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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิากายภาพบําบัด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ช ื!อสถาบนัอุดมศกึษา   มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะกายภาพบําบดั 
 

  หมวดท ี!  ๑. ข้อมูลท ั!วไป 
 

๑. ชื!อหลักสูตร 
ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั 
ภาษาองักฤษ   Bachelor of Science Program in Physical Therapy 

 
๒. ชื!อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื5อเต็ม (ไทย) :   วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบําบดั) 
ชื5อยอ่ (ไทย) :   วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
ชื5อเต็ม (องักฤษ) :  Bachelor of Science (Physical Therapy) 
ชื5อยอ่ (องักฤษ) :               B.Sc. (Physical Therapy) 

 
๓. วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

๔. จาํนวนหน่วยกิตท ี!เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    
 ๑๔๖  หน่วยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑  รูปแบบ 

   เป็นหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี (๔ ปี)  
 
 ๕.๒  ภาษาท ี!ใช้ 

 การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตําราเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
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 ๕.๓  การรับเข้าศึกษา 
   - รับนกัศึกษาไทยหรือนกัศกึษาต่างประเทศที5สามารถพดู ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี 

 - เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระบบรับตรง และระเบยีบการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษา 

 ๕.๔   ความร่วมมือกบัสถาบนัอื!น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที5จัดการเรียนการสอนโดยตรง โดยได้รับความร่วมมือ 
ทางวิชาการจากสภาวิชาชีพกายภาพบําบดั สมาคมกายภาพบําบดัแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
กายภาพบาํบดัทั Pงภาคเอกชนและภาครัฐในระดบัภมิูภาคและส่วนกลาง รวมทั Pงสถาบนัภายนอกประเทศ 

 ๕.๕   การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศกึษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

 
๖. สถานภาพของหลักสตูรและการพจิารณาอนุมัต ิ/เห ็นชอบหลักสูตร 

๖.๑ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับปรุงจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
กายภาพบาํบดั พ.ศ. ๒๕๕๕  เริ5มเปิดสอนตั Pงแต่ภาคการศกึษาที5 ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๖.๒  คณะกรรมการประจําคณะกายภาพบาํบดั เห็นชอบหลกัสตูรในการประชุม 
ครั Pงที5 ๑๒ /๒๕๕๗ วนัที5 ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ๖.๓  คณะกรรมการพจิารณากลั5นกรองหลกัสตูร พิจารณารับรองหลกัสูตรในการประชุม  
ครั Pงที5 ๑/๒๕๕๘ วนัที5 ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๖.๔ ที5ประชุมคณบด ีมหาวิทยาลยัมหิดล พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลกัสตูรในการประชุม  
ครั Pงที5 ๕/๒๕๕๘ วนัที5 ๑๑ เดอืน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ๖.๕  ที5ประชุมสภามหาวิทยาลยัมหดิล อนมุตัิหลกัสตูรในการประชมุ 
ครั Pงที5 ๔๙๔ วนัที5 ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท ี!มคี ุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรที5มีคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และสภาวิชาชีพกายภาพบาํบดั เมื5อผ่านการประเมินเพื5อ
รับรองหลกัสตูรจากสภากายภาพบําบดั 
 

๘. อาชีพท ี!สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศกึษา 
นักกายภาพบําบัดในสถานประกอบการด้านสุขภาพ ชุมชน สถานที5อื5 นๆ ที5 มีการบริการด้าน

กายภาพบําบดั และงานอื5นๆ ที5เกี5ยวข้องกบังานกายภาพบําบดั การประกอบวิชาชีพอิสระ ผู้ประกอบการคลินิก
กายภาพบาํบดั 
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๓ 
 

๙. ชื!อ นามสกุล เลขประจาํตัวบตัรประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ เลขบัตรประจาํตวัประชาชน 
ชื!อ – นามสุกล 

ตาํแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศกึษา 

๑ ๓-๑๐๑๕-๐๑๑๔x-xx-x 
นางสาวสภุาวดี  เลิศวรรณเอก  

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๑ 

๒ ๓-๑๐๐๕-๐๑๘๑x-xx-x 
นางสาวมณัฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physical Therapy)  
Texas Woman’s University, USA: ๒๕๔๖ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๘ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๔ 

๓ ๓-๑๐๑๕-๐๑๕๓x-xx-x 
นางสาวอมัพร  นนัทาภรณ์ศกัดิf 

 

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกําลงักาย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๔ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๕ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๑ 

