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่
หลากหลาย
5. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรี ยน และนอก
ชั้นเรียนที่ส่งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษ
6. สนับสนุนให้นกั ศึกษามี
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และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.1 แสดงออกซึ่ งพฤติ ก รรมในการ
ส่ ง เสริ มให้ผู ใ้ ช้บริ ก ารได้รับ รู ้ และ
เข้ า ใจสิ ทธิ ข องตนเองในการรั บ
บริ การกายภาพบาบัด
3.2 สามารถปฏิ บั ติ ง านในระบบ
สุ ข ภ า พ แ ละ ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ก า ร
กายภาพบาบัดโดยคานึงถึงกฎหมาย
บทบาท และหน้าที่ของตนเองในแต่
ละบริ บทได้อย่างเหมาะสม
4.1 สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องด้วยทักษะการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต
4.2 สามารถพัฒ นาวิ ช าชี พ อย่ า ง
ต่ อเนื่ องด้วยทักษะการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิต

คุณลักษณะพิเศษ

5. มีค วามสามารถในการคิดเชิง
วิ พ า ก ษ์ แ ล ะ ก า ร แ ก้ ปั ญ หา :
Critical thinking & Problem
solving
สามารถบูรณาการความรู ้ดา้ น
ต่างๆ คิดเชิงวิพากษ์ ตัดสินใจ
จัดการปัญหาแบบองค์รวม มี
แนวคิดสร้างสรรค์เพื่อนาไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมทาง
กายภาพบาบัด

6. มีความสามารถในการรู ้เท่าทัน
ข้อ มู ล และการวิจ ัย :Information
& Research literacy การรับรู ้และ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล อ ย่ า ง มี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ แ ละ เ หม า ะ สม
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและหลัก ฐานเชิ ง

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของ
นักศึกษา
ประสบการณ์ ดู งานหรื อฝึ กงานใน
ต่างประเทศ
1. ก าหนดให้ มี การสอดแทรก
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และ
คิดเชิงวิพากษ์ในทุกรายวิชา
2. จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง (studentcentered)มุ่งเน้น
คิ ดวิเคราะห์เพื่อการค้นหาค าตอบที่
ผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนรู ้ และจ าเป็ นใน
การศึกษาความรู ้ที่ทนั สมัยด้วยตนเอง
เป็ นหลัก
3. จัดการเรี ยนการสอนแบบ active
learning การอภิ ปรายกรณี ศึ กษาและ
แสดงความคิดเห็น
4. มี กิ จกรรมในหลั ก สู ตรที่ ให้
นั กศึ กษาได้ อภิ ปรายแลกเปลี่ ยน
ความคิ ดโดยอ้างอิ งจากข้อมู ลทาง
วิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์
5. มีกิ จกรรมในหลักสู ตรที่ส่งเสริ ม
ให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา (Criticalthinkingand
problem solving)
1. สนับ สนุ น หรื อ จัด อบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู ้เท่าทัน
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์
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5.1 สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี
วิจ ารณญาณและเป็ นระบบ โดยใช้
องค์ค วามรู ้ ทางวิชาชี พ ความรู ้อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการจัดการปัญหาแบบองค์รวม
5.2 สามารถใช้ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ใน
การวิ จ ัย หรื อพัฒนานวัต กรรมทาง
กายภาพบาบัด

6.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่ า งรู ้ เ ท่ า ทั น ในการสื บค้น เก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมาย จัด การข้อมูลเพื่อแก้ไข
ปั ญหาและติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะพิเศษ
ป ร ะ จั ก ษ์ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ละ
สร้ างสรรค์ เพื่อการแก้ปัญหา มี
เจตคติและความสามารถในการ
คิ ด ค้ น ค ว้ า วิ จั ย เ พื่ อ เ ข้ า สู่
มาตรฐานระดับสากล

7 . ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภ าพ:Communication
สามารถใช้ว จั นภาษาและอวัจน
ภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพใน
การสื่ อสารทุ กระดับ รั บและให้
ข้อมูลป้ อนกลับอย่างสร้างสรรค์
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของ
นักศึกษา
3. จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ ม
การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จาก
ฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรี ยน
แบบ e-learning
4. สนับสนุนให้นกั ศึกษาสามารถ
เข้ า ถึ ง เครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ออนไลน์ได้อย่างทัว่ ถึง
5. ก าหนดให้นักศึ กษาได้น าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กาหนดเนื้อหาการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้และการวัดผลด้านทักษะ
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่ นที่ ชัดเจนใน
หลักสูตร
2. จัด ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่
ส่ ง เสริ มให้ท างานเป็ นที ม การ
แสดงออกของภาวะผู ้น าและ
ผูร้ ่ วมงาน การสื่ อ สารและการ
สร้ า งสั ม พัน ธภาพกับ ผู ้อื่ น ใน
หลากหลายสถานการณ์ และ
บริ บทบนพื้นฐานพหุวฒั นธรรม
3. จัดกิจกรรมในรายวิชาประโยชน์
เพื่อนมนุษย์
4. จัด ให้ นั ก ศึ ก ษาได้มี โ อกาส
เสนอผลงานโคร งง า น หรื อ
โครงการวิจยั
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6.2 สามารถอธิบายสาระสาคัญของ
ระเบี ย บวิ ธี วิจ ัยประยุก ต์ใ ช้เทคนิ ค
ทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

7 . 1 แ สด ง ออก ซึ่ ง พ ฤติ ก รรมที่
เหมาะสมในการปฏิ สั ม พัน ธ์ ท าง
สังคม มีมนุ ษ ยสัมพัน ธ์ดี เคารพต่ อ
ต น เ อง ผู ้ รั บ บ ริ ก าร ผู ้ ร่ ว มงาน
ตระหนัก รู ้ ร ะเบี ย บสัง คมค านึ ง ถึ ง
กฎหมายจริ ยธรรมและวัฒนธรรม
7 . 2 สา ม า ร ถสื่ อสา ร ไ ด้ อ ย่ า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ กั บ ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร
ผูร้ ่ วมงานและที มสหสาขาวิชาชี พ
บนพื้นฐานของพหุวฒั นธรรม
7.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนาเสนอข้อมูลและการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะพิเศษ

8. Leadership & Teamwork
สามารถเป็ นผูน้ า ผูต้ าม หรื อผู ้
ป ร ะ ส า น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภ าพในสถานการณ์
ต่างๆ ทางานร่ วมกับทีมสหสาขา
วิ ช าชี พ ด้ว ยความเป็ นเอกภาพ
เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่
ตอบสนองความต้อ งการของ
สังคมไทย

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของ
นักศึกษา
5. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรี ยน และ
นอกชั้น เรี ยนที่ ส่ ง เสริ มการใช้
ภาษาอังกฤษ
1. มี กิ จ ก รร มใน หลั ก สู ตรที่
ส่ ง เสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาได้ฝึ กการ
สื่ อสารและความร่ วมมือร่ วมใจกั
(
Communication
and
collaboration)
2. ก า ห น ด เ นื้ อ ห า ก า ร จั ด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และการ
วัดผลด้านทักษะการสื่ อสารและ
การสร้ างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น ที่
ชัดเจนในหลักสูตร
3. จัด ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่
ส่ ง เสริ มให้ ท างานเป็ นที ม การ
แสดงออกของภาวะผู ้น าและ
ผู ้ร่ วมงาน การสื่ อ สารและการ
สร้ า งสั ม พัน ธภาพกั บ ผู ้อื่ น ใน
หลากหลายสถานการณ์ และบริ บท
บนพื้นฐานพหุวฒั นธรรม
4. จัดกิจกรรมในรายวิชาประโยชน์
เพื่อนมนุษย์
5. จัดให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสเสนอ
ผลงานโครงงานหรื อโครงการวิจยั

9. Social & Life skills มี ศิ ล ปะ 1. สนับสนุนหรื อจัดกิจกรรมเพื่อ
ในการดารงชีวิต สามารถปรับตัว ส่งเสริ มทักษะการใช้ชีวิตโดย
ใ ห้ เ ข้ า กั บ สั ง ค ม แ ล ะ พ หุ คานึงถึงระเบียบสังคม เช่น การ
เข้าร่ วมชมรมต่างๆ ของ
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8.1 แสดงออกซึ่ ง ภาวะผู ้น าโดยมี
วิ สั ย ทั ศ น์ ก ล้ า ตั ด สิ น ใจ สร้ า ง
แรงจูงใจ มีความรู ้สึกรับผิดชอบต่ อ
ตนเองและคนรอบข้าง รั บ ผลที่ จ ะ
เกิดขึ้นต่อการทางานในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
8.2 แสดงออกซึ่ งความสามารถใน
การทางานเป็ นทีมในฐานะผูน้ าและ
สมาชิ ก ปรั บ การท างานให้เ ข้า กับ
ผูร้ ับบริ การ ทีมสหสาขาวิชาชีพและ
ชุ มชน เครื อข่ ายที่ เกี่ ย วข้องรวมทั้ง
ระบบการส่ งต่ อ ในบริ บทหรื อ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

9.1 สามารถจัด การตนเองในด้า น
อารมณ์ พฤติ ก รรมและสังคม และ
สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เป็ น
พลวัตรได้อย่างเหมาะสม

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของ
นักศึกษา
วัฒนธรรมด้วยความสมานฉัน ท์ มหาวิทยาลัย กิจกรรมของคณะ
ดารงไว้ซ่ึงคุณค่าและวัฒนธรรม และภาควิชา
2. สนับสนุนหรื อจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้ และตระหนัก
ถึ ง ร ะ เ บี ย บ สั ง ค ม แ ล ะ พ หุ
วัฒนธรรม เช่น กิจกรรมวันไหว้
ครู การเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมทาง
ศาสนา
3 . สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษ ามี
ประสบการณ์ ดู งานหรื อฝึ กงาน
ในต่างประเทศ
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

2. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานด้ านผลลัพธ์ ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs)

1. มีความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

ทักษะทั่วไป ทักษะเฉพาะ
(Generic
(Specific
Skill)
Skill)
PLO1.1
PLO1.2

2. ปฏิบัติ ทางคลินิ ก โดยมีผูร้ ั บบริ ก ารเป็ นศูน ย์ก ลาง (Clinical PLO2.1
practices patient-centered, population-oriented care)
PLO2.2
PLO2.3
PLO2.4
3. มีค วามสามารถในการปฏิบัติ งานในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ PLO3.1
(System based practices)
PLO3.2










ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs)

4. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(Continuous professionalal development)
5. มี ค วามสามารถในการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ปั ญ หา
(Critical thinking & Problem solving)
6. มี ค วามสามารถในการรู ้ เท่ าทั น ข้ อ มู ล และกา ร วิ จั ย
(Information & Research literacy)
7. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)

PLO4.1
PLO4.2
PLO5.1
PLO5.2
PLO6.1
PLO6.2
PLO7.1
PLO7.2
PLO7.3
8. มี ภ าวะการน าและสามารถท างานเป็ นที ม (Leadership & PLO8.1
Teamwork)
PLO8.2
9. มีทกั ษะทางสังคมและชีวิต (Social & Life skills)
PLO9.1
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ทักษะทั่วไป ทักษะเฉพาะ
(Generic
(Specific
Skill)
Skill)













มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. 2556
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิ ทธิพ้ืนฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบาบัด
1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ
เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปั ญหา คุณธรรม จริ ยธรรม โดยใช้ดุลย
พินิจที่เหมาะสม
1.3 ปฏิบัติ ต ามจรรยาบรรณวิชาชี พ และสามารถจัดการกับปั ญหาจริ ยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
1.4 ส่งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับรู ้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริ การกายภาพบาบัด
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2. ด้ านความรู้
2.1 อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้นฐานของชีวิต
2.2 อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์พ้นื ฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.3 อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบาบัด
2.4 อธิบายสาระสาคัญของระบบสุ ขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริ หารงานเบื้องต้นของระบบการ
บริ การกายภาพบาบัด
2.5 มีความรู ้ดา้ นการวิจยั และการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิชาชีพและความรู ้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
3.3 สามารถใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ใ นการวิจ ัย หรื อสร้ า งนวัต กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิช าชี พ
กายภาพบาบัด
3.4 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู ้สาขากายภาพบาบัดกับความรู ้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มี จิ ต บริ การ สามารถปรั บ ตัว และมี ป ฏิ สัม พัน ธ์อ ย่า งสร้ า งสรรค์ก ับ ผู ้ใ ช้บ ริ การ ผูร้ ่ วมงาน และ
ผูบ้ งั คับบัญชา
4.2 สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผูน้ าและสมาชิก ในบริ บทหรื อสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
5. ด้ านทักษะทางวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถศึกษา ทาความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
6. ด้ านทักษะการปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
6.1 สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบาบัด ป้องกัน
บาบัดรักษา ฟื้ นฟู และส่งเสริ มสุขภาพแก่ผใู ้ ช้บริ การตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด
6.2 สามารถปฏิบตั ิทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ความเข้าใจศาสตร์
กายภาพบาบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลทางคลินิก และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบตั ิงาน
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3. ความสัมพันธ์ ระหว่างผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. 2556
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
1.คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่ อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1. มีความเป็ นมืออาชีพ PLO 1.1  
 
PLO 1.2
  
2. ปฏิบตั ิทางคลินิกโดย PLO 2.1
 

  
 
มี ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร เ ป็ น PLO 2.2    
ศูนย์กลาง
PLO 2.3

PLO 2.4

3. มีความสามารถในการ PLO 3.1

ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ร ะ บ บ PLO 3.2
บริ การสุขภาพ

4. มีความสามารถในการ PLO 4.1

พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ PLO 4.2
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

6. ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ
6.1 6.2
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ 6. ทักษะ
วิเคราะห์ เชิง
การ
ตัวเลข การ
ปฏิบัติ
สื่ อสาร และการ
ทาง
ใช้ เทคโนโลยี วิชาชีพ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

5. มีความสามารถในการ PLO 5.1

คิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์แ ละการ PLO 5.2
แก้ปัญหา


6. มีความสามารถในการ PLO 6.1


รู ้ เ ท่ า ทัน ข้อ มู ล และการ PLO 6.2
วิจยั
 

7. สามารถสื่อสารอย่างมี PLO 7.1    

 

ประสิทธิภาพ
PLO 7.2  

PLO 7.3

8. มี ภ าวะการน าและ PLO 8.1

สามารถทางานเป็ นทีม PLO 8.2

9. มีทกั ษะทางสังคมและ PLO 9.1
ชีวิต
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4. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
กลยุทธ์ /วิธกี ารสอน
กลยุทธ์ /วิธกี ารวัดและการประเมินผล
1. มีความเป็ นมืออาชีพ
PLO 1.1 - การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู ตน้ แบบ (role model)
1.1 การประพฤติตนอย่างมีจริ ยธรรมเหมาะสมกับ
PLO 1.2 - การบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน (interactive lecture)
ความเป็ นนักกายภาพบาบัด
- การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)
- การประเมิน การปฏิบัติ งานทางคลินิก (clinical
- การฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ งภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice performance assessment)
under supervision)
- การประเมิ น โดยผู ้ร่ วมงานและผู ้เ กี่ ย วข้อ ง
- การฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลผูป้ ่ วยในฐานะสวนหนึ่งของทีม (practice (multisource feedback)
in patient care team)
- การประเมิ น โดยใช้แ ฟ้ ม สะสมงาน (portfolio
- การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based learning)
assessment)
- การเรี ยนแบบใช้ทีมเป็ นฐาน (team-based learning)
- การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective
- การสะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์ (reflection)
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (peer assessment)
1.2 การให้เหตุผลและตัดสินใจ โดยใช้หลักเวชจริ ย
ศาสตร์
- การสอบรายสั้นหรื อรายยาว (short case/long case
examination)
- การประเมิน การปฏิบัติ งานทางคลินิ ก (clinical
performance assessment)
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

2. ปฏิบัติ ทางคลินิ ก โดยมี PLO 2.1
ผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง PLO 2.2
PLO 2.3
PLO 2.4

กลยุทธ์ /วิธกี ารสอน

- การสอนสาธิต (demonstration)
- การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จาลอง (practice in simulated setting)
- การฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ งภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice
under supervision)
- การฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลผูป้ ่ วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีม (practice
in patient care team)
- การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)
- การเรี ยนแบบใช้ทีมเป็ นฐาน (team-based learning)
- การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based learning)
- การใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
- การเรี ยนรู ้จากกิจกรรมเสริ มหลักสูตร (extracurricular activities)
- การบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน (interactive lecture)
- ห้องเรี ยนกลับทาง (flipped classroom)
- การเรี ยนในห้องปฏิบตั ิการ (laboratory study)
- การเรี ยนในห้องปฏิบตั ิการ (laboratory study)

กลยุทธ์ /วิธกี ารวัดและการประเมินผล
- การประเมิ น โดยใช้แ ฟ้ ม สะสมงาน (portfolio
assessment)
- การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective
report)
- การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (logbook)
- การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective
report)
- การประเมินโดยเพื่อน (peer assessment)
- การประเมิ น โดยผู ้ร่ วมงานและผู ้เ กี่ ย วข้ อ ง
(multisource feedback)
- การประเมินการปฏิบตั ิงานทางคลินิก
(clinical performance assessment)
- การประเมิ น โดยใช้แ ฟ้ ม สะสมงาน (portfolio
assessment)
- การประเมินตนเอง (self assessment)
- การประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย (evaluation of
work assignment)
- การสอบทัก ษะทางคลิ นิ ก รายสถานี (objective
structured clinical examination: OSCE)
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3. มีค วามสามารถในการ PLO 3.1
ปฏิบตั ิงานในระบบบริ การ PLO 3.2
สุขภาพ

กลยุทธ์ /วิธกี ารสอน
- การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู ตน้ แบบ (role model)

กลยุทธ์ /วิธกี ารวัดและการประเมินผล
- การสอบรายสั้นหรื อรายยาว (short case/long case
examination)
- การจัดการเรี ยนรู ้แบบ Active Learning
- การสอบทัก ษะทางคลิ นิ ก รายสถานี (objective
- การบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน (interactive lecture)
structured clinicalexamination : OSCE)
- การสอนแบบบรรยาย (lecture)
- การสอบรายสั้นและรายยาว (short case/long case
- การอภิปรายกลุ่ม (group disceussion)
examination)
- การเรี ยนแบบใช้โครงการเป็ นฐาน (project-based learning)
- การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective
- การเรี ยนในห้องปฏิบตั ิการ (laboratory study)
report)
- ห้องเรี ยนกลับทาง (flipped classroom)
- การประเมิ น โดยผู ้ร่ วมงานและผู ้เ กี่ ย วข้ อ ง
- การเรี ยนแบบใช้ทีมเป็ นฐาน (team-based learning)
(multisource feedback)
- การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based learning)
- การประเมินการปฏิบตั ิงานทางคลินิก
- การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี เ สริ ม (technology-enhanced (clinical performance assessment)
learning)
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (self-directed learning)
- การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จาลอง (practice in simulated setting)
- การฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ งภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice
under supervision)
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4. มีค วามสามารถในการ PLO 4.1
พัฒ นาตนเองและวิชาชี พ PLO 4.2
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ /วิธกี ารสอน
- การฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลผูป้ ่ วยในฐานะส่ วนหนึ่ งของทีมแพทย์
(practice in patient care team)
- การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู ตน้ แบบ (role model)
- การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู ตน้ แบบ
(role model)
- การบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน
(interactive lecture)
- การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)
- การฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ งภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice
undersupervision)
- การฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลผูป้ ่ วยในฐานะสวนหนึ่งของทีม (practice
in patient care team)
- การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based learning)
- การเรี ยนแบบใช้ทีมเป็ นฐาน (team-based learning)
- การฝึ กเขียนรายงานผูป้ ่ วย (written case report)
- การใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
- การเรี ยนแบบใช้โครงการเป็ นฐาน (project-based learning)
- การเรี ยนรู ้จากการทางานวิจยั (research-based learning)
- การสะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์ (reflection)

กลยุทธ์ /วิธกี ารวัดและการประเมินผล

- Case-based discussion (CbD)
- การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
(portfolio assessment)
- การประเมิ น โดยผูร้ ่ ว มงานและผูเ้ กี่ ยวข้อง
(multisource feedback)
- การประเมินการปฏิบตั ิงานทางคลินิก (clinical
performance assessment)
- การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective
report)
- การประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย (evaluation of
work assignment)
- การสอบทักษะทางคลินิกรายสถานี
(objective structured clinical examination : OSCE)
- การสอบรายสั้นและรายยาว
(short case/long case examination)
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5. มี ค วามสามารถในการ PLO 5.1
คิ ดเชิ งวิ พ ากษ์ แ ละการ PLO 5.2
แก้ปัญหา

6. มี ค วามสามารถในการ PLO 6.1
รู ้เท่าทันข้อมูลและการวิจยั PLO 6.2

กลยุทธ์ /วิธกี ารสอน
- ห้องเรี ยนกลับทาง (flipped classroom)
- การเรี ยนในห้องปฏิบตั ิการ (laboratory study)
- การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี เ สริ ม ( technology-enhanced
learning)
- การสอนสาธิต (demonstration)
- การฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ งภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice
under supervision)
- การฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลผูป้ ่ วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีม (practice
in patient care team)
- การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)
- การเรี ยนแบบใช้ทีมเป็ นฐาน (team-based learning)
- การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน(problem-based learning)
- การใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
- การเรี ยนรู ้จากกิจกรรมเสริ มหลักสูตร (extracurricular activities)
- การจัดการเรี ยนรู ้แบบ Active Learning
- การบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์์กบั ผูเ้ รี ยน
(interactive lecture)
- การสอนแบบบรรยาย (lecture)
- การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)

กลยุทธ์ /วิธกี ารวัดและการประเมินผล

- การประเมินโดยเพื่อน (peer assessment)
- การประเมิ น โดยผู ้ร่ วมงานและผู ้เ กี่ ย วข้ อ ง
(multisource feedback)
- การประเมินการปฏิบตั ิงานทางคลินิก
(clinical performance assessment)
- การรายงานทบทวนประสบการณ์
(reflective report)
- การประเมินตนเอง (self assessment)

- ข้อสอบชนิดสร้างคาตอบ
(constructed response questions)
- การสอบรายสั้นและรายยาว
(short case/long case examination)
- Case-based discussion (CbD)
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กลยุทธ์ /วิธกี ารสอน
- การเรี ยนแบบใช้โครงการเป็ นฐาน
(project-based learning) หรื อ research-based learning
- การเรี ยนในห้องปฏิบตั ิการ (laboratory study)
- ห้องเรี ยนกลับทาง (flipped classroom)
- การเรี ยนแบบใช้ทีมเป็ นฐาน (team-based learning)
- การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(problem-based learning)
- การเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีเสริ ม
(technology-enhanced learning)
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (self-directed learning)
- การฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ งภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice
undersupervision)
- การฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลผูป้ ่ วยในฐานะสวนหนึ่งของทีม (practice
in patient care team)
- การฝึ กเขียนรายงานผูป้ ่ วย (written case report)
- การใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
- การเรี ยนรู ้จากการทางานวิจยั (research-based learning)
- การสะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์ (reflection)

กลยุทธ์ /วิธกี ารวัดและการประเมินผล
- การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
(portfolio assessment)
- การประเมิ น โดยผูร้ ่ ว มงานและผูเ้ กี่ ยวข้อง
(multisource feedback)
- การประเมินการปฏิบตั ิงานทางคลินิก (clinical
performance assessment)
- การสอบทัก ษะทางคลิ นิ ก รายสถานี (objective
structured clinical examination: OSCE)
- การนาเสนอผลงาน (presentation)
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7. สามารถสื่ อ สารอย่า งมี PLO 7.1
ประสิทธิภาพ
PLO 7.2
PLO 7.3

