
 

 

 

 

หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



สารบัญ 

 

  หน้า 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3.  วิชาเอก 1 

 4.  จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 

 6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบ 

     หลักสูตร 

2 

 7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ    

     มาตรฐาน 

2 

 8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 2 

 9.  ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประช าตัวประชาชน ต าแหน่ง  

     และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  4 

 11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา  

     พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

4 

 

4 

4 

 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร 

     และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

     12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

     12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

5 

 

5 

5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชา 

     อื่นของสถาบัน 

6 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 

  หน้า 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 10 

 1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10 

 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 11 

   

หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของ

หลักสูตร 

12 

 1.  ระบบการจัดการศกึษา 12 

 2.  การด าเนินการหลักสูตร 12 

 3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 15 

 4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 52 

 5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 53 

   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 56 

 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 56 

 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 56 

 3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการ 

     เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา และผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

64 

   

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 78 

 1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 78 

 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 78 

 3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 80 

   

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 81 

 1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 81 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 

  หน้า 

 

 2.  การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์ 81 

 3.  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์  82 

   

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 83 

 1.  การก ากับมาตรฐาน 83 

 2.  บัณฑติ 83 

 3.  นิสติ 83 

 4.  คณาจารย์ 84 

 5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  84 

 6.  สิ่งสนับสนุนการเรียน 86 

 7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 87 

   

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 89 

 1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 89 

 2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 90 

 3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 90 

 4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 90 

   

ภาคผนวก  91 

 ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 

2555 

92 

 ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

104 

 ภาคผนวก ค  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 135 

 ภาคผนวก ง  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 138 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 

  หน้า 

 

 ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

155 

 ภาคผนวก ฉ  ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตร 

166  

 ภาคผนวก ช  หนังสอืให้ความเห็นชอบหลักสูตร จากสภา

กายภาพบ าบัด  

168 

 



หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

Bachelor of Physical Therapy Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา  

คณะ    สหเวชศาสตร์  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :  1500 

ภาษาไทย   :  หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Physical Therapy Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)   :  กายภาพบ าบัดบัณฑติ 

ชื่อย่อ (ไทย)  :  กภ.บ. 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :  Bachelor of Physical Therapy 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :  B.PT. 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

5.3 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนิสิตไทย หรอืต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญากายภาพบ าบัดบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

6.6 สภากายภาพบ าบัด เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชากายภาพบ าบัด      พ.ศ. 

2556 ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักกายภาพบ าบัด ปฏิบัติงานในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

8.2 นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย 

8.3 นักวิชาการด้านสุขภาพ เครื่องมอื อุปกรณ์ และผลติภัณฑท์างการแพทย์ 

8.4 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

8.5 ศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา ทั้งในและต่างประเทศ 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวพัชรยีา อัมพุธ 15601001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกก าลังกาย 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

 

2553 

2 นายพุทธิพงษ์ พลค าฮัก 34403008xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

กายภาพบ าบัด 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2555 

2550 

3 นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา 15703000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกก าลังกาย 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2553 

4 นางสาวศิรินทิพย์ ค าฟู 15099002xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกก าลังกาย 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 

 

2551 

5 นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ 14502001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

สรีรวทิยาทางการแพทย์ 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2553 

 

     3 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกทั้งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2558 และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น 

และอินเดีย ตลอดจนกรอบความร่วมมือต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ท าให้

ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ

ตอบสนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ 

กติกาต่างๆ ของอาเซียนเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสินค้า 

บริการ แรงงาน และเงินทุนอย่างเสรี ส่งผลให้การอุดมศึกษาไทยต้องปรับกลยุทธ์ตาม โดย

มุ่งเน้นพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อให้คน

ไทยสามารถสื่อสารกับประชาชนชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการ

ด ารงชีพและการท างานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคม

อาเซียน ดังนั้น เพื่อยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตกายภาพบ าบัดให้ใกล้เคียงกันกับ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิตเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน ์หนึ่งอัตลักษณ์ และหนึ่งประชาคม” 

และเพื่อยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยพะเยาให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ประเทศในอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของ

ประเทศให้เข้มแข็งโดยยึดหลักการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝัง

ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาที่ดีงามของชาติเพื่อให้คนไทยสามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

รักษาเสถียรภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยการผลักดันให้เกิดสังคม

ฐานความรู้ (Knowledge-based society) ซึ่งเป็นการน าความรู้ เทคโนโลยี และความคิด

สร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาพัฒนาสังคมผ่านกระบวนการการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์

ความรู้หรือนวัตกรรม มีการพัฒนาต่อยอดความรู้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

สร้างสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชนทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น กระตุ้นการ

ใช้ความรู้และงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เกิดความร่วมมือกับ
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ชุมชนในการพัฒนาความรู้อันเป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคงและ

ยั่งยืน รวมถึงเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่านกระบวนการบริการวิชาการก่อให้เกิดเป็นเครือข่าย

ในการพัฒนาชุมชนที่ท างานประสานความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปสู่เป้าหมาย “สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ด้วยความเสมอภาค 

เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร

กายภาพบ าบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี ้เพื่อการมสี่วนร่วมใน

การพัฒนาบัณฑิตกายภาพบ าบัดให้ส าเร็จการศึกษาออกไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น อุทิศตน เป็น

ก าลังส าคัญของชุมชน ในการใช้ทักษะวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีทักษะวิชาชีพได้มาตรฐานและมีจิต

สาธารณะ พร้อมอุทิศตนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติและ

ประชาคมอาเซียนในการสร้าง สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และมีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงตอ่ไป 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ท าให้ประชากรมีอายุยืน

ยาวขึ้น ประกอบกับความส าเร็จของการคุมก าเนิดท าให้โครงสร้างประชากรของสังคม

เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษาและการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขของประชาชนไทยและประชาชนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 

ประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียนรวมถึงสุขภาวะของประชาชนในสังคมไทยและในประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา จึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้และคณะสหเวชศาสตร์ได้

ค านึงถึงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศและความ

ต้องการของสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในสาขาวิชากายภาพบ าบัด โดยให้

ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บัณฑิตในมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตที่

เทียบเคียงกันได้ระหว่างสถาบันในประเทศและนานาชาติ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งความรูใ้นวิทยาการสมัยใหมแ่ละ

ความรู้จากภูมิปัญญาไทย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ใหม่ ตลอดจนมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้น า และมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทยและประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธกิจและบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยตรง ด้วย

มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และมี

วัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คือ หนึ่ง: จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้

นิสติอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท า และเป็นคนดีของสังคม สอง: สร้างงานวิจัยที่

เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน สาม: บริการวิชาการสู่สังคมด้วยการใช้ปัญญารวม

หมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สี่ : ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และห้า: บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ยึดมั่นในธรรมาภิบาล ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นิสิตมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพและส่งเสริมให้นิสิตได้

เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อให้สามารถปรับใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม ใน

ขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตส านึกในการให้บริการ เคารพในศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานเป็นทีมกับสห

วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5)  

 Usage of Thai Language  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English  

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society  
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003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environment Management  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living  

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

13.1.2.1   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

 Cell and Molecular Biology  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

 Life Science Physics  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

 Biostatistics  

13.1.2.2   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 4(3-3-8) 

 Human Gross anatomy  

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Human Neuroanatomy  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-6)  

 Basic Anatomy  

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry  

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Physiology  

13.1.2.3   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์  

341334  เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology  
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13.1.2.4   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

  คณะสหเวชศาสตร์ 

382271 เวชศาสตรชั์นสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 

 Basic Laboratory Medicine  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้

ด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศกึษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธานคณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการท า

หน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี ผู้อ านวยการเป็นกรรมการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูล

ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชาท าหนา้ที่ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

13.4.2   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

คณะสหเวชศาสตร์ แต่งตั้ง“คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร” เพื่อให้เป็นกลไก

ก ากับการบริหารหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตร โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร (เลือกจากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน) และอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงทุกคนเป็นกรรมการ          

มีหน้าที่ ดังนี้  

1) วางแผนการด าเนนิงานยกร่างหลักสูตรใหม่ หรอืการปรับปรุงหลักสูตรเดิม ตาม

แผนการเปิด หรอืการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร รวมทั้ง

การปิดหลักสูตรกรณีที่มีปัญหา  
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2) ก ากับให้มีการส ารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบัณฑิต 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ

นิสิตที่ ต้องการให้ส่ งเสริมตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต เพื่ อน ามา

ประกอบการพิจารณาการยกร่างหลักสูตรใหม่หรอืปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

3) บริหารหลักสูตรโดยการควบคุมก ากับ ติดตาม และทบทวนให้ผลการเรียนรู้ของ

นิ สิ ต เป็ น ไปตามหลั กสู ตรที่ สภามหาวิทยาลั ยพ ะเยา และสภาวิ ชา ชีพ

กายภาพบ าบัดให้การรับรอง 

4) ก ากับให้มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของการฝึกงาน 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศกึษาทุกรายวิชา 

ตามผลการประเมินการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)และรายงานผลการ

ด าเนนิการของการฝึกงาน (มคอ.6) ของภาคการศกึษาที่ผ่านมา 

5) ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของการฝึกงาน ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

6) ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และน าผลการประเมินมาประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร (ปรับเล็ก) ทุกปีการศึกษา 

7) ก ากับให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร และน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร (ปรับใหญ่) 

8) ก ากับให้มีการด าเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองสถาบันและหลักสูตรจากสภา

วิชาชีพตามรอบเวลาที่ได้รับการรับรอง 

นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่ง ๆ คณะฯ ยังก าหนดให้มี อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา รับผิดชอบติดต่อประสานงาน/ช่วย

ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา หรืออาจารย์พิเศษจากสาขาวิชาอื่น/คณะวิชาอื่น

หรือสถาบันอื่น เพื่อจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)/รายละเอียดของการฝึกงาน (มคอ.4) 

และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของการ

ฝกึงาน (มคอ.6) อกีด้วย 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 นักกายภาพบ าบัดที่มีสมรรถนะ เที่ยงธรรม และส านึกรับใช้ชุมชน มีความรู้ทางวิชาการ

และวิชาชีพที่เป็นสากล มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองบนฐาน

ภูมปิัญญาไทย เป็นเสาหลักของครอบครัว ที่สรา้งสรรค์สุขภาวะที่ดแีก่สังคมและประเทศชาติ 

1.2 ความส าคัญ 

 นโยบายทางด้านสุขภาพของประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้ง

ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล และ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพมากขึ้น การตอบสนองนโยบายดังกล่าวจะต้อง

เพิ่มอัตราการผลิตบุคลากรที่ ให้บริการทางด้านสุขภาพให้มากขึ้น  เพื่อกระจายนัก

กายภาพบ าบัดให้มีสว่นรว่มในการดูแลสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ประชากรส่วน

ใหญ่ของประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึง จึงมีความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรด้าน

กายภาพบ าบัดที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างเสมอ

ภาค และเท่าเทียมกัน 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะผลิตบุคลากรด้าน

กายภาพบ าบัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มก าลังคนด้านสาธารณสุขในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลน ให้

กระจายออกไปเพื่อให้บริการบ าบัดรักษา ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริม

สุขภาพ และป้องกันโรคแก่ชุมชนในท้องถิ่นของสังคมไทยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังมีส่วน

ช่วยให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเที ยมกัน โดยบัณฑิต

กายภาพบ าบัดจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของทีมงานด้านสุขภาพ  สามารถประกอบ

วิชาชีพกายภาพบ าบัดที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน

สภาพปัจจุบันและอนาคต และเป็นพลเมืองที่มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้  

1.3.1 มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

1.3.2 มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่

สอดคล้อ งกั บความต้อ งการของสั งคมและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด 

1.3.3 สามารถคิดวิเคราะหแ์ก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

1.3.4 สามารถเป็นผู้น า ผูต้าม หรอืผูป้ระสานงานได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
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1.3.5 สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้า ใช้กระบวนการวิจัย และเรียนรู้จาก

แหลง่ขอ้มูลต่างๆ อย่างมปีระสิทธิภาพและทันสมัย 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะประกันคุณภาพและพัฒนากระบวนการการเรียน       

การสอน รูปแบบและวิธีการประเมนิอย่างตอ่เนื่อง ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

มีพัฒนาการของอาจารย์ผู้สอน ด้าน

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชา 

สนับสนุนอาจารย์ประจ าให้

ได้ รับ การ เพิ่ มพู นความรู้

ทางด้านการสอน การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

- มคอ.3 และ มคอ.4 

- มคอ.5 และ มคอ.6 

 

มีพัฒนาการของความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรของบัณฑติ/ ศษิย์เก่า 

บัณฑิต/ ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม

ในการพัฒนา ทบทวน และ

ปรับปรุงหลักสูตร 

รายงานผลการประเมิ น

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ของบัณฑติ/ ศษิย์เก่า 

มีพัฒนาการของความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิตต่อบัณฑติใหม่ตามผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา ทบทวน และปรับปรุง

หลักสูตร 

รายงานผลการประเมิ น

ค วามพึ งพ อ ใจขอ งผู้ ใ ช้

บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ตาม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นที่

ต้องการของผู้เรยีน 

ประเมินหลักสูตรทุกสิ้นปี

การศกึษา 

มคอ.7 : รายงานผลการ

ด าเนนิการของหลักสูตร 

มีพัฒนาการของความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนต่อรายวิชา และผูส้อน 

ประเมินรายวิชาและผู้สอน

อ ย่ า ง เป็ น ร ะบ บ ทุ ก ภ าค

การศกึษา 

รายงานผลการประเมิ น

ความพึงพอใจของผู้ เรียน

ต่อรายวิชา และผู้สอนทุก

ภาคการศกึษา 

บัณฑติที่สอบผา่นการขึน้ทะเบียนเป็น

ผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 80  

จัดกลยุทธการเรียน การสอน

ให้ครอบคลุมตามรายวิชา

และเนื้อหาส าคัญ (Essential 

content) ส าหรับการสอบขึ้น

ท ะ เบี ย น เป็ น ผู้ ป ร ะก อ บ

วิชาชีพกายภาพบ าบัด 

ร้อยละของบัณฑิตที่สอบ

ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ 

 



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษา 

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

มีการจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน ช้ันปีที่ 3 ภาคการศกึษาละ 8 สัปดาห์ 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศกึษาต้น  เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในแผนการเรียนที่เลือกเรียน

วิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรอืเทียบเท่า 

2.2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมี

ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 พืน้ฐานความรูแ้ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2.3.2 พืน้ฐานความรูด้้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ 

2.3.3 ปัญหาในการปรับตัวและการเข้าสังคม 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการสอนเสริมวิชาภาษาภาษาอังกฤษ ที่คณะวิชาที่

เกี่ยวข้องเปิดให้บริการ และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยต้อง

มีการตดิตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการสอนเสริมวิชาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 

ที่คณะวิชาที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการ หรือสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมพี่สอนน้อง

ของสโมสรนิสติ โดยต้องมกีารตดิตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2.4.3 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

โดยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิตใหม่ทั้งด้านภาษาอังกฤษ การแนะน า

หลักสูตรและการใชชี้วิตในมหาวิทยาลัย  มีการประชุมผู้ปกครอง  มกีารปฐมนิเทศนสิิต

ใหม่ มีกิจกรรมสันทนาการที่รุ่นพี่จัดให้รุ่นน้อง และมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

ประจ าตัวนิสิตทุกคนตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา เพื่อคอยแนะน าและให้

ค าปรึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 4,200,000 4,475,000 4,777,500 5,110,250 5,476,275 

   1.1 หมวดเงินเดือน 2,750,000 3,025,000 3,327,500 3,660,250 4,026,275 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 

2. งบด าเนนิการ 2,050,000 4,100,00 6,150,000 8,200,000 10,250,000 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 250,000 500,000 750,000 1,00,000 1,250,000 

3. งบลงทุน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

4. งบเงินอุดหนุน 1,050,000 1,155,000 1,270,500 1,397,550 1,537,300 

รวมรายจ่าย 12,300,000 14,350,000 17,198,000 19,707,800 22,263,575 

ค่าใช้จ่าย:หัว:ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เทียบโอนผลการเรียนรู้ได้เฉพาะหลักสูตรกายภาพบ าบัดที่ได้รับการรับรองและเผยแพร่ทั้ง

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพกายภาพบ าบัดแล้วเท่านั้น กรณี

เป็นสถาบันการศึกษาในต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาหรอืได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของ

ประเทศนั้น และหากเป็นการเทียบโอนของนิสิตต่างหลักสูตรในสถาบันเดียวกันจะต้องผ่าน

การประเมินเจตคติต่อวิชาชีพ และให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

(มคอ. 1) 

หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก    9   0 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 104 104 

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐาน  33 30 

2.1.1 วชิาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ 

 17 12 

2.1.2 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  16 18 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก  71 74 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ  68 71 

2.2.2 วิชาเอกเลอืก   3  3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 140 140 

 

3.1.3  รายวิชา  

         1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน   30  หน่วยกิต 

001101  การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language  

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  
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001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English  

002201  พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society   

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society   

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environment Management    

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living  

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  
 

               2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  104  หน่วยกติ 

    กลุ่มวิชาพื้นฐาน จ านวน  30  หน่วยกิต 

     วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ 

 

12 หน่วยกิต 

     คณิตศาสตร์   

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

 Cell and Molecular Biology  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

 Life Science Physics  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

 Biostatistics  

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry  

   

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต 

341334  เภสัชวิทยาเบือ้งต้น  

 

3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology  
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363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 4(3-3-8) 

 Human Gross Anatomy   

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Human Neuroanatomy  

363221 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Anatomy   

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Basic Physiology  

382271 เวชศาสตรชั์นสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 

 Basic Laboratory Medicine  

 

 

   

   กลุ่มวิชาเอก จ านวน   74  หน่วยกิต 

     วิชาเอกบังคับ 71  หน่วยกิต

กิต 381110 บทน าวิชาชีพกายภาพบ าบัด 1(1-0-2) 

 Introduction Physical Therapy  

381210 การประเมนิความแข็งแรงกล้ามเนือ้และช่วงการ

เคลื่อนไหวของข้อต่อ 

3(2-3-6) 

 Assessment of Muscle Strength and Joint 

Range of Motion 

 

381211 ชีวกลศาสตรก์ารเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2(1-2-3) 

 Biomechanics of Human Movement  

381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบ าบัด 2(1-3-4) 

 Physical Performance and Therapeutic Massage  

381220 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 1 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy I   

381230 การบ าบัดด้วยความร้อนและความเย็น 2(1-3-4) 

 Thermotherapy  

381301 สรีรวทิยาการออกก าลังกายส าหรับกายภาพบ าบัด

  

2(2-0-4) 

 Exercise Physiology for Physical Therapy  

381313 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย 2(1-3-4) 

 Assistive Devices and Transferring  
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381321 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 2 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy II  

381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า 2(1-3-4) 

 Electrotherapy  

381340 การบ าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4) 

 Manipulative Therapy  

381341 กายภาพบ าบัดในระบบโครงรา่งและกล้ามเนือ้ 1 3(2-2-5) 

 Musculoskeletal Physical Therapy I  

381342 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5) 

 Neurological Physical Therapy I  

381343 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและ

ไหลเวียนโลหิต 1 

3(2-2-5) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy I  

381344 กายภาพบ าบัดในเด็ก 1 3(2-2-5) 

 Pediatric Physical Therapy I  

381345 กายภาพบ าบัดในระบบโครงรา่งและกล้ามเนือ้ 2 

Musculoskeletal Physical Therapy II 

3(2-2-5) 

381346 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5) 

 Neurological Physical Therapy II  

381347 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจ 

และไหลเวียนโลหิต 2 

3(2-2-5) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy II  

381348 กายภาพบ าบัดในเด็ก 2 2(1-3-4) 

 Pediatric Physical Therapy II  

381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 1 1(0-4-2) 

 Practice in Physical Therapy I  

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 2 2(0-6-3) 

 Practice in Physical Therapy II  

381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 3 3(0-35-18) 

 Practice in Physical Therapy III             (ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง) 
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381360 ระเบียบวิธีวิจัย  2(2-0-4) 

 Research Methodology  

381370 กายภาพบ าบัดในชุมชน 1 2(1-3-4) 

 Physical Therapy in Community 1  

381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 4 5(0-35-18) 

 Practice in Physical Therapy IV             (ไม่น้อยกว่า 560 ช่ัวโมง) 
   381461 สัมมนาทางกายภาพบ าบัด 1(0-3-2) 

 Seminar in Physical Therapy  

381462 ภาคนิพนธ์  1(0-3-2) 

 Term Paper   

381471 กายภาพบ าบัดในชุมชน  2 1(0-3-2) 

 Physical Therapy in Community II  

381480 กายภาพบ าบัดในการกีฬา 2(1-2-3) 

 Physical Therapy in Sports  

381481 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) 

 Physical Therapy in Special Conditions  

381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4) 

 Administration and Professional Ethics  

381483 กายภาพบ าบัดในสุขภาพสตรแีละผูสู้งอายุ 2(2-0-4) 
 Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics  

 

     วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

381484 กายภาพบ าบัดกับความงาม 3(2-2-5) 

 Aesthetic Physical Therapy  

  381485 กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยเบาหวาน 3(2-2-5) 

 Physical Therapy in Diabetes Mellitus  

   

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management  

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

 Cell and Molecular Biology  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

 Life Science Physics  

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry  

   

 รวม  18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

 Biostatistics  

363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3(3-2-6) 

 Basic Anatomy  

381110 บทน าวิชาชีพกายภาพบ าบัด 1(1-0-2) 

 Introduction Physical Therapy  

381210 การประเมนิความแข็งแรงกล้ามเนือ้และช่วงการเคลื่อนไหว

ของขอ้ต่อ 

3(2-3-6) 

 Assessment of Muscle Strength and Joint Range of Motion  

    

 รวม  16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่2 

ภาคการศึกษาต้น  

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society  

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 4(3-3-8) 

 Human Gross Anatomy  

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Basic Physiology  

381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบ าบัด 2(1-3-4) 

 Physical Performance and Therapeutic Massage  

382271 เวชศาสตรชั์นสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 

 Basic Laboratory Medicine  

   

 รวม  19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  

341334  เภสัชวทิยาเบือ้งต้น  3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology  

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Human Neuroanatomy  

381211 ชีวกลศาสตรก์ารเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2(1-2-3) 

 Biomechanics of Human Movement   

381220 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 1 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy I   

381230 การบ าบัดด้วยความร้อนและความเย็น 2(1-3-4) 

 Thermotherapy  

381313 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย 2(1-3-4) 

 Assistive Devices and Transferring  

   

      รวม    21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

381321 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 2 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy II   

381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า 2(1-3-4) 

 Electrotherapy  

381340 การบ าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4) 

 Manipulative Therapy  

381341 กายภาพบ าบัดในระบบโครงรา่งและกล้ามเนือ้ 1 3(2-2-5) 

 Musculoskeletal Physical Therapy I  

381342 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5) 

 Neurological Physical Therapy I  

381343 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหติ 1 3(2-2-5) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy I  

381344 กายภาพบ าบัดในเด็ก 1 3(2-2-5) 

 Pediatric Physical Therapy I  

381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 1 1(0-4-2) 

 Practice in Physical Therapy I  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective  

   

  รวม  22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

381301 สรีรวทิยาการออกก าลังกายส าหรับกายภาพบ าบัด 2(2-0-4) 

 Exercise Physiology for Physical Therapy  

381345 กายภาพบ าบัดในระบบโครงรา่งและกล้ามเนือ้ 2  3(2-2-5) 

 Musculoskeletal Physical Therapy II  

381346 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5) 

 Neurological Physical Therapy II  

381347 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหติ 2 3(2-2-5) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy II  

381348 กายภาพบ าบัดในเด็ก 2 2(1-3-4) 

 Pediatric Physical Therapy II  

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 2 2(0-6-3) 

 Practice in Physical Therapy II  

381360 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 

 Research Methodology  

381370 กายภาพบ าบัดในชุมชน 1 2(1-3-4) 

 Physical Therapy in Community I  

   

 รวม  19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 3 3(0-35-18) 

 Practice in Physical Therapy III   

 รวม  3 หน่วยกิต 

   

หมายเหตุ : รายวิชา 381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 3 มีการจัดการ

เรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจ านวนช่ัวโมง

การฝึกงานไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง โดยฝึก 7 ช่ัวโมงต่อวัน 5 วันต่อ

สัปดาห์ รวมทั้งสิน้ 10 สัปดาห์  
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ชั้นปีที ่4 