๔ ๓-๑๐๑๗-๐๑๓๐x-xx-x 
นางสาวจตุพร  สุทธิวงษ์ 
 

อาจารย์ ปร.ด. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๔ 

๕ ๓-๑๐๑๘-๐๐๑๕x-xx-x 
นางเวทสิน ี แก้วขนัตี 

อาจารย์ ปร.ด. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๔ 
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๑๐. สถานท ี!จดัการเรียนการสอน  
- คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัมหิดล  ๙๙๙ ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ ตําบลศาลายา  

    อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
- คณะ หรือสถาบนัอื5นๆ ในมหาวิทยาลยัมหดิล 
- หน่วยงานกายภาพบาํบดัของสถานพยาบาลส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค และองค์กรระดบัท้องถิ5น 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที!จาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
  การเปลี5ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ จากโครงสร้างประชากรที5มีแนวโน้มการเพิ5มประชากรวัย
กลางคน และผู้สูงอายุ รวมทั Pงการเพิ5มประชากรในเขตชุมชนเมือง แรงงานภาคอตุสาหกรรม แรงงานภาค
เกษตรกรรม ร่วมกับการเปลี5ยนแปลงด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบบการให้บริการด้านสุขภาพ 
พฤติกรรมการบริโภคและการใช้บริการสุขภาพที5เปลี5ยนแปลงไปตามนโยบายระดับชาติ จึงนํามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเพื5อผลิตบณัฑิตที5มีคุณลกัษณะที5พึงประสงค์ รวมทั Pงเนื Pอหารายวิชา
ต่างๆ ด้านกายภาพบําบดัให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 
๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที5 จําเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

ได้คํานงึถงึการเปลี5ยนแปลงด้านสงัคม ซึ5งปัจจุบนัประเทศไทยกําลงัเข้าสู่สงัคมผู้สูงอาย ุวิชาชีพกายภาพ 
บําบดัเป็นวิชาชีพขาดแคลน การผลิตนกักายภาพบําบดัจึงเป็นเรื5องเร่งด่วนของสงัคมไทย รวมถึงสภาพ
สงัคมที5เพิ5มการผลิตจากภาคอตุสาหกรรมและบริการมากขึ Pนทําให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี5ยนแปลงไป
อย่างมาก อีกทั Pงปัญหาสิ5งแวดล้อมและภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ปัจจัยเหล่านี Pล้วนส่งผลต่อการเกิดปัญหา
สขุภาพใหม่ในประเทศไทย 

นอกจากนั Pนสภาพสังคมไทยที5อยู่ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที5เข้าถึงง่ายและสะดวก ทั Pงที5มี
ประโยชน์และเป็นโทษทําให้คนในสงัคมต้องมีวิจารณญาณรู้จกัเลือกและศึกษาข้อมลูมากขึ Pน ตลอดจน
การพฒันาของศาสตร์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว นกักายภาพบําบดัในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจึง
ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณและเทา่ทนัการเปลี5ยนแปลงของสงัคมด้วย 

 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเก ี!ยวข้องกับพนัธกิจ 
     ของสถาบนั 
 ๑๒.๑  การพฒันาหลักสูตรและความเกี!ยวข้องกับพ ันธกิจของสถาบนั 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทําให้ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที5มีศกัยภาพ  เพิ5มองค์
ความรู้ให้สอดคล้องกบัปัญหาสขุภาพและโครงสร้างประชากรที5เปลี5ยนไป โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค และเนื5องจากองค์ความรู้และศาสตร์ที5เกี5ยวข้องทางกายภาพบําบดัมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว หลกัสตูรจึงเน้นความสามารถในการค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต รวมทั Pงปลูกฝังการ
รู้จักตนเอง การมุ่งผลเพื5อผู้อื5น การเปิดใจรับความคิดเห็นที5แตกต่าง การใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจ
ทั Pงการประกอบวิชาชีพและการดํารงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้ได้
บณัฑิตที5มีอตัลกัษณ์ “เป็นคนดี มีปัญญา นําพาสขุ” 
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๑๓.๑  รายวิชาในหลักสูตรท ี!สอนโดยคณะอื!น 
  รายวิชาในหลกัสูตรที5เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๘ รายวิชา รวม ๑๙  หน่วยกิต 

ได้แก่ 
 

   จ ํานวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี -ปฏบิ ัต ิ-ค้นคว้า) 
  วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทั5วไป ๓ (๓ -๐ -๖) 
  SCBC 206  General Biochemistry 3 (3-0-6) 
 วทชว ๑๑๔   ชีววิทยาขั Pนพื Pนฐาน  ๒ (๒ -๐ -๔) 
 SCBI  114  Basic Biology 2 (2-0-4) 
  วทคม  ๑๑๒ เคมีทั5วไป ๓ (๓ -๐ -๖)  
  SCCH  112  General Chemistry 3 (3-0-6)  