กลยุทธ์ /วิธกี ารสอน
- การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู ตน้ แบบ (role model)
- การบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน (interactive lecture)
- การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)
- การฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ งภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice
undersupervision)
- การฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลผูป้ ่ วยในฐานะสวนหนึ่งของทีม (practice
in patient care team)
- การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based learning)
- การเรี ยนแบบใช้ทีมเป็ นฐาน (team-based learning)
- การฝึ กเขียนรายงานผูป้ ่ วย (written case report)
- การใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
- การเรี ยนแบบใช้โครงการเป็ นฐาน (project-based learning)
- การเรี ยนรู ้จากการทางานวิจยั (research-based learning)
- การสะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์ (reflection)
- การสอนสาธิต (demonstration)
- การเรี ยนรู ้จากกิจกรรมเสริ มหลักสูตร (extracurricular activities)

กลยุทธ์ /วิธกี ารวัดและการประเมินผล
- การสอบรายสั้นและรายยาว
(short case/long case examination)
- Mini-clinical evaluation exercise (Mini-CEX)
- Case-based discussion (CbD)
- การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio
assessment)
- การประเมิ น โดยผูร้ ่ ว มงานและผูเ้ กี่ ยวข้อง
(multisource feedback)
- การประเมินการปฏิบตั ิงานทางคลินิก (clinical
performance assessment)
- การประเมินโดยเพื่อน (peer assessment)
- การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective
report)
- การประเมินตนเอง (self assessment)
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8. มี ภ า ว ะ ก า ร น า แ ล ะ PLO 8.1
สามารถทางานเป็ นทีม
PLO 8.2

9. มี ทัก ษะทางสัง คมและ PLO 9.1
ชีวิต

กลยุทธ์ /วิธกี ารสอน
กลยุทธ์ /วิธกี ารวัดและการประเมินผล
- การฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ งภายใต้การดูแลของอาจารย์ (practice - การประเมินโดยเพื่อน (peer assessment)
under supervision)
- การประเมิ น โดยผู ้ร่ วมงานและผู ้เ กี่ ย วข้ อ ง
(multisource feedback)
- การฝึ กปฏิบตั ิการบริ บาลผูป้ ่ วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีม (practice - การประเมิ น การปฏิ บัติ ง านทางคลิ นิ ก (clinical
in patient care team)
performance assessment)
- การประเมิ น โดยใช้แ ฟ้ ม สะสมงาน (portfolio
assessment)
- การประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย (evaluation of
work assignment)
- การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective
report)
- การสอบรายสั้นหรื อรายยาว (short case/long case
examination)
- การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู ตน้ แบบ (role model)
- การประเมิ น โดยใช้แ ฟ้ ม สะสมงาน (portfolio
- การฝึ กปฏิบตั ิิในสถานการณ์จาลอง (practice in simulated setting) assessment)
- การเรี ยนรู ้จากกิจกรรมเสริ มหลักสูตร (extracurricular activities) - การรายงานทบทวนประสบการณ์ (reflective
report)
- การประเมินตนเอง (self assessment)
- การประเมินโดยเพื่อน (peer assessment)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs)
รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

1.
Profession
alism

1.1
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001-102 ศาสตร์ พระราชากับการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
388-100 สุ ขภาวะเพื่ อ เพื่ อ น
มนุษย์
388-204 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
950-102 ชีวิตที่ดี
895-001 พลเมืองที่ดี
001-103 ไอเดียสู่ ความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุ ข

1.2

2. Clinical practices
patient-centered,
population-oriented
care
2.1

2.2

2.3

2.4

3. System
based
practices

3.1

3.2

4. Continuous 5. Critical
6.
7. Communication
8.
professionalal thinking Informatio
Leadership
development
&
n&
&
Problem Research
Teamwork
solving
literacy
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2

9.
Social
& Life
skills
9.1

2((2)-0-4)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

1((1)-0-2)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

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

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

93
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs)
รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

1.
Profession
alism

1.1 1.2
895-010 การคิ ด กั บ พฤติ ก รรม 2((2)-0-4) ⚫
พยากรณ์
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)
8 9 0 - 0 0 2 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น 2((2)-0-4)
ชีวิตประจาวัน
890-003ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
2((2)-0-4)
890-004ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
890-005ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4)
895-030 ว่ายน้ า
1((1)-0-2) ⚫
340-162สุ นทรี ยศาสตร์ การ 1((1)-0-2) ⚫
ถ่ายภาพ
890-010 การพัฒ นาทัก ษะการ 2((2)-0-4)
เขียนภาษาอังกฤษ
890-022 การนาเสนอและการพูด 2((2)-0-4)
ในที่สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ

2. Clinical practices
patient-centered,
population-oriented
care
2.1

2.2

2.3

2.4

3. System
based
practices

3.1

3.2

4. Continuous 5. Critical
6.
7. Communication
8.
professionalal thinking Informatio
Leadership
development
&
n&
&
Problem Research
Teamwork
solving
literacy
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2
⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

9.
Social
& Life
skills
9.1
⚫

⚫
⚫
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs)
รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

1.
Profession
alism

1.1
890-026 บู ร ณาการอ่ า นเขี ย น
ภาษาอังกฤษ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
324-108 เคมี พ้ื นฐานส าหรั บ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
332-121 ฟิ สิ กส์ วิ ท ยาศ าสตร์
ชีวภาพ
376- 111 ก า ร เ รี ย น รู ้ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
376-211 ชีวกลศาสตร์ พ้นื ฐาน
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
2. กลุ่มวิชาชีพ
311- 201 บ ท น า วิ ท ย า ศ า ส ตร์
พื้นฐานสาหรับกายภาพบาบัด

1.2

2. Clinical practices
patient-centered,
population-oriented
care
2.1

2.2

2.3

2.4

2((2)-0-4)

3. System
based
practices

3.1

3.2

4. Continuous 5. Critical
6.
7. Communication
8.
professionalal thinking Informatio
Leadership
development
&
n&
&
Problem Research
Teamwork
solving
literacy
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2
⚫
⚫ ⚫ ⚫

3((3)-0-6)

⚫

⚫

⚫

3((3)-0-6)

⚫

⚫

⚫

1(0-3-3)







⚫


⚫

2((1)-2-3)
3((3)-0-6)
4((3)-2-7)

⚫
⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

9.
Social
& Life
skills
9.1

⚫
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs)
รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

1.
Profession
alism

1.1
311- 202 บู ร ณ า ก า ร ร ะ บ บ
กล้า มเนื้ อ กระดู ก และข้อ ใน
รยางค์ส่วนบน
311- 203 บู ร ณ า ก า ร ร ะ บ บ
กล้ า มเนื้ อ กระดู ก และข้ อ ใน
รยางค์ส่วนล่าง
311- 204 บู ร ณ า ก า ร ร ะ บ บ
กล้า มเนื้ อ กระดู ก และข้อ ส่ ว น
ศีรษะ คอและลาตัว
311-205 บูรณาการระบบหายใจ
311-206 บู ร ณาการระบบหัว ใจ
และหลอดเลือด
311-207 บูรณาการระบบ
ประสาท 1
311-208 บูรณาการระบบ
ประสาท 2

1.2

2. Clinical practices
patient-centered,
population-oriented
care

2((1)-3-2)

2.1
⚫

2((1)-3-2)

⚫

2((1)-3-2)

⚫

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

⚫
⚫

2((1)-3-2)

⚫

2((1)-3-2)

⚫

2.2

2.3

2.4

3. System
based
practices

3.1

3.2

4. Continuous 5. Critical
6.
7. Communication
8.
professionalal thinking Informatio
Leadership
development
&
n&
&
Problem Research
Teamwork
solving
literacy
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

9.
Social
& Life
skills
9.1
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs)
รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

1.
Profession
alism

1.1 1.2
376-112 บทนากายภาพบาบัด
2((1)-2-3) ⚫
376- 212 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ท า ง 3((1)-6-2) ⚫
กายภาพบาบัดพื้นฐาน
376- 213 ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ท า ง 2((1)-3-2) ⚫
กายภาพบาบัด
376-214 สรี รวิทยาการออกกาลัง 1((1)-0-2)
กาย
376-221 การบาบัดด้วยการ
2((1)-2-3) 
ออกกาลังกาย 1
376-222 การบาบัดด้วยการ
2((1)-2-3) 
ออกกาลังกาย 2
376-241 บู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ 2((1)-3-2) 
การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
376-311 ชีวสถิติและระเบี ย บวิ ธี 2((1)-3-2) ⚫
วิจยั

2. Clinical practices
patient-centered,
population-oriented
care
2.1 2.2 2.3
⚫
 




2.4

3. System
based
practices

3.1



3.2

4. Continuous 5. Critical
6.
7. Communication
8.
professionalal thinking Informatio
Leadership
development
&
n&
&
Problem Research
Teamwork
solving
literacy
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2



⚫
⚫ 
⚫


⚫ ⚫ ⚫ 
⚫





⚫

⚫



⚫



⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫











⚫

⚫





⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

9.
Social
& Life
skills
9.1
⚫
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs)
รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

1.
Profession
alism

2. Clinical practices
patient-centered,
population-oriented
care

1.1 1.2 2.1
⚫
376-321 การรั ก ษาด้ว ยการขยับ 2((1)-2-3) 
ดัด ดึง
⚫
376-322 การบาบัดด้วยการ
2((1)-2-3) 
ออกกาลังกาย 3
376-331 การวิ นิ จฉั ย และการ 2((1)-2-3) ⚫  ⚫
รักษาด้วยไฟฟ้า
376-332 การรักษาด้วยความร้ อน 2((1)-2-3) ⚫  ⚫
และความเย็น
376-341 บูรณาการ
3((2)-2-5) ⚫  ⚫
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1
376-342 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
ประสาท 1

3((1)-4-4)

⚫



⚫

2.2

2.3

2.4

3. System
based
practices

3.1

3.2

4. Continuous 5. Critical
6.
7. Communication
8.
professionalal thinking Informatio
Leadership
development
&
n&
&
Problem Research
Teamwork
solving
literacy
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2

⚫
⚫
⚫   ⚫


⚫

⚫

⚫





⚫

9.
Social
& Life
skills
9.1

⚫









⚫

⚫





⚫



⚫









⚫

⚫





⚫



⚫





⚫







⚫

⚫



⚫









⚫





⚫







⚫

⚫



⚫

⚫
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs)
รายวิชา

376-343 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
หายใจ
376-344 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในเด็ก
376-345 การบ าบัดด้ว ยการนวด
และกายภาพบาบัดกับความงาม
376-346 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2
376-347 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
ประสาท 2
376-348 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
หัวใจหลอดเลือด และการหายใจ

จานวน
หน่ วยกิต

1.
Profession
alism

2. Clinical practices
patient-centered,
population-oriented
care

1.1 1.2 2.1
3((1)-4-4) ⚫  ⚫

3. System
based
practices

2.2 2.3 2.4 3.1
⚫   ⚫

4. Continuous 5. Critical
6.
7. Communication
8.
professionalal thinking Informatio
Leadership
development
&
n&
&
Problem Research
Teamwork
solving
literacy
3.2
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2
 
 ⚫
⚫
 ⚫   

⚫

3((1)-4-4)

⚫



⚫

⚫

⚫



⚫



2((1)-2-3)

⚫



⚫

⚫







3((2)-2-5)

⚫



⚫

⚫





⚫





3((1)-4-4)

⚫



⚫

⚫





⚫



3((1)-4-4)

⚫



⚫

⚫





⚫





⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫





⚫

⚫



⚫







⚫

⚫



⚫





⚫

⚫



⚫



⚫



9.
Social
& Life
skills
9.1












⚫
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs)
รายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

1.
Profession
alism

2. Clinical practices
patient-centered,
population-oriented
care

1.1 1.2 2.1
376-351 การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพ 3((1)-4-4) ⚫ 
และสุ ขภาพชุมชน
376-411 สมรรถนะวิชาชีพ
2((1)-3-4) ⚫
กายภาพบาบัด
⚫
⚫
376-412 โครงงานทาง
2(0-6-0)
กายภาพบาบัด
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและ 3((1)-4-4) ⚫  ⚫
ภูมิปัญญาตะวันออกในผูส้ ู งอายุ สตรี
และผูม้ ีครรภ์
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3((1)-4-4) ⚫ ⚫ ⚫
3. วิชาฝึ กงาน
⚫  ⚫
376-361 การฝึ กงานคลิ นิ ก ทาง 1(0-4-0)
กายภาพบาบัด 1
⚫ ⚫ ⚫
376-461 การฝึ กงานคลิ นิ ก ทาง 2(0-8-0)
กายภาพบาบัด 2

2.2 2.3


3. System
based
practices

2.4 3.1
⚫ ⚫


4. Continuous 5. Critical
6.
7. Communication
8.
professionalal thinking Informatio
Leadership
development
&
n&
&
Problem Research
Teamwork
solving
literacy
3.2
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2
 
⚫ 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫


⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫













⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫



⚫

⚫





⚫







⚫



⚫

⚫

⚫



⚫



⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



9.
Social
& Life
skills
9.1
⚫





⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs)
รายวิชา

376-462 การฝึ กงานคลิ นิ ก ทาง
กายภาพบาบัด 3
376-463 การฝึ กงานคลิ นิ ก ทาง
กายภาพบาบัด 4
376-464 การฝึ กงานคลิ นิ ก ทาง
กายภาพบาบัด 5
376-465 การฝึ กงานคลิ นิ ก ทาง
กายภาพบาบัด 6
376-442 เลื อกเสริ มทั กษะและ
ประสบการณ์

จานวน
หน่ วยกิต

1.
Profession
alism

2. Clinical practices
patient-centered,
population-oriented
care

3. System
based
practices

4. Continuous 5. Critical
6.
7. Communication
8.
professionalal thinking Informatio
Leadership
development
&
n&
&
Problem Research
Teamwork
solving
literacy
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2
⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫

9.
Social
& Life
skills

3(0-12-0)

1.1 1.2
⚫ ⚫

2.1
⚫

2.2 2.3
⚫ ⚫

2.4 3.1
⚫ ⚫

3.2
⚫

3(0-12-0)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

4(0-16-0)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

4(0-16-0)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

3(0-6-3)

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

9.1
⚫
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์ การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี การศึกษา
ปี ที่
1

สมรรถนะ
1. มีความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
2. ปฏิ บัติ ท างคลิ นิ ก โดยมี ผูร้ ั บบริ ก ารเป็ นศูน ย์ก ลาง (Clinical
practices patient-centered, population-oriented care)
3. มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสุขภาพ
( System based practices)
4. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
(Continuous professionalal development)
5. มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical
thinking & Problem solving)
6. มีความสามารถในการรู ้เท่าทันข้อมูลและการวิจยั (Information
& Research literacy)
7. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)
8. มีภาวะการนาและสามารถทางานเป็ นทีม
(Leadership & Teamwork)
9. มีทกั ษะทางสังคมและชีวิต (Social & Life skills)

รายละเอียด
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมหัวใจความเป็ นมนุษย์
แสดงออกถึงพฤติกรรมของการใฝ่ รู ้
ค้นคว้าข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ และจัดการปัญหาพื้นฐานได้
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ เพื่ อน อาจารย์ และบุ ค คลอื่ น ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทางานเป็ นทีมได้
สามารถจัดการตนเองทางด้านอารมณ์ และพฤติกรรมได้
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ปี ที่
2

สมรรถนะ
1. มีความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

รายละเอียด
สามารถตรวจประเมินทางกายภาพบาบัดและปฏิบตั ิทกั ษะ
พื้น ฐานทางกายภาพบาบัด ออกแบบการออกกาลังกายได้
ด้วยเจตคติที่ดี แสดงออกซึ่งหัวใจของความเป็ นมนุษย์
2. ปฏิ บัติ ท างคลิ นิ ก โดยมี ผูร้ ั บบริ ก ารเป็ นศูน ย์ก ลาง (Clinical practices patient-centered, population-oriented care)
3. มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสุขภาพ
( System based practices)
4. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง สามารถใช้ทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในการเรี ยนได้
(Continuous professionalal development)
5. มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical สามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงทางคลินิก และจัดการปัญหา
thinking & Problem solving)
พื้นฐานได้
6. มีความสามารถในการรู ้เท่าทันข้อมูลและการวิจยั (Information สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
& Research literacy)
7. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ เพื่ อน อาจารย์ และบุ ค คลอื่ น ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีภาวะการนาและสามารถทางานเป็ นทีม
สามารถทางานเป็ นทีมได้
(Leadership & Teamwork)
9. มีทกั ษะทางสังคมและชีวิต (Social & Life skills)
สามารถจัดการตนเองทางด้านอารมณ์ และพฤติกรรมได้
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ปี ที่
3

สมรรถนะ
1. มีความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)

รายละเอียด
สามารถปฏิ บัติ ทัก ษะทางกายภาพบ าบัด ด้ว ยเจตคติ ที่ ดี
แสดงออกซึ่งหัวใจของความเป็ นมนุษย์
2. ปฏิ บัติ ท างคลิ นิ ก โดยมี ผูร้ ั บบริ ก ารเป็ นศูน ย์ก ลาง (Clinical สามารถปฎิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดและสามารถ
practices patient-centered, population-oriented care)
ประยุกต์ใช้กบั ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
3. มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสุขภาพ
สามารถปฏิ บัติ ง านด้า นกายภาพบ าบัด ในระบบบริ การ
( System based practices)
สุขภาพภายใต้คาแนะนาได้
4. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง สามารถใช้ทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในพัฒนาตนเองได้
(Continuous professionalal development)
5. มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical สามารถคิดวิเคราะห์ และจัดการปัญหาอย่างเป็ นองค์รวมได้
thinking & Problem solving)
6. มีความสามารถในการรู ้เท่าทันข้อมูลและการวิจยั (Information สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู ้เท่าทันได้
& Research literacy)
7. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)
สามารถติดต่อสื่อสารกับผูร้ ับบริ การ ผูร้ ่ วมงาน
8. มีภาวะการนาและสามารถทางานเป็ นทีม
สามารถทางานเป็ นทีมในฐานะผูน้ าและสมาชิกได้
(Leadership & Teamwork)
9. มีทกั ษะทางสังคมและชีวิต (Social & Life skills)
สามารถจัด การตนเองทางด้านอารมณ์ และพฤติ กรรม ต่ อ
สถานการณ์ที่เป็ นพลวัตรได้
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ปี ที่
4

สมรรถนะ
1. มีความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
2. ปฏิ บัติ ท างคลิ นิ ก โดยมี ผูร้ ั บบริ ก ารเป็ นศูน ย์ ก ลาง (Clinical
practices patient-centered, population-oriented care)
3. มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสุขภาพ
( System based practices)
4. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
(Continuous professionalal development)
5. มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical
thinking & Problem solving)
6. มีความสามารถในการรู ้เท่าทันข้อมูลและการวิจยั (Information
& Research literacy)
7. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)
8. มีภาวะการนาและสามารถทางานเป็ นทีม
(Leadership & Teamwork)
9. มีทกั ษะทางสังคมและชีวิต (Social & Life skills)

รายละเอียด
สามารถให้บริ การทางกายภาพบาบัดด้วยเจตคติที่ดีอย่างมือ
อาชีพ แสดงออกซึ่งหัวใจของความเป็ นมนุษย์
สามารถปฎิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด และ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ ศ า สตร์ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
สามารถปฏิ บัติ ง านด้า นกายภาพบ าบัด ในระบบบริ การ
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม
สามารถใช้ทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้
สามารถคิ ด วิเคราะห์ และจัด การปั ญหาอย่างเป็ นองค์รวม
โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งรู ้ เท่ า ทัน และ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ได้
สามารถติดต่อสื่ อสารกับผูร้ ับบริ การ ผูร้ ่ วมงาน บนพื้นฐาน
พหุวฒั นธรรม
สามารถทางานเป็ นที มในฐานะผูน้ าและสมาชิ ก ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถจัดการตนเองทางด้านอารมณ์ พฤติกรรม และสังคม
ต่อสถานการณ์ที่เป็ นพลวัตรได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี (ภาคผนวกฌ)
1.2 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด(ภาคผนวกญ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาประเมิน ความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรี ยนรู ้ต ามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร
2.2 สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.3 คณะกรรมการประจาคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
2.4 นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู ้ดา้ นวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์และด้านพื้นฐานวิชาชีพ
กายภาพบาบัดก่อนการขึ้นการฝึ กปฏิบตั ิงานคลินิก 2
2.5 มีคณะกรรมการตรวจสอบจานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงาน การประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิงานทาง
คลินิกของนักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด
2.6 มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานอาจารย์พิเศษทางคลินิกให้เป็ นไปตามมาตรฐานของสภา
กายภาพบาบัด
2.7 มีคณะกรรมการประเมินการสอบระดับหลักสูตรก่อนจบการศึกษา
2.8 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี (ภาคผนวก ฌ) โดย
ต้องเรี ยนครบตามจานวนหน่ วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จาก
ระบบ 8 ระดับคะแนน
3.2 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด(ภาคผนวกญ)และเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.3 เข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3.4 สอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
ในกระบวนการดาเนิ นการข้อร้องเรี ยน นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการศึกษา การเรี ยนการสอน
หรื อปั ญหาต่างๆ ได้โดยยื่นคาร้องผ่าน website หรื อยื่นคาร้องผ่านงานกิจการนักศึกษาหรื อภาควิชาฯ เมื่อ
ข้อมูลคาร้องถึงภาควิชาฯ เจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ จะติดต่ออาจารย์ผเู ้ กี่ยวข้องผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อให้
อาจารย์ผูเ้ กี่ยวข้องชี้ แจงประเด็นต่างๆ ในที่ ประชุ มภาควิ ชาฯ และพิจ ารณาผลการอุทธรณ์ หลังจากนั้น
หัวหน้าภาควิชาฯ จะเป็ นผูช้ ้ ีแจงผลการพิจารณาต่อผูอ้ ุทธรณ์
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การเตรี ยมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ใ หม่ ทุ ก คนต้ อ งได้รั บการฝึ กอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์หรื อเทียบเท่า
การเตรี ยมการในระดับคณะ
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้อง
1) ผ่านการทดลองปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 2 ปี ในตาแหน่งอาจารย์ (พนักงานคณะแพทยศาสตร์)
2) ผ่านการประเมินการปฏิบตั ิงานเพื่อบรรจุตามที่คณะกาหนด
3) ผ่า นเกณฑ์ก ารทาผลงานตามที่ ค ณะก าหนด ด้า นการเรี ย นการสอน ด้า นวิ จ ัย ด้า นบริ การ
รักษาพยาบาล
4) มีผลงานทางวิชาการ/งานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย
1 เรื่ อง โดยเป็ น First Author หรื อ Corresponding Author
5) ผ่านการประเมิน teaching skill
6) มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์จานวน 1 เรื่ อง ภายใน 3 ปี
7) ได้รับการฝึ กอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ดา้ นวิจยั และแพทยศาสตรศึก ษา
ของคณะแพทยศาสตร์
8) จัดทาแผนพัฒนาการเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ และขอรับการประเมินการเข้าสู่มาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์ต ามแนวทางของมหาวิทยาลัย (PSU-TPSF) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ บรรจุให้ทดลอง
ปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ: ข้อ 1-6 เป็ นเงื่อนไขการรับอาจารย์ (พนักงานคณะแพทยศาสตร์) แนวปฏิบตั ิใหม่ ของ
คณะแพทยศาสตร์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การ
สร้างครู มืออาชีพ การสอนที่เน้น active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซ่ึงครอบคลุมทักษะ
การจัดการเรี ยนการสอนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
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การพัฒนาระดับคณะ
1) การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์ โดยการจัดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นแพทยศาสตรศึกษา
2) มีโครงการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้ นแพทยศาสตรศึกษาที่ ครอบคลุมทักษะในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน โดยกาหนดจัดอบรมเป็ นระยะๆตลอดปี ได้แก่
o Clinical Teaching
o การเขียนและออกข้อสอบ MCQ, MEQ, Key feature, OSCE
o บทบาทการเป็ น Mentor
o การจัดทาแผนการสอน
o Development Curriculum
o Techniques Teaching
▪ Coaching
▪ Mentoring
▪ Supervising
▪ Feedback / reflection
o Assessment and Evaluation
o การใช้และการผลิตสื่อการสอน
o Critical thinking & problem solving
o Creativity & innovation
o information & media literacy
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่ วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุน เงิน
ค่าใช้จ่ายรายเดือนสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่นาเสนอผลงานพัฒนาการเรี ยนการสอน และทาวิจยั
การพัฒนาระดับคณะ
1) สนับสนุนให้ทุนอาจารย์ฝึกอบรม / ดูงาน / ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอนของหลักสูตร
2) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์เป็ นวิทยากรร่ วมในการประชุมวิชาการด้านวิชาชีพ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
3) จัดกิจกรรมด้านการวิจยั เช่นการอบรม / ประกวดคาถามวิจยั , Research grand round และคลินิกวิจยั เป็ นต้น
4) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เสนอโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิจยั โดยให้ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
5) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้อาจารย์จดั ทาสื่ อการสอนที่เป็ น Active learning โดยมีค่าตอบแทนในการ
ผลิตสื่อการสอนเป็ นชิ้นงาน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
1) มีการบริ หารจัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสภากายภาพบาบัด
2) มีอาจารย์ประจ าหลัก สู ต ร ทั้งอาจารย์ประจ า อาจารย์ผูส้ อนที่ มีคุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตร เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด และตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
3) มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์
4) มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสภากายภาพบาบัด
5) มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของหลักสู ตร โดยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน โดย
นาผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
เป้ าหมาย
1. หลักสูตรมี
ความทันสมัย
สอดคล้องกับ
เกณฑ์ สกอ. และ
ความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2. หลักสูตรมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. หลักสูตรมี
ความพร้อมตาม
เกณฑ์สภา
กายภาพบาบัด