ภาคการศึกษาต้น 

 

381461 สัมมนาทางกายภาพบ าบัด 1(0-3-2) 

 Seminar in Physical Therapy  

381462 ภาคนิพนธ์  1(0-3-2) 

 Term Paper   

381471 กายภาพบ าบัดในชุมชน 2 1(0-3-2) 

 Physical Therapy in Community II  

381480 กายภาพบ าบัดในการกีฬา 2(1-2-3) 

 Physical Therapy in Sports  

381481 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) 

 Physical Therapy in Special Conditions  

381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4) 

 Administration and Professional Ethics  

381483 กายภาพบ าบัดในสุขภาพสตรแีละผูสู้งอายุ   2(2-0-4) 

 Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics  

3814xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)  

 Free Elective    

    

 รวม  17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่4 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 4 5(0-35-18) 

 Practice in Physical Therapy IV  

 รวม  5 หน่วยกิต 

    

หมายเหตุ : รายวิชา 381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 4 มีการจัดการเรียน

การสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจ านวนช่ัวโมงการ

ฝึกงานไม่น้อยกว่า 560 ช่ัวโมง โดยฝึก 7 ช่ัวโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห ์

รวมทั้งสิน้ 16 สัปดาห์ 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

  

001101 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม        3(2-2-5)  

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading 

and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone, 

accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation in 

restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การ

โทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   การ

สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมอืง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การ

สนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including 

trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5)     

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การ

อ่านกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศึกษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship 

and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social 

and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society, 

social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao 

and University of Phayao dimensions  
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

ผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การ

สื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์

ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน 

การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental 

saving 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิง

บวก คิดวเิคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ ์

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal 

setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 
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economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and 

management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University of 

Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

             ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ 

การท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และ

องค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์

และออแกเนลล์ 

            Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics, enzymes 

and metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, 

expression of genetic information, cell physiology, relationships between cell and organelles 

 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  3(2-3-6) 

Life Science Physics 

หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนต าแหน่งและการหมุน งาน พลังงาน

และก าลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทาง

กายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน 

ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวช

ศาสตร์นวิเคลียร์ 

Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational motion, 

work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechanics and 

physical properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and 
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hearing, optics and optical instruments, elementary electricity and electronic, bioelectricity, 

radiation physics, physics of nuclear medicine 
 
 

247111 ชีวสถติิ  3(2-2-5) 

Biostatistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก

แจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น 

การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง การแปรผลและการน าเสนอ

ผลสถิต ิ

Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics in 

daily life, descriptive statistics, probability, random variable and probability distribution, sampling 

distribution, estimation and hypotheses test, elementary analysis of variance, regression and 

correlation analysis, chi-square test, the data interpretation and presentation to research 

 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 

  Basic Pharmacology  

             บทน าสู่บทบาทของวิชาชีพในการใช้ยารักษาโรค รูปแบบ ลักษณะและวิธีการให้ยา การ

ค านวณขนาดของยา รูปแบบยา เตรียมวิธีการให้ยาและกฎหมาย เภสัชจลนศาสตร์ของยาและกลุ่มยา 

ต่าง ๆ การออกฤทธิ์ ขอ้หา้มใชย้า ปฏิกิรยิาไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวังและปฏิกิรยิาของยา 

 Principle of pharmacology, dosage form, route of administration, dosage calculation 

and drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used in disorders in various 

systems, mechanism of action, contraindication, adverse drug reaction, precaution and drug 

interaction 

   

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์   4(3-3-8) 

Human Gross Anatomy  

บทน าสู่มหกายวิภาคศาสตร์ การศึกษาระบบกระดูกและข้อต่อรยางค์ หลังส่วนตื้นและส่วน

ลึก บริเวณท้ายทอย บริเวณด้านหลังของหัวไหล่และต้นแขน บริเวณอกและรักแร้ ปลายแขน มอื ต้นขา 

บริเวณสะโพก ขา เท้า ผนังหน้าท้องด้านหน้าและด้านหลัง ผนังทรวงอก หัวใจ ปอดและกระบังลม คอ 

หนา้และบริเวณขมับ 
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Introduction to human gross anatomy study of osteology and joints, back and suboccipital 

region, posterior shoulder and arm, pectoral region and axilla, forearm, hand, thigh, gluteal region, 

leg, foot, anterior abdominal wall and posterior abdominal wall, thoracic wall, heart, lung and 

diaphragm, neck, face and temposrl region 
 
 

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8)  

Human Neuroanatomy 

บทน าสู่ระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ระบบหลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมองและไข

สันหลัง ระบบประสาทอัตโนวัติ กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลาออบ 

ลองกาตา พอนส์ มีเซ็นเซฟาลอน สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาทรับกลิ่นการเรียนรู้และ

จดจ า เบซอลแกงเกลี่ย ระบบประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับรู้

การได้ยินและการทรงตัว และระบบประสาทการมองเห็น 

Introduction to human neuroanatomy, blood supply of brain and spinal cord, autonomic 

nervous system, spinal cord, medulla oblongata, pons, mesencephalon, cerebellum, diencephalon, 

olfactory pathway, hippocampal formation, amygdala, cerebrum, basal ganglia, motor pathway, 

general sensory system, auditory system, vestibular system and visual system 

 

363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(3-2-6)  

Basic Anatomy 

บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผวิและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบปก

คลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและ

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลืองและเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

Introduction to basic anatomy and cytology, epithelium and connectice tissue, 

integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory system and 

special sense organs, cardiovascular system, lymphatic system blood, respiratory system, urinary 

system, endocrine system, male reproductive system and female reproductive system 
 
 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6)  

Basic Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอกิ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และ
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การควบคุมการ กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการด ารงชีวิต ชีว

พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ 

และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ 

Definition and principle of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules 

including carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, genetic expression, protein synthesis and 

regulation, regulation mechanisms of hormone actions, roles of nutrition on life style, bioenergetic, 

integration of metabolism pathways, relationship between biochemistry and disorders and 

biochemistry of blood and urine  

 

367200 สรีรวทิยาพื้นฐาน   3(2-2-5)  

Basic Physiology 

บทบาท หน้าที่และกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ เช่น สรีรวิทยาของ

เซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในภาวะ

ปกติ 

Human body roles, functions and mechanisms of various body systems such as cellular 

physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal 

system, urinary system, endocrine system, reproductive system and body temperature regulation in 

normal condition 

 

381110 บทน าวิชาชีพกายภาพบ าบัด 1(1-0-2) 
 

Introduction Physical Therapy 

ประวัติและแนวคิดพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบ าบัด บทบาทความรับผิดชอบของนัก

กายภาพบ าบัด ความรู้เบื้องต้นงานกายภาพบ าบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ

หายใจและไหลเวียนโลหิต เด็ก ชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นพื้นฐานในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ

และการสื่อสารทางการแพทย์ หลักการน าเสนอผลงาน การสร้างเครือข่าย บทบาทของทีมสหวิชาชีพ 

อัตลักษณ์บัณฑิตกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยพะเยา หลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล หลักการ

ดูแลป้องกันใหป้ลอดภัยจากการปนเปื้อนและการช่วยชวีิตขัน้พืน้ฐาน 

History and basic concepts of physical therapy, roles of physical therapists, basic 

knowledge of physical therapy in musculoskeletal system, nervous system, cardiovascular system, 

pediatric, community and preliminary rehabilitation of community, personality development and 

medical communications, the fundamentals presentation, networking, role of the multidisciplinary 
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team, identities of graduate physical therapist University of Phayao, principles of first aid, sterile 

techniques and cardiopulmonary resuscitation 

381210 การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคลื่อนไหว

ของข้อต่อ 

3(2-3-6)  

Assessment of Muscle Strength and Joint Range of Motion 

กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของข้อต่อและกล้ามเนื้อ หลักการในการตรวจและทดสอบก าลัง

ของกล้ามเนื้อใบหน้า รยางค์บนและล่าง และแกนกลาง การวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ 

ภายในรา่งกาย การประเมนิความยาวของกล้ามเนือ้ และการคล าเนื้อเยื่อออ่นและปุ่มกระดูก 

Basic anatomy of joint and muscles, principle of muscle strength testing of face, upper 

and lower extremities, and core muscles, measurement of joint range of motion in the parts of 

body, evaluation of muscle length and palpation of soft tissue and bony prominence 

 

381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2(1-2-3)  

Biomechanics of Human Movement 

การน าหลักการทางชีวกลศาสตร์มาประเมินสภาวะของร่างกายในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว 

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การทรงท่า การเดิน และการเคลื่อนไหว

ของข้อต่อทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ หลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์ในการวิเคราะห์ และประเมิน

สถานที่ท างานและท่าทางของร่างกายที่เหมาะสม 

Using of biomechanics principles for assessment in static and dynamic conditions, 

analysis of body movement, posture in daily living, gait and joint motion in normal and abnormal 

conditions, basic principle of ergonomics for the analysis and evaluation of appropriate work station 

and posture 

 

381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบ าบัด 2(1-3-4)  

Physical Performance and Therapeutic Massage 

ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ การวัด

สัดส่วนของร่างกาย ความแข็งแรง ความทนทาน และพลังของกล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ความอ่อนตัว ความเร็ว ความแคล่วคล่องว่องไว สมดุลการทรงตัว และการประสาน

สัมพันธ์ ทฤษฎี เทคนิค ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และประโยชน์ของการนวด การนวดสวีดิช การ

นวดไทย การประยุกต์การนวดส าหรับการรักษาทางกายภาพบ าบัด การนวดน้ ามัน สุคนธบ าบัด การ

นวดกดจุด การนวดทารก การนวดสตรีมีครรภ์ และการท าสปา 
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Definition, principles, components and physical fitness testing including; anthropometry 

and body composition, muscular strength, endurance and power, cardiovascular endurance, 

flexibility, speed, agility, balance, and coordination, theory, techniques, indications, 

contraindications, precaution and benefit of massag, swedish massage, Thai massage, massage 

application for physical therapy treatment, oil massage, aromatherapy, reflexology, baby 

massage, pregnancy massage and spa 

 

381220 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 1 2(1-3-4)  

Exercise Therapy I  

หลักพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อ

ป้องกันการยึดติดของข้อ กล้ามเนื้อฝ่อลีบและกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหดสั้น เพิ่มความแข็งแรง ก าลังและ

ความทนทานของกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต เพิ่ม

ความยืดหยุ่นของร่างกาย เพิ่มการประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพิ่มความสามารถในการ

ทรงตัว การออกก าลังกายเพื่อความผ่อนคลาย การออกก าลังกายโดยใช้อุปกรณ์ การออกก าลังกาย

แบบกลุ่มโดยใช้กิจกรรม การออกก าลังกายเพื่อป้องกันและรักษากลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรม 

Basic principle of exercise prescription for health, exercise for preventing joint stiffness, 

muscle atrophy and muscles/ligaments/tendons shortening, exercise for improving muscle 

strength/power/edurance, cardiorespiratory function, muscle flexibility, body coordination, balance 

and relaxation, exercise equipment, group exercise by various activities and exercise for 

prevention and treatment of office syndrome 

 

381230 การบ าบัดด้วยความร้อนและความเย็น 2(1-3-4)  

Thermotherapy 

การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น คลื่นเหนือเสียง รังสีอัลตร้าไวโอเลต รังสีอินฟาเรด 

แสงเลเซอร์ คลื่นไมโคร คลื่นสั้น และเครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบ าบัดอื่นๆ การเลือกวิธีการรักษา

และเครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การบ ารุงรักษา และการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เกี่ยวกับเครื่องมือ 

Treatments by using thermotherapy, cryotherapy, ultrasonic wave, ultraviolet, infrared, 

laser, microwave diathermy, short wave diathermy, and other physical therapy electrical 

equipment, appropriate selection of treatment techniques and instruments, maintenance, and 

solving basic problem related to the instruments 
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381301 สรีรวทิยาการออกก าลังกายส าหรับกายภาพบ าบัด 2(2-0-4)  

Exercise Physiology for Physical Therapy 

การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่  ระบบกระดูกและ

กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและ

ระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ที่มีต่อการออกก าลังกาย สารอาหาร การสร้างพลังงาน และหลักการฝึก

ต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับกายภาพบ าบัด  

Physiological responses and adaptations of human body system to exercise including 

musculoskeletal system, nervous system, cardiovascular system, respiratory system, endocrine 

system, immune system and others, nutrition, energy production, and principles of training 

appropriated to physical therapy 

 

381313 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย 2(1-3-4)  

Assistive Devices and Transferring  

หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้าย การวัด การเลือกใช้ และวิธีการใช้เครื่องช่วย

เดินและรถเข็นนั่ง  ชนิดและประเภทของแขนขาเทียม และกายอุปกรณ์ การใส่และการประเมินสภาพ

ผูป้่วยที่ตอ้งใส่อุปกรณ์เทียมหรอือุปกรณ์เสริม การพันผ้ายืด  

Basic principles and technique of transferring, measurement, selection and application 

of ambulatory aids and wheelchair, types and classifications of prostheses and orthoses, fittings 

and patient assessment for the use of prostheses and orthoses, and bandaging 

 

381321 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 2 2(1-3-4)  

Exercise Therapy II 

การบ าบัดด้วยการออกก าลังกายในสตรีมีครรภ์ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด 

ระบบไหลเวียนโลหิตและน้ าเหลือง ภาวะปวดคอ ข้อไหล่ และหลัง การออกก าลังกายเพื่อปรับปรุง

ท่าทางที่ผิดปกติ เพื่อกระตุ้นการท างานของการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 

เทคนิคเฉพาะและการประยุกต์ใช้ ธาราบ าบัดและการออกก าลังกายในน้ า 

Exercise therapy in pregnant woman, patient with scoliosis, circulatory and  lymphatic 

drainage systems, neck, shoulder, back problems, improving abnormal posture, basic knowledge 

about proprioceptive neuromuscular facilitation techniques, specific techniques and applications, 

hydrotherapy and aquatic exercises 
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381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า 2(1-3-4)  

Electrotherapy 

ลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในทางกายภาพบ าบัด การวินิจฉัยด้วยวิธีทางไฟฟ้าของ

กล้ามเนื้อและเส้นประสาท การป้อนกลับทางชีวภาพ หลักการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ า และ

ความถี่ปานกลาง เช่น การชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ การลดปวด และการเพิ่มความแข็งแรง

กล้ามเนื้อ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษา กระบวนการใช้

เหตุผลทางคลินิกในการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อรักษา การเลือกใช้เครื่องมอืที่เหมาะสม และการตรวจสอบ

แก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ของเครื่องมอื  

Characteristics of electrical currents in physical therapy, electrodiagnosis of muscle and 

nerve condition, biofeedback, principle of treatment using low frequency and medium frequency 

such as delay muscle atrophy, pain relief and strengthening, physiological effects, indications, 

contraindications and precautions, clinical reasoning process for electrotherapy selecting 

instruments and solving their basic problems 

 

381340 การบ าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4)  

Manipulative Therapy 

หลักในการจัด ดัด ดงึข้อต่อในผูป้่วยระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ความหมายของสัญลักษณ์

และการบันทึก ระดับการเคลื่อนไหว ผลการรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง การเคลื่อนไหว

ระบบประสาท การประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีปัญหาการเจ็บปวด 

และจ ากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อแขน ขา และกระดูกสันหลัง 

Principles of manipulative technique in patients with musculoskeletal disorders, 

definitions of symbols and recording, grades of movement, therapeutic effects, indications, 

contraindications, precautions of joint mobilization and manipulation, neural mobilization, application 

and selection of appropriate techniques in patients with problems related to pain and limited range 

of joint motion of extremities and spine 
 
 

381341 กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 1 3(2-2-5)  

Musculoskeletal Physical Therapy I 

สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การด าเนินโรค หลักการซักประวัติ ตรวจ

ประเมินและการรักษาทางกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง แขนและขา 

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ ความผิดปกติของข้อจากโรครูมาโตโลยี และภาวะกระดูกพรุน 

กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก เพื่อการวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งเป้าหมายในการรักษา 
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การวางแผนการรักษาโดยวิธีการทางกายภาพบ าบัด การพยากรณ์ โรค และการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนือ้ 

Etiology, pathology, signs and symptoms, progression, principles, and procedures of 

subjective and objective examination, assessment and treatment of physical therapy in patients 

with spine and limb disorders, muscle disorders, rheumatology and osteoporosis, clinical reasoning 

process for diagnosis, problem analysis, goal of treatment and plan of treatment by physical 

therapy techniques and prognosis, prevention of complications concerning diseases of 

musculoskeletal system 

 

381342 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5)  

Neurological Physical Therapy I 

สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การด าเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การ

พยากรณ์โรค การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบ

ประสาทส่วนกลาง ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่หลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง การฟื้นตัวของ

ระบบประสาท การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตรวจ

ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด การวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนการรักษา วิธีการรักษา

ฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด  

Etiology, pathology, sign and symptom, progression, complication, prevention, 

prognosis, medical assessment, and treatment in patients with central nervous system disorder; 

cerebrovascular disease and traumatic brain injury, the recovery of nervous system, motor control 

and motor learning, clinical reasoning process for physical therapy assessment and diagnosis, 

problem analysis, and treatment planning, treatment techniques and rehabilitation 
 

 

 

381343 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 1 3(2-2-5)  

Cardiopulmonary Physical Therapy I 

กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ และพยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ 

การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยทรวงอก อุปกรณ์ส าหรับบ าบัดด้วยออกซิเจน เครื่องช่วย

หายใจและการหย่าเครื่องช่วยหายใจ การรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย 

วินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด รวมถึงการวิเคราะห์สรุปปัญหา วางแผนการรักษา และการรักษาด้วย

เทคนิคทางกายภาพบ าบัดด้วยกระบวนตัดสินใจทางคลินกิ 

Anatomy, physiology, biomechanics and pathophysiology of respiratory disease, 

laboratory investigation, diagnostic radiology, oxygen therapy devices, ventilator and wean off 
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ventilator, medical chart review, physical examinations, diagnosis, problem analysis, plan of 

treatment and treatment by chest physical therapy techniques using clinical reasoning 

 

381344 กายภาพบ าบัดในเด็ก 1 3(2-2-5)  

Pediatric Physical Therapy I 

พัฒนาการและการเจริญเติบโต ก่อน  ขณะ และหลังคลอด พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

ปฏิกิริยาดั้งเดิม และปฏิกิริยาอัตโนมัติ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค อาการและอาการแสดงในผู้ป่วย

เด็ก โรคทางระบบประสาทและระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทาง

กายภาพบ าบัด ตลอดจนการวิเคราะหแ์ละสรุปปัญหา วางแผนการรักษา และใหก้ารรักษาเบือ้งตน้ทาง

กายภาพบ าบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก   

Development and growth of prenatal, perinatal and postnatal in pediatric patients, 

motor development, primitive reflex and autonomic reaction, pathology signs and symptoms in 

pediatric patients in neurological and musculoskeletal systems, physical examinations and 

diagnostic, problem analysis, treatment plan, basic physical therapy intervention and clinical 

listening 
 
 

 

381345 กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 2 3(2-2-5)  

Musculoskeletal Physical Therapy II 

สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การตรวจประเมินและการรักษาทาง

การแพทย์และทางกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยกระดูกหัก เอ็นขาด ข้อเคลื่อน การตัดแขน ขา และกระดูก

สันหลังคด รวมถึงออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยนข้อเข่าและข้อ

ตะโพกเทียม ภาวะแทรกซ้อน ข้อห้ามและข้อควรระวังในการรักษา ตลอดจนการแปลผลรังสีวินิจฉัยใน

ผูป้่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และเปลี่ยนข้อเทียม 

Etiology, pathology, signs and symptoms, medical and physical therapy assessment 

and treatment in patients with fracture, tendon and ligament tears, joint dislocation, amputation 

and scoliosis, including orthopedics and physical therapy in patients with spinal surgery, knee and 

hip replacement, complications, precautions, and interpretation of related radiology in patients with 

fracture, joint dislocation and replacement 

 

381346 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5)  

Neurological Physical Therapy II 

สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การด าเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การ
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พยากรณ์โรค การฟื้นตัว การตรวจประเมินวินิจฉัย และการรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มีการ

บาดเจ็บที่ไขสันหลัง เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ โรคของ

กล้ามเนื้อ ความผิดปกติอื่นๆ ทางระบบประสาท การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีทางรังสีวิทยา 

กระบวนการใชเ้หตุผลทางคลินกิ การตรวจประเมินวินิจฉัย การวิเคราะหป์ัญหา การวางแผนการรักษา 

วิธีการรักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด หลักการรักษาทางอรรถบ าบัด กิจกรรมบ าบัด และการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผูพ้ิการโดยชุมชน 

Etiology, pathology, sign and symptom, progression, complication, prevention, 

prognosis, neurological return, medical assessment, diagnosis, and treatment in patient with spinal 

cord injury, nerve/nerve root/plexus injury, myoneural junction, disease of muscle, other 

neurological disorder, interpreting roentgenogram clinical reasoning process for physical therapy 

assessment and diagnosis, problem analysis, treatment planning, and principles of speech 

therapy, occupational therapy, and community-based rehabilitation 
 
 

381347 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 3(2-2-5)  

Cardiopulmonary Physical Therapy II 

กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา การด าเนินโรค การวินิจฉัยโรค 

การรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหัวใจและไหลเวียนโลหิต การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทดสอบ

ความทนทานของหัวใจและปอด การตรวจร่างกายและการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัดที่เกี่ยวข้อง

กับผู้ป่วยทางระบบหัวใจและไหลเวียนโลหติ ผู้ป่วยหนักในหออภบิาล ผู้ป่วยทางอายุรกรรม ผู้ป่วยทาง

ศัลยกรรม ผู้ป่วยทางระบบประสาท ผู้ป่วยเด็ก การทดสอบสมรรถภาพปอด การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปอดและหัวใจ และการจ าลองสถานการณผ์ูป้่วย 

 Anatomy, physiology, biomechanics, pathophysiology, progression disease, 

diagnosis, medical treatment in cardiovascular disorders, electrocardiography, cardiopulmonary 

endurance test, physical therapy examinations and treatment technique in patients with 

cardiovascular system, patients in intensive care unit, patients in medicine, patients in surgery, 

patients in neurology, patients in pediatric, pulmonary function test, cardiopulmonary rehabilitation 

and case simulation 

 

381348 กายภาพบ าบัดในเด็ก 2 2(1-3-4)  

 Pediatric Physical Therapy II   

พัฒนาการของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค 

อาการและอาการแสดง  ของโรคทางระบบหัวใจและหายใจ โรคทางพันธุกรรม และความผิดปกติ
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อื่นๆ ที่พบบ่อยในเด็ก การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด ร่วมกับการอ่านบันทึก

รายงานทางการแพทย์และการใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์และสรุป

ปัญหา วางแผนการรักษา การให้การรักษาเบื้องต้น รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่เกี่ยวข้องทาง

กายภาพบ าบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย

และจติใจภายใต้แนวคิดของการท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ 

Cardiovascular and pulmonary development, pathology, sign and symptoms of 

cardiovascular and pulmonary system, genetic disorder and others general abnormality, physical 

examinations, physical diagnostic, clinical reasoning, problem analysis, treatment plan and clinical 

decision of primary intervention in physical therapy, application clinical reason of physical therapy 

assistive devices for pediatric, promote of physical and mental developments with 

multidisciplinary concept 
 

381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 1 1(0-4-2)  

Practice in Physical Therapy I 

การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดขั้นพื้นฐาน สังเกตการณ์งานกายภาพบ าบัด ฝึกปฏิบัติ

ศลิปะการเข้าหาผูป้่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ และการสบืค้นขอ้มูลทางการแพทย์ของผูป้่วย  

Clinical practice in basic physical therapy, observation of physical therapy 

management, Practice the art of approach for the patient appropriately, interview and 

investigated the medical information of patients 

 

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 2 2(0-6-3)  

Practice in Physical Therapy II 

การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดขั้นพื้นฐาน สังเกตการณ์งานกายภาพบ าบัด ฝึกปฏิบัติ

เทคนิคการเข้าหาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย การ

ตรวจรา่งกาย การวางแผนการรักษาเบือ้งตน้ และการเขียนรายงาน 

Clinical practice in basic physical therapy, observation of physical therapy 

management, practice the art of approach for the patient appropriately, interview and 

investigated the medical information of patients, physical examination, treatment planning, and 

report writing 
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381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 3 3(0-35-15)  

 Practice in Physical Therapy III (ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)  

การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยเน้นกระบวนการทางกายภาพบ าบัด อันประกอบด้วย 

การซักประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกาย การประเมินผลการตรวจ  การวินิจฉัย   การวิเคราะห์

ปัญหา วางแผนการรักษา  ให้การรักษาฟื้นฟู  ประเมินผลการรักษาและปรับเปลี่ยนโปรแกรมการ

รักษาให้ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก  และการเขียนรายงาน

ผูป้่วย   

 Clinical practice in hospital or related settings emphasizing physical therapy basic 

procedures: history taking, patient’s data collection, physical examination, assessment, diagnosis, 

problem analysis, treatment planning, intervention and rehabilitation, re-assessment and revision 

of treatment program using clinical reasoning and decision making process,  report writing, 

including health promotion and prevention in population for quality of life improvement with 

service mind 

 

381360 ระเบียบวิธีวจิัย 2(2-0-4)  

 Research Methodology   

            ความหมาย หลักการ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การใช้สถิติในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการน าเสนอโครงร่าง

งานวิจัย 

             Principles and concepts in research, logic and scientific thinking, application of statistic 

in research, ethical issues in medical and health science research, data analysis, proposal writing 

and proposal presentation 

    

381370 กายภาพบ าบัดในชุมชน 1 2(1-3-4)  

Physical Therapy in Community I 

หลักทฤษฎีเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดชุมชน ระบาดวิทยาเบื้องต้น การตรวจประเมินและการ

คัดกรองผู้พิการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบ าบัดชุมชน  ระบบบริการสุขภาพชุมชนและการ

ควบคุมมาตรฐานการให้บริการ การวินิจฉัยชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม อารยสถาปัตย์ นวัตกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยในชุมชน เครื่องมือศึกษาชุมชน การเขียน การน าเสนอ การ

ด าเนินการ และการประเมินโครงการบริการวิชาการในชุมชน การประยุกต์ใช้ทักษะผสมผสานในการ

ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

            Fundamental theory of community physical therapy, basic epidemiological, evaluation 
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and screening of disabled people, law of physical therapy, community health service and 

standards service control, community diagnosis by community participation, universal design, 

innovation of health promotion and patients care in community, community study tools, writing, 

presentation, execution and evaluation of the community service project, application blended 

skills in community physical therapy practice with humanized health care 

 

381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 4 5(0-35-15)  

 Practice in Physical Therapy IV (ไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง)  

            การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการตรวจประเมิน การ

วินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา การฟื้นฟู การติดตามผลการรักษาและ

การปรับเปลี่ยนโปรแกรมการรักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ

คิดและตัดสินใจทางคลินิก รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของประชาชน

เพื่อให้มคีุณภาพชวีิตที่ดีดว้ยจิตบริการ และศกึษาการบริหารงานทางกายภาพบ าบัด  

            Clinical practice in hospital or related settings emphasizing assessment, diagnosis, 

problem analysis, treatment planning and implementation, rehabilitation, health promotion, 

preventing abnormality, follow-up and revision of treatment program using clinical reasoning and 

decision making process, and study of physical therapy administration 

 

381461 สัมมนาทางกายภาพบ าบัด 1(0-3-2)  

 Seminar in Physical Therapy   

การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่านและวิพากษ์บทความทางวิชาการหรืองานวิจัย

ทางกายภาพบ าบัดใหม่ๆ  ในเชิงวิเคราะห ์ทักษะในการน าเสนอในที่ประชุมเชงิวิชาการ การมีส่วนร่วมใน

การฟังและการเสนอแนวคิดเชิงอภิปราย น าไปสู่เหตุผลในการเลือกการรักษาทางกายภาพบ าบัดที่มี

ประสิทธิภาพ 

Case study learning and analysis, critical reading and review in academic articles or 

recent physical therapy research, presentation skill in academic conference, participation in 

listening and suggestion in debated concepts, leading to the effectively modern evidence based 

practice utilizing for supporting treatment 
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381462 ภาคนิพนธ์  1(0-3-2)  

 Term Paper    

  การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล รายงานผล การอภิปรายและสรุปผล น าเสนอ

ผลงานวิจัย และการน าเสนองานวิจัย 

  Data collection, data analysis, result report, discussion and conclusion, and presentation 

of research finding 

 

381471 กายภาพบ าบัดในชุมชน 2 1(0-3-2)  

 Physical Therapy in Community II  

            ปฏิบัติการส ารวจปัญหาชุมชน การใช้เครื่องมอืส ารวจชุมชน เวทีประชาคม น าเสนอปัญหา 

การเขียนโครงการ การด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ การเยี่ยมบ้าน การดูแลสุขภาพที่

บ้าน และการสรา้งนวัตกรรมการสง่เสริมสุขภาพการดูแลผู้ป่วยในชุมชน  

             Practice in community problems exploration, using a community study tools, civil 

society forum, problems presentation, project writing, implementation project, project appraisal, 

home visit, home health care, and innovation of health promotion and patients care in community 

 

381480 กายภาพบ าบัดในการกีฬา 2(1-2-3)  

Physical Therapy in Sports 

บทบาทของนักกายภาพบ าบัดทางการกีฬา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ทางการ

กีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลข้างสนาม การตรวจประเมิน ร่างกายทาง

กายภาพบ าบัดในนักกีฬาและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ

ร่างกายนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ เครื่องดื่มโภชนาการส าหรับนักกีฬา ยาและสารต้องห้ามในการกีฬา 

และกีฬาส าหรับคนพิการ 

Roles of physical therapist in sports field, basic knowledge of sports biomechanics, 

mechanisms of injuries and injury prevention, physical therapy assessment in athletes, treatment  

techniques in athletes on field and in sports clinic, nutrition, drug and doping, rehabilitation in 

athletes including sports for the disabled 
 

 

381481 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4)  

Physical Therapy in Special Conditions 

การดูแลทางกายภาพบ าบัดในผู้ที่เป็นโรคอ้วน กลุ่มอาการอ้วนลงพุง ผู้ป่วยโรคตับอักเสบ 

ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการทรงตัว ผู้ที่มี
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ปัญหาการบาดเจ็บซ้ าซากจากการท างาน ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวก ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่สูบบุหรี่ 

ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพศศึกษาและการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ตามมา 

 Physical therapy management in obesity disorder, metabolic syndrome, hepatitis 

disorder, kidney disorder, hypertension, immunology disorder, vestibular system, repetitive strain 

injury, burn, psychiatry disorder, cigarette, cancer, breast cancer, sex education and palliative 

care etiology, pathology, sign and symptoms, and following complication 

 

381482 การบรหิารและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4)  

Administration and Professional Ethics 

นโยบายทางด้านสาธารณสุข หลักการและทฤษฎีของการบริหารงานเบื้องต้น การจัดตั้ง

และบริหารหนว่ยงานกายภาพบ าบัดในองค์กรตา่งๆ ของระบบสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบ าบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึง

การจัดการความรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการท างาน การสร้างสัมพันธภาพ 

การสื่อสาร และการประสานงานระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบริการกายภาพบ าบัด ค าประกาศสิทธิ

ของผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และนโยบายการประกันสุขภาพของประเทศ 

Health policy, principle and basic theories of setting up and administration of physical 

therapy unit in government, private section, ownership clinic leader quality improvement including 

knowledge management professional ethics, roles, scope of practice, interpersonal relationship and 

communication, cooperation, physical therapy license and related legal issues, the standard of 

physical therapy performance, declaration of patient’s rights, Thailand national health system and 

health insurance policy 

 
 

381483 กายภาพบ าบัดในสุขภาพสตรแีละผู้สูงอายุ 2(2-0-4)  

Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics 

สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลงระหว่างการตั้งครรภ์ รูปแบบการคลอด การ

จัดการและดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะคลอดและหลังคลอด โรคทางนรีเวชเกี่ยวข้องกับการรักษา

ทางกายภาพบ าบัด ทฤษฎีความชรา การปัญหาสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพในผูสู้งอายุ การให้

ค าแนะน าและการดูแลทางกายภาพบ าบัดเพื่อสง่เสริมสุขภาพที่ดใีนสตรีวัยต่างๆ และผูสู้งอายุ 

Woman health across life span, change during pregnancy, labor patterns, 

manangement and care during pregnancy, labor and post portum, gynecological disease that 
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related to physical therapy treatment, the theory of aging, health problem  and 

physical performance testing in the elderly, instruction and physical therapy management for 

promoting good health in woman in all ages and geriatrics 

 

381484 กายภาพบ าบัดกับความงาม 3(2-2-5)  

Aesthetic Physical Therapy 

            กายภาพบ าบัดเพื่อความงาม การดูแลความงามแบบองค์รวม การใช้เครื่องมือเพื่อสุขภาพ

ผิวขั้นพื้นฐาน การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผวิพรรณ แนวคิดการดูแลสุขภาพและความงามแบบไทย 

Aesthetic physical therapy, holistic beauty, basic equipment for healthy skin, exercise 

for health and shape-up, personality development, skin care products, thai traditional concept for 

health and beauty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381485 กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยเบาหวาน 3(2-2-5) 

Physical Therapy in Diabetes Mellitus 

            สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินัจฉัย สรีรวิทยา การรักษาทางการแพทย์ การรักษา

ทางเลือก โภชนาการ กายวิภาคศาสตร ์และชีวกลศาสตรข์องเท้า พยาธิสรีรวิทยาของปัญหาเท้า การ

ตรวจประเมินเท้า เล็บ หนังแข็ง แผล อุปกรณ์ท าแผล รองเท้า กายอุปกรณ์ การให้ความรู้และการ

ออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 

Cause, sign, symptom, diagnosis, physiology, medical treatment, alternative medicine, 

neutrition, anatomy and biomechanic of foot, pathophysiology problem of foot, evaluation of foot 

,nail, callous, wond, wound dressing materails, footwear, orthosis, education and exercise in 

diabetes millitus patients 

 

 

 

382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน  

Basic Laboratory Medicine 

 1 (1-0-2) 

ความหมาย ความส าคัญ การอ่านและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์

ชันสูตร ภาวะปกติและผิดปกติทางด้านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด และปรสิตวทิยา 

Meaning, significance, and interpretation of laboratory medicine, normal and abnormal 

conditions of hematology, blood biochemistry and parasitology 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว โดยตัวเลขในแตล่ะล าดับมีความหมายดังนี้ 

 1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง รหัสของสาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที ่1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

 3. เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0 หมายถึง วิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  3.2 เลข 1 หมายถึง วิชาพืน้ฐานทางกายภาพบ าบัด 

  3.3 เลข 2 หมายถึง วิชาการออกก าลังกาย 

  3.4 เลข 3 หมายถึง วิชาเครื่องมอืไฟฟ้าและเครื่องมอืที่ให้ความรอ้นความเย็น 

  3.5 เลข 4 หมายถึง วิชากายภาพบ าบัดทางคลินิก 

  3.6 เลข 5 หมายถึง วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินกิ 

  3.7 เลข 6 หมายถึง วิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสัมมนา 

  3.8 เลข 7 หมายถึง วิชากายภาพบ าบัดในชุมชน 

  3.9 เลข 8 หมายถึง วิชาอื่นๆ 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวพัชรยีา อัมพุธ * 15601001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกก าลังกาย 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

 

2553 

2 นายพุทธิพงษ์ พลค าฮัก* 34403008xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

กายภาพบ าบัด 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2555 

2550 

3 นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา* 15703000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกก าลังกาย 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2553 

4 นางสาวศิรินทิพย์ ค าฟู* 15099002xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกก าลังกาย 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 

 

2551 

5 นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์* 14502001xxxxx 

 

อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

สรีรวทิยาทางการแพทย์ 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2553 

 หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายสมรรถชัย  จ านงค์กิจ ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Physical Therapy-Biomechanics 

Physical Therapy 

กายภาพบ าบัด 

University of Georgia, USA 

Georgia State University, USA 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 

2542 

2537 

2 นางสาวสุรีพร อุทัยคุปต์ ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Physiotherapy 

Muscle and Sports 

Physiotherapy 

กายภาพบ าบัด 

University of Queenland, Australia 

University of South Australia 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

2546 

2540 

3 นายชวพล ชัยเมอืง - ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตรอ์อร์โธปิดิกส์ 

- 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2550 

4 นายตะวัน ถึงแก้ว - ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

- 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2542 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  

สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดให้มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติ

ทางกายภาพบ าบัด 1, 2, 3 และ 4  แก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบ าบัด ซึ่งนิสิตจะได้ออกฝึกปฏิบัติงานใน

สถานการณ์จรงิในแหล่งฝกึที่ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และ

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อให้นิสิตกายภาพบ าบัดได้ฝึก

ทักษะกายภาพบ าบัดได้ครอบคลุมทั้ง 4 แขนง อันประกอบด้วย แขนงกายภาพบ าบัดในระบบโครงร่าง

และกล้ามเนื้อ แขนงกายภาพบ าบัดในระบบหายใจและไหลวียนโลหิต แขนงกายภาพบ าบัดในระบบ

ประสาท และแขนงกายภาพบ าบัดในเด็ก โดยนิสิตจะต้องได้รับการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด

เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าในการรับผู้ป่วย (minimum requirement) ที่ทางสาขาวิชากายภาพบ าบัดก าหนด 

ทั้งนี้นิสติจะต้องมีช่ัวโมงฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 1,000 ช่ัวโมง ตามขอ้ก าหนดของสภากายภาพบ าบัด 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 ปฏิบัติงานทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด ได้แก่ บ าบัดรักษา แก้ไข และฟื้นฟูสภาพ

ร่างกายของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันภาวะผิดปกติ และส่งเสริม

สุขภาพของผู้ใช้บริการทั้ง 4 แขนงวิชาได้อย่างมีคุณภาพตามข้อก าหนดของสภา

กายภาพบ าบัด 

4.1.2 ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ทางกายภาพบ าบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.3 ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด รวมทั้งอธิบายให้ผูใ้ช้บริการรับรู้และเข้าใจถึงสทิธิขั้นพืน้ฐานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

4.1.4 ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรของแหล่งฝึกได้เป็นอย่างดี มีภาวะ

ผูน้ า และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

4.1.5 สื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายด้วยรูปแบบที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.6 เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มคีวามรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.1.7 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝกึอย่างเคร่งครัด 

4.2 ช่วงเวลา 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา รายวิชา 

3 ต้น   381350  การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 1 

3 ปลาย   381351  การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 2 

3 ฤดูร้อน   381352  การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 3 

4 ปลาย   381453  การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 4 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง 

  381350  การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 1 1 ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง 

  381351  การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 2 2 ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง 

  381352  การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 3 3 ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง 

  381453  การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 4 5 ไม่น้อยกว่า 560 ช่ัวโมง 

รวม 11 1,060 ช่ัวโมง 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 381360 ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจ ความหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การใช้สถิติในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการน าเสนอโครงร่าง

งานวิจัย ซึ่งการประเมินผลการเรียนเป็นแบบเกรดตามปกติ และรายวิชา 381462 ภาคนิพนธ์ นิสิต

จะได้ท าวิจัยซึ่งเป็นการศึกษาถึงประเด็นปัญหาทางกายภาพบ าบัดที่สนใจหรือมีความถนัด โดย

ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ทางกายภาพบ าบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีขอบเขตของการท าโครงงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด และใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ น าสถิติมาใช้ในการ

วิเคราะห์ เรียนรู้จริยธรรมในการวิจัย สอบป้องกันภาคนิพนธ์ ด าเนินการจัดท ารูปเล่มที่สมบูรณ์ 

และเผยแพร่ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

รายวิชา 381360 ระเบียบวิธีวิจัย  (2 หน่วยกิต) นิสิตจะได้เรียนรู้วิธีด าเนินการวิจัย

เบื้องต้น ได้แก่ หลักการวิจัยพื้นฐาน ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ การยื่นขอจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ตอ่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การเขียนโครงรา่งภาคนิพนธ์ และการน าเสนอโครงรา่งภาคนิพนธ์  

รายวิชา 381462 ภาคนิพนธ์  (1 หน่วยกิต) นิสิตด าเนินการวิจัยภายใต้การก ากับดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษา  น าเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา การจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

และการเผยแพรผ่ลงานภาคโปสเตอร์ ตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 ท างานวิจัยได้ตั้งแต่การก าหนดปัญหา การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยมี

ขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสมกับปัจจัยในการด าเนินงานและเวลาที่ก าหนด 
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5.2.2 เขียนรายงานวิจัยที่มีแบบแผนเป็นสากลทั้งในเรื่องการล าดับความ  การใช้ถ้อย

ส านวนในการเขียน การใชค้ าศัพท์ การอา้งองิ ตลอดจนรูปแบบของการพมิพ์ได้ 

5.2.3 เสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาได้ เป็นผู้พูดที่มีความรู้ สามารถอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้

ง่ายและถูกต้อง รู้จักใช้ถ้อยค าและภาษาในเชิงวิชาการอย่างเหมาะสม สามารถ

เตรียมสื่อประกอบการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ

ได้ มีบุคลิกภาพดีและมีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบในการ

แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ 

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาปลาย ส าหรับปีการศึกษาที่ 3 (ระเบียบวิธีวิจัย) 

ภาคการศกึษาต้น ส าหรับปีการศึกษาที่ 4 (ภาคนิพนธ์) 

5.4 จ านวนหน่วยกิต     

รวม  3  หนว่ยกิต  

5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสติจัดกลุ่มเลือกเรื่องท าภาคนิพนธ์ตามความสมัครใจ กลุ่มละไม่เกิน 3 คน 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ แจ้งรายละเอียดหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การใช้สถิติที่

เหมาะสมให้นสิิตเข้าใจอย่างชัดเจน 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่นิสิต โดยจัดตารางเวลาให้

นิสติเข้าพบอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมการเขียนรายงานภาคนิพนธ์ของนิสิต ให้เป็นไป

ตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์ก าหนด 

5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปากเปล่าภาค

นิพนธ์ของนสิิต โดยพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย 

5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานไปเผยแพร่ เช่น การประกวด

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

5.5.7 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ปลูกฝังทัศนคติให้นิสิต รักการท าวิจัย และสนับสนุน

ส่งเสริมตอ่ไป แมน้ิสติจะส าเร็จการศกึษาไปแล้ว 

5.6 กระบวนการประเมินผล  การประเมนิคุณภาพของงานวิจัย มี 5 ส่วน ดังนี้ 

5.6.1 คุณภาพของการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal) แบบปากเปล่า หน้าช้ันเรียน 

โดยมีคณะกรรมการประเมินจ านวน 3-5 ท่าน คิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 30 

5.6.2 คุณภาพของการน าเสนอความก้าวหนา้ของการด าเนินการวิจัย (Progress) แบบปาก

เปล่า หนา้ช้ันเรยีนและประเมินผลโดยคณะกรรม คิดน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 10 
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5.6.3 ความสามารถและคุณภาพของการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ คิด

น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 10 

5.6.4 คุณภาพของการสอบภาคนิพนธ์ปากเปล่า ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบภาค

นิพนธ์ คดิน้ าหนักคะแนน ร้อยละ 40 

5.6.5 คุณลักษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรม ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คิด

น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 10 

 

การวัดผล 

คะแนนรวมอยู่ในชว่งรอ้ยละ  80-100 หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

คะแนนรวมอยู่ในชว่งรอ้ยละ  70-79 หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับดี 

คะแนนรวมอยู่ในชว่งร้อยละ  60-69 หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับระดับผา่น 

คะแนนรวมอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 60  หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับไม่ผ่าน 

การตัดสินผลการสอบ ให้ใช้เกณฑ์ 2 ระดับ คอื 

S หมายถึง  เป็นที่พอใจ  คุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก หรอื ดี หรอื ผ่าน 

U หมายถึง  ไม่เป็นที่พอใจ  คุณภาพอยู่ในระดับ  ไม่ผา่น 
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 หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

ด้านจติบริการ 1. ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความ

มั่นใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ภายใต้สถานการณ์จริง และให้มีโอกาสบริการ

ชุมชน เพื่อพัฒนาจิตส านึกภายในให้เป็นผู้รู้ผิดชอบช่ัวดี ยึดมั่นในคุณธรรม

ความดี ก่อเกิดเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละ

ตลอดจนมีจิตสาธารณะ ในรายวิชาที่มีการบูรณาการความรูก้ับการให้บริการ

ทางกายภาพบ าบัด เชน่ 

- รายวิชาการฝึกปฎิบัติทางกายภาพบ าบัด 1, 2, 3 และ 4 

- รายวิชากายภาพบ าบัดในชุมชุน 1 และ 2  

2. จัดกิจกรรมแทรกเสริมทั้งในและนอกหลักสูตรให้นิสิตเข้าร่วมให้บริการ

วิชาการด้านกายภาพบ าบัดแก่ชุมชนกับคณาจารย์ ในโครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอาจารย์

ผูส้อนเป็นแบบอย่างที่ดี เชน่ 

- โครงการบริการวิชาการกายภาพบ าบัด อาจารย์สร้างสรรค์ นิสิตสร้าง

ภาพ สู่นักกายภาพบ าบัดที่มหีัวใจความเป็นมนุษย์ 

- โครงการค่ายอาสาคณะสหเวชศาสตร์  

 

2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1)  มีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน

สิทธิพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด 

(2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ

ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ

กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของสังคม และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม 

จรยิธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 
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(3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

(4) ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ

กายภาพบ าบัด 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

- ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิทธิผู้ป่วยและ

ศักดิ์ศรคีุณค่าของความเป็นมนุษย์และท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 

- ปลูกฝังให้นสิิตมคีวามซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบหรอืลอกการบ้านของผู้อื่น 
- ปลูกฝังให้นสิิตตรงต่อเวลา เน้นการเขา้ช้ันเรยีนใหต้รงเวลา 
- ปลูกฝังให้นสิิตแต่งกายถูกระเบียบ โดยผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 
- ฝึกให้นิสิตรู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีท างาน

เป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

- สอดแทรกกิจกรรมให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมและการปฏิบัติงาน

ทางวิชาชีพในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

- ฝึกให้นิสิตสอน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือประชาชนในชุมชน ใน

กิจกรรมบริการวิชาการ  เพื่อให้รู้และเข้าใจสิทธิผู้ป่วยในการรับบริการทาง

กายภาพบ าบัด 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

- ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ และรู้จักการให้ ในกิจกรรมบริการวิชาการ

ต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา เช่น กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพในรายวิชา

กายภาพบ าบัดชุมชน 

- ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

- ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากความพร้อมเพรียงของนิสติในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ประเมินจากข้อสอบอัตนัย ที่เกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด 

- ประเมินจากทักษะการถ่ายทอดความรู้ของนิสติ ในกิจกรรมบริการวิชาการตา่งๆ ที่

แทรกเสริมในรายวิชา 
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2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพืน้ฐานของชีวิต 

(2) อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(3) อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

(4) อธิบายสาระส าคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงาน

เบือ้งตน้ของระบบการบริการกายภาพบ าบัด  

(5) มีความรูด้้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

- จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิตเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทางทฤษฎีและแนวทางประยุกต์เพื่อการ

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยอาศัยกลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสอนแบบบรรยาย (Lecture based) แบ่งเป็นส่วนย่อยประกอบด้วย เนื้อหาการ

สอดแทรกตัวอย่างโจทย์ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

- การเรียนปฏิบัติการ (Practical based) โดยเรียงล าดับทักษะที่เกี่ยวข้องกับ

กายภาพบ าบัด ดังนี้ 

1. ฝกึเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพเบือ้งตน้ 

2. ฝกึปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดโดยอาจารย์กายภาพบำบัด 

3. ฝกึปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดโดยอาจารย์แหลง่ฝกึ (Clinical instructor) 

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) โดยเน้นกระบวนการ

วิเคราะห์ปัญหาแบบครบกระบวนการตั้งแต่ การซักประวัติและรวบรวมข้อมูล

ผูป้่วย ตรวจร่างกาย และวิเคราะหป์ัญหา  วนิิจฉัย วางแผนการรักษา ตั้งเป้าหมาย

การรักษา ให้การรักษา ติดตามผลการรักษา ร่วมกับอภิปราย และปรับเปลี่ยนการ

รักษาจากสถานการณ์จ าลองผู้ป่วย (Case simulation)  ด้วยกระบวนการทาง

กายภาพบ าบัด ทั้งให้มีการฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย และอภิปรายร่วมกันใน

ช้ันเรยีน 

- การฝึกปฎิบัติทางกายภาพบ าบัด นิสิตจะต้องน าความรู้พื้นฐานของชีวิต พื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และความรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับใช้เหตุผลและกระบวนการ