  วทคม  ๑๒๑ เคมีอินทรีย์พื Pนฐาน ๓ (๓ -๐ -๖)  
  SCCH  121  Basic Organic Chemistry 3 (3-0-6) 
  วทคม ๑๑๙ ปฏิบตัิการเคมี ๑ (๐ -๓ -๑) 
  SCCH  119  Chemistry Laboratory       1 (0-3-1) 
  วทคณ ๑๑๑ แคลคลูสั ๒ (๒ -๐ -๔) 
  SCMA  111  Calculus 2 (2-0-4) 
 วทคณ  ๑๘๒  สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ๒  (๒ -๐ -๔) 
 SCMA  182  Statistics for Health Science 2 (2-0-4) 
 วทฟส  ๑๕๙   ฟิสิกส์เบื Pองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ        ๓ (๓ -๐ -๖) 
 SCPY  159  Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) 
 

  รายวิชาในหลกัสูตรที5เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
 และคณะอื5นๆ จํานวน ๑๐ รายวิชา รวม ๒๗ หน่วยกิต ได้แก่ 

   จาํนวนหน่วยกิต  (ทฤษฎ ี-ปฏบิ ัต ิ-ค้นคว้า) 
 มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั5วไปเพื5อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑ -๒ -๓) 
 MUGE  101 General Education for Human Development 2 (1-2-3) 
 มมศท  ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื5อการพฒันามนษุย์ ๓ (๒  - ๒ -๕) 
 MUGE 102  Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)  
 มมศท  ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื5อการพฒันามนุษย์ ๒ (๑  - ๒ -๓) 
 MUGE  103  Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 

สมสค  ๑๔๐ จิตวิทยาทั5วไป ๒ (๒ -๐ -๔) 
  SHSS  140  General of Psychology 2 (2-0-4)  
 ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื5อการสื5อสาร   ๓ (๒ -๒ -๕) 
 LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5) 
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 ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษ  ระดบั ๑ ๓ (๒ -๒ -๕)* 
 LAEN 103  English Level 1       3 (2-2-5) 
 ศศภอ ๑๐๔   ภาษาองักฤษ  ระดบั ๒ ๓ (๒ -๒ -๕)* 
 LAEN  104 English Level 2 3 (2-2-5) 
 ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาองักฤษ  ระดบั ๓ ๓ (๒ -๒ -๕)* 
 LAEN  105 English Level 3 3 (2-2-5) 
 ศศภอ  ๑๐๖  ภาษาองักฤษ  ระดบั ๔ ๓ (๒ -๒ -๕)* 
 LAEN  106 English Level 4  3 (2-2-5) 
 ศศภอ ๒๖๖ ภาษาองักฤษเพื5อวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
 LAEN 266 English for Health Science 3 (3-0-6) 
 

  *วิชากลุ่มภาษา  วิชาภาษาอ ังกฤษ จาํนวน ๒  รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต  จ ัดกลุ่มการเรียน 
การสอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป็นรายวิชาภาษาอ ังกฤษระดับ ๑-๔ 

 
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรท ี!น ักศึกษา/น ักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื!นต้องมาเรียน  

 ไม่มี 
๑๓.๓  การบริหารจดัการ 
             ๑๓.๓.๑ แต่งตั Pงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขากายภาพบําบดั ควบคุมการ
ดําเนินการเกี5ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื5อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญตรี พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบั
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัที5 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบงัคบัสภากายภาพบาํบดัว่าด้วยการรับรองปริญญา
ในวิชาชีพกายภาพบําบดั พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๓.๓.๒ มอบหมายผู้ รับผิดชอบรายวิชาสาขากายภาพบาํบดัทกุวิชา เพื5อทําหน้าที5ประสานงานกบัฝ่าย
การศกึษาคณะฯ คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร อาจารย์ผู้สอน และนกัศึกษา พิจารณาเนื Pอหารายวิชา การจดัการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ 

๑๓.๓.๓ ประธานหลักสูตรเข้าร่วมประชุมกับคณะอื5นในสถาบันที5เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เพื5อแลกเปลี5ยนความคิดเห็น ค้นหาปัญหาการจัดการเรียนการสอน และ 
หาแนวทางแก้ไขร่วมกนั 
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๗ 
 