การดาเนินการ
1. ปรับปรุ งหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.
2. ปรับปรุ งหลักสูตรให้
ทันสมัย โดยปรับปรุ ง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี
3. ปรับปรุ งหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์สภา
กายภาพบาบัด
4. จัดการเรี ยนการสอนโดย
มีเนื้อหาที่ทนั สมัยตลอดเวลา
และมีการเรี ยนการสอนแบบ
เชิงรุ ก (active learning)
5. การพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ผสู ้ อน ให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ สกอ. และระเบียบฯ
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี

การประเมินผล
1. หลักสูตรได้รับการรับรอง
จาก สกอ.และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2. หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากสภากายภาพบาบัด
3. จานวนรายวิชาที่มกี าร
ปรับปรุ งเนื้อหาการสอนและ
จานวนรายวิชาที่มกี ารเรี ยน
การสอนแบบเชิงรุ ก(active
learning)
4. จานวนและรายชื่อ อาจารย์
ผูส้ อน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ สกอ. และระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5. ผลการประเมินหลักสูตร
และการเรี ยนการสอน
6. ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย

แผนพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์
สกอ. เกณฑ์ AUN-QA และ
ความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต
2. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์สภากายภาพบาบัด
4. การประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรทุกปี
การศึกษา
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เป้ าหมาย

การดาเนินการ
6. มีการประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอน โดยนักศึกษา
ปี สุดท้าย
7. มีการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผูใ้ ช้
บัณฑิต

การประเมินผล
7. ผลการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผูใ้ ช้
บัณฑิต

แผนพัฒนา

2. บัณฑิต
1) มีการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุกปี เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุ งหลักสูตร
หลัก สู ต รฯ ได้มีก ารด าเนิ น การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณ ฑิ ต เป็ นประจ าทุ ก ปี
หลังจากบัณฑิตจบการศึกษาไปแล้ว 6 เดือน โดยการประเมินผลจะประเมินให้ครอบคลุมผลการ
เรี ยนรู ้อย่างน้อย 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท้งั 9 ด้านของสาขาวิชา ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้นา
ผลการสารวจมาเป็ นข้อมูลเพื่อพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรในรอบถัด ไป และหากยังไม่ถึงรอบ
ปรับปรุ งหลักสูตรฯ จะนาผลมาปรับปรุ งวิธีการจัดการเรี ยนการสอนในปี การศึกษาถัดไป
2) มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปี
มหาวิทยาลัยสารวจการได้งานทาของบัณฑิตเป็ นประจาทุกปี ในช่วงก่อนพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร
หลักสูตรฯ มีการติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิต หลังสาเร็ จการศึกษาไปแล้ว 6 เดือน
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
กระบวนการรับนักศึกษา
การรั บนักศึกษา เป็ นไปตามข้อกาหนดของประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื่ อ งเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยนักศึกษารับทราบข้อมูลได้
ผ่านทาง website ของงานรั บนัก ศึก ษาของมหาวิ ทยาลัย โดยมีก ารปรั บข้อมูลให้เ ป็ นปั จ จุ บัน ช่ อ งทาง
www.entrance.psu.ac.th และยังสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.radtech.psu.ac.th
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วิธีการรับนักศึกษาแบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี้
1. TCAS รอบที่ 2 รับตรง (14 จังหวัดภาคใต้)
ทดสอบตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอบ ได้แก่ไทย สังคม อังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(ชีวะ ฟิ สิกส์ เคมี) และ GAT โดยคะแนนขั้นต่าทุกวิชาไม่นอ้ ยกว่า 30
2. TCAS รอบที่ 4 Admission รั บนัก ศึกษา โดยผูท้ ี่ ผ่านการทดสอบตามที่ ประชุ มอธิก ารบดีแห่ ง
ประเทศไทย (ทปอ.)กาหนด
โดยวิธีรับนักศึกษาทั้ง 2 วิธี หลักสู ตรดาเนิ นการคัดเลือกนักศึกษาอีกครั้งโดยแบบทดสอบพิเศษ
และการสัมภาษณ์ของหลักสูตรตามเกณฑ์ ดังนี้
1. แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์
2. ประชุมเพื่อเตรี ยมคาถามในการสอบสัมภาษณ์ และเกณฑ์ในการให้คะแนน
3. กรรมการพิจารณาข้อสอบพิเศษก่อนสอบสัมภาษณ์
4. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์โดยแบ่งกรรมการสอบสัมภาษณ์เป็ น 4 ชุด (กรรมการ 3 ท่าน ต่อผูส้ อบ
สัมภาษณ์ประมาณ 3-5 คน) ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 20-30 นาที ต่อคน โดยกรรมการให้คะแนนตามแบบ
ประเมินการสอบสัมภาษณ์
5. ประชุ มสรุ ปผลการตัดสิ นผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ และลงรายละเอียดปั ญหาหรื ออุปสรรคที่
อาจจะมีผลต่อการเรี ยนของนักศึกษาแต่ละคน พร้อมทั้งร่ วมเสนอความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปั ญหานั้น
เช่น ปัญหาเรื่ องทุนการศึกษา เป็ นต้น
6. ทบทวนจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในแต่ละวิธีของปี การศึกษาถัดไป
7. จากผลการสอบสัมภาษณ์ หลักสู ตรได้มีการทบทวนแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
นักเรี ยนที่มีความสนใจต่อหลักสูตร
หลักสูตรมีการวิเคราะห์การลาออกระหว่างการศึกษาและผลการเรี ยนของนักศึกษาที่เข้าเรี ย นในแต่ละ
ระบบของการรับเข้าศึกษา เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งระบบการรับเข้าให้เหมาะสมยิง่ ขึ้นและปรับปรุ งวิธีการรับ
นักศึกษาตามแผนที่วางไว้
หลัก สู ต รมีก ารประชุ มเพื่อประเมิน กระบวนการประเมินประสิ ทธิ ผลของวิธีและเงื่ อนไขของการ
คัดเลือกนักศึกษาทุกครั้งหลังจากสอบสัมภาษณ์
การเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1) ปฐมนิ เทศก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสู ตร กฎระเบียบในการศึกษา สิ่ ง
อานวยความสะดวกในการศึกษาที่คณะและหลักสูตรจัดให้ เปิ ดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะแนะนาการเตรี ยมตัวใน
การเรี ยนกับรุ่ นน้อง
2) มีคู่มือนักศึกษาเพื่อยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิจนสาเร็ จการศึกษา
3) มีอาจารย์ที่ปรึ กษาดูแลนักศึกษาตามสายรหัส
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3.2 การส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึ กษาวิชาการ และแนะแนวแก่นกั ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูข่ องนักศึกษา
- มีการจัดให้นกั ศึกษาประเมินผลรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน พร้อมข้อเสนอแนะ
- มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ หารหลักสูตรหลังสาเร็ จการศึกษา
- มีระบบการจัดการข้อร้องเรี ยน และมี การสารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรี ยน
ของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1) วางแผนด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็ นไปตามแผนงานของหลักสูตรและแผนพัฒนาของภาควิชา
2) รับอาจารย์ใหม่ที่เน้นความรู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ตรงตามความต้องการที่กาหนด
ในแผน
3) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสู ตร โดยต้องมีวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ระบบการบริ หารอาจารย์
1) กาหนดภาระงานและเป้าหมายของผลการปฏิบตั ิงาน ทั้งด้านวิชาการ ผลการเรี ยนการสอน และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุก 6 เดือน
2) มอบหมายภาระงานและความรับผิดชอบให้อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
3) มอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านเป็ นผูป้ ระสานงานรายวิชา
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ระบบการส่งเสริ มและพัฒนาอาจารย์
1) อาจารย์ทุกท่านจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลครอบคลุมการขอตาแหน่ งทางวิชาการและ
การศึกษาต่อ
2) หลักสู ตรได้ติดตามภาระงานของแต่ละบุคลากรโดยฝ่ ายวิชาการภาควิชาติดตามรายงานภาระ
งานของบุคลากรสายวิชาการทุก 6 เดือน เพื่อประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม TOR ของ
แต่ละบุคคล รวมทั้งมีการติดตาม ให้ขอ้ มูล สนับสนุ นการสร้างความก้าวหน้าในผลงานและตาแหน่ งของ
บุคลากรสายวิชาการ โดยการมีอาจารย์พี่เลี้ยงในการติดตามการพัฒนาคุณภาพของงานด้านการเรี ยนการ
สอน วิจยั และบริ การวิชาการ
3) หลักสูตรมีการติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในด้านต่างๆ
ดังนี้
- คุณภาพการสอน ได้จากความพึงพอใจต่อผูส้ อนในรายวิชาต่างๆ และผลประเมินตนเองตาม ELO
-การวิจยั : อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทาวิจยั กับอาจารย์ท้งั ภายในภาควิชา และภายนอกภาควิชา
- การบริ การวิชาการ: อาจารย์ประจาหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการให้บริ การตามสัดส่ วนตามที่
ตกลงใน TOR
4) การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล การพัฒนาด้านวิจยั ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาตนเองสอดคล้องกับแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยบุคลากรวางแผนและแจ้งให้ประธาน
หลักสูตร หัวหน้าภาควิชารับทราบและอนุมตั ิในการเข้าร่ วมการอบรม ประชุมวิชาการ เข้าร่ วมกิจกรรมทาง
วิชาการโดยกระบวนการป้ อนกลับของบุค ลากรต่อการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการจะมีการแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ซึ่งการประเมินความพึงพอใจในการ
สนับสนุนที่อาจารย์ได้รับใช้เป็ นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาการจัดในครั้งต่อๆ ไป
4.2 คุณภาพอาจารย์
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรติดตามข้อมูลร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริ ญญาโท
ร้ อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่ งทางวิชาการผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตรและจานวน
บทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรโดย
ก ากับ ให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รจะระดมความคิ ด เห็ น ในเรื่ องนี้ และอภิ ป รายเพื่ อ หาวิ ธี ป รั บ ปรุ งการ
ดาเนินงานต่อไป
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
1) ทาแผนพัฒนาหลักสูตร ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ การรับอาจารย์ ระยะเวลา 5 ปี และดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
2) อาจารย์ดารงอยูไ่ ม่มีการลาออกในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
3) หลักสูตรมีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริ หารจัดการของหลักสูตร
4) อาจารย์ผรู ้ ับผิดหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของหลักสูตร
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5. หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
1) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ต รกาหนดสาระรายวิชาในหลักสู ต รให้มีเนื้ อหาสอดคล้องตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยมีการทบทวนประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอก (SWOT
Analysis)
2) หลัก สู ต รประเมินความต้องการของผูใ้ ช้ บณ
ั ฑิ ตและน ามาวิเคราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริ บทที่เปลี่ยนไป
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1) กาหนดผูป้ ระสานงานรายวิชา และผูส้ อนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) ผูป้ ระสานงานรายวิชาจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้ทนั สมัยในด้านเนื้อหากิจกรรม
การเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
3) กากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา
และมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามแผนการสอน
4) กาหนดให้นกั ศึกษาประเมินรายวิชาทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5) อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชาสรุ ปผลการดาเนิ นงานรายวิชา (มคอ.5) และน าเข้าหารื อในที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
6) อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชาประเมินและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนตามผลประเมิน(จากมคอ.5)
7) จัดให้นกั ศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตรทุกปี การศึกษา โดยจะนาผล
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5.3 การประเมินผู้เรียน
กระบวนการประเมินผูเ้ รี ยนแบ่งเป็ นดังนี้
1) ในแต่ละภาคการศึกษาหลัก สู ตรจะจัด ทาตารางเรี ยนและตารางให้นักศึกษาทุกชั้นปี และทุก
รายวิชาจะแจกแผนการศึกษาของแต่ละรายวิชาซึ่งมีรายละเอียดของหัวข้อการสอนและการประเมิน เช่น
คะแนนเก็บ รู ปแบบการสอบ การตัดเกรด และข้อบังคับ
2) ก่อนเปิ ดรายวิชาอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา มีการประชุมอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อกาหนดรู ปแบบการ
สอน การประเมิน เอกสารอ้างอิงต่างๆ ให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
3) มีก ารทบทวนการประเมิน วัด ผลการเรี ยนรู ้ ของรายวิชาที่ มีอาจารย์สอนหลายคน นัก ศึกษา
รับทราบและเข้าถึงข้อมูล
4) อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชานาผลประเมินการจัดการเรี ยนการสอนของนักศึกษา มาวิเคราะห์
และจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และนาเข้าหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนในครั้งถัดไป
5) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามวัต ถุประสงค์ของทุกรายวิชาโดยมีคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และให้นกั ศึกษาทวนสอบตนเอง
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6) นาผลการประเมินการเรี ยนของนักศึกษาเข้าหารื อในที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ดู
แนวโน้มผลการเรี ยน เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ใช้ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ )
6.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดาเนิ นงาน หลัก สู ต รใช้เงินงบประมาณแผ่น ดินและงบประมาณเงิ นรายได้ ของคณะ
แพทยศาสตร์ในหมวดเงินเดือนและค่า ตอบแทนของบุคลากร ส่ วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ สื่ อ
การสอน ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายการดาเนิ นโครงการวิจยั ฯลฯ ขอรับการสนับสนุ นจากงบประมาณเงิ น
รายได้ และงบกองทุนวิจยั ของคณะฯ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
1) ห้ องเรียนบรรยาย ห้ องฝึ กปฏิบัตกิ าร และอุปกรณ์การสอน
- หมวดวิชาศึก ษาทั่วไป ใช้สถานที่ และอุปกรณ์ การสอนของคณะหน่ ว ยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
-หมวดวิชาเฉพาะ ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ และสถานที่ ฝึ กปฏิ บัติ งานส าหรั บ นัก ศึก ษาในโรงพยาบาลของรั ฐ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ภาควิชา มีพ้ืนที่ใช้สอยสาหรับการเรี ยนการสอน ภาควิชากายภาพบาบัด ชั้น 10 อาคารศรี เวชวัฒน์
มีหอ้ งเรี ยนภาคบรรยาย จานวน 3 ห้อง และห้องปฏิบตั ิการทางกายภาพบาบัด จานวน 3 ห้อง
และพื้นที่ภายในอาคารเรี ยนรวมคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้
ห้องประชุม/บรรยาย (จานวนห้องและจานวนที่นั่งในแต่ละห้องซึ่งใช้สาหรับการเรี ยนการสอน
และจัดกิจกรรมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล) มีดงั นี้
1. อาคารเรี ยน ได้แ ก่ อาคารแพทยศาสตรศึก ษาราชนคริ น ทร์ , อาคารเรี ยนรวมและหอสมุด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ห้องบรรยาย ขนาด 500 ที่นงั่ จานวน 1 ห้อง
ขนาด 250 ที่นงั่ จานวน 1 ห้อง
ขนาด 200 ที่นงั่ จานวน 2 ห้อง
ขนาด 180 ที่นงั่ จานวน 3 ห้อง
ขนาด 60 ที่นงั่ จานวน 1 ห้อง
ขนาด 40 ที่นงั่ จานวน 7 ห้อง
3. ห้องกลุ่มย่อย ชั้น 5 ขนาด 10 ที่นงั่ จานวน 24 ห้อง และชั้น 2 จานวน 3 ห้อง
4. ห้องปฏิบตั ิการรวม
ขนาด 100 ที่นงั่ จานวน 1 ห้อง
ขนาด 20 ที่นงั่ จานวน 1 ห้อง
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5. ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (PSU Clinical Training Center) ซึ่งประกอบด้วย
- Simulation Training Center
- CPR Training Center
- Cadaveric Training Center (ร่ วมมือกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์)
6. ศูนย์สอน/สอบชั้นคลินิก ชั้น 4 อาคารรัตนชีวรักษ์ จัดแบ่งออกเป็ น
- โซนศัลยกรรม ประกอบด้วย ห้องขนาดเล็ก สาหรับการซักประวัติ และ communication
skill จานวน 6 ห้อง ห้องขนาดกลาง สาหรับการตรวจร่ างกาย และ manual skill จานวน 10 ห้อง และห้อง
ขนาดใหญ่ สาหรับทา lab และ X-ray จานวน 1 ห้อง
- โซนอายุรกรรม ประกอบด้วย ห้องขนาดเล็ก สาหรับการซักประวัติ และ communication
skill จานวน 10 ห้อง ห้องขนาดกลาง สาหรับการตรวจร่ างกาย และ manual skill จานวน 6 ห้อง
- Ward จาลอง จานวน 1 ward (ประมาณ 3 เตียง)
- OR จาลอง
- Office/Monitor
7. หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Library)
8. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา คืองานโสตทัศนูปกรณ์และศูนย์การจัดประชุม
9. พื้นที่ที่ใช้สาหรับการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ
10. พิพิธภัณฑ์กายวิภาค เกษมแก้วอิ่ม
11. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ขนาด 60 ที่นงั่ 1 ห้อง
ทรัพยากรการเรี ยนการสอนของภาควิชากายภาพบาบัด ประกอบด้วย
1. ห้องบรรยาย 3 ห้อง
2. ห้องฝึ กปฏิบตั ิการทางกายภาพบาบัด 3 ห้อง
3. ห้องสมุด 1 ห้อง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
1) อาจารย์ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตาราไปยังคณะกรรมการจัดซื้อตาราของ
ห้องสมุดตามกรอบเวลา
2) อาจารย์ผสู ้ อนจัดทาสื่อการเรี ยนรู ้ เช่น เอกสารคาสอน ตารา บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3) ภาควิชามีการจัดทาแผนคาขอครุ ภณ
ั ฑ์ประจาปี
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
1) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์ ผูเ้ รี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุ ก ปี
การศึกษา
2) จัดทาระบบบันทึกทะเบียนวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ และติดตามการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ดชอบหลัก สู ตรอย่า งน้อ ยร้ อ ยละ 80 มี ก ารประชุ มหลัก สู ตรเพื่ อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนิ นงานหลักสู ตร อย่างน้อยปี การศึกษาละสอง
ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
สาขาวิชากายภาพบาบัด
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชาและรายงานผลการดาเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรตามแบบประเมินตนเอง (CUPT
QA) ภายใน 60 วันหลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มี ก ารพัฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ยนการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอนหรื อการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ จ ากผลการดาเนิ น งานที่ ร ายงานในผลการดาเนิ น การของ
หลักสู ตรปี ที่ผ่านมา
8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิ เ ทศหรื อคาแนะนาด้านการจัดการเรี ย นการ
สอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณ ฑิตใหม่เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่
1

ปี ที่
2

ปี ที่
3

ปี ที่
4

ปี ที่
5








































































































ผลการด าเนิ นการบรรลุต ามเป้ าหมายตัวบ่ งชี้ท้ งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษา เพื่อ
ติดตามการดาเนิ นการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนิ นงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
1.1.2 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนระดับภาควิชาหรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
1.1.3 ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
1.1.5 ประเมินพฤติกรรมจากการประเมินหลังเรี ยนจบในชั้นเรี ยน
1.1.6 ประเมินจากการให้ทีมผูส้ อน และนักศึกษาการสะท้อนความคิดภายหลังการเรี ยนการสอน
1.1.7 ดาเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอนและนาผลการศึกษาไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
1.2.2 สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูส้ อน
1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ใน
การปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุ งทักษะ
กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปี โดยนักศึกษาในชั้นปี นั้นๆ
2.2 ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปี สุดท้ายและบัณฑิต
2.3 ประเมินหลักสูตรโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2.4 ประเมินหลักสูตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิและ/หรื อผูป้ ระเมินจากภายนอก
2.5 ประเมินหลักสูตรโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายใน ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
4.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และจัด ทารายงานการประเมินผล
หลักสูตร
4.2 เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
4.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และผูส้ อน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวิเคราะห์
วางแผนปรับปรุ งหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก ก.
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความ
ต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
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ตารางวิเคราะห์ ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียของหลักสูตร
Vision ระดับมหาวิทยาลัย
Vision ระดับคณะ/ภาควิชา
Mission 1 ระดับมหาวิทยาลัย
Mission 1 ระดับคณะ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
มคอ.1 ของสภาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
Competenciesของสภาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด

PLO1
1.1 1.2
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

✓

✓

✓

✓

2.1

PLO2
2.2 2.3 2.4
✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

PLO3
3.1 3.2

PLO4
4.1 4.2

✓ ✓

PLO5
PLO6
5.1 5.2 6.1 6.2
✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓
✓

✓ ✓
✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

PLO7
7.1 7.2 7.3

PLO8 PLO9
8.1 8.2 9.1

✓
✓

✓

✓

✓
✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓ ✓

✓

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียของหลักสูตร
Stakeholder Need 1: ความเป็ น
ผูน้ า
1. ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2. อาจารย์ผคู ้ วบคุมทางคลินิก
3. อาจารย์
Stakeholder Need 2: การทางาน
ในระบบสุขภาพ
1. ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2. อาจารย์ผคู ้ วบคุมทางคลินิก
3. อาจารย์
4. บัณฑิต
5. ศิษย์เก่า
Stakeholder Need 3: ความคิ ด
ริ เริ่ ม
1. ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2. อาจารย์ผคู ้ วบคุมทางคลินิก
3. อาจารย์
4. ผูป้ กครอง

PLO1
1.1 1.2

2.1

PLO2
2.2 2.3

2.4

✓

PLO3
3.1 3.2

PLO4
4.1 4.2

PLO5
5.1 5.2

PLO6
6.1 6.2

PLO7
7.1 7.2 7.3
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PLO8 PLO9
8.1 8.2 9.1
✓ ✓

✓

✓

✓

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียของหลักสูตร
Stakeholder Need 4: ความรู ้ ที่
ทันสมัย
1. ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2. อาจารย์ผคู ้ วบคุมทางคลินิก
3. อาจารย์
4. บัณฑิต
5. ศิษย์เก่า
6. นักศึกษาปัจจุบนั
7. ผูป้ กครอง

PLO1
1.1 1.2

2.1

PLO2
2.2 2.3

2.4
✓

PLO3
3.1 3.2

PLO4
PLO5
4.1 4.2 5.1 5.2
✓ ✓ ✓

PLO6
6.1 6.2

PLO7
7.1 7.2 7.3
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PLO8 PLO9
8.1 8.2 9.1
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill
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ตารางแสดงรายละเอียดของ Knowledge/Attitude/Skill

Knowledge

Attitude

Skill

(Cognitive)

(Affective)

(Psychomotor)