ตัดสินใจทางคลินกิรวมถึงเป็นไปตามมาตราฐานวชิาชีพ และเคารพในสิทธิผูป้่วย 

- การฝึกปฎิบัติทางกายภาพบ าบัดในสถานการณ์จริงทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โรง

พยาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  และหน่วยงานทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง นิสิตได้น า
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ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนสถานการณ์จ าลองผู้ป่วย (case simulation) มา

ปฏิบัติและให้บริการทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้รับบริการในสถานการณ์จริง และได้มี

โอกาสในการรว่มงานและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูป้่วยและทีมสหวิชาชีพ 

- ด้านการวิจัย นิสิตสามารถน าความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และความรู้

ทางวิชาชีพมาบูรณการเพื่อเกิดงานวิจัยด้วยกระบวนการวิจัย และน าเสนอข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและปฏิบัติของนิสติในด้านต่างๆ คือ 

- การทดสอบย่อย 

- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

- ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

- ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

- ประเมินจากการท าภาคนิพนธ์ 

- ประเมินจากรายวิชาฝกึปฏิบัติทางคลินิก 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองให้มคีวามรูค้วามสามารถเพิ่มขึ้น 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ 

(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

(4) สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้สาขากายภาพบ าบัด กับความรู้ศาสตร์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์

และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

- เน้นให้นสิิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาโดยการ 

แสวงหาความรูด้้วยตนเอง โดยใชก้ลยุทธ์วิธีการสอนที่หลากหลาย 

- การสอนแบบบรรยาย  

- การอภิปราย  

- การสอนโดยใช้กรณีศึกษา  

- สอนโดยการลงมอืปฏิบัติ ทั้งสถานการณจ์ าลองและสถานการณจ์ริง โดยนิสิตน า 
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ความรู้จากการเรียนในห้องเรียน มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ

ให้บริการในชุมชน ในโรงพยาบาล เป็นต้น 

- การสบืค้นขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลตา่งๆ การสอนแบบโครงการหรอืกิจกรรมบริการ 

ทางวิชาการโดยให้นิสิตเป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน และแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหนา้ 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

- ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา 

และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรูท้ี่ได้เรียนมา 

- ประเมินจากการน าเสนอรายงานและการตอบข้อซักถามในชัน้เรียน 

- ประเมินจากการสอบอภปิรายหรือการน าเสนอปากเปล่า 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ 

ผูร้่วมงาน และผูบ้ังคับบัญชา 

(2) สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกัน 

(3) มีความรับผดิชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ             

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                 

- ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามสาขา หรือต้อง

ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือต้องแนะน าให้ความรู้ด้าน

สุขภาพกับประชาชน มุ่งเน้นให้นสิิตเรียนรูจ้ากสถานการณจ์รงิ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาท

ของการเป็นผูน้ าและผูต้ามหลากหลายสถานการณ์ 

- ปลูกฝังและสง่เสริมให้รูจ้ักพัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

    2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน

ช้ันเรยีนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

- สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

- มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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- สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างด ี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

- มีภาวะผู้น า 

 2.5  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถศึกษา ท าความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศกึษาค้นคว้าและเสนอแนะ

แนวทางแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล

ความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่

เหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์เชิงตัวเลขในกรณีศึกษา 

 และสถานการณจ์ าลอง และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

- การจัดประสบการณ์ เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้ เรียนรู้ เทคนิคการประยุกต์

 เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและการสื่อสาร

 ที่เหมาะสมกับผูฟ้ังและเนือ้หาที่น าเสนอ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติได้ฝกึทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง

 การพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคล

 ที่เกี่ยวข้องในสถานการณท์ี่หลากหลาย 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

 การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อแก้ปัญหา การอภิปราย กรณีศึกษา

ต่างๆ ที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

- ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการอ้างองิที่มาอย่างถูกต้อง 
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- ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินทักษะการ

น าเสนอ การฟัง และการเขียน 

 2.6 สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) รับฟัง อธิบาย และปฏิบัติต่อผูร้ับบริการเพื่อให้การบริการทางกายภาพบ าบัดอย่าง

มีศิลปะ 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

- ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งการพูดจา 

การแต่งกาย และการใช้ท่าทางในการน าเสนองานหน้าช้ันเรียนหรือขณะให้บริการ

ทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้ใชบ้ริการ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ประเมินจากคะแนนฝึกปฏิบัติในส่วนของการประเมินพฤติกรรมของนิสิตโดยอาจารย์

และอาจารย์ผู้คุมฝึกงาน ณ โรงพยาบาลที่นสิิตฝึกงาน 

       2.7  การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่ด ีเป็นแบบอย่างของบุคลากรด้านสุขภาพแก่ผูร้ับบริการและบุคคลทั่วไป

ได้ 
(2) แสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคลากรด้านสุขภาพที่มีสมรรถนะ  เที่ยงธรรม และ

ส านกึรับใช้ชุมชน 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

- นิสิตลงลายมือชื่อเข้า-ออกจากการปฏิบัติงานในแบบบันทึกการลงเวลาฝึก

ปฏิบัติงานทางคลินกิทุกวัน และอาจารย์ลงช่ือรับทราบ 

- ส่งเสริมใหน้ิสิตน าความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เช่น 

การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และการมีท่าทางขณะปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

เหมาะสม เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้นิสิตรักษาความสะอาดของตนเอง เช่น การใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (Sterile 

techniques) ขณะให้บริการในผู้ป่วยบางราย การล้างมือก่อนและหลังการสัมผัส

ผู้ป่วยบางราย หรือในบางครั้งอาจต้องสวมถุงมือหรือผ้าปิดจมูก (Mask) ขณะ

ให้บริการทางกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยบางราย เป็นต้น 

- ให้นิสิตบริการตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัดในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล หรอืประชาชนในชุมชน 
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

- ประเมินจากจ านวนครัง้ของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนสิิต 

- ประเมินสุขนสิัยจากการแสดงออกขณะให้บริการทางกายภาพบ าบัด 

- ประเมินจากการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน ทั้งเวลาเรียนและเวลาฝกึปฏิบัติ หรอื

เวลาออกใหบ้ริการในชุมชน 

 2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน บ าบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ช้บริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด 

(2) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบ าบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลทาง

คลินิกและหลักฐานเชงิประจักษ์ในการปฏิบัติงาน 

2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

- การสอนแบบสาธิต 

- การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ าลองในห้องเรียน 

- การฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์รงิ ณ แหลง่ฝึกงาน 

- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์ 

2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

- ประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยการสอบปฎิบัติในสถานการณ์จ าลองใน

หอ้งเรียน และสถานการณ์จรงิในแหล่งฝกึงาน 

- ข้อมูลสะท้อนกลับจากอาจารย์ผู้ฝกึปฏิบัติทางคลินิกกายภาพบ าบัด 

- สังเกตการณ์ปฏิบัติงานในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

001101  

การใชภ้าษาไทย 

⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫   ⚫   ⚫ ⚫     64 

001102 

ภาษาอังกฤษ

เตรยีมพรอ้ม 

⚫   ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫       

001103 

ภาษาอังกฤษสู่โลก

กว้าง 

 ⚫   ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫       

001204 

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 
 ⚫   ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

002201 

พลเมืองใจอาสา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫        

002202 

สังคมพหุวัฒนธรรม 
 ⚫   ⚫         ⚫ ⚫     ⚫      

003201  

การสื่อสารในสังคม

ดิจิทัล 

 ⚫   ⚫     ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      65 

003202  

การจัดการสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     

004101 

ศิลปะในการด าเนิน

ชีวติ 

⚫ ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫         ⚫      

004201 

บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫  ⚫ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  

243211 

เซลล์และชีววทิยา

ระดับโมเลกุล 

     ⚫     ⚫              66 

244104  

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ 

     ⚫    ⚫               

 

247111  

ชีวสถิต ิ
     ⚫      ⚫     ⚫         

365212 

ชีวเคมีพืน้ฐาน 
    ⚫ ⚫     ⚫               

วิชาพืน้ฐานวิชาชพี  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

341334  

เภสัชวิทยาเบื้องต้น 
 ⚫   ⚫ ⚫     ⚫               

363201 

มหกายวิภาคศาสตร์

ของมนุษย์  

 ⚫   ⚫ ⚫    ⚫ ⚫              

67 

363209 

ประสาทกายวิภาค

ศาสตร์ 

 ⚫   ⚫ ⚫    ⚫ ⚫              

 

363221 

กายวิภาคศาสตร์

พืน้ฐาน 

 ⚫   ⚫ ⚫    ⚫ ⚫               

367200 

สรรีวิทยาพืน้ฐาน 
 ⚫    ⚫    ⚫ ⚫               

382271 

เวชศาสตรช์ันสูตร

พืน้ฐาน 

 ⚫    ⚫     ⚫               



68 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 68 

วิชาเอกบงัคับ 

 

381110 

บทน าวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด 

⚫ ⚫   ⚫     ⚫         ⚫  ⚫ ⚫    

381210 

การประเมินก าลงั

กล้ามเนือ้และช่วงการ

เคลื่อนไหวของข้อต่อ 

 ⚫    ⚫ ⚫    ⚫            ⚫   

381211 

ชีวกลศาสตร์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย ์

 ⚫    ⚫ ⚫    ⚫            ⚫   
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

381212 

สมรรถภาพทางกาย

และการนวดเพื่อการ

บ าบัด 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫            

 

381220 

การบ าบัดด้วยการ

ออกก าลังกาย 1 

 ⚫     ⚫   ⚫ ⚫  ⚫          ⚫  69 

381230 

การบ าบัดด้วยความ

ร้อนและความเย็น 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫  ⚫           

381301 

สรรีวิทยาการออก

ก าลังกายส าหรับ

กายภาพบ าบัด 

 ⚫     ⚫   ⚫ ⚫               

381313 

อุปกรณ์ชว่ยและการ

เคลื่อนย้าย 

 ⚫     ⚫    ⚫            ⚫   



70 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

381321 

การบ าบัดด้วยการ

ออกก าลังกาย 2 

 ⚫    ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ⚫        ⚫  

70 

381331 

การรักษาด้วยไฟฟา้ 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫  ⚫           

381340 

การบ าบัดด้วยการจัด 

ดัด ดึง 

 ⚫     ⚫    ⚫            ⚫   

381341 

กายภาพบ าบัดใน

ระบบโครงร่างและ

กล้ามเนือ้ 1 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫          ⚫ ⚫  

381342 

กายภาพบ าบัดใน

ระบบประสาท 1 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫          ⚫ ⚫  



71 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

381343 

กายภาพบ าบัดใน

ระบบทางเดินหายใจ

และไหลเวียนโลหิต 1 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫          ⚫ ⚫ 

71 

381344 

กายภาพบ าบัดในเดก็ 

1 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫          ⚫ ⚫  

381345 

กายภาพบ าบัดใน

ระบบโครงร่างและ

กล้ามเนือ้ 2 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫          ⚫ ⚫ 

 

381346 

กายภาพบ าบัดใน

ระบบประสาท 2 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫          ⚫ ⚫  

381347 

กายภาพบ าบัดใน

ระบบทางเดินหายใจ

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫          ⚫ ⚫  



72 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

และไหลเวียนโลหิต 2 

381348 

กายภาพบ าบัดในเดก็ 

2 

 ⚫     ⚫   ⚫ ⚫    ⚫      ⚫    

72 

381350 

การฝึกปฏิบัติทาง

กายภาพบ าบัด 1 

 ⚫ ⚫    ⚫    ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

381351 

การฝึกปฏิบัติทาง

กายภาพบ าบัด 2 

 ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

     

381352 

การฝึกปฏิบัติทาง

กายภาพบ าบัด 3 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

381360 

ระเบียบวิธีวิจัย 

                ⚫ ⚫ ⚫       



73 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

381370 

กายภาพบ าบัดใน

ชุมชน 1 

 ⚫     ⚫ ⚫     ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

381453 

การฝึกปฏิบัติทาง

กายภาพบ าบัด 4 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

73 

381461 

สัมมนาทาง

กายภาพบ าบัด 

 ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫    

381462 

ภาคนิพนธ ์
 ⚫       ⚫   ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫     

381471 

กายภาพบ าบัดใน

ชุมชน 2 

 ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

381480 

กายภาพบ าบัดในการ
 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫  ⚫        ⚫   



74 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

กีฬา 

381481 

กายภาพบ าบัดใน

ภาวะเฉพาะ 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫            

74 

381482 

การบรหิารและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫                  

381483 

กายภาพบ าบัดใน

สุขภาพสตรแีละ

ผู้สูงอายุ 

 ⚫     ⚫      ⚫          ⚫   

วิชาเอกเลือก 

 

381484 

กายภาพบ าบัดกบั

ความงาม 

 ⚫     ⚫      ⚫             



75 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา  

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ 

ปฏิบัติ

ทาง 

วิชาชีพ 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2)  

381485 

กายภาพบ าบัดใน

ผู้ป่วยเบาหวาน 

 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫            

75 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการก าหนดผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

- สอดรับกับจุดมุ่งหมายและวงล้อกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และของคณะสหเวชศาสตร์ ปี 

พ.ศ. 2559 

- ตอบสนองต่ออัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ มีสุนทรียภาพ 

สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี 

- เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตร ีสาขากายภาพบ าบัด (มคอ.1) ก าหนด 

- มีทั้ง subject specific and generic learning outcomes ที่ชัดเจน วัดผลได้ เหมาะสมกับยุค

สมัยของบัณฑติในศตวรรตที่ 21 

- ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จากผลการสอบถามผู้ใช้

บัณฑิต ศิษย์เก่า รวมทั้งสัมภาษณ์ และสอบถามความเห็นของอาจารย์ผูส้อนและนิสิตช้ัน

ปีสุดท้ายเพิ่มเติม 

 ข้อสรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมี 8 ด้าน กล่าวคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรบัณฑติจะเป็นผู้ที่ 

1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของ

ผูป้่วยที่มารับบริการทางกายภาพบ าบัดทุกคน 

2) มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพืน้ฐานและความรูใ้นวิชาชีพกายภาพบ าบัดรอบด้าน 

สามารถติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการทางกายภาพบ าบัดและบูรณาการกับศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องได้ 

3) สามารถคิด วิเคราะห์ ปัญหางานทางกายภาพบ าบัดด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

อย่างเป็นระบบ หรือสร้างนวัตกรรมที่ ช่วยพัฒนางานทางกายภาพบ าบัดได้อย่าง

สร้างสรรค ์

4) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในบทบาทผู้น าหรือสมาชิกได้ดัวยสัมพันธภาพอันดี  รับผิดชอบ

ในการพัฒนาตนเองและชุมขนหรือวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5) แปลผลตัวเลขทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง  สื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียนและ

ภาษากายได้ถูกต้องเหมาะกับกาละ เทศะ บุคคล รู้เลือกรู้ใช้เทคโนโลยีสื่อสารและ

สารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

6) รับฟัง อธิบาย และปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพื่อให้การบริการทางกายภาพบ าบัดอย่างมี

ศิลปะ 
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7) แสดงออกถึงบุคลิกภาพ และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นแบบอย่างของบุคลากรด้านสุขภาพแก่

ผูร้ับบริการและบุคคลทั่วไป ด้วยสมรรถนะ  ความเที่ยงธรรม และส านกึรับใช้ชุมชน 

8) ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน บ าบัดรักษา 

ฟื้นฟูแก่ผูม้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะที่มีการท าความเข้าใจให้ตรงกัน และด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ประเมิน

ภายนอกตรวจสอบได้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบรายวิชา 

คณะก าหนดให้สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาหลายชุด เพื่อ

ทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ และให้

ได้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบภายในช่วงระยะเวลาของ

หลักสูตร (4 ปี) โดยคัดรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบแล้วในปีที่ผ่านมาออกไป 

เลือกเฉพาะรายวิชาที่ยังไม่เคยได้รับการทวนสอบ 

ก่อนเริ่มปีการศึกษา คณะจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรายวิชาที่จะ

ทวนสอบ ทั้งนี้ ในคณะกรรมการทวนสอบแต่ละรายวิชา ผู้สอนต้องไม่เป็นผู้ทวน

สอบหลักในรายวิชาของตน และรายวิชาที่มีลักษณะการประเมินผลผิดปกติในปี

ที่ผ่านมา จะได้รับการพิจารณาเลือกเป็นอันดับต้นๆ 

กลยุทธ์การทวนสอบ ขึน้อยู่กับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ผูส้อนก าหนดไว้ใน 

มคอ.3  และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ตอ้งการ เชน่  

วิธีประเมินผลการ

เรยีนรู้ของผู้สอน 
ผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ที่ต้องการ วิธีการทวนสอบ 

การสอบ เพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ด้ าน

ความรู้  ทักษะทางปัญญา และ

ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข 

ตรวจสอบการให้คะแนนตามที่ ได้

ก าหนดไว้ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

(learning outcomes) ของแต่ละรายวิชา 

มอบหมายให้นิสิต

ท ารายงาน 

เพื่ อประเมินผลการเรียนรู้ด้ าน

ทั กษะการสื่ อส าร แล ะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทวนสอบคะแนนรายงานจากเกณฑ์การ

ให้คะแนน 
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นอกจากนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์นิสิต  การสังเกตการสอน  ส ารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ เป็นต้น  

อนึ่ง การทวนสอบรายวิชา จะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้ าน ตามที่

ก าหนดไว้ใน curriculum mapping  ของ มคอ.2 ดว้ย  

2.1.2 การทวนสอบนิสิตรายบุคคล 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนสิิตทุกคน ในแตล่ะรายวิชา หากนิสติคนใดมี

คะแนนไม่ผ่านในผลการเรียนรู้ด้านใด ผู้สอนจะต้องพัฒนานิสิตให้มีคะแนนผ่าน

ทุกด้านตามที่ก าหนด 

2.1.3 การทวนสอบนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนสิิตช้ันปีที่ 4 ก่อนส าเร็จการศกึษา โดยจัดให้

นิสิตสอบรวบยอด (Comprehensive examination) ล้อตามเกณฑ์การสอบใบ

ประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพ หากนิสิตคนใดมีคะแนนไม่ผ่าน ผู้สอนจะต้อง

พัฒนานิสติให้มคีะแนนผ่านทุกด้านตามที่ก าหนด  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และเป็นหนา้ที่ของประธานหลักสูตรกับ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร กลยุทธ์การทวนสอบได้แก่ 

ผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ที่ต้องการ ผู้เกี่ยวข้อง วิธีการทวนสอบ 

- การได้งานท าของบัณฑิต 

- ระยะเวลาในการหางานท า 

- ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

บัณฑติ แบบส ารวจภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิต 

- คุณภาพบัณฑิต ทั้งด้านความรู้ 

ความสามารถ ทัศนคติ  และ 

พฤติกรรมในการท างาน หรือ 

การศกึษาต่อ 

- ผูใ้ช้บัณฑิต 

- ผูป้ระกอบการ 

- ส ถ าบั น ก า ร ศึ ก ษ า

ระดับสูง 

การสัมภาษณ์ หรอื 

แบบส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ ใช้บัณฑิ ตต่อบัณฑิ ตที่ จบ

การศึกษาในคาบระยะเวลา

ต่ างๆ  เช่น  ปี ที่  1  ปี ที่  5  ให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตรที่ได้ตั้ง

ไว้/ ผลสอบใบประกอบวิชาชีพ  
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย        

5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก ำหนดให้อำจำรย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับกำรปฐมนิเทศของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ทรำบ

และเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง 

1.1.1 บทบำทหนำ้ที่ของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศกึษำ 

1.1.2 นโยบำยและยุทธศำสตรข์องมหำวิทยำลัย 

1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหลักสูตรตำมแนวคิดของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษำแหง่ชำติ 

1.2 ในระดับคณะ มีเอกสำรอธิบำยลักษณะงำน ( job description) แจกให้อำจำรย์ใหม่ 

เพื่อให้รับทรำบสำระส ำคัญของงำนโดยสรุป ควำมรับผิดชอบและหน้ำที่ ที่จะต้อง

ปฏิบัติ  และมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ งำนซึ่ งแบ่งเป็น มำตรฐำนด้ำนพฤติกรรม 

(competence) และมำตรฐำนด้ำนผลสัมฤทธิ์ (performance) และจัดให้มีอำจำรย์อำวุโส

เป็นพี่เลีย้งให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ แก่อำจำรย์ใหม่ ในเรื่อง 

1.2.1 จรรยำบรรณของอำจำรย์ 

1.2.2 นโยบำยและยุทธศำสตรข์องคณะ 

1.2.3 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตำมเกณฑม์ำตรฐำนของสภำวิชำชีพ 

1.2.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมนิผล 

1.3 ก ำหนดให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมกำรสอนและกำร

ท ำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยสนับสนุนกำรท ำวิจัยในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด กำร

สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ กำรอบรม กำรศึกษำดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพใน

องค์กรต่ำงๆ ที่มีกำรจัดประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ หรือ

กำรลำเพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมประจ ำปีเกี่ยวกับทักษะกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผลเพื่อ

เพิ่มพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลให้ทันสมัยอย่ำง

ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน ควำมส ำเร็จของมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในทุกด้ำน 

2.1.2 สนับสนุนอำจำรย์ให้เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและดูงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและกำรประเมนิผล 

2.1.3 สนับสนุนให้มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัดในทุก

ด้ำน 
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2.1.4 พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ อำทิ กำรใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนกำรปฏิบัติเฉพำะสำขำทำง

วิชำชีพกำยภำพบ ำบัดให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ โดยฝึกอบรมทำงวิชำชีพ อย่ำง

น้อย 1 ครั้งต่อปี 

2.2.2 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนต ำรำ หนังสือ กำรวิจัยและตีพิมพ์ 

เผยแพร่ผลงำนในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ และนำนำชำติ 

2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำร

พัฒนำควำมรูแ้ละคุณธรรม อย่ำงนอ้ย 1 ครั้งต่อปี 

2.2.4 สนับสนุนด้ำนกำรศกึษำต่อ เพื่อพัฒนำคุณวุฒิของอำจำรย์ใหสู้งขึน้ โดยอำจำรย์

ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทสำมำรถลำศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก 

และขอยื่นรับทุนกำรศึกษำจำกทำงมหำวิทยำลัยได้ เมื่อปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อย

กว่ำ 3 ปี นับถึงวันที่จะเข้ำศกึษำต่อ 

2.2.5 กระตุ้นให้อำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด เพื่อพัฒนำ

อำจำรย์ให้เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรอืระบบเทียบเคียง 

2.2.6 ส่งเสริมอำจำรย์ให้เพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมกำรสอน

และกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยสนับสนุนกำรท ำวิจัยในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 

กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ กำรอบรม กำรศึกษำดูงำนทำงวิชำกำรและ

วิชำชีพในองค์กรต่ำงๆ ที่มีกำรจัดประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศ และ/หรือ

ต่ำงประเทศ หรอืกำรลำเพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์ 

2.3 การพัฒนาด้านการวจิัย 

2.3.1 ก ำหนดให้อำจำรย์จัดท ำแผนกำรพัฒนำตนเองด้ำนกำรวิจัย กำรน ำเสนอผลงำน 

และกำรตพีิมพ์เผยแพร่ผลงำนในระดับชำติและนำนำชำติ 

2.3.2 ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรวิจัยร่วมกับชุมชน สถำบันอื่นทั้งในและ

นอกประเทศ 

2.3.3 จัดสรร/ จัดหำ งบประมำณส ำหรับกำรท ำวิจัย ส ำหรับคณำจำรย์ 

3.     คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย์ 

จัดให้มีกระบวนกำรและกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณของอำจำรย์อย่ำง

ต่อเนื่องโดยเข้ำร่วมกำรอบรมที่จัดขึ้นโดยมหำวิทยำลัย คณะ หรือหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

และให้กำรยกย่องเชิดชูอำจำรย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณที่ดีเพื่อเป็นขวัญและ

ก ำลังใจ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการ

ประจ าคณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนสภากายภาพบ าบัด เป็น

หน่วยงานก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบ าบัด 

ตามล าดับ 

2. บณัฑิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ ท าหน้าที่

ควบคุมคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย รวมทั้งก ากับให้ผลงานวิจัยของนิสิตสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยมีตวับ่งชีท้ี่ส าคัญ คือ 

-  อัตราการสอบผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-  การลาออกกลางคัน น้อยกว่าร้อยละ 10 

-  อัตราการคงอยู่ของนสิิต น้อยกว่าร้อยละ 20 

-  อัตราการได้งานของผูส้ าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. นิสิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ ท าหน้าที่