K1 มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้นื ฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานทาง
กายภาพบาบัด
K2 มีความรู ้ ความเข้าใจในสิทธิของผูร้ ับบริ การ
กายภาพบาบัด
K3 มีความรู ้เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ และการดาเนินชีวิต
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
K4 อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็ นพื้นฐานของ
ชีวิต
K5 อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์พ้นื ฐาน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
K6 อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพ
กายภาพบาบัด

A1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม เช่น มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์
สุจริ ต เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์และสามารถจัดการกับปั ญหาคุณธรรม
จริ ยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
A2 ตระหนักในสิทธิของผูร้ ับบริ การกายภาพบาบัด
A3 ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็ นไทยและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น
และนานาชาติ และดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
A4 ตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดี
งามและถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่
หนึ่ง

S1 ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมี
ความสามารถจัดการกับปัญหาจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพกายภาพบาบัด
S2 ส่งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับรู ้และเข้าใจสิทธิ
ของตนเองในการรับบริ การกายภาพบาบัด
S3 สามารถปฏิบตั ิการให้บริ การทางกายภาพบาบัด
บนพื้นฐานของพหุวฒั นธรรม
S4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีจิต
สาธารณะที่ถูกต้องและดีงามและถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
S5 สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองให้มีความรู ้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
S6 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้องค์
ความรู ้ทางวิชาชีพและความรู ้อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุ ขภาพ
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A5 มีจิตบริ การสามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์
อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริ การผูร้ ่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
A6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
A7 ตระหนักถึงความสามารถในการปรับตัวรับฟัง
ยอมรับความคิดเห็น ทางานกับผูอ้ ื่นได้ท้งั ในฐานะ
ผูน้ าและผูต้ าม
A8 มีความคิดริ เริ่ ม สามารถวางแผน และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
A9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ งานบริ การ ตามหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

S7 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
วิจยั หรื อสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
S8 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู ้สาขา
กายภาพบาบัดกับความรู ้ศาสตร์อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริ บททางสุ ขภาพที่เปลี่ยนแปลง
ไป
S9 สามารถบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ต่างๆ ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
S10 สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
S11 สามารถนาความรู ้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สงั คม
S12 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของความมีจิตบริ การ
สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผูใ้ ช้บริ การผูร้ ่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา

K7 อธิบายสาระสาคัญของระบบสุขภาพกฎหมาย
การจัดการและการบริ หารงานเบื้องต้นของระบบการ
บริ การกายภาพบาบัด
K8 มีความรู ้ดา้ นการวิจยั และการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
K9 มีความรอบรู ้โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์
ต่างๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
K10 อธิบายหลักการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นและนาเสนอได้
K11 อธิบายหลักจิตวิทยา จิตปัญญาศึกษา เกี่ยวกับ
การจัดการตนเองและการปรับตัวได้
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S13 สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผูน้ าและ
สมาชิกในบริ บทหรื อสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
S14 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
S15 มีความสามารถในการปรับตัวรับฟัง ยอมรับ
ความคิดเห็น ทางานกับผูอ้ ื่นได้ท้งั ในฐานะผูน้ า
และผูต้ าม
S16 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการมีความคิดริ เริ่ ม
สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
S17 สามารถศึกษาทาความเข้าใจประเด็นปัญหา
เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรื อ
คณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
S18 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประมวลผลแปลความหมายและ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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S19 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
S20 สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพ
กายภาพบาบัดในการตรวจประเมินวินิจฉัยทาง
กายภาพบาบัดป้องกันบาบัดรักษาฟื้ นฟูและ
ส่งเสริ มสุขภาพแก่ผใู ้ ช้บริ การตามมาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
S21 สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพ
กายภาพบาบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู ้ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบาบัดและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องการใช้เหตุผลทางคลินิกและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการปฏิบตั ิงาน
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ตารางแสดงผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
Knowledge
Attitude
Skill
(PLOs)
(Cognitive)
(Affective)
(Psychomotor)
PLO1 มีความเป็ นมืออาชีพ
K1 มีความรู ้ ความเข้าใจในหลัก
A1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน S1 ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
( Professionalism)
คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรณยา
คุณธรรม จริ ยธรรม เช่น มีวนิ ยั มี มีความสามารถจัดการกับปัญหา
1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของความเป็ น บรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้นื ฐาน ความรับผิดชอบซื่อสัตย์ สุจริ ต
จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
มืออาชีพและมีหวั ใจความเป็ นมนุษย์โดย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี ของ กายภาพบาบัด
ปฏิบตั ิตามพระราชปณิ ธานของสมเด็จพระ ทางกายภาพบาบัด
ความเป็ นมนุษย์และสามารถจัดการ S4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่แสดงถึง
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
กับปัญหาคุณธรรม จริ ยธรรม โดย ความมีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม
ชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็ นที่สอง
ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ น
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง”
A4 ตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะ กิจที่หนึ่ง
1.2 สามารถให้บริ การทางกายภาพบาบัด
ที่ถูกต้องและดีงามและถือ
S12 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของความ
ด้วยเจตคติที่ดี โดยปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่ มีจิตบริ การสามารถปรับตัวและมี
และกฎหมายแห่งวิชาชีพคานึงถึงความ
หนึ่ง
ปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั
ปลอดภัยและจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
A5 มีจิตบริ การสามารถปรับตัวและ ผูใ้ ช้บริ การผูร้ ่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ทางจริ ยธรรมได้อย่างเหมาะสม
มีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั
ผูใ้ ช้บริ การผูร้ ่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

Knowledge
(Cognitive)

PLO2 ปฏิ บัติ ท างคลิ นิ ก โดยมี ผูร้ ั บบริ ก าร
เป็ นศู น ย์ก ลาง (Clinical practices patientcentered, population-oriented care)
2.1 สามารถอธิบายสาระสาคัญของศาสตร์
ทางวิ ช าชี พ กายภาพบ าบัด และศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องได้
2.2 สามารถปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ
กายภาพบาบัดในการตรวจประเมินวินิจฉัย
ป้ อ งกัน บ าบัด รั ก ษา ฟื้ นฟู และส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพแก่ ผูร้ ั บบริ ก ารตามมาตรฐานแห่ ง
วิชาชีพ ตามบริ บทของระบบบริ การสุ ขภาพ
ทุ ก ระดับ โดยใช้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์
อ้างอิง
2.3 สามารถปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ
กายภาพบ าบัด อย่า งเป็ นองค์ร วม โดยใช้

K4 อธิ บายสาระสาคัญของศาสตร์ ที่
เป็ นพื้นฐานของชีวิต
K5 อธิ บ ายสาระส าคัญ ของศาสตร์
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
K6 อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ทาง
วิชาชีพกายภาพบาบัด
K7 อธิ บ ายสาระส าคัญ ของระบบ
สุ ข ภาพกฎหมายการจัดการและการ
บริ หารงานเบื้ อ งต้น ของระบบการ
บริ การกายภาพบาบัด
K9 มีค วามรอบรู ้ โดยการผสมผสาน
เนื้ อ หาในศาสตร์ ต่ า งๆ ทัน ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของสังคม วัฒ นธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Attitude
(Affective)
A8 มีความคิดริ เริ่ ม สามารถวางแผน
และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
A1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เช่ น มีวินัย มี
ความรั บ ผิ ด ชอบซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต
เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์และสามารถจัดการ
กับปั ญหาคุณ ธรรม จริ ยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
A3 ตระหนัก และเห็ น คุ ณ ค่ าความ
เป็ นไทยและความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น และ
นานาชาติ และด าเนิ นชี วิ ต บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
A4 ตระหนักถึ งความมีจิ ตสาธารณะที่
ถูกต้องและดี งามและถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง

Skill
(Psychomotor)
S16 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการมี
ความคิดริ เริ่ ม สามารถวางแผน และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
S1 ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
มี ค วามสามารถจั ด การกั บ ปั ญ หา
จริ ยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
S8 สามารถประยุก ต์ใช้และบู รณาการ
ความรู ้ สาขากายภาพบาบัด กับความรู ้
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ แ ละบริ บททางสุ ข ภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
S9 สามารถบูรณาการความรู ้ในศาสตร์
ต่ างๆ ให้เกิ ด ประโยชน์ แก่ ตนเองและ
ส่วนรวม
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เหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการปฏิบตั ิงาน สามารถยุติการรักษาหรื อ
ส่งต่อผูร้ ับบริ การได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2.4 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้แ ละบู ร ณาการ
ศาสตร์ ทางวิชาชีพกายภาพบาบัดกับศาสตร์
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ แก้ไ ขปั ญหาอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้อ งกับ สถานการณ์
และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

Knowledge
(Cognitive)

PLO3 มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานใน
ระบบบริ การสุขภาพ (System based
practices)

K1 มีความรู ้ ความเข้าใจในหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรณยา
บรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้นื ฐาน

Attitude
(Affective)
A5 มีจิตบริ การสามารถปรับตัวและ
มี ป ฏิ สัม พัน ธ์อ ย่า งสร้ า งสรรค์ก ับ
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ผู ้ ร่ ว ม ง า น แ ล ะ
ผูบ้ งั คับบัญชา
A8 มีความคิดริ เริ่ ม สามารถวางแผน
และตั ด สิ นใจแก้ปั ญ หาได้อ ย่ า ง
เหมาะสม
A9 มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ งาน
บริ การ ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Skill
(Psychomotor)
S11 สามารถนาความรู ้ไปเชื่อมโยงกับ
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพื่ อ ท าความเข้าใจ
และสร้างสรรค์สงั คม
S20 สามารถปฏิบัติ ทัก ษะทางวิช าชี พ
กายภาพบ าบัด ในการตรวจประเมิ น
วิ นิ จฉั ย ทางกายภาพบ าบั ด ป้ องกัน
บาบัด รั ก ษาฟื้ นฟูและส่ งเสริ มสุ ข ภาพ
แก่ ผูใ้ ช้บ ริ การตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
กายภาพบาบัด
S21 สามารถปฏิบัติ ทัก ษะทางวิช าชี พ
กายภาพบาบัด อย่างเป็ นองค์รวมโดย
ประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ ค วามเข้าใจศาสตร์
กายภาพบาบัด และศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อ ง
การใช้เหตุ ผลทางคลินิก และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการปฏิบตั ิงาน
A1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน S2 ส่งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับรู ้และ
คุณธรรม จริ ยธรรม เช่น มีวนิ ยั มี เข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริ การ
ความรับผิดชอบซื่อสัตย์ สุจริ ต
กายภาพบาบัด
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Knowledge
(Cognitive)
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ทางกายภาพบาบัด
3.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการส่งเสริ ม K2 มีความรู ้ ความเข้าใจในสิทธิของ
ให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับรู ้และเข้าใจสิทธิของ
ผูร้ ับบริ การกายภาพบาบัด
ตนเองในการรับบริ การกายภาพบาบัด
K7 อธิบายสาระสาคัญของระบบ
3.2 สามารถปฏิบตั ิงานในระบบสุขภาพและ สุขภาพกฎหมายการจัดการและการ
ระบบการบริ การกายภาพบาบัดโดยคานึงถึง บริ หารงานเบื้องต้นของระบบการ
กฎหมาย บทบาท และหน้าที่ของตนเองใน บริ การกายภาพบาบัด
แต่ละบริ บทได้อย่างเหมาะสม
K9 มีความรอบรู ้โดยการผสมผสาน
เนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Attitude
(Affective)
เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์และสามารถจัดการ
กับปัญหาคุณธรรม จริ ยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
A2 ตระหนักในสิทธิของ
ผูร้ ับบริ การกายภาพบาบัด
A3 ตระหนักและเห็นคุณค่าความ
เป็ นไทยและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
นานาชาติ และดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
A4 ตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะ
ที่ถูกต้องและดีงามและถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่
หนึ่ง
A5 มีจิตบริ การสามารถปรับตัวและ
มีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั

Skill
(Psychomotor)
S8 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการ
ความรู ้สาขากายภาพบาบัดกับความรู ้
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
S9 สามารถบูรณาการความรู ้ในศาสตร์
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม
S11 สามารถนาความรู ้ไปเชื่อมโยงกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจ
และสร้างสรรค์สงั คม
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PLO4 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous
professionalal development)
4.1 สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
4.2 สามารถพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วย
ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

Knowledge
(Cognitive)

K4 อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่
เป็ นพื้นฐานของชีวติ
K5 อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
K6 อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์
ทางวิชาชีพกายภาพบาบัด
K7 อธิบายสาระสาคัญของระบบ
สุขภาพกฎหมายการจัดการและการ

Attitude
(Affective)
ผูใ้ ช้บริ การผูร้ ่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
A8 มีความคิดริ เริ่ ม สามารถวางแผน
และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
A9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ งาน
บริ การ ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
A6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
A9 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ งาน
บริ การ ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Skill
(Psychomotor)

S5 สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองให้
มีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น
S14 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
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Knowledge
(Cognitive)
บริ หารงานเบื้องต้นของระบบการ
บริ การกายภาพบาบัด

Attitude
(Affective)

K9 มีความรอบรู ้โดยการผสมผสาน
เนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
K10 อธิบายหลักการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
และนาเสนอได้
PLO5 มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ K8 มีความรู ้ดา้ นการวิจยั และการ
A6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
และการแก้ปัญหา (Critical thinking &
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
ตนเองและวิชาชีพ
Problem solving)
A8 มีความคิดริ เริ่ ม สามารถวางแผน
5.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
และเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู ้ทาง
เหมาะสม
วิชาชีพ ความรู ้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

Skill
(Psychomotor)

S6 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิชาชีพและ
ความรู ้อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแล
สุขภาพ
S7 สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการวิจยั หรื อสร้าง
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หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการปัญหา
แบบองค์รวม
5.2 สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ในการวิจยั
หรื อพัฒนานวัตกรรมทางกายภาพบาบัด

Knowledge
(Cognitive)

Attitude
(Affective)

Skill
(Psychomotor)
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
กายภาพบาบัด

S8 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการ
ความรู ้สาขากายภาพบาบัดกับความรู ้
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
S 14 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
S 16 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมการมี
ความคิดริ เริ่ ม สามารถวางแผน และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
S 21 สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพ
กายภาพบาบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดย
ประยุกต์ใช้ความรู ้ความเข้าใจศาสตร์
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Knowledge
(Cognitive)

Attitude
(Affective)

PLO6 มีความสามารถในการรู ้เท่าทันข้อมูล
แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ( Information & Research
literacy)
6.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู ้ เท่ าทัน ในการสื บค้น เก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปลความหมาย จัดการข้อมูล
เพื่อแก้ไขปั ญหาและติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 สามารถอธิบายสาระสาคัญของระเบียบ
วิ ธี วิ จ ัย ประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ
คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการวิ เ คราะห์
ข้อมูล และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

K8 มี ค วามรู ้ ด ้า นการวิ จ ัย และการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
K9 มีค วามรอบรู ้ โดยการผสมผสาน
เนื้ อ หาในศาสตร์ ต่ า งๆ ทัน ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของสังคม วัฒ นธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

A1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เช่ น มีวินัย มี
ความรั บ ผิ ด ชอบซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต
เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์และสามารถจัดการ
กับปั ญหาคุณ ธรรม จริ ยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
A6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ

Skill
(Psychomotor)
กายภาพบาบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
การใช้เหตุผลทางคลินิกและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการปฏิบตั ิงาน
S10 สามารถสื บค้นและประเมินข้อมูล
จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
S14 แสดงออกซึ่ งความรั บผิด ชอบใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
S17 สามารถศึ ก ษาท าความเข้ า ใจ
ประเด็ น ปั ญ หาเลื อ กและประยุก ต์ใช้
เทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อคณิ ตศาสตร์ ที่
เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึก ษา
ค้น คว้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา
S18 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผล
แปลความหมายและน าเสนอข้อ มู ล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

136
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

Knowledge
(Cognitive)

PLO7 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภ าพ K10 อธิ บายหลัก การสื่ อสาร การใช้
(Communication)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
7.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมใน และนาเสนอได้
การปฏิสมั พันธ์ทางสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี
เคารพต่ อ ตนเอง ผูร้ ั บ บริ การ ผูร้ ่ วมงาน
ตระหนักรู ้ระเบียบสังคมคานึ งถึงกฎหมาย
จริ ยธรรมและวัฒนธรรม

Attitude
(Affective)

A1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เช่ น มีวินัย มี
ความรั บ ผิ ด ชอบซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต
เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์และสามารถจัดการ
กับปั ญหาคุณ ธรรม จริ ยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
A7 ตระหนัก ถึ ง ความสามารถใน
การปรั บ ตัว รั บ ฟั ง ยอมรั บ ความ

Skill
(Psychomotor)
S19 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้
รู ปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
S21 สามารถปฏิบัติ ทัก ษะทางวิช าชี พ
กายภาพบาบัด อย่างเป็ นองค์รวมโดย
ประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ ค วามเข้าใจศาสตร์
กายภาพบาบัด และศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อ ง
การใช้เหตุ ผลทางคลินิก และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการปฏิบตั ิงาน
S12 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของความ
มี จิ ต บริ การสามารถปรั บ ตั ว และมี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง ส ร้ า ง สร ร ค์ ก ั บ
ผูใ้ ช้บริ การผูร้ ่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
S 13 สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาท
ผู ้ น า แ ล ะ ส ม า ชิ ก ใ น บ ริ บ ท ห รื อ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน
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(PLOs)
7.2 สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กับผูร้ ั บบริ การ ผูร้ ่ ว มงานและที มสหสาขา
วิชาชีพ บนพื้นฐานของพหุวฒั นธรรม
7.3สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
ข้อมูลและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Knowledge
(Cognitive)

Attitude
Skill
(Affective)
(Psychomotor)
คิ ด เห็ น ท างานกับ ผู ้อื่ น ได้ท้ ัง ใน S15 มีค วามสามารถในการปรั บตัวรับ
ฐานะผูน้ าและผูต้ าม
ฟัง ยอมรับความคิดเห็น ทางานกับผูอ้ ื่น
ได้ท้งั ในฐานะผูน้ าและผูต้ าม
S18 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผล
แปลความหมายและน าเสนอข้อ มู ล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
S19 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้
รู ปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
PLO8 มีภาวะการนาและสามารถทางานเป็ น K3 มีความรู ้เกี่ยวกับความแตกต่าง
A3 ตระหนักและเห็นคุณค่าความ S3 สามารถปฏิบตั ิการให้บริ การทาง
ทีม (Leadership & Teamwork)
ทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น
เป็ นไทยและความแตกต่างทาง
กายภาพบาบัดบนพื้นฐานของพหุ
8.1 แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าโดยมีวิสยั ทัศน์ และนานาชาติ และการดาเนินชีวติ บน วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและ วัฒนธรรม
กล้าตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจ มีความรู ้สึก
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นานาชาติ และดาเนินชีวิตบน
S12 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของความ
รับผิดชอบต่อตนเองและคนรอบข้าง รับผล
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตบริ การสามารถปรับตัวและมี
ที่จะเกิดขึ้นต่อการทางานในสถานการณ์
A5 มีจิตบริ การสามารถปรับตัวและ ปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
มีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั
ผูใ้ ช้บริ การผูร้ ่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
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(PLOs)
8.2 แสดงออกซึ่งความสามารถในการ
ทางานเป็ นทีมในฐานะผูน้ าและสมาชิก
ปรับการทางานให้เข้ากับผูร้ ับบริ การ ทีมสห
สาขาวิชาชีพและชุมชน เครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งระบบการส่งต่อ ในบริ บทหรื อ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

Knowledge
(Cognitive)

PLO9 มีทกั ษะทางสังคมและชีวิต (Social & K11 อธิ บายหลัก จิ ต วิทยา จิ ต ปั ญญา
Life skills)
ศึกษา เกี่ยวกับการจัดการตนเองและ
9.1 สามารถจัด การตนเองในด้านอารมณ์ การปรับตัวได้
พฤติกรรมและสังคม และสามารถปรั บตัว
ต่ อสถานการณ์ ที่ เ ป็ นพลวัต รได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

Attitude
(Affective)
ผูใ้ ช้บริ การผูร้ ่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
A7 ตระหนักถึงความสามารถใน
การปรับตัวรับฟัง ยอมรับความ
คิดเห็น ทางานกับผูอ้ ื่นได้ท้งั ใน
ฐานะผูน้ าและผูต้ าม

A5 มีจิตบริ การสามารถปรับตัวและ
มี ป ฏิ สัม พัน ธ์อ ย่า งสร้ า งสรรค์ก ับ
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ผู ้ ร่ ว ม ง า น แ ล ะ
ผูบ้ งั คับบัญชา
A7 ตระหนัก ถึ ง ความสามารถใน
การปรั บ ตัว รั บ ฟั ง ยอมรั บ ความ
คิ ด เห็ น ท างานกับ ผู ้อื่ น ได้ท้ ัง ใน
ฐานะผูน้ าและผูต้ าม

Skill
(Psychomotor)
S13 สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาท
ผูน้ าและสมาชิกในบริ บทหรื อ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน
S15 มีความสามารถในการปรับตัวรับ
ฟัง ยอมรับความคิดเห็น ทางานกับผูอ้ ื่น
ได้ท้งั ในฐานะผูน้ าและผูต้ าม
S19 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้
รู ปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
S12 แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมของความมี จิ ต
บริ การสามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่าง
สร้ างสรรค์ ก ับผู ้ใช้บริ การผูร้ ่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
S13สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผูน้ าและ
สมาชิกในบริ บทหรื อสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
S15 มี ความสามารถในการปรั บตัวรั บฟั ง
ยอมรับความคิดเห็นทางานกับผูอ้ ื่นได้ท้ งั ใน
ฐานะผูน้ าและผูต้ าม

139

ภาคผนวก ค
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude / Skill

140
ตารางแสดงผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill
รายวิชา /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ ามี)
Knowledge/ Attitude / Skill
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต)
ชั้นปี ที่ 1
324-108 เคมีพ้นื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
332-121 ฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ
376-111 การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
890-xxx ภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
950-102 ชีวิตที่ดี
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
311-103 บทนาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานสาหรับกายภาพบาบัด
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
376-112 บทนากายภาพบาบัด

1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
4(3-2-7)
2((2)-0-4)
2((1)-2-3)

K1, K4, K5, A1, A4, A8, S4, S6, S9
K1, K4, K5, A1, A4, A8, S4, S6, S9
K1, A1, A7, A8, S4, S13, S14, S15, S16, S18, S19
K1, K4, K5, K8, K9, K10, A1, A4, A6, A7, A8, S4, S6, S9, S10, S13, S15, S16, S17,
S18, S19
K1, K3, K10, A1, A3, A4, A7, A8, S4, S12, S13, S15, S16, S19
K1, K9, A1, A4, A8, S4, S12, S14, S16, S18, S19
K9, K10, A1, A6, A7, S13, S15, S18, S19
K1, K9, K11, A1, A4, A5, A7, A8, S4, S12, S13, S15, S16, S18, S19
K1, K3, K10, A1, A3, A4, A7, A8, S4, S12, S13, S15, S19
K1, K3, K10, A1, A3, A4, A7, A8, S4, S12, S13, S15, S16, S19
K1, K4, K5, A1, A6, A7, A9, S5, S9, S13, S15, S19
K1, K9, A1, A4, A8, S4, S10, S12, S14, S16, S18, S19
K1, K4, K5, K6, K7, K9, K10, A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S4, S5, S9, S10, S12,
S13, S14, S15, S16, S18, S19
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(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต)
890-xxx สาระภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)
890-xxx สาระภาษาและการสื่อสาร (เลือก)
895-001 พลเมืองที่ดี
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
895-030 ว่ายน้ า
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
890-022 การน าเสนอและการพู ด ในที่ สาธารณะเป็ น
ภาษาอังกฤษ
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
ชั้นปี ที่ 2
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้ อ กระดูก และข้อ ในรยางค์
ส่วนบน
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์
ส่วนล่าง

Knowledge/ Attitude / Skill
2((2)-0-4)
2(x-x-x)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
2(x-x-x)

K9, K10, A1, A6, A7, S13, S15, S18, S19
K9, K10, A1, A6, A7, S13, S15, S18, S19
K1, K3, K10, A1, A3, A4, A7, A8, S4, S12, S13, S15, S19
K1, K9, K11, A1, A4, A5, A7, A8, S4, S12, S13, S15, S16, S18, S19
K1, K9, A1, A6, A7, S14
K4, K9, K10, A1, A3, A9, S5, S19
K9, K10, A1, A6, A7, S13, S15, S18, S19
K9, K10, A1, A6, A7, S13, S15, S18, S19

2(x-x-x)

K9, K10, A1, A6, A7, S13, S15, S18, S19

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

K1, K7, K9, K10, A1, A4, A5, A6, A8, A9, S4, S5, S10, S12, S14, S16, S17, S18, S19
K4, K5, A1, A8, A9, S5, S9, S14

2(1-3-2)

K4, K5, A1, A8
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(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต)
311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่วนศีรษะ
คอและลาตัว
311-205 บูรณาการระบบหายใจ
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
376-211 ชีวกลศาสตร์พ้นื ฐาน
376-241 บู ร ณ า ก า ร วิ ท ย า ศ า สต ร์ ก า ร เ ค ลื่ อน ไ หว ใ น
กายภาพบาบัด
890-xxx สาระภาษาและการสื่อสาร (เลือก)
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
376-212 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน

Knowledge/ Attitude / Skill
2(1-3-2)

K4, K5, A1, A8

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

K4, K5, A1, A8, A9, S5, S9, S14
A7, S13, S15, S19
K5, K6, K10, A1, A4, A6, A7, A8, S5, S10, S13, S14, S15, S18, S19
K1, K4, K5, K6, K8, K9, K10, A1, A2, A4, A6, A7, A8, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S13,
S14, S15, S16, S18, S19
K9, K10, A1, A6, A7, S13, S15, S18, S19
K4, K5, A1, A8
K4, K5, A1, A7, A8, A9, S5, S9, S13, S14, S15, S19
K1, K5, K6, K9, K10, A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S4, S1, S5, S6, S8, S9, S10,
S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19, S20, S21
K1, K5, K6, K9, K10, A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S4, S1, S5, S6, S8, S9, S10,
S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19, S20, S21
K1, K4, K5, K6, K8, K9, K10, A1, A2, A4, A6, A7, A8, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S13,
S14, S15, S16, S18, S19
K1, K4, K5, K6, K8, K9, K10, A1, A2, A4, A6, A7, A8, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S13,
S14, S15, S16, S18, S19

2(x-x-x)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
3((1)-6-2)

376-213 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด

2((1)-3-2)

376-221 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1

2((1)-2-3)

376-222 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2

2((1)-2-3)
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รายวิชา /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ ามี)
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต)
376-214 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
388-204 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
890-xxx เลือกกลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร
ชั้นปี ที่ 3
376-321 การรักษาด้วยการขยับ ดัด ดึง

Knowledge/ Attitude / Skill
1((1)-0-2) K4, K5, K6, K8, K9, K10, A1, A2, A6, A7, A8, S5, S6, S8, S9, S10, S13, S14, S15,
S16, S18, S19
((1)-0-2) K1, K3, K10, A1, A3, A4, A5, A7, A8, S4, S12, S13, S15, S16, S19
2(x-x-x) K9, K10, A1, A6, A7, S13, S15, S18, S19

2((1)-2-3) K1, K6, K8, K9, K10, A1, A4, A6, A7, A8, A9, S4, S5, S6, S8, S10, S13, S14, S15,
S16, S18, S19, S21
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า
2((1)-2-3) K1, K5, K6, K8, K9, K10, A1, A4, A6, A7, A8, A9, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S13, S14,
S15, S16, S18, S19, S21
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
2((1)-2-3) K1, K5, K6, K8, K9, K10, A1, A4, A6, A7, A8, A9, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S13, S14,
S15, S16, S18, S19, S21
376-341 บู ร ณาการกายภาพบาบัด ในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้ อ 3((2)-2-5) K1, K2, K5, K6, K8, K9, K10, K11, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S2, S4, S5,
กระดูกและข้อ1
S6, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19, S21
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 1 3((1)-4-4) K1, K2, K5, K6, K8, K9, K10, K11, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S2, S4, S5,
S6, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19, S21
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหายใจ

3((1)-4-4) K1, K2, K5, K6, K8, K9, K10, K11, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S2, S4, S5,
S6, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19, S21
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รายวิชา /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ ามี)
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต)
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก

Knowledge/ Attitude / Skill

3((1)-4-4) K1, K2, K5, K6, K8, K9, K10, K11, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S2, S4, S5,
S6, S7, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19, S21
376-361 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-0) K1-11, A1-9, S1-21
376-311 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั
2((1)-3-2) K1, K6, K8, K9, K10, A1, A4, A6, A7, A8, S4, S5, S6, S8, S10, S13, S14, S15, S16,
S17, S18, S19
376-345 การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความ 2((1)-2-3) K1, K2, K5, K6, K8, K9, K10, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S2, S4, S5, S6,
งาม
S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19
376-322 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
2((1)-2-3) K1, K6, K8, K9, K10, A1, A4, A6, A7, A8, A9, S4, S5, S6, S8, S10, S13, S14, S15,
S16, S18, S19, S21
376-346 บู รณาการกายภาพบาบัด ในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้ อ 3((2)-2-5) K1, K2, K5, K6, K8, K9, K10, K11, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S2, S4, S5,
กระดูกและข้อ 2
S6, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19, S21
376-347 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 2 3((1)-4-4) K1, K2, K5, K6, K8, K9, K10, K11, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S2, S4, S5,
S6, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19, S21
376-348 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหัวใจ หลอด 3((1)-4-4) K1, K2, K5, K6, K8, K9, K10, K11, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S2, S4, S5,
เลือดและการหายใจ
S6, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19, S21
376-351 การสร้างเสริ มสุขภาพและสุขภาพชุมชน

3((1)-4-4) K1,K2, K3,K5,K6, K7,K8,K9, K10,K11,A1,A2, A3,A4,A5, A6,A7,A8, A9,S1,S2,S3,S4,S5,S6,S8,
S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21
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รายวิชา /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ ามี)
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต)
ชั้นปี ที่ 4
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด

Knowledge/ Attitude / Skill

2((1)-3-4) K1, K2, K3, K7, K9, K10, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S2, S4, S5, S8, S9,
S10, S11, S13, S14, S15, S16, S18, S19
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
2(0-6-0) K1, K3, K5, K6, K8, K9, K10, K11, A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S1, S3, S4, S5,
S6, S7, S8, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S21
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกใน 3((1)-4-4) K1, K2, K5, K6, K8, K9, K10, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, S2, S4, S5, S6,
ผูส้ ูงอายุ สตรี และผูม้ ีครรภ์
S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15, S16, S18, S19
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3((1)-4-4) K1-11, A1-9, S1-21
376-461 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2
2(0-8-0) K1-11, A1-9, S1-21
376-462 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3
3(0-12-0) K1-11, A1-9, S1-21
376-463 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4
3(0-12-0) K1-11, A1-9, S1-21
376-464 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5
4(0-16-0) K1-11, A1-9, S1-21
376-465 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6
4(0-16-0) K1-11, A1-9, S1-21
376-442 เลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์
3(x-y-z) K1, K3, K5, K6, K8, K9, K10, A1, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A12, S4, S5, S8, S9, S10,
S13, S14, S15, S16, S18, S19
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ภาคผนวก ง.
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก Active Learning
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แบบฟอร์ มแสดงร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของแต่ ละรายวิชาในหลักสู ตรที่สะท้ อนการจัดการเรี ยนรู้แบบเชิงรุ ก (active learning)
จานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิ ดสอนในหลักสู ตร
จานวนรายวิชาที่จดั การเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (active learning)
จานวนรายวิชาที่ไม่ ได้ จัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (active learning)
สรุ ปจานวนรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยคณะ ที่จดั การเรี ยนรู ้ แบบเชิงรุ ก (active learning)
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

58 รายวิชา
51 รายวิชา
7 รายวิชา
51 รายวิชา

คิดเป็ นร้อยละ 87.93 ของรายวิชาในหลักสู ตร
คิดเป็ นร้อยละ 12.07 ของรายวิชาในหลักสู ตร

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

ไม่ ได้ จัด

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

311-103 บทนาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐานสาหรับกายภาพบาบัด
4((3)-2-7)
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้ อกระดูกและข้อในรยางค์ส่วนบน
2((1)-3-2)
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้ อกระดูกและข้อในรยางค์ส่วนล่าง
2((1)-3-2)

311-204บูรณาการระบบกล้ามเนื้ อ กระดูกและข้อ ส่ วนคอและลาตัว
2((1)-3-2)

project problem
based based
learning learning
20
-

-

-

-

-

-

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
-ปฏิบตั ิการ
30
-Assignment
Interactive lecture
50
Interactive lecture
TBL case based learning
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัด การ
เรี ยนรู ้
Interactive lecture

ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
50

100

50

100

77

-

23

100

50

-

50

100
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รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

ไม่ ได้ จัด

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

311-205 บูรณาการระบบหายใจ
2((1)-2-3)
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
3(2-2-5)
311-207 บูรณาการระบบประสาท1
2((1)-3-2)

project problem
based based
learning learning
-

-

-

-

311-208 บูรณาการระบบประสาท2
2(1-3-2)

-

-

324-108 เคมีพ้นื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)

-

5

332-121ฟิ สิ กส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3((3)-0-6)

-

-

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
- Interactive lecture
50
- Clinical correlation
- Lab Physiology + Anatomy
- Interactive lecture
- team based learning
- case based learning
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้
- PBL
- Clinical correlation
- ปฏิบตั ิการ สรี รวิทยา/กายวิภาค
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture

ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
50

100

50

-

50

100

57

-

43

100

50

-

50

100

45

-

50

100

50

-

50

100
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รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

340-162 สุ นทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2)

project problem
based based
learning learning
30
-

345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั 2((2)-0-4)

-

20

376-111 การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-3)
376-112 บทนากายภาพบาบัด 2((1)-2-3)

10

20

376-212 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน 3((1)-6-2)

-

20

376-213 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด 2((1)-3-2)

-

-

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 30
เรี ยนรู ้
- ฝึ กแก้ปัญหา
40
- ฝึ กปฏิบตั ิ
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
- ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น เ พื่ อ เ ชื่ อ ม โ ย ง 50
ความสัมพันธ์ของแต่ละวิชาชี พและการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการ
-ใช้สื่อ/วิดี โอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 60
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-การเรี ยนการสอนแบบมี ส่ วนร่ วม 100
(Participatory Learning)
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture

ไม่ ได้ จัด
ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
40

100

40

100

20

100

20

100

0

100

เป็ นวิชาปฏิ บตั ิ

150
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

376-214 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย 1((1)-0-2)

376-221 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1 2((1)-2-3)

project problem
based based
learning learning
15

10

376-222 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2 2((1)-2-3)

20

20

376-241 บู รณาการวิ ท ยาศาสตร์ การเคลื่ อ นไหวในกายภาพบ าบัด
2((1)-3-2)

10

20

376-311 ชี วสถิติและระเบียบวิธีวิจยั 2((1)-3-2)

-

-

376-321 การรักษาด้วยการขยับ ดัด ดึ ง 2((1)-2-3)

-

20

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 45
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 40
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 50
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 40
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
100
(Participatory Learning)
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 60
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture

ไม่ ได้ จัด
ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
40

100

30

100

30

100

30

100

0

100

20

100

151
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

376-322 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3 2((1)-2-3)

project problem
based based
learning learning
-

376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า 2((1)-2-3)

-

-

376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น 2((1)-2-3)

-

-

376-341 บูรณาการกายภาพบ าบัดในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้ อ กระดู ก
และข้อ1 3((2)-2-5)

-

20

376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 1
3(1-4-4)

-

-

376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหายใจ
3(1-4-4)

-

60

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 60
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
การเรี ยนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 100
(Experiential Learning)
- Interactive lecture
- ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ เ น้ น 100
ประสบการณ์(Experiential Learning)
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 50
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
- ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ เ น้ น 80
ประสบการณ์(Experiential Learning)
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 40
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture

ไม่ ได้ จัด
ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
40

100

0

100

0

100

30

100

20

100

0

100

152
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก 3((1)-4-4)

project problem
based based
learning learning
6

376-345 การบ าบัด ด้ว ยการนวดและกายภาพบ าบัด กับ ความงาม
2 ((1)-2-3)

-

-

376-346 บูรณาการกายภาพบ าบัดในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้ อ กระดู ก
และข้อ 2 3((2)-2-5)
376-347 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
3((1)-4-4)
376-348 บูรณาการกายภาพบ าบัดในผูป้ ่ วยระบบหัวใจหลอดเลื อ ด
และการหายใจ
3((1)-4-4)
376-351 การสร้างเสริ มสุ ขภาพและสุ ขภาพชุมชน 3((1)-4-4)

-

20

-

-

-

40

-

20

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
-การเรี ยนการสอนแบบมีส่วนร่ วม
94
(Participatory Learning)
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
- ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ เ น้ น 80
ประสบการณ์(Experiential Learning)
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ 50
- Interactive lecture
การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
100
(Participatory Learning)
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 60
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 30
เรี ยนรู ้
- 152articipatory learning

ไม่ ได้ จัด
ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
0

100

20

100

30

100

0

100

0

100

50

100

153
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

376-411 สมรรถนะวิชาชี พกายภาพบาบัด 2((1)-3-4)

project problem
based based
learning learning
-

376-441 บู ร ณาการกายภาพบ าบัด และภู มิ ปั ญญาตะวัน ออกใน
ผูส้ ู งอายุ สตรี และผูม้ ีครรภ์ 3 ((1)-4-4)

-

50

376-451 กายภาพบาบัดชุมชน 3 ((1)-4-4)

-

13.33

890-001สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)

-

-

890-002ภาษาอังกฤษในชี วิตประจาวัน 2((2)-0-4)

20

-

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 100
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 30
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 60
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
- 153articipatory learning
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 90
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
- การฝึ กปฏิ บ ัติ ต ามแนวทางที่ กาหนด
(Guided Pactice)
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 30
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture

ไม่ ได้ จัด
ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
0

100

20

100

26.67

100

10

100

50

100

154
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

890-003ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)

project problem
based based
learning learning
-

890-004ภาษาอังกฤษยุคดิ จิทลั 2((2)-0-4)

-

-

890-005ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ 2((2)-0-4)

-

-

895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4)

-

5

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
- การเรี ย นรู ้ แบบแลกเปลี่ ย นความคิ ด 50
(Think-Pair-Share)
- การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
- การฝึ กปฏิ บ ัติ ต ามแนวทางที่ กาหนด
(Guided Practiec)
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 60
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
50
-การนาเสนองานในชั้นเรี ยน
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 45
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture

ไม่ ได้ จัด
ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
50

100

40

100

50

100

50

100

155
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุ ข 2((2)-0-4)

project problem
based based
learning learning
15

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4)

-

10

895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2)

-

-

895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป 3(3-0-6)

-

20

376-361การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1 1(0 -4-0)

-

-

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 35
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 50
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 90
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
- 155articipatory learning
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 30
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
-

ไม่ ได้ จัด
ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
50

100

40

100

10

100

50

100

-

-

การจัดการศึกษาเชิ ง
บูรณาการกับการ
ทางาน (WiL) ใน
รู ปแบบปฏิ บตั ิ
งานภาคสนาม

156
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

ไม่ ได้ จัด

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

376-461การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2 2(0-8-0)

project problem
based based
learning learning
-

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
-

ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
-

-

376-462 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3 3(0-12-0)

-

-

-

-

-

-

-

376-463การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4 3(0-12-0)

-

-

-

-

-

-

-

การจัดการศึกษาเชิ ง
บูรณาการกับการ
ทางาน (WiL) ใน
รู ปแบบปฏิ บตั ิ
งานภาคสนาม
การจัดการศึกษาเชิ ง
บูรณาการกับการ
ทางาน (WiL) ใน
รู ปแบบปฏิ บตั ิ
งานภาคสนาม
การจัดการศึกษาเชิ ง
บูรณาการกับการ
ทางาน (WiL) ใน
รู ปแบบปฏิ บตั ิ
งานภาคสนาม

157
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

ไม่ ได้ จัด

ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

376-464การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5 4(0-16-0)

project problem
based based
learning learning
-

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
-

ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ
-

-

376-465การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6 4(0-16-0)

-

-

-

-

-

-

-

388-100 สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2)

-

-

50

-

50

100

388-204 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2)
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา 2((2)-0-4)

-

-

-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
- Participatory learning
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture

40
50

60
-

0
50

100
100

การจัดการศึกษาเชิ ง
บูรณาการกับการ
ทางาน (WiL) ใน
รู ปแบบปฏิ บตั ิ
งานภาคสนาม
การจัดการศึกษาเชิ ง
บูรณาการกับการ
ทางาน (WiL) ใน
รู ปแบบปฏิ บตั ิ
งานภาคสนาม
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รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/หน่ วยกิต

ร้ อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก (active learning)
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
ร้ อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิ งรุก

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2((2)-0-4)

001-103 ไอเดี ยสู่ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ 1((1)-0-2)

project problem
based based
learning learning
-

-

-

แบบเน้ นทักษะกระบวนการคิด
social
เช่ น case based, team based, scenario based engagement
(ระบุวธิ ีการจัดการเรียนรู้)
ร้ อยละ
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 60
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture
- Participatory learning
-ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ ประกอบการจัดการ 60
เรี ยนรู ้
- Interactive lecture

ไม่ ได้ จัด
ร้ อยละของการ รวม การเรียนรู้แบบเชิ งรุก
จัดการ เรียนรู้ ร้ อยละ
(ระบุเหตุผล)
แบบทฤษฎี
100
ระบุร้อยละ

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกาหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนชัว่ โมงตามหน่วยกิตทฤษฎี
และหลักสู ตรต้องจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (active learning) ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสู ตร

40

100

40

100
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ภาคผนวก จ.
ข้อมูลรายวิชาที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (work integrated learning : WIL)
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ข้ อมูลรายวิชาที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WiL)
จานวนรายวิชาในหลักสูตร
31 รายวิชา
จานวนรายวิชาที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WiL) 14 รายวิชา
คิดเป็ นร้อยละ 45.16 ของรายวิชาในหลักสูตร
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/
จานวนหน่ วยกิต

376-341 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1
3((2)-2-5)
376-342 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
ประสาท 1
3((1)-4-4)

ร้ อยละที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WiL)
การกาหนด
ประสบ
การณ์
ก่ อน
การศึกษา

การเรี ยน
สลับกับ
การทางาน

สหกิจ
ศึกษา

การฝึ กงาน
ที่เน้ นการเรี ยนรู้
หรื อการติดตาม
พฤติกรรม
การทางาน

หลักสู ตร
พนักงาน
การบรรจุ ปฏิบัติ
การฝึ ก
ร่ วม
ฝึ กหัดใหม่ ให้ ทางานหรื อ งาน
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย หรื อพนักงาน
การ
ภาค จริ งภายหลัง
และ
ฝึ กงาน
ฝึ กเฉพาะ สนาม สาเร็ จการ
อุตสาหกรรม
ตาแหน่ ง
เรี ยนทฤษฎี

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

รวม
ร้ อยละ
100
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รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/
จานวนหน่ วยกิต

376-343 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
หายใจ
3((1)-4-4)
376-344 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในเด็ก
3((1)-4-4)
376-346 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 2
3((2)-2-5)

ร้ อยละที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WiL)
การกาหนด
ประสบ
การณ์
ก่ อน
การศึกษา

การเรี ยน
สลับกับ
การทางาน

สหกิจ
ศึกษา

การฝึ กงาน
ที่เน้ นการเรี ยนรู้
หรื อการติดตาม
พฤติกรรม
การทางาน

หลักสู ตร
พนักงาน
การบรรจุ ปฏิบัติ
การฝึ ก
ร่ วม
ฝึ กหัดใหม่ ให้ ทางานหรื อ งาน
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย หรื อพนักงาน
การ
ภาค จริ งภายหลัง
และ
ฝึ กงาน
ฝึ กเฉพาะ สนาม สาเร็ จการ
อุตสาหกรรม
ตาแหน่ ง
เรี ยนทฤษฎี

-

-

-

-

-

-

-

-

21.33

21.33

-

-

-

-

-

-

-

-

13.33

13.33

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

รวม
ร้ อยละ
100
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รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/
จานวนหน่ วยกิต

376-347 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
ประสาท 2
3((1)-4-4)
376-348 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
หัวใจ หลอดเลือด และการ
หายใจ
3((1)-4-4)
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3((1)-4-4)
376-361การฝึ กงานคลินิกทาง
กายภาพบาบัด 1
1(0 -4-0)

ร้ อยละที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WiL)
การกาหนด
ประสบ
การณ์
ก่ อน
การศึกษา

การเรี ยน
สลับกับ
การทางาน

สหกิจ
ศึกษา

การฝึ กงาน
ที่เน้ นการเรี ยนรู้
หรื อการติดตาม
พฤติกรรม
การทางาน

หลักสู ตร
พนักงาน
การบรรจุ ปฏิบัติ
การฝึ ก
ร่ วม
ฝึ กหัดใหม่ ให้ ทางานหรื อ งาน
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย หรื อพนักงาน
การ
ภาค จริ งภายหลัง
และ
ฝึ กงาน
ฝึ กเฉพาะ สนาม สาเร็ จการ
อุตสาหกรรม
ตาแหน่ ง
เรี ยนทฤษฎี

-

-

-

-

-

-

-

-

22.67

22.67

-

-

-

-

-

-

-

-

21.33

21.33

-

-

-

-

-

-

-

-

32

32

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

รวม
ร้ อยละ
100

163
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/
จานวนหน่ วยกิต

376-461การฝึ กงานคลินิกทาง
กายภาพบาบัด 2
2(0-8-0)
376-462 การฝึ กงานคลินิกทาง
กายภาพบาบัด3
3(0-12-0)
376-463การฝึ กงานคลินิกทาง
กายภาพบาบัด 4
3(0-12-0)
376-464การฝึ กงานคลินิกทาง
กายภาพบาบัด 5
4(0-16-0)

ร้ อยละที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WiL)
การกาหนด
ประสบ
การณ์
ก่ อน
การศึกษา

การเรี ยน
สลับกับ
การทางาน

สหกิจ
ศึกษา

การฝึ กงาน
ที่เน้ นการเรี ยนรู้
หรื อการติดตาม
พฤติกรรม
การทางาน

หลักสู ตร
พนักงาน
การบรรจุ ปฏิบัติ
การฝึ ก
ร่ วม
ฝึ กหัดใหม่ ให้ ทางานหรื อ งาน
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย หรื อพนักงาน
การ
ภาค จริ งภายหลัง
และ
ฝึ กงาน
ฝึ กเฉพาะ สนาม สาเร็ จการ
อุตสาหกรรม
ตาแหน่ ง
เรี ยนทฤษฎี

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

รวม
ร้ อยละ
100

164
รหัสรายวิชา/ชื่ อรายวิชา/
จานวนหน่ วยกิต

376-465
การฝึ กงานคลินิกทาง
กายภาพบาบัด 6
4(0-16-0)

ร้ อยละที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated Learning : WiL)
การกาหนด
ประสบ
การณ์
ก่ อน
การศึกษา

การเรี ยน
สลับกับ
การทางาน

สหกิจ
ศึกษา

การฝึ กงาน
ที่เน้ นการเรี ยนรู้
หรื อการติดตาม
พฤติกรรม
การทางาน

-

-

-

-

หลักสู ตร
พนักงาน
การบรรจุ ปฏิบัติ
การฝึ ก
ร่ วม
ฝึ กหัดใหม่ ให้ ทางานหรื อ งาน
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย หรื อพนักงาน
การ
ภาค จริ งภายหลัง
และ
ฝึ กงาน
ฝึ กเฉพาะ สนาม สาเร็ จการ
อุตสาหกรรม
ตาแหน่ ง
เรี ยนทฤษฎี