ควบคุมคุณภาพของผู้เรียน ตั้งแต่นโยบายในการรับเข้าศึกษา โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้า

ศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร ตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความ

โปร่งใสชัดเจน ให้ได้นิสิตที่มีความพร้อมทั้งทางปัญญา สุขภาพกายและจิต  และมีการพิจารณา

ทบทวนอย่างสม่ าเสมอ ก ากับให้มีการจัดท าข้อมูลของผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า

ศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปี  และข้อมูลผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกช้ันปี เพื่อใช้ก าหนดนโยบายการ

รับเข้าศกึษาในแต่ละปี 

 คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่าย

กิจการนิสิต  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่ 

สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

ท าหน้าที่ติดตามพัฒนาการของผูเ้รียนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างที่ศึกษาอยู่  มีบันทึกผลการติดตาม 

มีระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับให้ผู้เรยีน และหากจ าเป็นมีวิธีการแก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป 
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 การให้ค าแนะน าและสนับสนุน ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา ด้าน

หอพัก ด้านการบริการผู้เรียน ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านนันทนาการและกีฬา ด้านสุขภาพ

และสุขอนามัย ด้านการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

4. คณาจารย์ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับงานด้านบริหารงานบุคคล และ

หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบ าบัด ร่วมกันก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบ

การรับอาจารย์ใหม่ การก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ปรัชญาของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จัดให้มีกลไก

การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม มีการก าหนดและประเมินสมรรถนะ (Competency) ของอาจารย์ 

ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 

- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนือ้หา 

- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วธิีการที่หลากหลายในการสอนและการ

ประเมินผลการสอน เพื่อให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด 

- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 

- ความสามารถในการตดิตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 

- ความสามารถในการวิจัยหรอืบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ตอ่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

 นอกจากนี้ยังก ากับให้มีการจัดท าข้อมูลทุกประเภทของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคน เพื่อใช้ใน

การวางแผนอัตราก าลัง ใหไ้ด้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ของสภากายภาพบ าบัด และ program outcomes มีอัตราส่วนจ านวน

อาจารย์ประจ าต่อนิสิตที่เหมาะสม และเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านการพัฒนา

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ วางแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของอาจารย์

ทั้งทางด้านวิชาการและความเป็นครู ทั้งในและนอกคณะวิชา/สถาบัน ตลอดจนก ากับดูแลความ

รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของอาจารย์ ใหอ้าจารย์มีภาระงานที่เหมาะสม วางระบบการประเมินการ

สอนและสมรรถนะของอาจารย์ที่มปีระสิทธิภาพ และมรีะบบการให้รางวัลและการยกย่องอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1. การพัฒนาหลักสูตร 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ของคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทุกคน 

และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นที่ยอมรับ และจากสภาวิชาชีพ 

ร่วมกันรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร โดยน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย

พะเยา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขากายภาพบ าบัด และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมาประกอบการ
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พิจารณาก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ต้องครอบคลุมทั้งความรู้

และทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทางสาขากายภาพบ าบัด เพื่อเป็นตัวตั้ง

ส าคัญในการออกแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต้องระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้

ให้ชัดเจน มีเนื้อหาที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชากายภาพบ าบัด มีโครงสร้าง

และเนื้อหาของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีการบูร

ณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชาจ านวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง

รายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐาน กับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะทาง มีการจัดเรียง

รายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทางจนถึงรายวิชาบูรณา

การและภาคนิพนธ์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึกเชิง

วิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชวีิต 

5.2 การจัดการเรยีนการสอน 

 คณะก าหนดปรัชญาการศึกษาไว้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ในทุกหลักสูตร ดังนี้ “การศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิต 

คณะสหเวชศาสตร์จึ่งอุทิศ ผลิตบัณฑิตให้เป็นปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน” คณาจารย์ในหลักสูตร หรอืในแต่ละแขนงวิชา ร่วมกันพิจารณาและก าหนดกล

ยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนหัวข้อรายวิชา/รายวิชาที่ชัดเจน มีผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังระดับหัวข้อวิชา และรายวิชาที่น าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานการจัดท ารายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3/4) ให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนทีห่ลากหลายตามลักษณะของรายวิชา มุ่งเน้น

ที่ผู้เรียน มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแก่นิสิต ให้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง มี

กระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  อาจารย์เป็นผู้สร้างบรรยากาศการ

เรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกัน และฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตแก่นิสิต (Lifelong 

learners) 

5.3 การประเมินผู้เรยีน  

 คณาจารย์ในหลักสูตรหรือในแต่ละแขนงวิชา ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของ

เกณฑ์และวิธีการประเมินของผลการเรียนรู้ระดับหัวข้อวิชาและรายวิชาของนิสิต ให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหัวข้อรายวิชา/รายวิชา 

โดยก าหนดล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอน  มีกระบวนการที่เหมาะสมใหผู้้เรียน

สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ 
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เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียน จัดให้มีความหลากหลายตามลักษณะวิชา 

การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยก าหนดอย่างชัดเจนใน

หลักสูตร และแสดงไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) ของแต่ละรายวิชาของ

หลักสูตร ครอบคลุมการประเมินการประเมินผลวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) การ

ป ระเมิ น ผลระหว่ างเรียน  (Formative Assessment) และก ารป ระเมิ น ผลสรุป 

(Summative Assessment) รวมทั้งมีการระบุน้ าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่ง

ต้องเปิดเผยให้ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ มีกรรมการทวนสอบที่คอยก ากับความ

ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมินทั้งวิธีการ

และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร 

คอยก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6  

มคอ.7) ในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละปีการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการคิด

สร้างแนวทางประเมนิใหม่ๆ 

ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การติดตาม

ความก้าวหน้าของการเรียน และการประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ มีการก าหนด

ช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้ล่วงหน้าและสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้ถูก

ประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา 

การรับรองผลการประเมิน คณะสหเวชศาสตร์ก าหนดแนวปฏิบัติในการ

พิจารณาและรับรองผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตอย่างชัดเจน โดยให้อาจารย์

ผูส้อน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร คณะกรรมการ

วิชาการระดับคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณารับรองผลการประเมิน

เป็นล าดับขั้น อย่างละเอียดรอบคอบ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือ

พัฒนาต่อไป 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 มหาวิทยาลัยโดยกอง/ศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่ กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบตั้งงบประมาณ

และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

กายภาพบ าบัดบัณฑิต มาให้คณะและสาขาวิชาตั้งแต่แรกเริ่มเตรียมการเปิดหลักสูตร  ได้แก่ 

ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด การ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Wifi โดยจะสอบถามความต้องการเพิ่มเติม

มายังคณะเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ จะรวบรวมความต้องการจากหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชารวบรวม

รายละเอียดจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกทอดหนึ่งตามล าดับ ทั้งนี้คณะยังน าความต้องการที่

รวบรวมได้มาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
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การเรียนรู้ด้วย ซึ่งคณะฯ จัดให้มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี

การศึกษา  แล้วจึงน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัยของ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑติมคีุณภาพอย่าง

น้อยตามผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร  วัดจากตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 12 ขอ้ ดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2  ปีที ่3  ปีที ่4  ปีที ่5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน

การด าเนินการของหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร  

ตามแบบ  มคอ .7 ภ าย ใน   60 วั น  หลั งสิ้ น สุ ดปี

การศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ ที่ก าหนดใน  มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย   

ร้ อ ยล ะ 25 ขอ งราย วิ ชาที่ เปิ ดสอน ในแต่ ล ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมินผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ .7    

ปีที่แล้ว 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2  ปีที ่3  ปีที ่4  ปีที ่5 

8. อาจารย์ ใหม่ทุ กคน  ได้ รับการปฐมนิ เทศ หรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง      

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

รวม 
7 10 10 11 12 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เช่น ตั้งค ำถำมปำกเปล่ำให้นิสิตตอบหลังสอน

จบหัวข้อหนึ่งๆ เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจของนิสิตระหว่ำงเรียน ซึ่งวิธีนี้อำจ

ตรวจสอบไม่ได้ทุกคน หรือให้นิสิตทุกคนตอบค ำถำมท้ำยบทเรียนหลังสิ้นสุด

ช่ัวโมงเรียนส่งให้อำจำรย์ตรวจ นอกจำกนี้ สำมำรถใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมควำม

สนใจของนิสิตระหว่ำงเรียนด้วย เป็นต้น หำกกลยุทธ์กำรสอนไม่สำมำรถท ำให้

นิสิตเข้ำใจได้ หรือไม่ท ำให้นิสิตสนใจเรียน อำจำรย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหม่ 

และน ำไปปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) และรำยละเอียดของ

ประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4) (ถ้ำมี) ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำค

กำรศกึษำ 

1.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การสอนระหว่างอาจารย์ผู้สอน ทั้งในแขนงวิชำ

เดียวกัน หรือต่ำงแขนงวิชำ เมื่อสิ้นสุดกำรสอนภำคกำรศึกษำหนึ่งๆ มีกำร

ประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้สอนในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์กำรสอน 

และน ำไปปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) และรำยละเอียดของ

ประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4) (ถ้ำมี) ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำค

กำรศกึษำ 

1.1.3 จัดท ารายงาน มคอ.5 มคอ.6 โดยอำจำรย์ผู้รับผดิชอบรำยวิชำรวบรวมผลกำร

ประเมินกลยุทธ์กำรสอนรวมทั้งแนวทำงปรับปรุงจำกอำจำรย์ผู้สอนแต่ละคน 

จัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.6) (ถ้ำมี) รำยงำนต่ออำจำรย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอน เพื่อให้

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเพื่อเป็นข้อมูล

ย้อนกลับให้อำจำรย์ผู้สอนน ำไปปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอนของตนใน มคอ.3 และ/

หรอื มคอ.4 ในภำคกำรศึกษำถัดไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์  เป็นแบบ

ประเมินมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ร่วมกับค ำถำมปลำยเปิดของคณะ 

จ ำแนกผลเป็นรำยหลักสูตร และรำยบุคคล นิสิตสำมำรถประเมินทักษะกำรสอน

ของอำจำรย์แบบออนไลน์ได้ตลอดเวลำ และให้สิทธิ์เฉพำะอำจำรย์ผู้สอนเท่ำนั้น

ที่จะเข้ำไปดูผลกำรประเมินเฉพำะของตนได้ เพื่อจะได้น ำไปพิจำรณำปรับปรุง
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กำรสอนของตน ยกเว้นคณบดี ที่สำมำรถดูผลประเมินของอำจำรย์ได้ทุกคน เพื่อ

น ำไปพิจำรณำวำงแผนพัฒนำทักษะกำรสอนของอำจำรย์ในภำพรวม 

1.2.2 ประเมินโดยเพื่อนผู้ร่วมงาน โดยให้อำจำรย์ผู้ร่วมงำนเข้ำร่วมฟังกำรสอนและ

ให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นกำรสว่นตัว ซึ่งเป็นวิธีที่ด ำเนินกำรตำมควำมสมัครใจ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 จัดท ารายงาน มคอ.7 โดยอำจำย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมจัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ครบถ้วนภำยใน 60 วันหลังสิ้นปีกำรศึกษำ เสนอ

ต่อประธำนหลักสูตร หัวหน้ำสำขำวิชำ และคณบดีพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ตำมล ำดับ 

2.2 ประธานหลักสูตรจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และกำรรับ

กำรประเมินตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรภำยนอกประจ ำปีกำรศึกษำ ตำมระบบ

ประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรที่มหำวิทยำลัยเลือกใช้ เพื่อให้หลักสูตรและคณะ

น ำรำยงำนผลกำรประเมิน (CAR) ไปวำงแผนปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ

หลักสูตรในภำพรวมของปีกำรศกึษำถัดไป 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยประธำนหลักสูตร เสนอหัวหน้ำ

สำขำวิชำ คณบดี และอธิกำรบดีตำมล ำดับ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ

หลักสูตร ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผ่ำน

มำ 4 ปี (ครบรอบระยะเวลำของหลักสูตร)  เพื่อปรับปรุงรำยละเอียดของหลักสูตรในปี

ที่ 5 ให้ทันสมัย และเตรียมใช้ในปีที่ 6 ต่อไป 

3.2 เสนอขอรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบ าบัด  ตำมรอบเวลำรับรองหลักสูตร

ของสภำวิชำชีพฯ ที่ให้ไว้ล่ำสุด ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่สภำวิชำชีพฯ ก ำหนด 

และน ำข้อตรวจพบของสภำวิชำชีพฯ มำปรับปรุงรำยละเอียดหลักสูตร 

3.3 จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และขอรับกำรประเมินรับรอง

คุณภำพหลักสูตร จำกคณะกรรมกำรภำยนอกที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนในระบบสำกล

ของระบบประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรที่มหำวิทยำลัยเลือกใช้ และน ำผล

ประเมินมำวำงแผนปรับปรุงหลักสูตรในภำพรวมใหด้ียิ่งๆ ขึน้ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ด ำเนินกำรตำมข้อ 1 ถึงข้อ 3 อย่ำงตอ่เนื่อง เพื่อใหท้รำบปัญหำของกำรบริหำรหลักสูตรทั้งใน

ภำพรวมและในแต่ละรำยวิชำที่เปิดสอน กรณีที่พบปัญหำของรำยวิชำ ถือเป็นกำรปรับปรุงย่อย ซึ่ง

สำมำรถกระท ำได้ตลอดเวลำที่พบปัญหำ ส่วนกำรปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท ำทุก 5 ปี 

ทั้งนีเ้พื่อให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553  

และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ข 

 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ของกระทรวงฯ 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต 

30 30 

 
1.1  หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

 
21 30 

 
1.2  หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

 
9 0 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 84 

หน่วยกิต 

104 104 

 2.1  กลุ่มวชิาแกน  33 30 
 

 2.1.1 วิชาพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  

 17 12 

  2.1.2 วชิาพืน้ฐานวิชาชีพ  16 18 

 2.2  กลุ่มวิชาเอก  71 74 
 

 2.2.1 วชิาเอกบังคับ  68 71 

  2.2.2 วชิาเอกเลือก  3 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต 

6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 140 140 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

1. วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                        21     หน่วยกิต               1. วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                        30  หน่วยกิต            

             1.1 กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                 1.1   กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(2-2-5) 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

   1.2  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวชิาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

     1.3 กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกติ    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้้า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 1(0-2-1)    
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Recreation  

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

    1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8      หน่วยกิต                     1.4  กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18      หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        32-2-5)                             

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(2-2-5)                              

    Multicultural  Society                                          

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(2-2-5)                             

    Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 

Health and Environment Management                           

 

   004101 ศิลปะในการด้าเนินชีวติ               3(2-2-5)                            

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)  

    Socialized Personality  

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6)     

  Information Science for Study and Research   
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002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)     

 

 

ปิดรายวิชา 

 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

ปิดรายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)       

ปิดรายวิชา 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ้าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรใหม ่พ. ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 สาระที่

ปรับปรุง 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                 104     หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                104     หน่วย

กิต 

 

2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน                                  30     หน่วย

กิต 

 

2.1.1  วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12  หน่วย

กิต 

 

242101 หลักเคมี                                4(3-3-8) 

Principles of Chemistry 

      สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ  ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณ

หพลศาสตร์เบื้องต้น  จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี 

กรด-เบส  เคมีไฟฟา้ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Matter and measurment, atomic structure, periodic 

system, chemical bonding, and molecular structure, 

stoichiometry, chemical reaction, gases, solid, liquid, 

solutions, fundamental thermodynamics, chemical 

kinetics, chemical equilibrium, acid and base 

electrochemistry, nuclear chemistry, environmental 

chemistry 

  ปิด

รายวชิา 

243101 ชีววทิยา 1                               4(3-3-8) 

Biology I 

      ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ 

และสารเคมีของชีวิตเซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรา้งและ

หน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

Scienctific methodology characteristics, organization and 

chemistry of life, cell and metabolism, genetics, 

evolution, biodiversity, structure and functions of plants 

and animals, ecology and behavior 

  ปิด

รายวิชา 

  243211 เซลล์และชีววิทยาระดบัโมเลกุล         3(3-0-6) 

Cell and Molecular Biology  

    ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบ

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ การท้างาน

ของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสรา้งและ

หน้าที่ของเย่ือหุ้มเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การ

แสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ 

ความสัมพันธ์ของเซลล์และออแกเนลล์ 

   Cell theories, basic properties of cells, the chemical 

basis of life, bioenergetics, enzymes and metabolism, 

structure and function of cell membrane and 

เปิด

รายวิชา 
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intracellular compartments, expression of genetic 

information, cell physiology, relationships between cell 

and organelles 

244104

  

ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ                3(2-3-6) 

Life Science Physics 

     หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อน

ต้าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก้าลังของร่างกาย 

คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อ เ ย่ือ 

กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์

ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียง

และการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิ

เล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของ

เวชศาสตรน์ิวเคลียร์ 

     Units and measurement, kinematics and dynamics of 

transitional and rotational motion, work, energy and 

power of the body, elastic properties of the skeleton and 

tissues, mechanics and physical properties of fluids, 

physics of breathing, heat and thermodynamics, waves 

sound and hearing, optics and optical instruments, 

elementary electricity and electronic, bioelectricity, 

radiation physics, physics of nuclear medicine 

244104

  

ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ                3(2-3-6) 

Life Science Physics 

      หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การ

เลื่อนต้าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก้าลังของ

ร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ

เนื้อเย่ือ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของ

ไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพล

ศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน

อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า 

ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ 

      Units and measurement, kinematics and dynamics 

of transitional and rotational motion, work, energy and 

power of the body, elastic properties of the skeleton 

and tissues, mechanics and physical properties of 

fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, 

waves sound and hearing, optics and optical 

instruments, elementary electricity and electronic, 

bioelectricity, radiation physics, physics of nuclear 

medicine 

คงเดมิ 

356212 ชีวเคมีพื้นฐาน                                      3(2-3-6) 

Basic Biochemistry 

     นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและ

คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 

ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม 

การสร้างโปรตีน และการควบคุมการ กลไกการควบคุม

ทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการ

ด้ารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิถีเม

แทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกต ิ

และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ 

     Definition and principle of biochemistry, types, 

structures and properties of biomolecules including 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, genetic 

expression, protein synthesis and regulation, regulation 

mechanisms of hormone actions, roles of nutrition on life 

style, bioenergetic, integration of metabolism pathways, 

relationship between biochemistry and disorders and 

biochemistry of blood and urine 

356212 ชีวเคมีพื้นฐาน                                3(2-3-6) 

Basic Biochemistry 

     นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและ

คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม การสร้างโปรตีน และการควบคุมการ กลไก

การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของ

โภชนาการต่อการด้ารงชีวิต ชี วพลั งงานศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของ

ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและ

ปัสสาวะ 

     Definition and principle of biochemistry, types, 

structures and properties of biomolecules including 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, genetic 

expression, protein synthesis and regulation, regulation 

mechanisms of hormone actions, roles of nutrition on 

life style, bioenergetic, integration of metabolism 

pathways, relationship between biochemistry and 

disorders and biochemistry of blood and urine 

คงเดมิ 

247111 

 

  

ชีวสถติ ิ                                               3(2-2-5) 

Biostatistics 

247111 

 

  

ชีวสถติ ิ                                        3(2-2-5) 

Biostatistics 

คงเดมิ 
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    แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน สถิติ

พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น

ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า 

และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

เบื้องต้น การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ

ทดสอบด้วยไคก้าลังสอง การแปรผลและการน้าเสนอผล

สถิต ิ

    Concepts extent and benefits of statistics for health 

science, the application of statistics in daily life, 

descriptive statistics, probability, random variable and 

probability distribution, sampling distribution, estimation 

and hypotheses test, elementary analysis of variance, 

regression and correlation analysis, chi-square test, the 

data interpretation and presentation to research 

    แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน สถิติ

พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น

ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิต ิการประมาณคา่ 

และการทดสอบสมมติฐาน การวิ เคราะห์ความ

แปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์

เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก้าลังสอง การแปรผลและ

การน้าเสนอผลสถิติ 

    Concepts extent and benefits of statistics for health 

science, the application of statistics in daily life, 

descriptive statistics, probability, random variable and 

probability distribution, sampling distribution, estimation 

and hypotheses test, elementary analysis of variance, 

regression and correlation analysis, chi-square test, 

the data interpretation and presentation to research 

2.1.2 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ                        16       หน่วยกิต 2.1.2 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ                         18       หน่วยกิต  

363202 กายวภิาคศาสตร์ 1                                 3(2-3-6) 

Anatomy I 

     บทน้าสู่มหกายวิภาคศาสตร์และกระดูก หลงัส่วนตืน้

และส่วนลกึ บรเิวณท้ายทอย ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก 

รักแร้ ต้นแขนและปลายแขน มือ ข้อต่อของรยางค์บน 

บรเิวณก้น ต้นขาและปลายขา เท้า และข้อต่อของรยางค์

ล่าง 

     Introduction to human anatomy and osteology, 

superficial and deep back, occipital region, posterior 

shoulder, pectoral region, axilla, arm and forearm, hand, 

joint of upper extremity, anteromedial and posterior 

aspect of thigh, gluteal region, leg, foot and joint of lower 

extremity system 

  ปิด

รายวิชา 

363203 กายวภิาคศาสตร์ 2                                3(2-3-6) 

Anatomy II 

     ผนังหน้าท้องและขาหนบี ช่องอกและปอด ประจันอก 

หัวใจและหลอดเลือด อวัยวะภายใน ช่องท้อง ผนัง

ด้านหลงัช่องท้องและอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

บรเิวณอวัยวะสืบพันธุ์และฝีเย็บ คอ บรเิวณด้านหน้ากกหู

และใบหน้า บรเิวณขมับ ส่วนลกึของขมับและข้อต่อของ

ขากรรไกร กะโหลกศีรษะ หนังศีรษะ เยื่อหุ้มสมองและไข

สันหลัง สมอง ไขสันหลัง แอง่รับเลือดในเยื่อหุ้มสมอง ช่อง

ปากและจมูก หูและตา คอหอย กลอ่งเสียงและหลอดลม 

     Anterior abdominal and groin, thoracic, lung and 

diaphragm, mediastinum and cardiovascular system, 

viscera, posterior abdominal and urinary, perineum, 

neck, parotid and face, 

  ปิด

รายวิชา 
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  363221

 

  

กายวภิาคศาสตร์พื้นฐาน                         3(3-2-

6) 

Basic Anatomy 

     บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา 

เนื้อเย่ือบุผิวและเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน ระบบปกคลุมร่างกาย 

ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ

ประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก

พิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้้าเหลืองและ

เลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชายและ

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

     Introduction to basic anatomy and cytology, 

epithelium and connective tissue, integumentary 

system, skeletal system, muscular system, nervous 

system, sensory system and special sense organs, 

cardiovascular system, lymphatic system blood, 

respiratory system, urinary system, endocrine system, 

male reproductive system and female reproductive 

system 

เปิด

รายวิชา 

381200 พยาธิวิทยาและจุลชีววทิยาพื้นฐาน            2(2-0-4) 

Basic Pathology and Microbiology 

     หลักการขั้นพื้นฐานทางพยาธิวทิยา ที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเย่ือหรืออวัยวะ และการ

ตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับภยันตรายชนิดต่าง ๆ เช่น 

จากอุบัติเหตุ เชื้อโรค ภูมิแพ้ และสิ่งแวดล้อม จุลชีพชนิด

ต่าง ๆ วิธีการก่อโรค วิธีการติดต่อ พาหะแหล่งแพร่เชื้อ 

การป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

    Basic principles of pathology related to the change of 

cell, tissues or organs. and the response of body to 

various dangers such as trauma, organisms, antigens 

and environment, various species of organisms, 

incubation, process of infection, carrier, sources of 

diseases and prevention of dissemination 

  ปิด

รายวิชา 

  363201

 

 

  

มหกายวภิาคศาสตร์ของมนุษย์                 4(3-3-

8) 

Human Gross Anatomy   

    บทน้าสู่มหกายวิภาคศาสตร์ การศึกษาระบบกระดูก

และข้อต่อรยางค์ หลังส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้าย

ทอย บริเวณด้านหลังของหัวไหล่และต้นแขน บริเวณอก

และรักแร้ ปลายแขน มือ ต้นขา บริเวณสะโพก ขา เท้า 

ผนังหน้าท้องด้านหน้าและด้านหลัง ผนังทรวงอก หัวใจ 

ปอดและกระบังลม คอ หน้าและบริเวณขมับ 

      Introduction to human gross anatomy study of 

osteology and joints, back and suboccipital region, 

เปิด

รายวิชา 
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posterior shoulder and arm, pectoral region and axilla, 

forearm, hand, thigh, gluteal region, leg, foot, anterior 

abdominal wall and posterior abdominal wall, thoracic 

wall, heart, lung and diaphragm, neck, face and 

temporal region 

363209 ประสาทกายวภิาคศาสตร์               4(3-3-8) 

Human Neuroanatomy 

     บทน้าสู่ระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 

ระบบหลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมองและไขสันหลัง ระบบ

ประสาทอัตโนวัติ กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาค

ศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลาออบ ลองกาตา พอนส์ มี

เซ็นเซฟาลอน สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาท

รับกลิ่นการเรียนรู้และจดจ้า เบซอลแกงเกลีย ระบบ

ประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ ระบบ

ประสาทรับรู้การได้ยินและการทรงตัว และระบบประสาท

การมองเห็น 

     Introduction to human neuroanatomy, blood supply 

of brain and spinal cord, autonomic nervous system, 

spinal cord, medulla oblongata, pons, mesencephalon, 

cerebellum, diencephalon, olfactory pathway, 

hippocampal formation, amygdala, cerebrum, basal 

ganglia, motor pathway, general sensory system, 

auditory system, vestibular system and visual system 

363209 ประสาทกายวภิาคศาสตร์                 4(3-3-8) 

Human Neuroanatomy 

     บทน้าสู่ระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 

ระบบหลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมองและไขสันหลัง ระบบ

ประสาทอัตโนวัติ กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาค

ศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลาออบ ลองกาตา พอนส์ มี

เซ็นเซฟาลอน สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบ

ประสาทรับกลิ่นการเรียนรู้และจดจ้า เบซอลแกงเกลีย 

ระบบประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ 

ระบบประสาทรับรู้การได้ยินและการทรงตัว และระบบ

ประสาทการมองเห็น 

     Introduction to human neuroanatomy, blood supply 

of brain and spinal cord, autonomic nervous system, 

spinal cord, medulla oblongata, pons, mesencephalon, 

cerebellum, diencephalon, olfactory pathway, 

hippocampal formation, amygdala, cerebrum, basal 

ganglia, motor pathway, general sensory system, 

auditory system, vestibular system and visual system 

คงเดมิ 

367200

  

สรีรวทิยาพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

Basic Physiology 

     บทบาท หน้าที่และกลไกการท้างานของร่างกายมนุษย์

ในระบบต่างๆ เช่น สรีรวิทยาของเซลล์ระบบประสาท 

ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้

ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายใน

ภาวะปกติ 

     Human body roles, functions and mechanisms of 

various body systems such as cellular physiology, 

nervous system, muscular system, cardiovascular 

system, respiratory system, gastrointestinal system, 

urinary system, endocrine system, reproductive system 

and body temperature regulation in normal condition 

367200

  

สรีรวทิยาพื้นฐาน                                  3(2-2-

5) 

Basic Physiology 

     บทบาท หน้าที่และกลไกการท้างานของร่างกาย

มนุษย์ในระบบต่างๆ เช่น สรีรวิทยาของเซลล์ระบบ

ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิ

ของร่างกายในภาวะปกติ 

     Human body roles, functions and mechanisms of 

various body systems such as cellular physiology, 

nervous system, muscular system, cardiovascular 

system, respiratory system, gastrointestinal system, 

urinary system, endocrine system, reproductive system 

and body temperature regulation in normal condition 

คงเดมิ 

  341334

  

เภสัชวทิยาเบือ้งต้น                                3(3-0-

6) 

Basic Pharmacology  

     บทน้าสู่บทบาทของวิชาชีพในการใช้ยารักษาโรค 

รูปแบบ ลักษณะและวิธีการให้ยา การค้านวณขนาดของ

ยา รูปแบบยา เตรียมวิธีการให้ยาและกฎหมาย เภสัช

เปิด

รายวิชา 
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จลนศาสตร์ของยาและกลุ่มยาต่าง ๆ การออกฤทธิ์ ข้อ

ห้ามใช้ยา ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวังและ

ปฏิกิริยาของยา 

     Principle of pharmacology, dosage form, route of 

administration, dosage calculation and drug laws, 

pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used 

in disorders in various systems, mechanism of action, 

contraindication, adverse drug reaction, precaution and 

drug interaction 

 

382272 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน                         1(1-0-2) 

Basic Laboratory Medicine 

     ความหมาย และความส้าคัญของงานเวชศาสตร์

ชันสูตรสาขาต่างๆ โดยศึกษาภาวะปกติและผิดปกติ

ทางด้านโลหิตวทิยา สารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ 

น้้าเหลืองวิทยา ปรสิตวิทยา และธนาคารเลือด เพื่อ

ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองสุขภาพทางด้านเวชศาสตร์

ชันสูตร 

     Meaning and the advantage of laboratory medicine, 

including in hematology, biochemistry, microscopy, 

parasitology, serology and blood banking 

382271

  

เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน                        1(1-0-

2) 

Basic Laboratory Medicine 

      ความหมาย ความสา้คญั การอา่นและการแปลผล

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิารเวชศาสตร์ชันสูตร ภาวะ

ปกติและผดิปกติทางด้านโลหิตวทิยา สารชีวเคมีในเลือด 

และปรสิตวิทยา 

     Meaning, significance, and interpretation of 

laboratory medicine, normal and abnormal conditions 

of hematology, blood biochemistry and parasitology 

ปรับรหัส 

และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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  381110

  

บทน าวชิาชีพกายภาพบ าบัด                  1(1-0-2) 

Introduction Physical Therapy 

       ป ร ะ วั ติ แ ล ะ แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง วิ ช า ชี พ

กายภาพบ้าบัด  บทบาทความรับผิดชอบของนัก

กายภาพบ้าบัด ความรู้เบื้องต้นงานกายภาพบ้าบัดใน

ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบหายใจ

และไหลเวียนโลหิต เด็ก ชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้น

พื้นฐานในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร

ทางการแพทย์ หลักการน้าเสนอผลงาน การสร้าง

เครือข่าย บทบาทของทีมสหวิชาชีพ อัตลักษณ์บัณฑิต

กายภาพบ้าบัด มหาวิทยาลัย หลักเบื้องต้นของการปฐม

พยาบาล หลักการดูแลป้องกันให้ปลอดภัยจากการ

ปนเปื้อนและการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 

      History and basic concepts of physical therapy, 

roles of physical therapists, basic knowledge of physical 

therapy in musculoskeletal system, nervous system, 

cardiovascular system, pediatric, community and 

preliminary rehabilitation of community, personality 

development and medical communications, the 

fundamentals presentation, networking, role of the 

multidisciplinary team, identities of graduate physical 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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therapist University of Phayao, principles of first aid, 

sterile techniques and cardiopulmonary resuscitation 

381210 

 

การประเมนิความแข็งแรงกล้ามเนือ้และช่วงการ

เคลื่อนไหวของข้อตอ่                          2(1-3-4) 

Assessment of Muscle Strength and Joint Range 

of Motion 

      หลักการในการตรวจและทดสอบก้าลังของกล้ามเนือ้

แขน ขา และล้าตัว การวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

ต่างๆ ภายในร่างกาย การประเมินความยาวของกล้ามเนื้อ 

และการคล้าเนือ้เย่ือออ่นและปุ่มกระดูก  

      Principle of muscle strength testing of upper and 

lower extremities, and trunk, measurement of joint range 

of motion in different parts of the body, evaluation of 

muscle length and palpation of soft tissue and bony 

prominence 

381210 

 

การประเมนิความแข็งแรงกล้ามเนือ้และช่วงการ

เคลื่อนไหวของข้อตอ่                          3(2-3-6) 

Assessment of Muscle Strength and Joint 

Range of Motion 

     กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของข้อต่อและกล้ามเนื้อ 

หลักการในการตรวจและทดสอบก้าลังของกล้ามเนื้อ

ใบหน้า รยางค์บนและล่าง และแกนกลาง การวัดมุมการ

เคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ ภายในร่างกาย การประเมิน

ความยาวของกล้ามเนื้อ และการคล้าเนื้อเย่ืออ่อนและ

ปุ่มกระดูก 

     Basic anatomy of joint and muscles, principle of 

muscle strength testing of face, upper and lower 

extremities, and core muscles, measurement of joint 

range of motion in the parts of body, evaluation of 

muscle length and palpation of soft tissue and bony 

prominence 

 

ปรับ

หน่วยกิต 

และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์      3(2-2-5) 

Biomechanics of Human Movement 

     หลักการทางชีวกลศาสตร์ สภาวะของร่างกายในขณะ

อยู่นิ่งและเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ การเคลื่อนไหว ท่าทาง

ต่างๆ ในชีวิตประจ้าวัน การทรงท่า การเดิน และการ

เคลื่อนไหวของข้อต่อทั้งในภาวะปกติและผดิปกติ หลักการ

พื้นฐานทางการยศาสตร์ในการวิเคราะห์ และประเมิน

สถานที่ท้างานและท่าทางของร่างกายที่เหมาะสม 

     Principles of biomechanics, static and dynamic 

conditions of human body, analysis of body movement, 

posture in daily living, gait and joint motion in normal and 

abnormal conditions, basic principle of ergonomics for the 

analysis and evaluation of appropriate work station and 

posture 

381211 

 

ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย ์     2(1-2-

3) Biomechanics of Human Movement 

     การน้าหลักการทางชีวกลศาสตร์มาประเมินสภาวะ

ของร่างกายในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว การวิเคราะห์

การเคลื่อนไหว ท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจ้าวัน การทรง

ท่า การเดิน และการเคลื่อนไหวของข้อต่อทั้งในภาวะ

ปกติและผิดปกติ หลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์ใน

การวิเคราะห์ และประเมินสถานที่ท้างานและท่าทางของ

ร่างกายที่เหมาะสม 

     Using of biomechanics principles for assessment in 

static and dynamic conditions, analysis of body 

movement, posture in daily living, gait and joint motion 

in normal and abnormal conditions, basic principle of 

ergonomics for the analysis and evaluation of 

appropriate work station and posture 

ปรับ 

หน่วยกิต 

และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381212 การสร้างเสริมสมรรถนะแบบองค์รวม        2(1-3-4) 

Promotion of Holistic Performance 

     การเสริมสร้างสมรรถนะทางกายแบบองค์รวมโดย

เรียนรู้ความหมาย หลักการ องค์ประกอบและวิธีการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย อันประกอบด้วย การวัด

สัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกาย ความแข็งแรง ความ

ทนทาน และพลังของกล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ความอ่อนตัว ความเร็ว ความ

แคล่วคล่องว่องไว สมดุลการทรงตัว และการประสาน

สัมพันธ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้การนวดสวีดิช การนวด

381212 

 

สมรรถภาพทางกายและการนวดเพ่ือการบ าบัด 2(1-3-

4) Physical Performance and Therapeutic 

Massage 

     ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ และวิธีการ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ การวัดสัดส่วนของ

ร่างกาย ความแข็งแรง ความทนทาน และพลังของ

กล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ความอ่อนตัว ความเร็ว ความแคล่วคล่องว่องไว สมดุล

การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ ทฤษฎี เทคนิค ข้อ

บ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และประโยชน์ของการนวด 

การนวดสวีดิช การนวดไทย การประยุกต์การนวด

ปรับชื่อ 

และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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ไทย การนวดน้้ามัน การใชก้ลิ่นบ้าบัด การนวดกดจุด การ

นวดสตรีมีครรภ์ และการท้าสปา 

     Holistic ways to promote physical performance to 

study the definition, principles, components, and physical 

fitness testing including; anthropometry and body 

composition, muscular strength, endurance and power, 

cardiopulmonary endurance, flexibility, speed, agility, 

balance, and coordination, application swedish massage, 

Thai massage, oil massage, aromatherapy, reflexology, 

pregnancy massage and spa treatment 

ส้าหรับการรักษาทางกายภาพบ้าบัด การนวดน้้ามัน สุ

คนธบ้าบัด การนวดกดจุด การนวดทารก การนวดสตรี

มีครรภ์ และการท้าสปา 

     Definition, principles, components and physical 

fitness testing including; anthropometry and body 

composition, muscular strength, endurance and power, 

cardiovascular endurance, flexibility, speed, agility, 

balance, and coordination, theory, techniques, 

indications, contraindications, precaution and benefit of 

massage, swedish massage, Thai massage, massage 

application for physical therapy treatment, oil massage, 

aromatherapy, reflexology, baby massage, pregnancy 

massage and spa 

381230 การบ าบัดด้วยความร้อนและความเย็น      2(1-3-4) 

Thermotherapy  

          การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ คลื่นสั้น คลื่นไมโคร 

แสงเลเซอร์ รังสีอินฟราเร็ด รังสีอัล ตร้าไวโอเล็ต คลื่น

แม่เหล็ก การรักษาด้วยความร้อนความเย็น และเคร่ืองมือ

ไฟฟ้าทางกายภาพบ้าบัด อื่นๆ การเลือกวิธีการรักษาและ

เคร่ืองมือให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การบ้ารุงรักษา และ

การ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกี่ยวกับเคร่ืองมือ 

         Treatments by using ultrasonic wave, short wave 

diathermy, microwave diathermy, laser, infrared, 

ultraviolet, magnetic wave, thermotherapy, cryotherapy, 

and other physical therapy electrical equipment, 

appropriate selection of treatment techniques and 

instruments, maintenance, and solving basic problem 

related to the instruments 

381230 

 

การบ าบัดด้วยความร้อนและความเย็น    2(1-3-4) 

Thermotherapy 

     การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น คลื่นเหนือ

เสียง รังสีอัลตร้าไวโอเลต รังสีอินฟาเรด แสงเลเซอร์ 

ค ลื่ น ไ ม โค ร  ค ลื่ น สั้ น  แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ ไฟฟ้ า ท า ง

กายภาพบ้าบัดอื่นๆ การเลือกวิธีการรักษาและเคร่ืองมือ

ให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การบ้ารุงรักษา และการ

ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกี่ยวกับเคร่ืองมือ 

     Treatments by using thermotherapy, cryotherapy, 

ultrasonic wave, ultraviolet, infrared, laser, microwave 

diathermy, short wave diathermy, and other physical 

therapy electrical equipment, appropriate selection of 

treatment techniques and instruments, maintenance, 

and solving basic problem related to the instruments 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381220 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 1           2(1-3-4) 

Exercise Therapy I  

     หลักการพื้นฐานในการออกก้าลังกายเพื่อการรักษา 

การประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การ

เคลื่อนไหวและการน้าอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการออก

ก้าลังกาย ท่าเริ่มต้น ประเภท ของการออกก้าลังกาย การ

ออกก้าลังกายแบบท้าเองและผู้อื่นท้าให้การออกก้าลัง

กายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง การออกก้าลังกายเพื่อเพิ่ม

ความทนทาน การออกก้าลังกายเพื่อการผ่อนคลาย การ

ออกก้าลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น การให้ค้าแนะน้าใน

การออกก้าลังกายและการออกก้าลังกายแบบกลุ่ม  

     Basic principle of therapeutic exercise, application of 

anatomy, physiology, biomechanics and equipment for 

exercise therapy, starting position, types of exercise, 

active and passive exercise, strengthening exercise, 

381220

  

การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 1   2(1-3-4) 

Exercise Therapy I  

     หลักพืน้ฐานในการออกแบบโปรแกรมการออกก้าลัง

กายเพื่อสุขภาพ การออกก้าลังกายเพื่อป้องกันการยึด

ติดของข้อ กล้ามเนื้อฝ่อลีบและกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหดสั้น 

เพิ่มความแข็งแรง ก้าลังและความทนทานของกล้ามเนือ้ 

เพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของระบบหายใจและ

ไหลเวียนโลหิต เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย เพิ่มการ

ป ระส านสั ม พั น ธ์ ส่ ว นต่ า งๆ  ข อ ง ร่ า ง ก าย  เพิ่ ม

ความสามารถในการทรงตัว การออกก้าลังกายเพื่อ

ความผ่อนคลาย การออกก้าลังกายโดยใช้อุปกรณ์ การ

ออกก้าลังกายแบบกลุ่มโดยใช้กิจกรรม การออกก้าลัง

กายเพื่อป้องกันและรักษากลุ่มอาการออฟฟติซินโดรม 

     Basic principle of exercise prescription for health, 

exercise for preventing joint stiffness, muscle atrophy 

and muscles/ligaments/tendons shortening, exercise for 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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endurance exercise, relaxation exercise, flexibility 

exercise exercise prescription and group exercise 

improving muscle strength/ power/ endurance, 

cardiorespiratory function, muscle flexibility, body 

coordination, balance and relaxation, exercise 

equipment, group exercise by various activities and 

exercise for prevention and treatment of office 

syndrome 

381301 

 

สรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับกายภาพบ าบัด

                                           2(2-0-4) 

Exercise Physiology for Physical Therapy 

     การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของ

ระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ

ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้

ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษยท์ี่มีต่อ

การออกก้าลังกาย สารอาหาร การสร้างพลังงาน และ

หลักการฝึกต่างๆ ที่เหมาะสมส้าหรับกายภาพบ้าบัด  

     Physiological responses and adaptations of the 

human body system to exercise such as musculoskeletal 

system, nervous system, cardiovascular system, 

respiratory system, endocrine system, immune system 

381301 

 

สรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับกายภาพบ าบัด

                                           2(2-0-4) 

Exercise Physiology for Physical Therapy 

     การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของ

ระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ

ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อม

ไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษยท์ี่

มีต่อการออกก้าลังกาย สารอาหาร การสร้างพลังงาน 

และหลักการฝึกต่างๆ ที่เหมาะสมส้าหรับกายภาพบ้าบัด  

     Physiological responses and adaptations of human 

body system to exercise including musculoskeletal 

system, nervous system, cardiovascular system, 

respiratory system, endocrine system, immune system 

and others, nutrition, energy production, and principles 

of training appropriated to physical therapy 

คงเดมิ 

381313 

 

การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์  2(1-2-3)  

Transferring and Prostheses 

     หลักการพืน้ฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การ

วัด การเลือกใช้ และวิธีการใช้ เคร่ืองช่วยเดินและรถเข็น

นั่ง ชนิดและประเภทของแขนขาเทียม และกายอุปกรณ์ 

การใส่และการประเมินสภาพผู้ป่วยที่ต้องใส่อุปกรณ์เทียม

หรืออุปกรณ์เสริม การพันผ้ายืด การปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น และเทคนิคการปลอดเชื้อ  

     Basic principles and technique of transferring, 

measurement, selection and application of ambulatory 

aids and wheelchair, types and classifications of 

prostheses and orthoses, fittings and patient assessment 

for the use of prostheses and orthoses, bandaging, first 

aids, and sterile technique 

381313 

 

อุปกรณ์ช่วยและการเคลือ่นย้าย  2(1-3-4)  

Assistive Devices and Transferring 

     หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้าย การวัด 

การเลือกใช้ และวิธีการใช้เคร่ืองช่วยเดินและรถเข็นนั่ง  

ชนิดและประเภทของแขนขาเทียม และกายอุปกรณ์ การ

ใส่และการประเมินสภาพผู้ป่วยที่ต้องใส่อุปกรณ์เทียม

หรืออุปกรณ์เสริม การพันผ้ายืด  

     Basic principles and technique of transferring, 

measurement, selection and application of ambulatory 

aids and wheelchair, types and classifications of 

prostheses and orthoses, fittings and patient 

assessment for the use of prostheses and orthoses, and 

bandaging 

ปรับ

หน่วยกิต 

ชื่อและ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381321 

 

การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 2 2(1-3-4)  

Exercise Therapy II 

     การออกก้าลังกายเพื่อการรักษาในกลุ่มผู้ที่มีปัญหา

ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในภาวะอาการปวด 

กระดูกหักหรือข้อเคลื่อน การปรับปรุงแก้ไขท่าทางที่

ผิดปกติ พื้นฐานการกระตุ้นการท้างานและการประสาน

สัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เทคนิคเฉพาะ

และการประยุกต์ใช้ ธาราบ้าบัด   

381321 

 

การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 2 2(1-3-4)  

Exercise Therapy II 

     การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกายในสตรีมีครรภ์ ใน

กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด ระบบไหลเวียน

โลหิตและน้้าเหลือง ภาวะปวดคอ ข้อไหล่ และหลัง การ

ออกก้าลังกายเพื่อปรับปรุงท่าทางที่ผิดปกติ เพื่อกระตุ้น

การท้างานของการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาท

และกล้ามเนื้อ เทคนิคเฉพาะและการประยุกต์ใช้ ธารา

บ้าบัดและการออกก้าลังกายในน้้า 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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     Exercise therapy in musculoskeletal disorders with 

pain, fracture and dislocation, improving abnormal 

posture, basic knowledge about proprioceptive 

neuromuscular facilitation technique, specific technique 

and application, hydrotherapy 

     Exercise therapy in pregnant woman, patient with 

scoliosis, circulatory and  lymphatic drainage systems, 

neck, shoulder, back problems, improving abnormal 

posture, basic knowledge about proprioceptive 

neuromuscular facilitation techniques, specific 

techniques and applications, hydrotherapy and aquatic 

exercises 

381331 

 

การรักษาด้วยไฟฟ้า                                 2(1-2-3) 

Electrotherapy 

     ลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในทางกายภาพบ้าบัด 

การวิ นิ จฉั ยด้ วยวิ ธี ท า ง ไฟฟ้ า ของกล้ าม เนื้ อ และ

เส้นประสาท การป้อนกลับทางชีวภาพ หลักการรักษาด้วย

กระแสไฟฟ้าความถี่ต่้า และความถี่ปานกลาง เช่น การ

ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ การลดปวด และการเพิ่ม

ความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม

และข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษา กระบวนการใช้

เหตุผลทางคลินิกในการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อรักษา การ

เลือกใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม และการตรวจสอบแก้ไข

ปัญหาเบือ้งต้นของเคร่ืองมือ  

     Characteristics of electrical currents in physical 

therapy, electrodiagnosis of muscle and nerve condition, 

biofeedback, principle of treatment using low frequency 

and medium frequency such as delay muscle atrophy, 

pain relief and strengthening, physiological effects, 

indications, contraindications and precautions, clinical 

reasoning process for electrotherapy selecting the 

instruments and solving their basic problems 

381331 

 

การรักษาด้วยไฟฟ้า                                2(1-3-

4) Electrotherapy 

     ลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในทางกายภาพบ้าบัด 

การวินิ จฉั ยด้วยวิธี ทาง ไฟฟ้ าของกล้ ามเนื้อและ

เส้นประสาท การป้อนกลับทางชีวภาพ หลักการรักษา

ด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่้า และความถี่ปานกลาง เช่น 

การชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ การลดปวด และการ

เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ 

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษา 

กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการใช้กระแสไฟฟ้า

เพื่อรักษา การเลือกใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม และการ

ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นของเคร่ืองมือ  

     Characteristics of electrical currents in physical 

therapy, electrodiagnosis of muscle and nerve 

condition, biofeedback, principle of treatment using low 

frequency and medium frequency such as delay 

muscle atrophy, pain relief and strengthening, 

physiological effects, indications, contraindications and 

precautions, clinical reasoning process for 

electrotherapy selecting instruments and solving their 

basic problems 

ปรับ

หน่วยกิต 

 

 

381340 การบ าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง                    2(1-3-4) 

Manipulative Therapy 

     หลักการและการแปลผลในการซักประวัติ และการ

ตรวจร่างกายด้วยวิธีการกด ขยับ ดัด และดึงข้อต่อใน

ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความหมายของ

หลักการและสัญลักษณ์ ระดับการเคลื่อนไหว ความ

เจ็บปวดที่มาจากบริเวณอื่น ผลการรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม

และข้อควรระวัง การเคลื่อนไหวระบบประสาท การ

ประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู้ปว่ย

ที่มีปัญหาการเจ็บปวด และจ้ากัดการเคลื่อนไหวของข้อ

ต่อรยางค์และกระดูกสันหลัง 

     Principles and interpretation of subjective and 

objective examination by manipulative technique in 

patients with musculoskeletal disorders, definitions, 

principles, symbols, grades, therapeutic effects, 

indications, contraindications, precautions of joint 

381340

  

การบ าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง                   2(1-3-

4) 

Manipulative Therapy 

     หลักในการจัด ดัด ดึงข้อต่อในผู้ป่วยระบบกระดูก

และกล้ามเนือ้ ความหมายของสัญลักษณแ์ละการบันทึก 

ระดับการเคลื่อนไหว ผลการรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและ

ข้อควรระวัง การเคลื่อนไหวระบบประสาท การประยุกต์ 

และเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มี

ปัญหาการเจ็บปวด และจ้ากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

แขน ขา และกระดูกสันหลัง 

     Principles of manipulative technique in patients 

with musculoskeletal disorders, definitions of symbols 

and recording, grades of movement, therapeutic 

effects, indications, contraindications, precautions of 

joint mobilization and manipulation, neural mobilization, 

application and selection of appropriate techniques in 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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mobilization and manipulation, neural mobilization, refer 

pain including application and selection of appropriate 

techniques in patients with problems related to pain and 

limited range of joint motion of the extremities and spine 

patients with problems related to pain and limited 

range of joint motion of extremities and spine 

381341 กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 1  

                                                         3(2-2-5) 

Musculoskeletal Physical Therapy I 

     สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การ

ด้ า เนิ น โ รค  หลั กการประ เมิ นและการ รักษาทาง

กายภาพบ้าบัดและออร์โธปิดิกส์ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ

ของกระดูกสันหลังและรยางค ์ความผิดปกติของกล้ามเนือ้ 

ความผิดปกติของข้อจากโรคทางรูมาโตโลยีและภาวะ

กระดูกพรุน การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อ กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก 

เพื่อการวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งเป้าหมายใน

การรักษา การวางแผนการรักษาโดยวิธี การทาง

กายภาพบ้าบัด การพยากรณ์โรค และการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนือ้ 

    Etiology, pathology, sign and symptom, progression, 

principles, and procedures of assessment and treatment 

of physical therapy and orthopedics in patients with spine 

and limb disorders, muscle disorders, rheumatology and 

osteoporosis, interpretation of related radiology and 

drugs in patients with musculoskeletal disorders, clinical 

reasoning process for diagnosis, problem analysis, goal 

of treatment and plan of treatment by physical therapy 

techniques and prognosis, prevention of complications 

concerning diseases of musculoskeletal system 

381341

  

กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 1  

                                                         3(2-2-

5) 

Musculoskeletal Physical Therapy I 

     สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การ

ด้าเนินโรค หลักการซักประวัติ ตรวจประเมินและการ

รักษาทางกายภาพบ้าบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ

กระดูกสันหลัง แขนและขา ความผิดปกติของกล้ามเนือ้ 

ความผิดปกติของข้อจากโรครูมาโตโลยี และภาวะ

กระดูกพรุน กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก เพื่อการ

วินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งเป้าหมายในการ

รั ก ษ า  ก า รว า ง แ ผนก าร รั ก ษ า โด ยวิ ธี ก า ร ท า ง

กายภาพบ้าบัด การพยากรณ์โรค และการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนือ้ 

     Etiology, pathology, signs and symptoms, 

progression, principles, and procedures of subjective 

and objective examination, assessment and treatment 

of physical therapy in patients with spine and limb 

disorders, muscle disorders, rheumatology and 

osteoporosis, clinical reasoning process for diagnosis, 

problem analysis, goal of treatment and plan of 

treatment by physical therapy techniques and 

prognosis, prevention of complications concerning 

diseases of musculoskeletal system 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381342 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1             3(2-2-5) 

Neurological Physical Therapy I 

     สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การด้าเนิน

โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การ

ตรวจประเมิน และการรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มี

ความผิดปกติของสมอง โรคหลอดเลือดสมอง และการ

บาดเจ็บที่สมอง การฟื้นตัวของสมอง การควบคุมและการ

เรียนรู้การเคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก 

การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ 

รักษา วิธีการรักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบ้าบัด เช่น การ

กระตุ้นประสาทรับความรู้สึก การเรียนรู้การเคลื่อนไหว

ใหม่ และการเคลื่อนไหวล้าตัวแบบจ้าเพาะส่วน เป็นต้น 

     Etiology, pathology, sign and symptom, progression, 

complication, prevention, prognosis, medical assessment, 

and treatment in patients with brain disorder; 

cerebrovascular disease and traumatic brain injury, brain 

381342

  

กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1     3(2-2-

5) 

Neurological Physical Therapy I 

     สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การด้าเนิน

โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การ

ตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มี

ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ป่วยที่มี

พยาธิสภาพที่หลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง 

การฟื้นตัวของระบบประสาท การควบคุมและการเรียนรู้

การเคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการ

ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ้าบัด การ

วิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนการรักษา วิธีการรักษา

ฟื้นฟูทางกายภาพบ้าบัด  

     Etiology, pathology, sign and symptom, 

progression, complication, prevention, prognosis, 

medical assessment, and treatment in patients with 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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recovery, motor control and motor learning, clinical 

reasoning process, assessment, problem analysis, 

treatment planning, treatment techniques, and 

rehabilitation such as sensory facilitation approach, motor 

relearning, and selective trunk activity 

central nervous system disorder; cerebrovascular 

disease and traumatic brain injury, the recovery of 

nervous system, motor control and motor learning, 

clinical reasoning process for physical therapy 

assessment and diagnosis, problem analysis, and 

treatment planning, treatment techniques and 

rehabilitation 

381343 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวยีน

โลหิต 1                                              3(2-2-5) 

Cardiopulmonary Physical Therapy I 

     การตรวจร่างกายทางกายภาพบ้าบัดและการแปลผล

ทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การ

ทดสอบสมรรถภาพปอด  เทคนิ คก าร รักษาท า ง

กายภาพบ้าบัด การรายงานผลการตรวจร่างกายและการ

รักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยระบบ

หายใจและไหลเวียนโลหิต 

     Physical therapy examinations and interpretation of 

laboratory, chest x-ray image, electrocardiogram, 

pulmonary function test, and physical therapy treatment, 

the report of physical examination and treatment results 

equipment used for cardiopulmonary patient 

381343

  

กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวยีน

โลหิต 1                                              3(2-2-5) 

Cardiopulmonary Physical Therapy I 

     กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ การแปล

ผลทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การ

ตรวจร่างกาย เทคนิคการรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

การวิเคราะห์และสรุปปัญหา การก้าหนดเป้าหมาย การ

วางแผนการรักษาโดยใช้ เหตุผลทางคลินิกกับการรักษา

ผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 

     Anatomy, physiology, biomechanics, laboratory 

investigation, diagnostic radiology, electrocardiogram, 

physical therapy examinations, treatment techniques, 

equipment techniques, analysis and problem summary, 

setting goal of treatment, plan of treatment, using 

clinical reasoning to treatment the patients in 

cardiopulmonary system 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381344 

 

กายภาพบ าบัดในเด็ก 1                   2(1-3-4) 

Pediatric Physical Therapy I 

     บทบาทและหน้าที่ของนักกายภาพบ้าบัดในทีม

พัฒนาการเด็ก ความหมายของพัฒนาการเด็กพัฒนาการ

และการเจริญเติบโตก่อน ขณะ และหลังคลอด โดยเฉพาะ

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ประสาทสัมผัสและ

พัฒนาการของรีเฟล็กซ์ พัฒนาการรวมทุก ๆ ด้านในเด็ก

วัยต่าง ๆ จิตวิทยาพัฒนาการขั้นพื้นฐานส้าหรับเด็กปกติ

และเด็กพัฒนาการล่าช้า การกระตุ้นพัฒนาการด้วย

เทคนิคการเล่นที่เหมาะสมตามวัย เทคนิคการจับ การ

กระตุ้นท่าทางที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านการ

เคลื่อนไหวที่ล่าช้า หลักการรักษาทางการแพทย์ การ

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าที่เกี่ยวข้อง

กับกายภาพบ้าบัดเด็ก หลักการตรวจประเมิน การใช้

แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว

การใช้ยาในผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท 

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อพัฒนาการ การใช้

เหตุผลทางคลินิกวิเคราะห์ความผิดปกติ หลักการรักษา 

การตั้ ง เป้ าหมาย และการวางแผนการรักษาทาง

กายภาพบ้าบัดในเด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติ 

381344 

 

กายภาพบ าบัดในเด็ก 1                   3( 2- 2-

5) 

Pediatric Physical Therapy I 

     พัฒนาการและการเจริญเติบโต ก่อน  ขณะ และ

หลังคลอด พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ปฏิกิริยา

ดั้งเดิม และปฏิกิริยาอัตโนมัติ สาเหตุ พยาธิสภาพของ

โรค อาการและอาการแสดงในผู้ป่วยเด็ก โรคทางระบบ

ประสาทและระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ การตรวจ

ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ้าบัด ตลอดจนการ

วิเคราะห์และสรุปปัญหา วางแผนการรักษา และให้การ

รักษาเบื้องต้นทางกายภาพบ้าบัด โดยใชก้ระบวนการคิด

และตัดสินใจทางคลินิก   

     Development and growth of prenatal, perinatal and 

postnatal in pediatric patients, motor development, 

primitive reflex and autonomic reaction, pathology 

signs and symptoms in pediatric patients in neurological 

and musculoskeletal systems, physical examinations 

and diagnostic, problem analysis, treatment plan, basic 

physical therapy intervention and clinical listening 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา

และปรับ

หน่วยกิต 
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     Role and functions of physical therapists in a child-

development team, definition of child development, 

growth and development at pre-, peri-, and post-natal 

phases especially sensorimotor and reflex development 

for typically developing and delayed children; facilitation 

through play, handing techniques, and proper posture, 

affected motor developmental delay, medical 

management, all developmental screening test for 

screening children risk to developmental delay related to 

pediatric physical therapy, the use of developmental 

assessments in assessing motor development, drugs 

using in children with neurological and musculoskeletal 

disorders affected development, problem analysis of 

clinical reasoning, treatment principles and planning for 

abnormal child development 

381345 

 

กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 2 

                                                        3(2-2-5) 

Musculoskeletal Physical Therapy II 

     สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง การ

ตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ และทาง

กายภาพบ้าบัดในผู้ป่วยกระดูกหัก เอ็นขาด ข้อเคลื่อน 

และการตัดแขน ขา รวมถึงกายภาพบ้าบัดในผู้ป่วยผ่าตัด

กระดูกสันหลั ง  เปลี่ ยนข้อ เข่ าและข้อตะโพกเทียม 

ภาวะแทรกซ้อน ข้อห้ามและข้อควรระวังในการรักษา

วิธีการพันผ้ายืดเพื่อการบ้าบัดรักษา การแปลผลรังสี

วินจิฉัยในผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อนและเปลี่ยนข้อเทียม 

     Etiology, pathology, sign and symptom, medical and 

physical therapy assessment and treatment in patients 

with fracture, tendon and ligament tears, joint dislocation 

and amputation, including physical therapy in patients 

with spinal surgery, knee and hip replacement, 

complications, precautions, therapeutics bandaging, and 

interpretation of related radiology in patients with 

fracture, joint dislocation and replacement 

 

381345 

 

กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 2 

                                                       3(2-2-5) 

Musculoskeletal Physical Therapy II 

     สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การ

ตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์และทาง

กายภาพบ้าบัดในผู้ป่วยกระดูกหัก เอ็นขาด ข้อเคลื่อน 

การตัดแขน ขา และกระดูกสันหลังคด รวมถึงออร์โธปิ

ดิกส์และกายภาพบ้าบัดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง 

เปลี่ยนข้อเข่าและข้อตะโพกเทียม ภาวะแทรกซ้อน ข้อ

ห้ามและข้อควรระวังในการรักษา ตลอดจนการแปลผล

รังสีวินจิฉัยในผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และเปลี่ยนข้อ

เทียม 

     Etiology, pathology, signs and symptoms, medical 

and physical therapy assessment and treatment in 

patients with fracture, tendon and ligament tears, joint 

dislocation, amputation and scoliosis, including 

orthopedics and physical therapy in patients with spinal 

surgery, knee and hip replacement, complications, 

precautions, and interpretation of related radiology in 

patients with fracture, joint dislocation and replacement 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381346 

 

กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5)  

Neurological Physical Therapy II 

     สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การด้าาเนิน

โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การ

ตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ การอ่านและ

แปลผลภาพถ่ายรังสีทางรังสีวิทยา ชนิดและฤทธิ์ของยาที่

เกี่ยวข้องกับกายภาพบ้าบัดทางทางระบบประสาท 

กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินทาง

กายภาพบ้าบัด การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ

381346 

 

กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 2    3(2-2-

5) 

Neurological Physical Therapy II 

     สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การด้าเนิน

โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การ

ฟื้นตัว การตรวจประเมินวินิจฉัย และการรักษาทาง

การแพทย์ใน ผู้ป่ วยที่ มี การบาดเจ็บที่ ไ ขสั นหลั ง 

เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและ

กล้ามเนื้อ โรคของกล้ามเนื้อ ความผิดปกติอื่นๆ ทาง

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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รักษา และเทคนิคการรักษาทางกายภาพบ้าบัดในผู้ป่วยที่

มีพยาธิสภาพที่ซีรีเบลลัม เบเซลแกงเกลีย ไขสันหลัง 

เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและ

กล้ามเนื้อ หลักการรักษาทางอรรถบ้าบัด กิจกรรมบ้าบัด 

และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พกิารโดยชุมชน 

     Etiology, pathology, sign and symptom, progression, 

complication, prevention, prognosis, medical assessment 

and treatment, interpreting roentgenogram, drugs 

related to neurological physical therapy. clinical 

reasoning process for physical therapy assessment, 

problem analysis, treatment planning, and physical 

therapy in neurological patients with pathology of 

cerebellum, basal ganglia, spinal cord, peripheral nerve 

injury, and neuromuscular junctions and, principles of 

speech therapy, occupational therapy, and community-

base rehabilitation 

 

ระบบประสาท การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีทาง

รังสีวิทยา กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก การตรวจ

ประเมินวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ

รักษา วิธีการรักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบ้าบัด 

หลักการรักษาทางอรรถบ้าบัด กิจกรรมบ้าบัด และการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พกิารโดยชุมชน 

     Etiology, pathology, sign and symptom, 

progression, complication, prevention, prognosis, 

neurological return, medical assessment, diagnosis, 

and treatment in patient with spinal cord injury, 

nerve/nerve root/plexus injury, myoneural junction, 

disease of muscle, other neurological disorder, 

interpreting roentgenogram clinical reasoning process 

for physical therapy assessment and diagnosis, 

problem analysis, treatment planning, and principles of 

speech therapy, occupational therapy, and 

community-based rehabilitation 

381347 

 

กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียน

โลหิต 2                                           3(2-2-5) 

Cardiopulmonary Physical Therapy II 

      พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การ

วินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์และเภสัชวิทยา

พื้นฐานของโรคระบบทางเดินหายใจและไหลเวียน

โลหิต รวมท้ังการตรวจประเมิน การวิเคราะห์ ปัญหา 

วางแผนการรักษา วิธีการรักษา และการฟื้นฟูทาง 

กายภาพบ้าบัดในผู้ป่วยทางอายุรกรรมศัลยกรรม 

ผู้ป่วยในหออภบิาล การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 

แ ล ะ ก า ร ช่ ว ย ฝื้ น คื น ชี พ 

    Pathophysiology, sign and symptom, diagnosis, 

medical treatment and basic pharmacology in 

cardiopulmonary disease, physical therapy 

examinations, problem analysis, plan of treatment 

and treatment. 

 

381347 

 

กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียน

โลหิต 2                                            3(2-2-5) 

Cardiopulmonary Physical Therapy II 

     สาเหตุ อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา การ

ด้าเนินโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์ 

และการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบ้าบัด เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและ

หัวใจ การรักษาผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วย

ทางอายุรกรรม ผู้ป่วยทางศัลยกรรม ผู้ป่วยทางระบบ

ประสาท ผู้ป่วยเด็ก การทดสอบสมรรถภาพปอด การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจ การน้าเสนอบทความ

ทางวิชาการและกรณีศึกษาในผู้ป่วยระบบทางเดิน

หายใจและหัวใจ 

     Cause, sign, symptom, pathophysiology, 

progression disease, diagnosis, medical treatment, 

physical therapy treatment, equipment involve patients 

with cardiopulmonary system, treatment for patients in 

intensive care unit, patients in medical, , patients in 

surgery, patients in neuro, patients in pediatric, 

pulmonary function test, cardiopulmonary 

rehabilitation, present journal and case in 

cardiopulmonary system 

ปรับ 

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381348 

 

กายภาพบ าบัดในเด็ก 2                 2(1-2-3) 

Pediatric Physical Therapy II   

     ภาวะที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังคลอด ซึ่งมีผล

ต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่ล่าช้า หลักการรักษา

ทางการแพทย ์เทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเร่ิม

381348 

 

กายภาพบ าบัดในเด็ก 2                 2(1-3-4) 

Pediatric Physical Therapy II   

     พัฒนาการของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบ

หายใจ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค อาการและอาการ

แสดง  ของโรคทางระบบหัวใจและหายใจ โรคทาง

ปรับ

หน่วยกิต 

และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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และส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิดของ

การท้างานเป็นทีมสหสาขา ปัญหาการเคลื่อนไหวที่

สัมพันธ์กับความผิดปกติทางระบบประสาท หลักการ

รักษาแบบต่าง ๆ รวมทั้งเคร่ืองช่วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

การเพิ่มพูนพัฒนาการการเคลื่อนไหว รวมทั้งการรักษา

ทางกิจกรรมบ้าบัด อรรถบ้าบัดในเด็ก 

     The occurrence of conditions at pre-, peri- and 

postnatal affected motor developmental delay, medical 

management, developmental promotion, and stimulation 

within the concept of multidisciplinary team, physical 

therapy, and holistic ways of early intervention, the 

movement problems related to neurological, 

musculoskeletal, genetic, and cardiopulmonary 

conditions or diseases, the concept of neurodevelopment 

therapy, ambulation aids, other treatment principles, and 

adjunct therapy for improving motor development 

including occupation and speech therapy as a pediatric 

multidisciplinary team          

 

พันธุกรรม และความผิดปกติอื่นๆ ที่พบบ่อยในเด็ก การ

ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ้าบัด ร่วมกับ

การอ่านบันทึกรายงานทางการแพทย์และการใช้

แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์

และสรุปปัญหา วางแผนการรักษา การให้การรักษา

เบือ้งต้น รวมทั้งการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองช่วยที่เกี่ยวข้องทาง

กายภาพบ้าบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทาง

คลินิก การส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ภายใต้แนวคิดของการท้างานเป็นทีมสหวิชาชีพ 

     Cardiovascular and pulmonary development, 

pathology, sign and symptoms of cardiovascular and 

pulmonary system, genetic disorder and others general 

abnormality, physical examinations, physical 

diagnostic, clinical reasoning, problem analysis, 

treatment plan and clinical decision of primary 

intervention in physical therapy, application clinical 

reason of physical therapy assistive devices for 

pediatric, promote of physical and mental 

developments with multidisciplinary concept 

381350 

 

การปฏิบัตงิานทางกายภาพบ าบัด     2(0-4-2) 

Practice in Physical Therapy I 

     การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ้าบัดขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับ

บทบาทและความรับผิดชอบของนักกายภาพบ้าบัด 

กระบวนการและเทคนิควิธีการทางกายภาพบ้าบัดพื้นฐาน

การเขียนรายงาน และการเข้าหาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

รวมทั้งสังเกตการจัดการทางกายภาพบ้าบัด การท้างาน

ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการ

สรา้งความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย  

     Clinical practice in physical therapy regarding roles 

and responsibilities of physical therapist, basic physical 

therapy procedures and techniques, report writing, 

appropriate approaching to patients including observation 

of physical therapy management, and health team, 

creation of good relation to patient and family 

 

381350 

 

การฝกึปฏิบัตทิางกายภาพบ าบัด 1     1(0-4-

2)    

Practice in Physical Therapy I 

     การ ฝึกปฏิบั ติทางกายภาพบ้ าบัดขั้ นพื้ นฐาน 

สังเกตการณ์งานกายภาพบ้าบัด ฝึกปฏิบัติศลิปะการเข้า

หาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ และการสืบค้น

ข้อมูลทางการแพทยข์องผู้ป่วย  

     Clinical practice in basic physical therapy, 

observation of physical therapy management, Practice 

the art of approach for the patient appropriately, 

interview and investigated the medical information of 

patients 

 

 

 

 

 

ปรับชื่อ 

หน่วยกิต 

และ

ค้าอธิบาย

รายวชิา 

381351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1               5 หน่วยกิต  

Clinical Practice I            (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง) 

     การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่กี่ยวข้อง 

โดยเน้นกระบวนการพื้นฐานทางกายภาพบ้าบัด อัน

ประกอบด้วย การซักประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกาย 

การประเมินผลการตรวจการวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา 

วางแผนการรักษา ให้การรักษาฟื้นฟู  และประเมิน

381351 

 

การฝกึปฏิบัตทิางกายภาพบ าบัด 2 2(0-6-3)  

Practice in Physical Therapy II 

     การฝึกปฏิบั ติทางกายภาพบ้ าบัดขั้ นพื้ นฐาน 

สังเกตการณ์งานกายภาพบ้าบัด ฝึกปฏิบัติเทคนิคการ

เข้าหาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ การสืบค้น

ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การ

วางแผนการรักษาเบื้องต้น และการเขียนรายงาน 

ปรับ

หน่วยกิต 

ชื่อ และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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ผลการรักษา การเขียนรายงานผู้ป่วย รวมถึงการส่งเสรมิ

สุขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของประชาชน   

เ พื่ อ ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ด้ ว ย จิ ต บ ริ ก า ร 

     Clinical practice in hospital or related settings 

emphasizing physical therapy basic procedures: history 

taking, patient’s data collection, physical examination, 

assessment, diagnosis, problem analysis, treatment 

planning, intervention and rehabilitation, re-assessment 

and report writing, including health promotion and 

prevention in population for quality of life improvement 

with service mind 

     Clinical practice in basic physical therapy, 

observation of physical therapy management, Practice 

the art of approach for the patient appropriately, 

interview and investigated the medical information of 

patients, physical examination, treatment planning, and 

report writing   

381452 การฝกึปฏิบัตงิานทางคลินิก 2                6 หน่วยกิต          

Clinical Practice I            (ไม่น้อยกว่า 648 ชั่วโมง) 

      ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยเน้นการตรวจประเมิน การวินิจฉัยการวิเคราะห์  

ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา การฟื้นฟูการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะผิดปกติ การ  ติดตาม

ลการรักษาและการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการรักษาใน

ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างมี   ประสิทธิภาพด้วย

กระบวนการคิดและตัดสินในทางคลินิก และ           ศึกษา

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ท า ง ก า ย ภ า พ บ้ า บั ด 

     Clinical practice in hospital or related settings 

emphasizing assessment, diagnosis, problem analysis, 

treatment planning and implementation, rehabilitation, 

health promotion 

381352 การฝกึปฏิบัตทิางกายภาพบ าบัด 3 3(0-35-

18) 

                                    (ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) 

 Practice in Physical Therapy III  

     ก า ร ฝึก ป ฏิ บั ติ ง า น ใน โ ร ง พยาบ าล  โด ย เ น้ น

กระบวนการทางกายภาพบ้าบัด อันประกอบด้วย การ

ซักประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกาย การประเมินผล

การตรวจ  การวินิจฉัย  การวิเคราะห์ปัญหา วาง

แผนการรักษา  ให้การรักษาฟื้นฟู  ประเมินผลการรักษา

และปรับเปลี่ยนโปรแกรมการรักษาให้ผู้ป่วยอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจทาง

คลินิก  และการเขียนรายงานผูป้่วย   

     Clinical practice in hospital or related settings 

emphasizing physical therapy basic procedures: history 

taking, patient’s data collection, physical examination, 

assessment, diagnosis, problem analysis, treatment 

planning, intervention and rehabilitation, re-

assessment and revision of treatment program using 

clinical reasoning and decision making process,  report 

writing, including health promotion and prevention in 

population for quality of life improvement with service 

mind 

ปรับ

หน่วยกิต 

ชื่อ และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

  381453

  

การฝกึปฏิบัตทิางกายภาพบ าบัด 4       5(0-35-18) 

                                    (ไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง) 

Practice in Physical Therapy IV   

     ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

โดยเน้นการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การวิเคราะห์

ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา การฟื้นฟู การ

ติดตามผลการรักษาและการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการ

รักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก รวมถึงการ

ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของ

เปิด

รายวิชา 
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ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยจิตบริการ และ

ศึกษาการบรหิารงานทางกายภาพบ้าบัด  

     Clinical practice in hospital or related settings 

emphasizing assessment, diagnosis, problem analysis, 

treatment planning and implementation, rehabilitation, 

health promotion, preventing abnormality, follow-up 

and revision of treatment program using clinical 

reasoning and decision making process, and study of 

physical therapy administration 

  381360 ระเบียบวิธีวิจัย                                2(2-0-

4) 