-

-

-

100

-

สรุ ปจานวนรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยภาควิชากายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ ที่จดั การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WiL) จานวน 14 รายวิชา
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกาหนดให้ทุกหลักสูตรจัดรายวิชาที่สอดแทรก WiL ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร

รวม
ร้ อยละ
100
100
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ภาคผนวก ฉ.
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร
อาจารย์เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ ชื่น
1. ภาระงานสอน
311–207
311–208
376-212
376-213
376-311
376-342
376-344
376-347
376-351
376-361
376-411
376-412
376-442
376-451

บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
การสร้างเสริ มสุขภาพและสุขภาพชุมชน
การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด
เลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์
กายภาพบาบัดชุมชน

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

2. ผลงานทางวิชาการ
Plukwongchuen T, Senghora T, Mingkaew N. Effect of modiﬁed Ronggeng practice on dynamic
balance in community-dwelling elderly people. J Med Tech Phy Ther. 2018; 30(1): 108-17.
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อาจารย์นภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์
1. ภาระงานสอน
311-203
376-111
376-211
376-112
376-212
376-213
376-221
376-222
376-241
376-214
376-311
376-321
376-322
376-331
376-332
376-341
376-346
376-361
376-442
376-411
376-412

บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชีวกลศาสตร์พ้นื ฐาน
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั
การรักษาด้วยการขยับ ดัด ดึง
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อ1
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อ 2
การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
เลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานทางกายภาพบาบัด

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

2. ผลงานทางวิชาการ
Isaramalai SA, Hounsri K, Kongkamol C, Wattanapisitkul P, Tangadulrat N, Kaewmanee
T, Yuenyongviwat V.Integrating participatory ergonomic management in non-weight-bearing exercise and
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progressive resistance exercise on self-care and functional ability in aged farmers with knee osteoarthritis:
a clustered randomized controlled trial. Clinical Interventions in Aging. 2018; 13: 101-108.
อาจารย์ไพลิน ทองดี
1. ภาระงานสอน
311-205
311-206
376-111
376-112
376-212
376-213
376-214
376-222
376-311
376-343
376-345
376-348
376-411
376-412
376-441
376-361
376-442
376-451

บูรณาการระบบหายใจ
บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด
การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทนากายภาพบาบัด
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหายใจ
การบาบัดด้วยการนวดและกายภาพบาบัดกับความงาม
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบหัวใจ
หลอดเลือดและการหายใจ
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานทางกายภาพบาบัด2(0-6-0)
บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญาตะวันออกในผูส้ ูงอายุ
สตรี และผูม้ ีครรภ์
การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
วิชาเลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์
กายภาพบาบัดชุมชน

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

2. ผลงานทางวิชาการ
Chulee Ublosakka- Jones, Phailin Tongdee, Orathai pachirat, David A. Jones. Slow loaded
breathing training improves blood pressure, lung capacity and arm exercise endurance for older people with
treated and stable isolated systolic hypertension. Experimental Gerontology. 108 (2018); 48-53.
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อาจารย์วนิดา แก้วมุณี
1. ภาระงานสอน
376-212
376-213
376-222
376-311
376-342
376-344
376-347
376-351
376-361
376-442
376-411
376-412
376-451

การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
การสร้างเสริ มสุขภาพและสุขภาพชุมชน
การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
เลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด
กายภาพบาบัดชุมชน

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

2. ผลงานทางวิชาการ
Sonthikul C, Kaewmunee W, Sriwannawit P, Kasipan J, Khuatjit N, Kimakhom D, Rueangsuk P.
Comparative Effect of a Balance Training Program and Core Stabilization Program on Factors Related to
the Prevention of Falling in Healthy Middle-Aged Individuals: A Double-Blind Randomized Controlled
Clinical Trial. Journal of Health Science and Medical Research. 2019; 37, 1-11.
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อาจารย์ชัชวลัย สนธิกุล
1. ภาระงานสอน
311–207
311–208
376-212
376-213
376-222
376-311
376-342
376-344
376-347
376-351
376-361
376-442
376-411
376-412
376-451

บูรณาการระบบประสาท 1
บูรณาการระบบประสาท 2
การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 1
บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
การสร้างเสริ มสุขภาพและสุขภาพชุมชน
การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1
เลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์
สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
โครงงานกายภาพบาบัด
กายภาพบาบัดชุมชน

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

2. ผลงานทางวิชาการ
Sonthikul C, Kaewmunee W, Sriwannawit P, Kasipan J, Khuatjit N, Kimakhom D, Rueangsuk
P. Comparative Effect of a Balance Training Program and Core Stabilization Program on Factors Related
to the Prevention of Falling in Healthy Middle-Aged Individuals: A Double-Blind Randomized Controlled
Clinical Trial. Journal of Health Science and Medical Research. 2019; 37, 1-11.
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ภาคผนวก ช.
ข้ อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสูตร
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สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจดั ทา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้ วย
1. ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์
สาขาวิชากายภาพบาบัด สานักวิชาสหเวชศาสตร์
2. ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
3. อาจารย์ ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิคณบดีคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แนวทางการปรับปรุง
1. หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 1.2 ความสาคัญ ปรั บ การเขี ย นความส าคัญ ตามข้อ เสนอของ
ควรปรับให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคต กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
2. หมวดที่ 2 ข้ อ มู ล เฉพาะของหลั ก สู ตร ข้ อ 1.3 ปรั บการเขี ยนวัตถุประสงค์ก ารผลิตบัณฑิ ต ตาม
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ควรจัดลาดับความสาคัญ ข้อเสนอของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ของหั ว ข้อ competencies และปรั บ เนื้ อหาให้ มี ค วาม
กระชับและชัดเจน
3. หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรุ ้ ก ลยุท ธ์ ก ารสอนและการ ปรั บ การเขี ย นให้ส อดคล้อ ง competencies ตาม
ประเมินผล ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ข้อเสนอของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ควรเขียนให้สอดคล้องกับ competencies ของหลักสูตร
4. หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรุ ้ ก ลยุท ธ์ ก ารสอนและการ ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับ competencies ตาม
ประเมินผลข้อ 2 การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้านควร ข้อเสนอของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เขียนให้สอดคล้องกับ competencies ของหลักสูตร
5. หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรุ ้ ก ลยุท ธ์ ก ารสอนและการ ปรั บ แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบ
ประเมิน ผลข้อ 2 การพัฒ นาผลการเรี ยนรู ้ ในแต่ ละด้าน มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู่ รายวิชา การให้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ สอดคล้อ งกั บ competencies ตามข้ อ เสนอของ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เรี ยนรู ้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิ ช าหลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
กายภาพบาบัด ควรเขี ยนให้สอดคล้องกับ competencies
ของหลักสูตร
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ภาคผนวก ซ.
เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุงใหม่
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ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุงใหม่
หัวข้ อ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ ยึดถือ
ปณิ ธานของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่จะ
มุ่งมัน่ ดาเนินการตามพระราชดารัสของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็ นที่สอง
ประโยชน์ ของเพื่อนมนุ ษย์เป็ นกิ จที่ หนึ่ ง ลาภ
ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรง
ธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริ สุทธิ์”
โดยมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
เป็ นองค์รวม ใช้ปัญหาในวิชาชีพกายภาพบาบัด
และบริ บทต่างๆ ของสังคมเป็ นฐานในการสร้ าง
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ หลากหลายรู ปแบบโดยให้
นักศึกษาเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ เพื่อผลิต
บัณฑิ ตกายภาพบ าบัดที่ มี เจตคติ คุ ณธรรม
จริ ยธรรม ความรู ้ ความสามารถและคุณลักษณะ
ต่ างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชี พ สามารถ
บูรณาการความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การวิ เคราะห์ ต ัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหาด้วย
วิจารณญาณอย่างเป็ นองค์รวมมีทกั ษะพื้นฐานที่
จ าเป็ นต่ อการปฏิบัติงานและดารงชีวิตร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นในสังคมในฐานะของแกนนาด้านสุ ขภาพมี
จิตสาธารณะ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความสามารถในการสร้ างองค์ ความรู ้ และ
นวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช ากายภาพบ าบัด มุ่ ง เน้ น ผลิ ต
บัณ ฑิ ต ที่ มีสมรรถนะความรู ้และทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานด้านกายภาพบาบัดอย่าง
มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณลักษณะต่างๆ
ตามเกณฑ์ ส มรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีสมรรถนะที่จาเป็ นต่อการ
ด ารงชี วิ ต อย่า งมี คุ ณ ค่ า มี ค วามสุ ข ยึด
ประโยชน์ของเพื่อนมนุ ษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
โดยจัด การศึก ษาตามแนวทางพิพฒ
ั นา
การนิ ย ม(Progressivism) ให้ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง ก า ร เ รี ย น รู ้ เ น้ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู ้ เ ชิ ง รุ ก ( Active
learning) และกระบวนการเรี ยนรู ้จากการ
ท างานสหสาขาวิ ช าชี พ (Work-based
interprofessional learning) ส่ ง เสริ มและ
สนับ สนุ น การเรี ย นรู ้ ด ้ว ยตนเอง (Selfdiredted learning) สร้ างเสริ มการเรี ยนรู ้
แ ล ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
( Continuous professionalalal development)
และทักษะการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต (Lifelong
learning skill)
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หัวข้ อ
วัตถุประสงค์

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและชุมชน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด
2. มีความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
และจริ ยธรรม มีจิตสานึก เจตคติที่ดีและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัดและดารงชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นใน
สังคม
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
จัดการปัญหาแบบองค์รวม และริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้ง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. มีเจตคติและความสามารถในการ
ค้นคว้า วิจยั เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างต่อเนื่อง มีโลก
ทัศน์กว้าง รอบรู ้และทันเหตุการณ์
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมี
ความสามารถในการสื่อสารในทุกระดับ
สามารถทางานเป็ นทีมร่ วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ
6. มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพในระบบบริ การ
สุขภาพ และมีความสามารถพื้นฐานในการ
พัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานที่
เข้มแข็ง
7. สามารถเป็ นผูน้ า ผูต้ าม หรื อผู ้
ประสานงานได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
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1. มีความเป็ นมืออาชีพ:
Professionalismเป็ นนักวิชาการที่เป็ นเลิศ
ใฝ่ ปัญญา มีหวั ใจความเป็ นมนุษย์ มี
คุณธรรมและจริ ยธรรม ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ มีความศรัทธา
ปฏิบตั ิงานด้วยความภาคภูมิใจ และมีเจต
คติที่ดี โดยคานึงถึงจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
2. ปฏิบตั ิทางคลินิกโดยมี
ผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง: Clinical
practices patient-centered, populationoriented careมีความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ และคุณภาพในการบริ หารจัดการ
การประกอบวิชาชีพที่เป็ นเลิศ ด้วยจิต
วิญญาณ โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี แห่งความ
เป็ นมนุษย์สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและชุมชน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. มีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสุขภาพ:
System based practicesสามารถ
ปฏิบตั ิงานในระบบบริ การสุขภาพด้วย
ความปลอดภัย และมีคุณภาพ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์อา้ งอิง และมี
ความสามารถขั้นพื้นฐานในการพัฒนา
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้
4. มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง:
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8. มีศิลปะในการดารงชีวิตในสังคม
ด้วยความสมานฉันท์และเอื้ออาทร ดารงไว้
ซึ่งคุณค่า วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
สังคมไทย
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Continuous professionalal development
สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
กายภาพบาบัดได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
บนพื้นฐานพหุวฒั นธรรม เพื่อเป็ น
นักวิชาการที่มคี ุณภาพตามแบบพิพฒั นา
การนิยม มีโลกทัศน์กว้าง รอบรู ้และทัน
เหตุการณ์
5. มีความสามารถในการคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา:Critical
thinking & Problem solvingสามารถ
บูรณาการความรู ้ดา้ นต่างๆ คิดเชิงวิพากษ์
ตัดสินใจ จัดการปัญหาแบบองค์รวม มี
แนวคิดสร้างสรรค์เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมทางกายภาพบาบัด
6. มีความสามารถในการรู ้เท่าทัน
ข้อมูลและการวิจยั :Information &
Research literacyการรับรู ้และประเมิน
ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและเหมาะสม
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ เพื่อการแก้ปัญหา มีเจตคติ
และความสามารถในการคิด ค้นคว้า วิจยั
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล
7. สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ:Communicationสามารถ
ใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารทุกระดับรับ
และให้ขอ้ มูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
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8. มีภาวะการนาและสามารถ
ทางานเป็ นทีม:Leadership & Teamwork
สามารถเป็ นผูน้ า ผูต้ าม หรื อผู ้
ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ต่างๆ ทางานร่ วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพด้วยความเป็ นเอกภาพ เพื่อ
ให้บริ การวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมไทย
9. มีทกั ษะทางสังคมและชีวิต มี
ศิลปะในการดารงชีวิต:Social & Life
skills สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และพหุวฒั นธรรมด้วยความสมานฉันท์
ดารงไว้ซ่ึงคุณค่าและวัฒนธรรม
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หน่ วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่ วยกิต
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
พื้นฐาน(Fundamental English
Listening and Speaking)
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
พื้นฐาน(Fundamental English Reading
and Writing)
และเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอีก
คงเดิม
จานวน 6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ 10 หน่ วยกิต
สังคมศาสตร์
388-203 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1
1(0-0-3)
(C0-Curricular Activities I)
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต 3(2-2-5)
(Wisdom of Living)
895-328 จริ ยศาสตร์แห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Living with Ethics)
895-132 ทักษะการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Communication Skills)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ 9 หน่ วยกิต
คณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
3(3-0-6)
และสังคม
(Science, Technology, and Society)
347-201 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Statistics in Daily Life)
345-101 และการประยุกต์
3(2-2-5)
(Computer and Applications)
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เปิ ดกลุ่มสาระ ดังนี้
(ปรับตามมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์)
1.1. วิชาบังคับเรียน
24 หน่ วยกิต
1.1.1 กลุ่มสาระศาสตร์ พระราชา4 หน่ วยกิต
และประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการ
2((2)-0-4)
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
(The King’s Philosophy and
Sustainable Development)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Health for All)
388-204 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Benefit of Mankinds)
1.1.2 กลุ่มสาระความเป็ นพลเมือง 5 หน่ วยกิต
และชีวติ ที่สันติ
950-102 ชีวิตที่ดี
3((3)-0-6)
(Happy and Peaceful Life)
895-001 พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
(Good Citizens)
1.1.3 กลุ่มสาระการเป็ นผู้ประกอบการ 1 หน่ วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ1((1)-0-2)
(Idea to Entrepreneurship)
1.1.4 กลุ่มสาระการอยู่อย่างรู้เท่ าทัน 4 หน่ วยกิต
และการรู้ดิจทิ ัล
1.1.4.1 การอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน 2 หน่วยกิต
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
2((2)-0-4)
(Save Earth Save Us)
1.1.4.2 การรู ้ดิจิทลั
2 หน่วยกิต
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345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
(Digital Technology Literacy)
1.1.5 กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบการคิด4 หน่ วยกิต
เชิงตรรกะและตัวเลข
1.1.5.1 การคิดเชิงระบบ
2 หน่วยกิต
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
2((2)-0-4)
(Cultivating Happiness through Positivity)
1.1.5.2 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข2 หน่วยกิต
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4)
(Thinking and Predictable Behavior)
1.1.6 กลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร4 หน่ วยกิต
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Essential English)
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 2((2)-0-4)
(Everyday English)
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
2((2)-0-4)
(English on the Go)
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
(English in the Digital World)
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2((2)-0-4)
(English for Academic Success)
หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามศัก ยภาพทางด้า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา)
1.1.7 กลุ่มสาระสุ นทรียศาสตร์ และกีฬา2 หน่ วยกิต
895-030 ว่ายน้ า
1((1)-0-2)
(Swimming)
340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2)
(The Aesthetic in Photography)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
108หน่ วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9 หน่ วยกิต
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1.2 สาระที่เลือก
6 หน่ วยกิต
1.2.1 กลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร6 หน่ วยกิต
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียน 2((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษ
(Improving English Writing Skills)
890-022 การนาเสนอและการพูด
2((2)-0-4)
ในที่สาธารณะ
เ ป็ น ภ า ษ า อั ง ก ฤษ
(Presentations and
Public Speaking in English)
890-026 บูรณาการอ่านเขียน
2((2)-0-4)
ภาษาอังกฤษ
(Reading to Write in English)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
108หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หน่ วยกิต
376-111 การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยี
1(0-3-3)
สารสนเทศ
- ย้ายเป็ นกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- ปรับลดจานวนหน่วยกิตจาก 2 หน่วยกิต
เป็ น1 หน่วยกิต
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
- ปรั บ รู ปแบบการเรี ยนการสอนให้เ ป็ นภาคปฏิ บัติ
ทั้งหมด
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
376-211 ชีวกลศาสตร์พ้นื ฐาน
2((1)-2-3)
(Basic Biomechanics)
- ย้ายเป็ นกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
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324-104 เคมีพ้นื ฐาน
(Basic Chemistry)

3(3-0-6)

332-129 ฟิ สิกส์สาหรับ
3(3-0-6)
นักกายภาพบาบัด
(Physics for Physical Therasists)

895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
2.3 กลุ่มวิชาชีพ
78 หน่ วยกิต
311-103 บทนาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน 4(3-2-7)
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)
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324-108 เคมีพ้นื ฐานสาหรับ
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(Basic Chemistry for Health Science)
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
(ปรับตามคณะวิทยาศาสตร์ เจ้าของรายวิชา)
332-121 ฟิ สิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3((3)-0-6)
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
(ปรับตามคณะวิทยาศาสตร์ เจ้าของรายวิชา)
คงเดิม
2.3 กลุ่มวิชาชีพ
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

78 หน่ วยกิต
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บูรณาการระบบหายใจ 2(1-2-3)
(Integrated Respiratory System)
บูรณาการระบบหัวใจ 3(2-2-5)
และหลอดเลือด
(Integrated Cardiovascular System)
บูรณาการระบบประสาท 1 2(1-3-2)
(Integrated Neurological System I)
บูรณาการระบบประสาท 2 2(1-3-2)
(Integrated Neurological System II)
บทนากายภาพบาบัด
2(1-2-3)
(Introduction to Physical Therapy)

376-211 การประเมินทางกายภาพบาบัด 2(1-2-3)
พื้นฐาน
(Basic Physical Therapy Assessment)

376-212 ทักษะพื้นฐานทาง
2(1-3-2)
กายภาพบาบัด
(Basic skills in Physical Therapy)

376-213 การบาบัดด้วยการออก
กาลังกาย1
(Therapeutic Exercise I)

2(1-2-3)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
376-112 บทนากายภาพบาบัด
2((1)-2-3)
(Introduction to Physical Therapy)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
376-212 การประเมินทางกายภาพบาบัด 3((1)-6-3)
พื้นฐาน
(Basic Physical Therapy Assessment)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- เพิ่มจานวนหน่วยกิต
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
376-213 ทักษะพื้นฐานทาง
2((1)-3-2)
กายภาพบาบัด
(Basic skills in Physical Therapy)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
376-221 การบาบัดด้วยการออก
2((1)-2-3)
กาลังกาย1
(Therapeutic Exercise I)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
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376-214 การบาบัดด้วยการออก
กาลังกาย2
(Therapeutic Exercise II)

2(1-2-3)

376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การ 3(1-4-4)
เคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
(Integrated Kinesiology in Physical
Therapy)
376-311 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
(Physiology of Exercise)

1(1-0-2)

376-312 ระเบียบวิธีวิจยั
(Research Methodology)

1(1-0-2)

376-321 การรักษาด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-2-3)
(Mobilization and Manipulation)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
376-222 การบาบัดด้วยการออก
2((1)-2-3)
กาลังกาย2
(Therapeutic Exercise II)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การ 2((1)-3-2)
เคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด
(Integrated Kinesiology in Physical Therapy)
- ปรับลดจานวนหน่วยกิต
-ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
376-214 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย 1((1)-0-2)
(Physiology of Exercise)
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ย้ายจากชั้นปี ที่3 ภาคการศึกษาที่ 1 ไปเรี ยนในชั้นปี 2
ภาคศึกษาที่2 เพื่อให้มีความเหมาะสม
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
376-311 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจยั
2((1)-3-2)
(Biostatistics and Research Methodology)
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
- เพิ่มจ านวนหน่ ว ยกิ ต เพื่อให้นัก ศึก ษาได้เรี ย นหัวข้อ
ชี ว สถิติ ในสาขากายภาพบาบัด และสามารถน าไปใช้
กระบวนการวิจยั ได้
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
376-321 การรักษาด้วยการขยับ ดัด ดึง 2( ( 1) - 2- 3)
(Mobilization and Manipulation)
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
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376-322 การบาบัดด้วยการนวดและ 2(1-2-3)
กายภาพบาบัดกับความงาม
(Therapeutic Massage and Aesthetic
Therapy)

376-323 การบาบัดด้วยการออก
กาลังกาย3
(Therapeutic Exercise III)

2(1-2-3)

376-331 การวินิจฉัยและการรักษา
2(1-2-3)
ด้วยไฟฟ้า
(Electotherapy and Electrodiagnosis)
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและ 2(1-2-3)
ความเย็น
(Thermotherapy and Cryotherapy)
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัด
3(2-2-5)
ในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อ1
(Integrated Physical Therapy in
Musculoskeletal Patients I)
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัด
3(1-4-4)
ในผูป้ ่ วยระบบประสาท 1
(Integrated Physical Therapy in
Neurological Patients I)
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัด
3(1-4-4)
ในผูป้ ่ วยระบบหายใจ
(Integrated Physical Therapy in
Respiratory Patients)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
376-345 การบาบัดด้วยการนวดและ 2((1)-2-3)
กายภาพบาบัดกับความงาม
(Therapeutic Massage and Aesthetic
Therapy)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
376-322 การบาบัดด้วยการออก
2((1)-2-3)
กาลังกาย 3
(Therapeutic Exercise III)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดใน 3(2-2-5)
ผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2
(Integrated Physical Therapy in
Musculoskeletal Patients II)
376-345 บูรณาการกายภาพบาบัดใน 3(1-4-4)
ผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
(Integrated Physical Therapy in
Neurological Patients II)
376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก 3(1-4-4)
(Integrated Physical Therapy in
Pediatric Patients)
376-347 บูรณาการทางกายภาพบาบัด 3(1-4-4)
ในผูป้ ่ วยระบบหัวใจ และปอด
(Integrated Physical Therapy in
Cardiopulmonary Patients)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดใน
23((2)-2-5)
ผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ
(Integrated Physical Therapy in
Musculoskeletal Patients II)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
376-347 บูรณาการกายภาพบาบัดใน
3(1-4-4)
ผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
(Integrated Physical Therapy in
Neurological Patients II)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก 3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in
Pediatric Patients)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
376-348 บูรณาการทางกายภาพบาบัด 3((1)-4-4)
ในผูป้ ่ วยระบบหัวใจ หลอดเลือด
แ ล ะ ก า ร ห า ย ใ จ
(Integrated Physical Therapy in
Cardiopulmonary Patients)
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
คงเดิม

376-351 การสร้างเสริ มสุขภาพและ
3(1-4-4)
สุขภาพชุมชน
(Health Promotion and Community
Health)
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด 2(1-2-3) 376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด 2((1)-3-4)
(Competency in Physical Therapy
(Competency in Physical Therapy
Profession)
Profession)
- เปลี่ยนจานวนหน่วยกิตในวงเล็บ
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด 2(0-6-0) คงเดิม

188
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2558
(Project in Physical Therapy)
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและ 3(1-4-4)
ภูมิปัญญาตะวันออกในผูส้ ูงอายุ
สตรี และผูม้ ีครรภ์
(Integrated Physical Therapy and
Eastern Wisdom in Elderly,Women
and Pregnant Persons)
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3(1-4-4)
(Community Physical Therapy)
2.4 วิชาฝึ กงาน
17 หน่ วยกิต
376-261 การฝึ กงานคลินิกทาง
1(0-4-0)
กายภาพบาบัด 1
(Clinical Practices in Physical
Therapy I)