Research Methodology   

     ความหมาย หลักการ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการ

วิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติใน

การวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่าง

งานวิจัยและการน้าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

      Principles and concepts in research, logic and 

scientific thinking, application of statistic in research, 

ethical issues in medical and health science research, 

data analysis, proposal writing and proposal 

presentation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

381461 381461 สัมมนา                                     1(0-3-2) 

Seminar 

     กรณีศึกษา บทความหรืองานวิจัยทางกายภาพบ้าบัด

ที่ทันสมัยและน่าสนใจเพื่อเสริมสร้างทักษะในการน า

เสนอกรณีศึกษา การอ่านบทความวิชาการ และฝึกใช้

หลักฐานทางการวิจัย มาประกอบและสร้างเหตุผลในการ

เลือกการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะ

การฟังผลงานทางด้านวิชาการ 

     Case study, articles or interesting research in 

physical therapy, case presentation practice, academic 

reading in terms of treatment-related to 

articles/research, effectively modern evidence-based 

practice utilizing for supporting treatment, improvement 

for skill in listening academic presentations 

381461 

 

สัมมนาทางกายภาพบ าบัด               1(0-3-2)  

Seminar in Physical Therapy   

     การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่านและ

วิพากษ์ บทความทางวิ ช าการห รืองานวิ จั ยทาง

กายภาพบ้าบัดใหม่ๆ ในเชิงวิเคราะห์ ทักษะในการ

น้าเสนอในที่ประชุมเชิงวิชาการ การมีส่วนร่วมในการฟัง

และการเสนอแนวคิดเชิงอภิปราย น้าไปสู่เหตุผลในการ

เลือกการรักษาทางกายภาพบ้าบัดที่มีประสิทธิภาพ 

     Case study learning and analysis, critical reading 

and review in academic articles or recent physical 

therapy research, presentation skill in academic 

conference, participation in listening and suggestion in 

debated concepts, leading to the effectively modern 

evidence based practice utilizing for supporting 

treatment 

ปรับชื่อ

และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381460 ภาคนิพนธ์                                           2 (1-3-4) 

Term Paper 

     หลักการวิจัยพื้นฐาน ขั้นตอนการท้าวิจัย การเขียน

โครงร่าง ฝึกท้างานวิจัย รายงานผล และน้าเสนอ

ผลงานวิจัย 

     Basic research principles, research methodology, 

writing research proposal, conducting research project, 

final report and presentation 

381462 ภาคนิพนธ์                               1(0-3-2) 

Term Paper    

     การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล รายงานผล 

การอภิปรายและสรุปผล น้าเสนอผลงานวิจัย และการ

น้าเสนองานวิจัย 

      Data collection, data analysis, result report, 

discussion and conclusion, and presentation of research 

finding              

ปรับรหัส 

หน่วยกิต

และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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381370 กายภาพบ าบัดในชุมชน 1                2(1-2-3) 

Physical Therapy in Community I 

     นโยบายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

ชุมชนและระบบบริการปฐมภูมิ แนวคิดในการวินิจฉัย

ชุมชน และหลักการให้ความรู้ชุมชนแนวคิดวิเคราะห์

พฤติกรรมสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบาดวิทยา

พื้นฐาน การประเมินสุขภาวะ ปัญหา และความต้องการ

ของชุมชนด้วยวิธีการส้ารวจและวิเคราะห์ปัญหา แนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบ้าบดัชุมชน บทบาทของ

งานกายภาพบ้าบัดในชุมชนและบทบาทของทีมสหวิชาชีพ 

ศึกษาวิถีชุมชน และประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในชุมชน

เพื่อการรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบ้าบัด 

     Policies and concepts related to community health 

care and primary care system, concepts of community 

diagnosis and educational principles, concepts of human 

behavioral analysis in relation to health and fundamental 

health economic, basic epidemiology, evaluation of 

community health conditions and problems and 

community needed by investigating and summarizing the 

problems, concepts and theory related to physical 

therapy in community health, role of physical therapy 

and multidisciplinary team, and study of community 

ways and application of local materials for treatment and 

rehabilitation 

381370 กายภาพบ าบัดในชุมชน 1                2(1-3-4) 

Physical Therapy in Community I 

     หลักทฤษฎีเกี่ยวกับกายภาพบ้าบัดชุมชน ระบาด

วิทยาเบื้องต้น การตรวจประเมินและการคัดกรองผู้

พิการ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกายภาพบ้าบัดชุมชน  

ระบบบรกิารสุขภาพชุมชนและการควบคุมมาตรฐานการ

ให้บริการ การวินิจฉัยชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

อารยสถาปัตย์ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการ

ดูแลผูป้่วยในชุมชน เคร่ืองมือศกึษาชุมชน การเขียน การ

น้าเสนอ การด้าเนินการ และการประเมินโครงการ

บรกิารวิชาการในชุมชน การประยุกต์ใชท้ักษะผสมผสาน

ในการปฏิบัติงานกายภาพบ้าบัดชุมชนด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ 

     Fundamental theory of community physical 

therapy, basic epidemiological, evaluation and 

screening of disabled people, law of physical therapy, 

community health service and standards service 

control, community diagnosis by community 

participation, universal design, innovation of health 

promotion and patients care in community, community 

study tools, writing, presentation, execution and 

evaluation of the community service project, application 

blended skills in community physical therapy practice 

with humanized health care 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381471 กายภาพบ าบัดในชุมชน 2                        1(0-3-2) 

Physical Therapy in Community II 

     การปฏิบัติงานทางกายภาพบ้าบัดภาคสนามเพื่อส้า 

รวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และจัดล้าดับ ความส้าคัญของ

ปัญหาสุ ขภาพในชุ มชน  ประ ยุกต์ และปฏิ บั ติ ง าน

กายภาพบ้าบัดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน  รักษาและฟื้นฟู

สุขภาพของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ การจัดท้าโครงการ

เพื่อแก้ปัญหาและประเมินผลโครงการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน 

     Physical therapy field work for survey, analysis, 

diagnosis and ranking health problems in community, 

application and practicability of physical therapy 

techniques for health promotion, prevention, treatment, 

and rehabilitation in people in multiple communities, 

planning and evaluation of projects for solve the problem 

and respond to community needed 

381471 กายภาพบ าบัดในชุมชน 2                  1( 0- 3-

2) 

Physical Therapy in Community II  

     ปฏิบัติการส้ารวจปัญหาชุมชน การใช้เคร่ืองมือ

ส้ารวจชุมชน เวทีประชาคม น้าเสนอปัญหา การเขียน

โครงการ การด้าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 

การเย่ียมบ้าน การดูแลสุขภาพที่บ้าน และการสร้าง

นวัตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพการดูแลผูป้่วยในชุมชน  

      Practice in community problems exploration, using 

a community study tools, Civil Society Forum, problems 

presentation, project writing, implementation project, 

Project appraisal, home visit, home health care, and 

innovation of health promotion and patients care in 

community 

ปรับ

หน่วยกิต 

และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381480 

 

กายภาพบ าบัดในการกีฬา               2(1-2-3)  

Physical Therapy in Sports 

     บทบาทของนักกายภาพบ้าบัดทางการกีฬา ความรู้

พื้นฐานเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา กลไกการ

381480 

 

กายภาพบ าบัดในการกีฬา               2(1-2-3)  

Physical Therapy in Sports 

      บทบาทของนักกายภาพบ้าบัดทางการกีฬา ความรู้

พื้นฐานเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา การบาดเจ็บ

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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บาดเจ็บและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

การตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบ้าบัดในนักกีฬา 

เทคนิคการรักษาทั้งในข้างสนามและในคลินิก การฟื้นฟู

สมรรถภาพในนักกีฬา ตลอดจนการกีฬาส้าหรับคนพิการ 

     Roles of the physical therapist in sports field, basic 

knowledge of sports biomechanics, mechanisms of 

injuries and injury prevention, physical therapy 

assessment in athletes, treatment techniques in athletes 

on field and in sports clinic, rehabilitation in athletes 

including sports for the disabled 

จากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลข้างสนาม การตรวจ

ประเมินร่างกายทางกายภาพบ้าบัดในนักกีฬาและการ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การรักษาและการ

ฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ เคร่ืองดื่ม

โภชนาการส้าหรับนักกีฬา ยาและสารต้องห้ามในการ

กีฬา และกีฬาส้าหรับคนพิการ 

      Roles of the physical therapist in sports field, basic 

knowledge of sports biomechanics, mechanisms of 

injuries and injury prevention, physical therapy 

assessment in athletes, treatment  techniques in 

athletes on field and in sports clinic, nutrition, drug and 

doping, rehabilitation in athletes including sports for the 

disabled 

381481 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ                2(2-0-4) 

Physical Therapy in Special Conditions 

     การดูแลทางกายภาพบ้าบัดในผู้สูงอายุและสตรีในแต่

ละช่วงวัย ผู้ป่วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วย

เบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้้า

ร้อนลวก ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และในภาวะอื่น ๆ สาเหตุ 

พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ้อน

ต่าง ๆ ที่ตามมา 

     Physical therapy management in elderly and women 

across life span, immunology disorder, kidney disorder, 

diabetes mellitus, hypertension, burn, breast cancer, and 

other conditions, etiology, pathology, sign and 

symptoms, and following complication 

381481 

 

กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ                2(2-0-4) 

Physical Therapy in Special Conditions 

     การดูแลทางกายภาพบ้าบัดในผู้ที่เป็นโรคอ้วน กลุ่ม

อาการอ้วนลงพุง ผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยโรคไต 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่มี

ปัญหาระบบการทรงตัว ผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บซ้้าซาก

จากการท้างาน ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้้าร้อนลวก ผู้ป่วยจิต

เวช ผู้ที่สูบบุห ร่ี ผู้ป่วยมะเ ร็ง ผู้ป่วยมะเ ร็ง เต้านม 

เพศศึกษาและการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการ

แสดง และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ตามมา 

     Physical therapy management in obesity disorder, 

metabolic syndrome, hepatitis disorder, kidney 

disorder, hypertension, immunology disorder, 

vestibular system, repetitive strain injury, burn, 

psychiatry disorder, cigarette, cancer, breast cancer, 

sex education and palliative care etiology, pathology, 

sign and symptoms, and following complication 

 

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ  2(2-0-4) 

Administration and Professional Ethics 

     หลักการ ทฤษฎีของการบรหิารงานเบือ้งต้น การจัดตั้ง

และบริหารหน่วยงานกายภาพบ้าบัดในองค์กรต่างๆ ของ

ระบบสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การบรหิาร

จัดการคลินิกกายภาพบ้าบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

การพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึงการจัดการความรู้  

จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการท้างาน 

การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการประสานงาน

ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการประกอบ

โรคศิลปะ พระราชบัญญัติวชิาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานการบริการกายภาพบ้าบัด ค้าประกาศสิทธิของ

381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ  2(2-0-4) 

Administration and Professional Ethics 

      นโยบายทางด้านสาธารณสุข หลักการและทฤษฎี

ของการบริหารงานเบื้องต้น การจัดตั้งและบริหาร

หน่วยงานกายภาพบ้าบัดในองค์กรต่างๆ ของระบบ

สาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การบริหาร

จัดการคลินิกกายภาพบ้าบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

การพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึงการจัดการความรู้ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการท้างาน 

การสรา้งสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการประสานงาน

ระหว่างบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวชิาชีพและกฎหมาย

ปรับ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 
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ผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และนโยบายการประกันสุขภาพของ

ประเทศ 

     Principle and basic theories of setting up and 

administration of physical therapy unit in government, 

private section, ownership clinic leader quality 

improvement including knowledge management 

professional ethics, roles, scope of practice, interpersonal 

relationship and communication, cooperation, physical 

therapy license and related legal issues, the standard of 

physical therapy performance, declaration of patient’s 

rights, Thailand national health system and health 

insurance policy 

ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบริการกายภาพบ้าบัด ค้า

ประกาศสิทธิของผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และนโยบายการ

ประกันสุขภาพของประเทศ 

     Health policy, principle and basic theories of setting 

up and administration of physical therapy unit in 

government, private section, ownership clinic leader 

quality improvement including knowledge 

management professional ethics, roles, scope of 

practice, interpersonal relationship and communication, 

cooperation, physical therapy license and related legal 

issues, the standard of physical therapy performance, 

declaration of patient’s rights, Thailand national health 

system and health insurance policy 

  381483 

 

กายภาพบ าบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ  2(2-0-

4) 

Physical Therapy in Woman Health and 

Geriatrics 

     สุขภาพสตรตีลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง

การตั้งครรภ์ รูปแบบการคลอด การจัดการและดูแล

ระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะคลอดและหลังคลอด โรคทาง

นรีเวชเกี่ยวข้องกับการรักษาทางกายภาพบ้าบัด ทฤษฎี

ค วามชรา  การปัญหาสุ ขภาพและการทดส อบ

สมรรถภาพในผู้สูงอายุ การให้ค้าแนะน้าและการดูแล

ทางกายภาพบ้าบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีในสตรีวัย

ต่างๆ และผูสู้งอายุ 

     Woman health across life span, change during 

pregnancy, labor patterns, management and care 

during pregnancy, labor and post portum, 

gynecological disease that related to physical therapy 

treatment, the theory of aging, health problem  and 

physical performance testing in the elderly, instruction 

and physical therapy management for promoting good 

health in woman in all ages and geriatrics 

ปรับ

หน่วยกิต

และ

ค้าอธิบาย

รายวิชา 

2.2.2 วชิาเอกเลือก                                        3              หน่วยกิต 2.2.2 วิชาเอกเลือก                                       3             หน่วย

กิต 

381483 

 

กายภาพบ าบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ  3(2-2-5) 

Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics 

     สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง

การตั้งครรภ์ กลไกการคลอด ภาวะหลังคลอด อาการ

แทรกซ้อน การจัดการและดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ การ

คลอดและภาวะหลังคลอด โรคทางนรีเวชที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษาทางกายภาพบ้าบัด การให้ค้าแนะน้าและการ

ดูแลทางกายภาพบ้าบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีในสตรีวัย

ต่างๆ และผูสู้งอายุ 

  ย้ายกลุ่ม

วิชา 
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     Woman health across life span, changes during 

pregnancy, mechanism of labor, post portum, 

complications, management and care during pregnancy, 

labor and post portum, gynecological disease that related 

to physical therapy treatment, instruction and physical 

therapy management for promoting good health in 

woman in all ages and geriatrics 

381484 

 

กายภาพบ าบัดกับความงาม                3(2-2-5) 

Aesthetic Physical Therapy 

     กายภาพบ้าบัดเพื่อความงาม การดูแลความงามแบบ

องค์รวม การใช้เคร่ืองมือเพื่อสุขภาพผิวขั้นพื้นฐาน การ

ออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี การพัฒนา

บุคลิกภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ แนวคิดการดูแล

สุขภาพและความงามแบบไทย 

     Aesthetic physical therapy, holistic beauty, basic 

equipment for healthy skin, exercise for health and 

shape-up, personality development, skin care products, 

Thai traditional concept for health and beauty 

381484 

 

กายภาพบ าบัดกับความงาม                3(2-2-5) 

Aesthetic Physical Therapy 

     กายภาพบ้าบัดเพื่อความงาม การดูแลความงาม

แบบองค์รวม การใช้เคร่ืองมือเพื่อสุขภาพผิวขั้นพื้นฐาน 

การออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี การพัฒนา

บุคลิกภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ แนวคิดการดูแล

สุขภาพและความงามแบบไทย 

     Aesthetic physical therapy, holistic beauty, basic 

equipment for healthy skin, exercise for health and 

shape-up, personality development, skin care 

products, Thai traditional concept for health and beauty 

คงเดิม 

381472 กายภาพบ าบัดชุมชนประยุกต์    3(2-2-5) 

Applied Community Physical Therapy 

     ประชาสังคม และองค์ประกอบของประชาสังคม 

ชุมชนศึกษา แนวคิด และกระบวนการชุมชนย่ังยืน การ

วิเคราะห์ และท้างานแบบมีส่วนรว่มกับชุมชน การส่งเสรมิ

ความร่วมมือ และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

บทบาทวิทยากรกระบวนการ แนวคิด และการประยุกต์ใช้

ความรู้ทางกายภาพบ้าบัดในการวิเคราะห์ปัญหา และ

ความต้องการของชุมชน หลักการวางแผน การด้าเนินงาน 

การติดตาม และประเมินผลโครงการสุขภาพที่มีชุมชนเป็น

ส่วนร่วม 

     Civil society and its composition, community study, 

concept and process of sustainable community, 

participatory rural appraisal, active participation for 

development, developing of net-working, roles of civil 

innovators, concept and application of physical therapy 

knowledge for analyzed problems and needs of the 

community, principle of health program planning, 

implementation, monitoring and evaluation health project 

with community participating 

381472  ปิด

รายวิชา 

  381485 

 

กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยเบาหวาน    3(2-2-

5) 

Physical Therapy in Diabetes Mellitus 

     สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัย สรีรวิทยา 

การรักษาทางการแพทย ์การรักษาทางเลือก โภชนาการ 

กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ของเท้า พยาธิ

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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สรรีวิทยาของปัญหาเท้า การตรวจประเมินเท้า เล็บ หนงั

แข็ง แผล อุปกรณ์ท้าแผล รองเท้า กายอุปกรณ์ การให้

ความรู้และการออกก้าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 

     Cause, sign, symptom, diagnosis, physiology, 

medical treatment, alternative medicine, neutrition, 

anatomy and biomechanic of foot, pathophysiology 

problem of foot, evaluation of foot ,nail, callous, wond, 

wound dressing materails, footwear, orthosis, 

education and exercise in diabetes millitus patients 

 



131 
 

ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

* ให้นิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอ้ม 3(2-2-5) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

001172 การจัดการการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5) - - - 

242101 หลักเคม ี 4(3-3-8) - - - 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) - - - 

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 

   243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

   244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

   365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6)    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่* 3(3-0-6)    

003136 พะเยาศกึษา* 3(3-0-6)    

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3)    

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6)    

247111 ชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 247111 ชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 

00xxxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x)    

   004101 ศิลปะในการด้าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

   363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(3-2-6) 

   381110 บทน้าวิชาชีพกายภาพบา้บัด 1(1-0-2) 

   381210 การประเมินความแขง็แรง

กล้ามเนือ้และช่วงการเคลื่อนไหว

ของข้อต่อ 

3(2-3-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 



132 
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

363202 กายวิภาคศาสตร์ 1 3(2-3-6)    

363203 กายวิภาคศาสตร์ 2 3(2-3-6)    

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6)    

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

381200 พยาธิวทิยาและจุลชีววทิยาพื้นฐาน 2(2-0-4)    

381210 การประเมินก้าลงักล้ามเนือ้และ

ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 

2(1-3-4)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)    

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

   002202 การด้าเนินชีวติในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

   363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ 4(3-3-8) 

   381212 สมรรถภาพทางกายและการนวด

เพื่อการบ้าบัด 

2(1-3-4) 

   382271 เวชศาสตรช์ันสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

381201 เวชศาสตรช์ันสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2)    

381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของ

มนุษย ์

3(2-2-5) 381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของ

มนุษย ์

2(1-2-3) 

381212 การสรา้งเสรมิสมรรถนะแบบองค์

รวม 

2(1-3-4)    

381220 การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 1 2(1-3-4) 381220 การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 1 2(1-3-4) 

381230 การบ้าบัดด้วยความร้อนและความ

เย็น 

2(1-3-4) 381230 การบ้าบัดด้วยความร้อนและความ

เย็น 

2(1-3-4) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)    

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

   002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

   341334  เภสัชวิทยาเบือ้งต้น  3(3-0-6) 

   381313 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย 2(1-3-4) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

381313 การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์ 2(1-2-3)    

381321 การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 2 2(1-3-4) 381321 การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 

2 

2(1-3-4) 

381331 การรักษาด้วยไฟฟา้ 2(1-2-3) 381331 การรักษาด้วยไฟฟา้ 2(1-3-4) 

381340 การบ้าบัดด้วยการจัด ดัด ดงึ 2(1-3-4) 381340 การบ้าบัดด้วยการจัด ดัด ดงึ 2(1-3-4) 

381341 กายภาพบ้าบัดในระบบโครงร่าง

และกล้ามเนือ้ 1 

3(2-2-5) 381341 กายภาพบ้าบัดในระบบโครงร่าง

และกล้ามเนือ้ 1 

3(2-2-5) 

381342 กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5) 381342 กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5) 

381343 กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน

หายใจและไหลเวียนโลหิต 1 

3(2-2-5) 381343 กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน

หายใจและไหลเวียนโลหิต 1 

3(2-2-5) 

381344 กายภาพบ้าบัดในเดก็ 1 2(1-3-4) 381344 กายภาพบ้าบัดในเดก็ 1 3(2-2-5) 

   381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ้าบัด 1 1(0-4-2) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 22 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

381301 สรรีวิทยาการออกก้าลังกายส้าหรับ

กายภาพบ้าบัด 

2(2-0-4) 381301 สรรีวิทยาการออกก้าลังกาย

ส้าหรับกายภาพบ้าบดั 

2(2-0-4) 

381345 กายภาพบ้าบัดในระบบโครงร่าง

และกล้ามเนือ้ 2 

3(2-2-5) 381345 กายภาพบ้าบัดในระบบโครงร่าง

และกล้ามเนือ้ 2 

3(2-2-5) 

381346 กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5) 381346 กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5) 

381347 กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน

หายใจและไหลเวียนโลหิต 2 

3(2-2-5) 381347 กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน

หายใจและไหลเวียนโลหิต 2 

3(2-2-5) 

381348 กายภาพบ้าบัดในเดก็ 2 2(1-2-3) 381348 กายภาพบ้าบัดในเดก็ 2 2(1-3-4) 

381350 การปฏิบัติงานทางกายภาพบ้าบัด 2(0-4-2) 381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ้าบัด 2 2(0-6-3) 

381370 กายภาพบ้าบัดในชุมชน 1 2(1-2-3) 381370 กายภาพบ้าบัดในชุมชน 1 2(1-3-4) 

   381360 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน 

381351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินกิ 1 

Clinical Practice I 

5 หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า 

360 ชั่วโมง) 

381352 การปฏิบัติทาง

กายภาพบ้าบัด 3 

Practice in Physical Therapy 

III 

3(0-35-18) 

ฝึกงานไม่

น้อยกว่า 

350 ชั่วโมง 

 

      

 รวม 5 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

381461 สัมมนา 1(0-3-2) 381461 สัมมนาทางกายภาพบ้าบัด 1(0-3-2) 

381460 ภาคนิพนธ ์ 2(1-3-4) 381462 ภาคนิพนธ์  1(0-3-2) 

381471 กายภาพบ้าบัดในชุมชน 2 1(0-3-2) 381471 กายภาพบ้าบัดในชุมชน 2 1(0-3-2) 

381480 กายภาพบ้าบัดในการกีฬา 2(1-2-3) 381480 กายภาพบ้าบัดในการกีฬา 2(1-2-3) 

381481 กายภาพบ้าบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) 381481 กายภาพบ้าบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) 

381482 การบรหิารและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2(2-0-4) 381482 การบรหิารและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4) 

   381483 กายภาพบ้าบัดในสุขภาพสตรีและ

ผู้สูงอายุ 

2(2-0-4) 

3814xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 3814xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx  วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x)    

      

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

381452 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินกิ 2 

Clinical Practice II 

6 หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า 

648 ชั่วโมง) 

381453 การฝึกปฏิบัติทาง

กายภาพบ้าบัด 4 

Practice in Physical Therapy 

IV 

5(0-35-18) 

ฝึกงานไม่

น้อยกว่า 

560 

ชั่วโมง 

 

      

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 5 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

1 นางสาวพัชรียา อัมพุธ 15601001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออก

ก้าลังกาย 

กายภาพบ้าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 

2 นายพุทธิพงษ์ พลค้าฮัก 34403008xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

กายภาพบ้าบัด 

กายภาพบ้าบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

360 360 360 360 

3 นายวรีะศักดิ์ ต๊ะปัญญา 15703000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออก

ก้าลังกาย 

กายภาพบ้าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

350 350 350 350 

4 นางสาวศิรินทิพย์ ค้าฟ ู 15099002xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออก

ก้าลังกาย 

กายภาพบ้าบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

340 350 340 350 

5 นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ 14502001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

สรรีวิทยาทางการแพทย์ 

กายภาพบ้าบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

330 340 340 350 
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ภาคผนวก ช 

 

หนังสือให้ความเห็นชอบหลักสูตร จากสภากายภาพบ าบัด 
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