376-361 การฝึ กงานคลินิกทาง 1(0-4-0)
กายภาพบาบัด 2
(Clinical Practices in Physical
Therapy II)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
คงเดิม

คงเดิม
17 หน่ วยกิต
376-361 การฝึ กงานคลินิกทาง1
(0-4-0)
กายภาพบาบัด 1
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ย้ายจากชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ไปเรี ยนในชั้นปี 3
ภาคศึกษาที่ 1เพื่อให้มีความเหมาะสม
376-461 การฝึ กงานคลินิกทาง
2(0-8-0)
กายภาพบาบัด2
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
- ย้ายจากชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ไปเรี ยนในชั้น ปี 4
เพื่อให้มีความเหมาะสม
- เพิ่มจานวนหน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา

376-362 การฝึ กงานคลินิกทาง
1(0-4-0)
กายภาพบาบัด3
(Clinical Practices in Physical Therapy III)
376-461 การฝึ กงานคลินิกทาง
3(0-12-0) 376-462 การฝึ กงานคลินิกทาง
3(0-12-0)
กายภาพบาบัด 4
กายภาพบาบัด 3
(Clinical Practices in Physical Therapy IV)
(Clinical Practices in Physical Therapy III)
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
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376-462 การฝึ กงานคลินิกทาง
3(0-12-0)
กายภาพบาบัด5
(Clinical Practices in Physical
Therapy V)
376-463
การฝึ กงานคลินิกทาง 4(0-16-0)
กายภาพบาบัด 6
(Clinical Practices in Physical
Therapy VI)
376-464 การฝึ กงานคลินิกทาง
4(0-16-0)
กายภาพบาบัด 7
(Clinical Practices in Physical
Therapy VII)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- ชั้นปี ที่ 1 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จานวน 3 หน่วยกิต
- ชั้นปี ที่ 4 จานวน 3 หน่วยกิต ในรายวิชา
376-401 วิชาเลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์
ซึ่งสามารถเลือกศึกษาหรื อปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ตาม
ความสนใจ ไม่ จ าเป็ นต้ อ งเป็ นสาขาวิ ช าทาง
กายภาพบาบัด

376-463 การฝึ กงานคลินิกทาง
3(0-12-0)
กายภาพบาบัด 4
(Clinical Practices in Physical Therapy IV)
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
376-464 การฝึ กงานคลินิกทาง
4(0-16-0)
กายภาพบาบัด 5
(Clinical Practices in Physical Therapy V)
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
376-465 การฝึ กงานคลินิกทาง
4(0-16-0)
กายภาพบาบัด 6
(Clinical Practices in Physical Therapy VI)
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- ชั้นปี ที่ 1 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จานวน 3 หน่ วย
กิต
- ชั้นปี ที่ 4 จานวน 3 หน่วยกิต ในรายวิชา
376-442 เลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ซึ่งสามารถเลือกศึกษาหรื อปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาต่าง ๆ
ตามความสนใจ ไม่ จ าเป็ นต้อ งเป็ นสาขาวิ ช าทาง
กายภาพบาบัด
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ภาคผนวก ญ
เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 กาหนด
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รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

บูรณาการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษ



การนาเสนอและการพูดในที่
สาธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ

  

กลุ่มสาระภาษาและการ
สื่ อสาร

ภาษาอังกฤษ



กลุ่ม
สาระ
สุ นทรีย
ศาสตร์
และกีฬา

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2((2)ว่ายน้ า
0-4)
in theกDigital
ารถ่ายภาพ
นทรี ยศาสตร์
สุ(English
World
การพัฒนาทักษะการเขียน



ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั



ภาษาอังกฤษพร้อมใช้

1.2 มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษในวิตประจาวัน



กลุ่มสาระภาษาและการ
สื่ อสาร

การคิดกับพฤติกรรม
พยากรณ์
สรรสาระภาษาอังกฤษ

  

การคิดเพื่อสร้างสุ ข



ไอเดียสู่ ความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
รักษ์โลก รักษ์เรา



พลเมืองที่ดี



ชีวิตที่ดี

จิตวิวฒั น์

1.1 สังคมศาสตร์

ศาสตร์พระราชากับการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน

ประโยชน์เพื่อนมนุษย์

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่มสาระ
สาระ สาระ การคิดเชิง
การ การอยู่ ระบบการ
เป็ นผู้ อย่าง
คิดเชิง
ประ รู้เท่ าทัน ตรรกะและ
กอบ และการ
ตัวเลข
การ รู้ดิจิทัล

สุ ขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์

รายละเอียด

กลุ่มสาระ
ความเป็ น
พลเมือง
และชีวิตที่
สั นติ

รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั

กลุ่มสาระศาสตร์
พระราชา
และประโยชน์ เพื่อน
มนุษย์

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป





    

1.3 ภาษา
1.4 วิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
1.5 จิตวิทยาทัว่ ไป
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาหรื อสาระวิชาในหลักสู ตรกับเนื้อหารายวิชาที่เป็ นมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด
ลาดับ
ที่

ภาค
การ
ศึกษา/ปี
การ
ศึกษา

1

ภาค 1/
ชั้นปี ที่
1
ภาค1/
ชั้นปี ที่
1
ภาค1/
ชั้นปี ที่
2

2

3

4

ภาค2/

รหัส
วิชา

รายวิชาในหลักสู ตร
ชื่อวิชา
lecture 2
lab

376- การเรี ยนรู ้และ
111 เทคโนโลยี
สารสนเทศ
376- บทนากายภาพบาบัด
112

Lecture

376- ชีวกลศาสตร์พ้นื ฐาน
211

Lecture

เนื้อหารายวิชาที่เป็ นมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด (ระบุชวั่ โมงที่เรี ยนจริ ง)
การ
วิเคราะห์
การเคลื่อน
ไหวของ
มนุษย์
(Human
Move
ment
Analysis)

กระบวน
การคิด
และตัดสิน
ใจทาง
คลินิก
(Clinical
Reaso
ning
Process)

การตรวจ
ประเมิน
และวินิจฉัย
ทาง
กายภาพ
บาบัด
(Physical
Therapy
Evalua
tion
and Diagno
sis)

การ
รักษา
ด้วยการ
ออก
กาลัง
กาย
(Thera
peutic
Exer
cise)

การ
ขยับดัด
ดึง ข้อต่อ
(Joint
Mobili
zation
and
Manipu
lation)

เทคนิค
การ
เคลื่อน
ย้าย
และ
การฝึ ก
เดิน
(Tran
sfer
Tech
niques
and
Ambu
lation)

การรักษาด้วย
เครื่ อง
มือ
หรื ออุปกรณ์
กายภาพ
บาบัด
ตามกฎหมาย
วิชาชีพ
กายภาพ
บาบัด

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบกระดูก
และ
กล้าม
เนื้อ (Muscu
los
keletal
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ในระบบ
ประสาท
(Neuro
logical
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบหายใจ
หัวใจ
และปอด
(Respira
tory and
Cardiopul
monary
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ทางพัฒนา
การการ
เคลื่อน
ไหวและ
ภาวะ
อื่นๆ ที่เกีย่ ว
ข้องในเด็ก
(Pediatric
Physical
Therapy)

การช่วย
ฟื้ นคืน
ชีพ
(Resusci
tation)

รวม
จา
นวน
ชั่วโมง

รวม
จานวน
ชั่วโมง
ใน
รายวิชา
(บรรยาย
+
ปฏิบัติ)

3

3

22.5

19.5

19.5

Lab
Lecture
Lab

Lab

Lecture

1

14

15

105

193
ลาดับ
ที่

ภาค
การ
ศึกษา/ปี
การ
ศึกษา

ชั้นปี ที่
2
5

6

7

8

ภาค 2/
ชั้นปี ที่
2
ภาค 2/
ชั้นปี ที่
2
ภาค 1/
ชั้นปี ที่
2
ภาค 2/

รหัส
วิชา

รายวิชาในหลักสู ตร
ชื่อวิชา
lecture 2
lab

การประเมินทาง
376กายภาพบาบัด
212
พื้นฐาน
376- ทักษะพื้นฐานทาง
213 กายภาพบาบัด

Lab

376- สรี รวิทยาการออก
214 กาลังกาย

Lecture

376- บูรณาการ
241 วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวใน
กายภาพบาบัด

Lecture
Lab

เนื้อหารายวิชาที่เป็ นมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด (ระบุชวั่ โมงที่เรี ยนจริ ง)
การ
วิเคราะห์
การเคลื่อน
ไหวของ
มนุษย์
(Human
Move
ment
Analysis)

กระบวน
การคิด
และตัดสิน
ใจทาง
คลินิก
(Clinical
Reaso
ning
Process)

การตรวจ
ประเมิน
และวินิจฉัย
ทาง
กายภาพ
บาบัด
(Physical
Therapy
Evalua
tion
and Diagno
sis)

3

87

การ
รักษา
ด้วยการ
ออก
กาลัง
กาย
(Thera
peutic
Exer
cise)

การ
ขยับดัด
ดึง ข้อต่อ
(Joint
Mobili
zation
and
Manipu
lation)

เทคนิค
การ
เคลื่อน
ย้าย
และ
การฝึ ก
เดิน
(Tran
sfer
Tech
niques
and
Ambu
lation)

การรักษาด้วย
เครื่ อง
มือ
หรื ออุปกรณ์
กายภาพ
บาบัด
ตามกฎหมาย
วิชาชีพ
กายภาพ
บาบัด

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบกระดูก
และ
กล้าม
เนื้อ (Muscu
los
keletal
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ในระบบ
ประสาท
(Neuro
logical
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบหายใจ
หัวใจ
และปอด
(Respira
tory and
Cardiopul
monary
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ทางพัฒนา
การการ
เคลื่อน
ไหวและ
ภาวะ
อื่นๆ ที่เกีย่ ว
ข้องในเด็ก
(Pediatric
Physical
Therapy)

การช่วย
ฟื้ นคืน
ชีพ
(Resusci
tation)

รวม
จา
นวน
ชั่วโมง

รวม
จานวน
ชั่วโมง
ใน
รายวิชา
(บรรยาย
+
ปฏิบัติ)

90

Lecture
Lab

6
21

1
3

7
24

31

2

2

17

15

15

Lab

Lecture

15

15

45

194
ลาดับ
ที่

9

10

11

12

ภาค
การ
ศึกษา/ปี
การ
ศึกษา

รหัส
วิชา

ชั้นปี ที่
2
ภาค 2/
ชั้นปี ที่
2
ภาค 1/
ชั้นปี ที่
3
ภาค 2/
ชั้นปี ที่
3

376221
376222

ภาค 1/

รายวิชาในหลักสู ตร
ชื่อวิชา
lecture 2
lab

การบาบัดด้วยการ
ออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยการ
ออกกาลังกาย 2

เนื้อหารายวิชาที่เป็ นมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด (ระบุชวั่ โมงที่เรี ยนจริ ง)
การ
วิเคราะห์
การเคลื่อน
ไหวของ
มนุษย์
(Human
Move
ment
Analysis)

กระบวน
การคิด
และตัดสิน
ใจทาง
คลินิก
(Clinical
Reaso
ning
Process)

การตรวจ
ประเมิน
และวินิจฉัย
ทาง
กายภาพ
บาบัด
(Physical
Therapy
Evalua
tion
and Diagno
sis)

การ
รักษา
ด้วยการ
ออก
กาลัง
กาย
(Thera
peutic
Exer
cise)

การ
ขยับดัด
ดึง ข้อต่อ
(Joint
Mobili
zation
and
Manipu
lation)

เทคนิค
การ
เคลื่อน
ย้าย
และ
การฝึ ก
เดิน
(Tran
sfer
Tech
niques
and
Ambu
lation)

การรักษาด้วย
เครื่ อง
มือ
หรื ออุปกรณ์
กายภาพ
บาบัด
ตามกฎหมาย
วิชาชีพ
กายภาพ
บาบัด

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบกระดูก
และ
กล้าม
เนื้อ (Muscu
los
keletal
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ในระบบ
ประสาท
(Neuro
logical
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบหายใจ
หัวใจ
และปอด
(Respira
tory and
Cardiopul
monary
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ทางพัฒนา
การการ
เคลื่อน
ไหวและ
ภาวะ
อื่นๆ ที่เกีย่ ว
ข้องในเด็ก
(Pediatric
Physical
Therapy)

การช่วย
ฟื้ นคืน
ชีพ
(Resusci
tation)

รวม
จา
นวน
ชั่วโมง

Lab

30

30

Lecture

15

15

Lab

30

30

376- การรักษาด้วยการ
321 ขยับ ดัด ดึง

Lecture

15

15

Lab

30

30

376- การบาบัดด้วยการ
322 ออกกาลังกาย3

Lecture

2

4

6

Lab

6

24

30

376- การวินิจฉัยและการ
331 รักษาด้วยไฟฟ้า

Lecture

15

15

Lab

30

30

รวม
จานวน
ชั่วโมง
ใน
รายวิชา
(บรรยาย
+
ปฏิบัติ)

45

45

36

45

195
ลาดับ
ที่

13

14

15

ภาค
การ
ศึกษา/ปี
การ
ศึกษา

ชั้นปี ที่
3
ภาค 1/
ชั้นปี ที่
3
ภาค 1/
ชั้นปี ที่
3

ภาค 1/
ชั้นปี ที่
3

รหัส
วิชา

รายวิชาในหลักสู ตร
ชื่อวิชา
lecture 2
lab

เนื้อหารายวิชาที่เป็ นมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด (ระบุชวั่ โมงที่เรี ยนจริ ง)
การ
วิเคราะห์
การเคลื่อน
ไหวของ
มนุษย์
(Human
Move
ment
Analysis)

กระบวน
การคิด
และตัดสิน
ใจทาง
คลินิก
(Clinical
Reaso
ning
Process)

การตรวจ
ประเมิน
และวินิจฉัย
ทาง
กายภาพ
บาบัด
(Physical
Therapy
Evalua
tion
and Diagno
sis)

การ
รักษา
ด้วยการ
ออก
กาลัง
กาย
(Thera
peutic
Exer
cise)

การ
ขยับดัด
ดึง ข้อต่อ
(Joint
Mobili
zation
and
Manipu
lation)

เทคนิค
การ
เคลื่อน
ย้าย
และ
การฝึ ก
เดิน
(Tran
sfer
Tech
niques
and
Ambu
lation)

การรักษาด้วย
เครื่ อง
มือ
หรื ออุปกรณ์
กายภาพ
บาบัด
ตามกฎหมาย
วิชาชีพ
กายภาพ
บาบัด

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบกระดูก
และ
กล้าม
เนื้อ (Muscu
los
keletal
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ในระบบ
ประสาท
(Neuro
logical
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบหายใจ
หัวใจ
และปอด
(Respira
tory and
Cardiopul
monary
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ทางพัฒนา
การการ
เคลื่อน
ไหวและ
ภาวะ
อื่นๆ ที่เกีย่ ว
ข้องในเด็ก
(Pediatric
Physical
Therapy)

การช่วย
ฟื้ นคืน
ชีพ
(Resusci
tation)

รวม
จา
นวน
ชั่วโมง

รวม
จานวน
ชั่วโมง
ใน
รายวิชา
(บรรยาย
+
ปฏิบัติ)

45

376- การรักษาด้วยความ
332 ร้อนและความเย็น

Lecture

15

15

Lab

30

30

376- บูรณาการ
341 กายภาพบาบัดใน
ผูป้ ่ วยระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูก
และข้อ1
376- บูรณาการกายภาพ
342 บาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
ประสาท 1

Lecture

2

Lab

Lecture
Lab

2.5

1

11

17

30

8

22

30

1

13

14

4

60

67.5

60

81.5

196
ลาดับ
ที่

ภาค
การ
ศึกษา/ปี
การ
ศึกษา

16

ภาค 1/
ชั้นปี ที่
3
ภาค 1/
ชั้นปี ที่
3
ภาค 2/
ชั้นปี ที่
3

376- บูรณาการ
343 กายภาพบาบัดใน
ผูป้ ่ วยระบบหายใจ
376- บูรณาการ
344 กายภาพบาบัดในเด็ก

Lecture

376- การบาบัดด้วยการ
345 นวดและกายภาพ
บาบัดกับความงาม

Lecture

6

6

Lab

6

6

ภาค 2/
ชั้นปี ที่
3

376- บูรณาการกายภาพ
Lecture
346 บาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
กล้ามเนื้อกระดูกและ
Lab
ข้อ 2

17

18

19

รหัส
วิชา

รายวิชาในหลักสู ตร
ชื่อวิชา
lecture 2
lab

เนื้อหารายวิชาที่เป็ นมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด (ระบุชวั่ โมงที่เรี ยนจริ ง)
การ
วิเคราะห์
การเคลื่อน
ไหวของ
มนุษย์
(Human
Move
ment
Analysis)

กระบวน
การคิด
และตัดสิน
ใจทาง
คลินิก
(Clinical
Reaso
ning
Process)

การตรวจ
ประเมิน
และวินิจฉัย
ทาง
กายภาพ
บาบัด
(Physical
Therapy
Evalua
tion
and Diagno
sis)

การ
รักษา
ด้วยการ
ออก
กาลัง
กาย
(Thera
peutic
Exer
cise)

การ
ขยับดัด
ดึง ข้อต่อ
(Joint
Mobili
zation
and
Manipu
lation)

เทคนิค
การ
เคลื่อน
ย้าย
และ
การฝึ ก
เดิน
(Tran
sfer
Tech
niques
and
Ambu
lation)

การรักษาด้วย
เครื่ อง
มือ
หรื ออุปกรณ์
กายภาพ
บาบัด
ตามกฎหมาย
วิชาชีพ
กายภาพ
บาบัด

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบกระดูก
และ
กล้าม
เนื้อ (Muscu
los
keletal
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ในระบบ
ประสาท
(Neuro
logical
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบหายใจ
หัวใจ
และปอด
(Respira
tory and
Cardiopul
monary
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ทางพัฒนา
การการ
เคลื่อน
ไหวและ
ภาวะ
อื่นๆ ที่เกีย่ ว
ข้องในเด็ก
(Pediatric
Physical
Therapy)

การช่วย
ฟื้ นคืน
ชีพ
(Resusci
tation)

รวม
จา
นวน
ชั่วโมง

รวม
จานวน
ชั่วโมง
ใน
รายวิชา
(บรรยาย
+
ปฏิบัติ)

87

1

2

15

18

5

60

69

Lab

1

3

Lecture

1

1

15

17

Lab

3

3

60

66

30

30

30

30

83

12

60

197
ลาดับ
ที่

ภาค
การ
ศึกษา/ปี
การ
ศึกษา

20

ภาค 2/
ชั้นปี ที่
3
ภาค 2/
ชั้นปี ที่
3

21

22

23

ชั้นปี ที่
4

รหัส
วิชา

รายวิชาในหลักสู ตร
ชื่อวิชา
lecture 2
lab

376- บูรณาการกายภาพ
347 บาบัดในผูป้ ่ วยระบบ
ประสาท 2
376- บูรณาการ
348 กายภาพบาบัดใน
ระบบระบบหัวใจ
หลอดเลือดและการ
หายใจ
376- บูรณาการ
441 กายภาพบาบัดและ
ภูมิปัญญาตะวันออก
ในผูส้ ู งอายุสตรี และ
ผูม้ ีครรภ์
กายภาพบาบัดชุมชน

เนื้อหารายวิชาที่เป็ นมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด (ระบุชวั่ โมงที่เรี ยนจริ ง)
การ
วิเคราะห์
การเคลื่อน
ไหวของ
มนุษย์
(Human
Move
ment
Analysis)

กระบวน
การคิด
และตัดสิน
ใจทาง
คลินิก
(Clinical
Reaso
ning
Process)

การตรวจ
ประเมิน
และวินิจฉัย
ทาง
กายภาพ
บาบัด
(Physical
Therapy
Evalua
tion
and Diagno
sis)

การ
รักษา
ด้วยการ
ออก
กาลัง
กาย
(Thera
peutic
Exer
cise)

การ
ขยับดัด
ดึง ข้อต่อ
(Joint
Mobili
zation
and
Manipu
lation)

เทคนิค
การ
เคลื่อน
ย้าย
และ
การฝึ ก
เดิน
(Tran
sfer
Tech
niques
and
Ambu
lation)

การรักษาด้วย
เครื่ อง
มือ
หรื ออุปกรณ์
กายภาพ
บาบัด
ตามกฎหมาย
วิชาชีพ
กายภาพ
บาบัด

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบกระดูก
และ
กล้าม
เนื้อ (Muscu
los
keletal
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ในระบบ
ประสาท
(Neuro
logical
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบหายใจ
หัวใจ
และปอด
(Respira
tory and
Cardiopul
monary
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ทางพัฒนา
การการ
เคลื่อน
ไหวและ
ภาวะ
อื่นๆ ที่เกีย่ ว
ข้องในเด็ก
(Pediatric
Physical
Therapy)

การช่วย
ฟื้ นคืน
ชีพ
(Resusci
tation)

รวม
จา
นวน
ชั่วโมง

รวม
จานวน
ชั่วโมง
ใน
รายวิชา
(บรรยาย
+
ปฏิบัติ)

72

Lecture

12

12

Lab

60

60

Lecture

15

60

Lab

60

60

Lecture

120

0

Lab
Lecture

1

1

1

3

3

198
ลาดับ
ที่

ภาค
การ
ศึกษา/ปี
การ
ศึกษา

ชั้นปี ที่
4

รหัส
วิชา

รายวิชาในหลักสู ตร
ชื่อวิชา
lecture 2
lab

376451
รวม
สภาฯ กาหนด

เนื้อหารายวิชาที่เป็ นมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด (ระบุชวั่ โมงที่เรี ยนจริ ง)
การ
วิเคราะห์
การเคลื่อน
ไหวของ
มนุษย์
(Human
Move
ment
Analysis)

กระบวน
การคิด
และตัดสิน
ใจทาง
คลินิก
(Clinical
Reaso
ning
Process)

การตรวจ
ประเมิน
และวินิจฉัย
ทาง
กายภาพ
บาบัด
(Physical
Therapy
Evalua
tion
and Diagno
sis)

การ
รักษา
ด้วยการ
ออก
กาลัง
กาย
(Thera
peutic
Exer
cise)

การ
ขยับดัด
ดึง ข้อต่อ
(Joint
Mobili
zation
and
Manipu
lation)

เทคนิค
การ
เคลื่อน
ย้าย
และ
การฝึ ก
เดิน
(Tran
sfer
Tech
niques
and
Ambu
lation)

การรักษาด้วย
เครื่ อง
มือ
หรื ออุปกรณ์
กายภาพ
บาบัด
ตามกฎหมาย
วิชาชีพ
กายภาพ
บาบัด

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบกระดูก
และ
กล้าม
เนื้อ (Muscu
los
keletal
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ในระบบ
ประสาท
(Neuro
logical
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัดใน
ระบบหายใจ
หัวใจ
และปอด
(Respira
tory and
Cardiopul
monary
Physical
Therapy)

กายภาพ
บาบัด
ทางพัฒนา
การการ
เคลื่อน
ไหวและ
ภาวะ
อื่นๆ ที่เกีย่ ว
ข้องในเด็ก
(Pediatric
Physical
Therapy)

การช่วย
ฟื้ นคืน
ชีพ
(Resusci
tation)

42

12

136

118

45

32

109

100

146

151

75

4

10

10

60

60

45

30

60

75

75

75

60

3

Lab

รวม
จา
นวน
ชั่วโมง

รวม
จานวน
ชั่วโมง
ใน
รายวิชา
(บรรยาย
+
ปฏิบัติ)
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ภาคผนวก ฎ.
เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตร/รายวิชากับเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ (กรณีมสี ภาวิชาชีพ)
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตร/รายวิชากับเกณฑ์
ของสภากายภาพบาบัด พ.ศ. 2556
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
สาระบังคับเรี ยน
- กลุ่ ม สาระศาสตร์ พ ระราชาและประโยชน์
เพื่อนมนุษย์
- กลุ่มสาระความเป็ นพลเมืองและชีวิตที่สนั ติ
- กลุ่มสาระการเป็ นผูป้ ระกอบการ
- กลุ่มสาระการอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน และการรู ้ดิจิทลั
- กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบการคิดเชิงตรรกะ
และตัวเลข
- กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร
- กลุ่มสาระสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
สาระที่เลือก
- กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3. กลุ่มวิชาชีพ
4. วิชาฝึ กงาน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

เกณฑ์ข้ันตา่ ของ สภา หลักสู ตรปรับปรุง
กายภาพบาบัด
ใหม่
(หน่ วยกิต)
(หน่ วยกิต)
ไม่นอ้ ยกว่า 30
30

4

5
1
4
4
4
2
6
ไม่นอ้ ยกว่า84

ไม่นอ้ ยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

12
79
17
6
144
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ภาคผนวก ฏ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ.2558

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

ภาคผนวก ฐ.
สาเนาหนังสือรับรองของสภาวิชาชีพ

217

218

219

ภาคผนวก ฑ
. คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรื อคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสูตร

220

221

222

ภาคผนวก ฒ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบาบัด พ.ศ. 2558

223

224

225

226

ภาคผนวก ณ
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ องเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. 2559

227

228

229

ภาคผนวก ด.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

230

รายวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
376-111 การเรี ยนรู ้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
376-211 ชีวกลศาสตร์
พื้นฐาน
3. กลุ่มวิชาชีพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
ภาควิชากายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
I = Introduced R = Reinforced M = Mastered
1.
2. Clinical practices 3. System
4.
5. Critical
6.
7.
8.
9.
Professionalism patient-centered,
based
Continuous thinking & Information Communication Leadership Social
population-oriented practices professionalal Problem & Research
&
&
care
development solving
literacy
Teamwork Life
skills
1.1
1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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376-112 บทนา
กายภาพบาบัด
376-212 การประเมิน
ทางกายภาพบาบัด
พื้นฐาน
376-213 ทักษะพื้นฐาน
ทางกายภาพบาบัด
376-214 สรี รวิทยาการ
ออกกาลังกาย
376-221 การบาบัดด้วย
การออกกาลังกาย 1
376-222 การบาบัดด้วย
การออกกาลังกาย 2

1.
2. Clinical practices
Professionalism patient-centered,
population-oriented
care
1.1
I

1.2
I

3. System
4.
5. Critical
6.
7.
8.
9.
based
Continuous thinking & Information Communication Leadership Social
practices professionalal Problem & Research
&
&
development solving
literacy
Teamwork Life
skills
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

R

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

I

R

R

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

I

R

R

R

I

I

R

I

R

R

R

I

I

R

I

I

I

I

I

I

R

R

R

R

I

I

I

R

R

R

R

I

I

I

I
I

I
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376-241 บูรณาการ
วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวใน
กายภาพบาบัด
376-311 ชีวสถิติและ
ระเบียบวิธีวิจยั
376-321 การรักษาด้วย
การขยับ ดัด ดึง
376-322 การบาบัดด้วย
การออกกาลังกาย 3
376-331 การวินิจฉัย
และการรักษาด้วย
ไฟฟ้า

1.
2. Clinical practices
Professionalism patient-centered,
population-oriented
care
1.1
I

1.2
I

3. System
4.
5. Critical
6.
7.
8.
9.
based
Continuous thinking & Information Communication Leadership Social
practices professionalal Problem & Research
&
&
development solving
literacy
Teamwork Life
skills
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1
I
I
R
I
I
I
I
I
R R R I
I
I

R

R

R

R

M

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I

I

I

I

I

R

I

R

R

R

R

R

I

I

I

R

R

R

I

I

I

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I

I

I

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I

I

I

233
รายวิชา

376-332 การรักษาด้วย
ความร้อนและความ
เย็น
376-341 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
ระบบกล้ามเนื้อ
กระดูกและข้อ1
376-342 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
ระบบประสาท 1
376-343 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
ระบบหายใจ

1.
2. Clinical practices
Professionalism patient-centered,
population-oriented
care
1.1
R

1.2
R

3. System
4.
5. Critical
6.
7.
8.
9.
based
Continuous thinking & Information Communication Leadership Social
practices professionalal Problem & Research
&
&
development solving
literacy
Teamwork Life
skills
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1
R R R R R R
R
R
R
R
R R R I
I
I

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
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376-344 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในเด็ก
376-345 การบาบัดด้วย
การนวดและ
กายภาพบาบัดกับความ
งาม
376-346 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
ระบบกล้ามเนื้อกระดูก
และข้อ 2
376-347 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
ระบบประสาท 2

1.
2. Clinical practices
Professionalism patient-centered,
population-oriented
care
1.1
R

1.2
R

3. System
4.
5. Critical
6.
7.
8.
9.
based
Continuous thinking & Information Communication Leadership Social
practices professionalal Problem & Research
&
&
development solving
literacy
Teamwork Life
skills
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1
R R R R R R
R
R
R R R
I
R R R R R
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

M

R

M

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
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376-348 บูรณาการ
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
ระบบหัวใจหลอดเลือด
และการหายใจ
376-351 การสร้างเสริ ม
สุขภาพและสุขภาพ
ชุมชน
376-411 สมรรถนะ
วิชาชีพกายภาพบาบัด
376-412 โครงงานทาง
กายภาพบาบัด

1.
2. Clinical practices
Professionalism patient-centered,
population-oriented
care
1.1
R

1.2
R

R

R

3. System
4.
5. Critical
6.
7.
8.
9.
based
Continuous thinking & Information Communication Leadership Social
practices professionalal Problem & Research
&
&
development solving
literacy
Teamwork Life
skills
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1
R R R R R R
R
R
R
R
R R R R R
R

R

R

M
M

M

M

R

R

R

R

R

R

M

M

M

M

M

I

R

M
M

M

M

M

M

R

M

M

M

M

R

M

M

R

R

M

M

M

M

M

M
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376-441 บูรณาการ
กายภาพบาบัดและภูมิ
ปัญญาตะวันออกใน
ผูส้ ูงอายุ สตรี และผูม้ ี
ครรภ์
376-451กายภาพบาบัดชุมชน

4. วิชาฝึ กงาน
376-361 การฝึ กงาน
คลินิกทาง
กายภาพบาบัด 1
376-461 การฝึ กงาน
คลินิกทาง
กายภาพบาบัด 2

1.
2. Clinical practices
Professionalism patient-centered,
population-oriented
care
1.1
R

1.2
R

3. System
4.
5. Critical
6.
7.
8.
9.
based
Continuous thinking & Information Communication Leadership Social
practices professionalal Problem & Research
&
&
development solving
literacy
Teamwork Life
skills
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1
R R R R R R
R
R
R
R
R R R R R
R

M

M

M

M

R

R

R

R

R

R

M

M

R

R

M

R

R

M

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

M

M

M

M

M

M

M

M

M

R

M

R

M

R

M

M

M

M

M

M
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376-462 การฝึ กงาน
คลินิกทาง
กายภาพบาบัด 3
376-463 การฝึ กงาน
คลินิกทาง
กายภาพบาบัด 4
376-464 การฝึ กงาน
คลินิกทาง
กายภาพบาบัด 5
376-465 การฝึ กงาน
คลินิกทาง
กายภาพบาบัด 6

1.
2. Clinical practices
Professionalism patient-centered,
population-oriented
care
1.1
M

1.2
M

3. System
4.
5. Critical
6.
7.
8.
9.
based
Continuous thinking & Information Communication Leadership Social
practices professionalal Problem & Research
&
&
development solving
literacy
Teamwork Life
skills
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.1
M M M M M M M
M M R M R M M M M M
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

R

M

R

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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ภาคผนวก ต.
รายการครุ ภณั ฑ์เครื่ องมืออุปกรณ์กายภาพบาบัดและสถานที่จดั การเรี ยนการสอน
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รายการครุภัณฑ์ เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์กายภาพบาบัดตลอดจนเครื่ องใช้ อื่นๆ
ลาดับ
ชื่ ออุปกรณ์
มี
ไม่ หมาย
มี เหตุ
มี
พร้ อมใช้ ชารุด
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
1 เครื่ องชั่ ง น้ าหนั ก แแบดิ จิ ต อลพร้ อ มที่ ว ัด
1
1
ส่วนสูง
2 อุปกรณ์วดั ความอ่อนตัวแบบพกพา
2
2
3 อุปกรณ์วดั กาลังกล้ามเนื้อบีบมือแบบดิจิตอล
2
2
4 เตี ยงปฏิบัติ ก ายภาพบาบัดแบบปรับสู งต่าได้
1
1
แบบตอนเดียว
5 หูฟังระบบอีเล็กทรอนิกส์ (Stethoscope)
2
2
6 เตียงไม้ชนิดสูง
12
12
7 เตียงไม้ชนิดเตี้ย
20
20
8 ชุ ด ดัม เบลชุ บโครเมี่ย มพร้ อ มชั้น วาง รุ่ น F- 24 คู่
24 คู่
RL/CD 01-10 K.G
9 ชุ ด อุ ป กรณ์ ก ารวัด อัต ราการเต้น ของหั ว ใจ
2
2
Polar FT80
10 เครื่ องเล่นเกมส์ X-BOX 360 ขนาดความจุ 320
1
1
GB พร้อม Kinex for XBOX
11 ชุ ด ตรวจวัด ความดัน สู งสุ ด ขณะหายใจเข้า 1
1
ออก (Micro RPM)
12 เตี ยงฝึ กยืน แบบใช้มือหมุนขนาดเด็กเล็ก รุ่ น
1
1
VS7004
13 แท่นฟิ มพ์ฝ่าเท้าด้วยหมึกพิมพ์ (743P2-2)
1
1
14 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบพร้อมอุปกรณ์
1
1
15 Handheld Pulse Oximeter Model M700
1
1
16 เครื่ องวัด ความจุ ป อดแบบเข็ ม (F-FTTK1
1
11511SP)
17 Fingertip Pulse Oximeter Model M700B
4
4

ลาดับ

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

ชื่ ออุปกรณ์

มี

มี
พร้ อมใช้ ชารุด
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
เ ค รื่ อ ง บ ริ ห า ร ข้ อ เ ข่ า รุ่ น Artromot- K1
1
1
(Standard model)
Nif Kit W Negative Gauge-120
4
4
ชุดอุปกรณ์ประเมินและฝึ กการทรงตัว
1
1
เครื่ องกระตุน้ กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
10
10
อุปกรณ์วดั ความเจ็บปวด (Pain Algometer)
1
1
เครื่ องเล่นเกมส์ X-BOX 360 -XBOX One X
1
1
เครื่ องให้การบาบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์
2
2
ชุดของเล่นส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก
2
2
อุปกรณ์ฝึกการทรงตัว/การเคลื่อนไหวสาหรับ
1
1
เด็ก
ชุดอุปกรณ์ประเมินและฝึ กการทรงตัวออกาลัง
1
1
กาย
ชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ออกกาลังเพื่อยึดเนื้ อเยื่อผัง
1
1
ผีด
เครื่ องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
10
10
เครื่ องกระตุ ้น ไฟฟ้ า และอัต ร้ า ซาวด์ พ ร้ อ ม
3
3
เครื่ องดูดสูญญากาศ
ชุดอุปกรณ์ออกกาลังกายในน้ า
1
1
ดัมเบลชุบโครเมี่ยม : ขนาด 8LB
10
10
ดัมเบลชุบโครเมี่ยม : ขนาด 5LB
20
20
ดัมเบลชุบโครเมี่ยม : ขนาด 3LB
20
20
เครื่ องสนับสนุนการไอ
1
1
ถุงทราย : ขนาด 2.5 กก.
8
8
ถุงทราย : ขนาด 2 กก.
8
8
ถุงทราย : ขนาด 1.5 กก.
16
16
ถุงทราย : ขนาด 1 กก.
7
7
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53

ชื่ ออุปกรณ์

มี

มี
พร้ อมใช้ ชารุด
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
จักรยานวัดงาน
3
3
อุปกรณ์วิเคราะห์แรงของกล้ามเนื้อขาและหลัง
1
1
แบบดิจิตอล
ชุดรู ปลิ่มที่มีสายรัดตัวเพื่อฝึ กการทรงท่าของ
1
1
เด็ก
ชุดลูกบอล
1
1
ชุ ด เบาะรู ปครึ่ งทรงกระบอกสาหรั บ ฝึ กการ
1
1
ทรงท่าในเด็ก (Tumble Forms Raised Rolls)
รายการชุด เบาะนั่งเพื่อฝึ กพัฒนาการของเด็ก
1
1
(Floor Sitter ขนาด Medium)
ชุดเบาะรู ปลิ่มเพื่อฝึ กการทรงท่าในเด็ก
1
1
ชุดเบาะรู ปทรงกระบอกสาหรับฝึ กการทรงท่า
1
1
ในเด็ก
บาร์คู่ขนานฝึ กเดินแบบเคลื่อนย้ายได้
1
1
ชุดออกกาลังกายโดยวิธีการแขวนและการพยุง
1
1
แบบพิเศษพร้อมเตียงโครงเหล็ก
ลู่ วิ่ ง ไฟฟ้ า (Treadmill) พร้ อ ม Virtual Active
1
1
Programming รุ่ น Tixe VA/ U. S. A. พ ร้ อม
อุปกรณ์
เครื่ องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รุ่น LV
1
1
8320 สาย HDMI 15 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เครื่ องพยุง ในการทรงตัว ในเด็ ก รุ่ น LG 100
1
1
MX พร้อมอุปกรณ์
ชุดอุปกรณ์สาหรับวัดแรงดันและแรงดึง (Push
1
1
Pull Dynamometer) รุ่ น Electronic พ ร้ อ ม
อุปกรณ์
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54
55
56
57
58

59

60

61
62
63
64
65

ชื่ ออุปกรณ์

มี

มี
พร้ อมใช้ ชารุด
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
เครื่ องให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นไมโครเวฟรุ่ น
1
1
Radarmed 650 พร้อมอุปกรณ์
เ ตี ย ง ช นิ ด พั บ ไ ด้ ข า อ ลู มิ เ นี ย ม ข น า ด
5
5
72x180x70 ซม. พร้อมกระเป๋ าสาหรับพกพา
จักรยานปั่นมือและเท้ารุ่ น 881E
1
1
อุ ป กรณ์ ใ ห้สัญญาณป้ อ นกลับ ด้ว ยความดัน
6
6
(Pressure Biofeedback)
อุปกรณ์ ว ดั แรงในการทางานของกล้า มเนื้ อ
1
1
(Lineap Force Measurement Load Cell) รุ่ น
Linear Force Measurement Load Cell
อุปกรณ์วดั ช่วงการเคลื่อนไหวของกระดูกสัน
1
1
หลัง และระรางค์ ช นิ ดใช้ ร่ วมกั บ กา รวั ด
สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อได้รุ่น Inclinometer
อุปกรณ์ ต รวจวัด การลงน้ าหนัก (Insole Foot
1
1
Switch) ชนิ ดใช้ร่วมกับการวัดสัญญาณไฟฟ้า
กล้ามเนื้อได้ รุ่ น Insole Foot Switch
เครื่ องทดสอบสมรรถภาพปอดชนิ ดพกพารุ่ น
1
1
BTL-08 MT (Plus) พร้อมอุปกรณ์
เครื่ องกระตุน้ ไฟฟ้า 2 ช่องกระตุน้ แบบพกพา
1
1
รุ่ น TWIN STIM พร้อมอุปกรณ์
ป ล อ ก ป ร ะ ค บ เ ย็ น ข้ อ เ ท้ า ( 100414076
1
1
DJ10A01)
ป ลอก ป ร ะ ค บเ ย็ น ข้ อ เ ข่ า L ( 100414113
1
1
DJ11B01)
ปลอกประคบเย็ น ข้ อ เข่ า M (100414112
1
1
DJ11A01)
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66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78

ชื่ ออุปกรณ์

มี

มี
พร้ อมใช้ ชารุด
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
ป ลอก ป ร ะ ค บ เ ย็ น หลั ง สะ โ พ ก ซี่ โ ค ร ง
1
1
(100414116 DJ14A01)
ปลอกประคบเย็ น มื อ ข้ อ มื อ ( 100414118
1
1
DJ16A01)
ป ล อ ก ป ร ะ ค บ เ ย็ น ข้ อ ศ อ ก ( 100414117
1
1
DJ15A01)
ป ล อ ก ป ร ะ ค บ เ ย็ น ข้ อ ไ ห ล่ ( 100414115
1
1
DJ12A01)
อุปกรณ์บาบัดด้วยความเย็นพร้อมกับความดัน
1
1
รุ่ น Cryocuff IC Inter Cooler 52A (100482078
DJ52A)
เครื่ องให้การรักษาทางกายภาพบาบัดด้วยแสง
1
1
เลเซอร์รุ่น BTL-5000 พร้อมอุปกรณ์
อุปกรณ์ สาหรับวัด มุมการบิ ดของกระดูกสัน
1
1
หลังScoliometer
อุ ป กรณ์ ส าหรั บวั ด แนวกระดู กสั น หลัง
1
1
ScollosisMeterBaseline
อุปกรณ์วดั กาลังกล้ามเนี้ องอและเหยียดนิ้ วมือ
1
1
Flexion Extension Gugeg
ชุ ด อุปกรณ์ สาหรั บตรวจประเมิน ความรู ้ สึ ก
1
1
Hand On Evaluation Hydraulic SetJamar
ชุดอุปกรณ์สาหรับวัดองศาการเคลื่อนไหวของ
1
1
คอ (CROM3)
ชุดอุปกรณ์สาหรับวัดองศาการเคลื่อนไหวของ
1
1
หลัง
อุ ป กรณ์ ว ดั ระดับจุ ด สัม ผัส และความยาวขา
1
1
(PALpation Meter)
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79
80
81
82
83

84

85

86
87
88
89

90

ชื่ ออุปกรณ์

มี

มี
พร้ อมใช้ ชารุด
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
ชุ ด ตรวจวัด ความดัน สู งสุ ด ขณะหายใจเข้า 1
1
ออก (MicroRPM) รุ่ น MicroRPM
อุปกรณ์ประเมินและฝึ กการรับรู ้ทางการมอง
1
1
ภาพ : MVPT-3 Complete Kit
อุปกรณ์ ประเมินและฝึ กการรับรู ้ : DLOTCA
1
1
2nd Edition
บันไดสาหรับฝึ กเด็ก
1
1
ชุ ด อุ ป กรณ์ ก ารวัด อัต ราการเต้น ของหั ว ใจ
1
1
Polar FT80 วั ด ก า ร เ ต้ น ข อ ง หั ว ใ จ ข ณ ะ
เคลื่อนไหว หรื อทากิจกรรมต่าง ๆ
เครื่ องตรวจสมรรถภาพการทางานของระบบ
1
1
หายใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ รุ่ น BTL - 08
Spiro PC (MEW-Spiro)
อุ ป ก ร ณ์ วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด ( Pain
1
1
Threshold Measurement) รุ่ น Commander
Algometry
จักรยานทดสอบสมรรถภาพรุ่ น 881E
1
1
เครื่ องกระตุน้ ไฟฟ้า 2 ช่องกระตุน้ แบบพกพา
1
1
รุ่ น Combo Professional System
เครื่ องดู ด เสมหะ 18 Lpm/600 mmHg พร้ อ ม
2
2
อุปกรณ์
เตี ยงสาหรั บดัด ดึ งกระดู ก สัน หลังและจัดท่า
1
1
ระบายเสมหะแบบ 3 ส่วน ปรับระดับความสู ง
ต่าด้วยไฟฟ้า รุ่ น Topaz
เตี ยงสาหรั บดัด ดึ งกระดู ก สัน หลังและจัดท่า
1
1
ระบายเสมหะแบบ 3 ส่วน ปรับระดับความสู ง
ต่าด้วยไฟฟ้า รุ่ น Topaz
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ชื่ ออุปกรณ์

มี

มี
พร้ อมใช้ ชารุด
(จานวน) (จานวน) (จานวน)
91 หม้อ ต้ ม แผ่ น ให้ ค วามร้ อ นขนาด 24 แผ่ น
1
1
พร้อมแผ่นความร้อนขนาด 10x12 นิ้ว รุ่ น M4
92 เครื่ องช่วยพยุงผูป้ ่ วยเด็กพร้อมอุปกรณ์ (Pneu1
1
Walker:Pediatric) รุ่ น Pneu-Vest
93 เครื่ องดึ ง กระดู ก สั น หลัง พร้ อ มอุ ป กรณ์
2
2
(Traction) รุ่ น Eltract 471
94 เตียงกระดกผูใ้ หญ่รุ่น Manumed Special Tilt 2
2
2
Section
95 หม้อ ต้ม พาราฟิ น (อ่ า งแช่ พ าราฟิ น Paraffin
2
2
Bath)
96 เครื่ องให้ ค วามดัน เป็ นระยะเพื่ อ เพิ่ ม การ
1
1
ไหลเวียนโลหิตและลดปวดพร้อมอุปกรณ์ รุ่ น
Eureduc Tp-05 Venous and Lymphatic
97 เครื่ องกระตุน้ กล้ามเนื้ อและเส้นประสาทด้วย
1
1
ไฟฟ้ารุ่ น Sonopuls 692V
98 เครื่ องให้ก ารบาบัด รั ก ษาทางกายภาพบาบัด
2
2
ด้วยคลื่นสั้นพร้อมอุปกรณ์รุ่น Curapuls 970
99 เครื่ องให้การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสี ยงความถี่
1
1
สูงรุ่ น Sonopuls 692
100 เครื่ องบริ หารข้ อ เข่ า และสะโพกท างาน
1
1
แบบต่อเนื่ อง รุ่ น ARTROMOT-K1 (Standard
Model)
101 อุ ป ก ร ณ์ วั ด แ ร ง บี บ มื อ ( Hydraulic Hand
1
1
Dynamometer)
102 จักรยานออกกาลังกายแบบวัดพลังงานได้รุ่ น
2
2
Enraf-Nonius 970
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ชื่ ออุปกรณ์

1

เครื่ องกาเนิ ดความร้อนลึก
ด้วยคลื่นสั้น (Shortwave
diathermy machine)
เครื่ องก าเนิ ด ความร้ อ นลึ ก
ด้วยคลื่นไมโคร (Microwave
diathermy machine)
เครื่ องผลิ ต คลื่ น เหนื อ เสี ยง
เพื่อรักษา (Ultrasonic therapy
machine)
เครื่ องกระตุน้ กระแสไฟฟ้า
(Electrical stimulator) ซึ่ง
สามารถผลิตกระแสไฟชนิด
ใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ กระแส
ไฟตรงเพื่อรักษา (Galvanic
current therapy unit) กระแส
ไซนูซอยด์เพื่อรักษา
(Sinusoidal current therapy
unit) กระแสฟาราดิคเพื่อ
รักษา (Faradic current
therapy unit) กระแสไดอะได
นามิคเพื่อรักษา (Diadynamic
current therapy unit) กระแส
กระตุน้ ประสาทผ่านผิวหนัง

2

3

4

อัตราส่ วนต่อ
มี
นักศึกษา
ไม่ หมาย
สภา
มี
พร้ อมใช้ ชารุด มี เหตุ
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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5

6
7
8
9
10
11
12

ชื่ ออุปกรณ์
(Transcutaneous
electricalstimulation หรื อ
TENS unit) กระแสอินเตอร์
เฟอเรนท์เพื่อรักษา
(Interference therapy unit)
กระแสไฟตรงศักดาสูง(High
Voltage Galvanic therapy
unit) กระแสไฟตรงเป็ น
ช่วงๆ (Interrupted direct
current หรื อIDC therapy
unit) กระแสแบบรัสเซีย
(Russian current unit)
เครื่ องดึงกระดูกสันหลัง
ไฟฟ้า (Electric traction
machine)
เก้าอี้ลอ้ เข็น (Wheelchair)
อุปกรณ์ช่วยเดิน
(Ambulation aids)
เตียงสาหรับการรักษา
(Therapeutic beds)
อุปกรณ์วดั ช่วงมุมการ
เคลื่อนไหว (Goniometer)
เครื่ องวัดความดัน
(Sphygmomanometer)
หูฟัง (Stethoscope)
สายวัดความยาว
(Tape measure)

อัตราส่ วนต่อ
มี
นักศึกษา
ไม่ หมาย
สภา
มี
พร้ อมใช้ ชารุด มี เหตุ
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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