หมวดที! ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑. ปรัชญา 
  ผลิตบณัฑิตที5มีคุณภาพ มุ่งผลเพื5อผู้ อื5น มีคณุธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบําบัดรักษาโรค และการฟืPนฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ ใช้บริการและ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ทนัความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีที5พฒันาตลอดเวลา 
๑.๒. วัตถุประสงค์ 
  ผลิตบณัฑิตที5มีคุณสมบตัิ ดงัต่อไปนี P 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทกัษะทางวิชาชีพอย่างเป็นองค์
รวมโดยใช้กระบวนการคิด ตดัสินใจทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. มุ่งมั5น ตั Pงใจ รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม เป็นทั Pงผู้นํา ผู้ตาม และสามารถทํางานร่วมกบัผู้อื5น 
๓. ศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔. สื5อสารด้วยการพดู การอา่น การเขียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมทั Pงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
๕. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพและให้เกียรตผิู้อื5น 
๖. ใฝ่รู้และพฒันาตนเอง ทั Pงด้านวิชาชีพและสงัคม ให้สอดคล้องกบัการเปลี5ยนแปลงของโลก 
๗. สามารถเลือกแนวทางในการประกอบวิชาชีพ โดยสอดคล้องกบัความต้องการของตนเอง

และมุ่งผลเพื5อสงัคม 
๘. สามารถบรูณาการความรู้ทางกายภาพบําบดักบัศาสตร์อื5นๆ แบบสหสาขาวิชาชีพ 
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๘ 
 

๒. แผนพ ัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะดําเนนิการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา ๔ ปี 
  
 ๒.๑. การจดัการหลักสตูร 

แผนการพฒันา/เปลี!ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ดัชนีช ี Lวัด 
. ๑. แผนการพฒันาการเรียนการสอน

เน้นให้นกัศึกษามีส่วนร่วม และศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 อบรมเพื5อเพิ5มพนูทกัษะอาจารย์ใน 
การสอนโดยเน้นให้นกัศึกษามีส่วน 
ร่วม (Active learning) เช่น การเรียนรู้ 
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based  
learning), การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น 
ฐาน (Community based learning),  
จัดห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped  
classroom)  ฯลฯ 
 

 ประชมุอาจารย์เพื5อเพิ5มจํานวน 
รายวิชาที5เน้นให้นกัศึกษามีส่วนร่วม 
 

 จดัทําบทเรียนทางอิเล็คทรอนิค 
พร้อมแบบทดสอบเพื5อประเมินความรู้ 
ความเข้าใจ 

• จํานวนกิจกรรมที5จดัอบรมให้
อาจารย์มีทกัษะในการสอนโดยเน้นให้
นกัศกึษามีส่วนร่วม (Active learning)  

• ผลการประเมินผู้ เรียนทางด้าน 
พหุปัญญาและทกัษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที5 �� 

• ผลการประเมินจากแบบทดสอบ
ตามวิธีการสอนแบบต่างๆ 
 

• จํานวนรายวิชา/แผนการสอนที5เน้น
ให้นกัศกึษามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ 
 

• จํานวนหวัข้อ/บทเรียนที5จดัการ
เรียนทางอเิลค็ทรอนิคพร้อม
แบบทดสอบ 
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๙ 
 

 

แผนการพฒันา/เปลี!ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ดัชนีช ี Lวัด 
๒. แผนการพฒันาการเรียนการสอน 
ด้านการส่งเสริมสขุภาพ และการ
ปอ้งกนัโรคเชิงรุก  
 

• อบรมอาจารย์เพื5อเพิ5มพนูทกัษะการ 
สอนและการวิจัยด้านส่งเสริมสขุภาพ
และป้องกนัโรคเชิงรุก 

 

 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ มี 
แผนส่งเสริมให้อาจารย์และนกัศกึษา
ร่วมกนัทําโครงการและบริการวิชาการ
ในชุมชนด้านการสง่เสริมสขุภาพและ
การปอ้งกนัโรคเชิงรุก 

 

• ประชมุอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา 
และประชุมอาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูร
เพื5อเพิ5มหัวข้อการเรียนการสอน
เกี5ยวกบัการส่งเสริมสขุภาพและการ
ปอ้งกนัโรคเชิงรุก 

• ประชมุร่วมกนัระหว่างอาจารย์และ 
นกักายภาพบาํบดัในการจัดกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ
ปอ้งกนัโรคเชิงรุก เช่น การออกตรวจ
และให้คําปรึกษาในคลินกิเบาหวาน
และคลินิกโรคอ้วน 

 

• จํานวนกิจกรรมที5จดัอบรมให้ 
อาจารย์มีทกัษะในการสอนและการ
วิจยัด้านสง่เสริมสขุภาพและป้องกนั
โรคเชิงรุก 

• จํานวนงานวิจัย/โครงการ ด้านการ 
ส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกนัโรค 
เชิงรุก 

• จํานวนรายวิชาที5ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการจดัการเรียนการสอน 
 

• จํานวนหวัข้อการเรียนการสอน 
เกี5ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพและการ
ปอ้งกนัโรคเชิงรุก 
 
 

• จํานวนกิจกรรมเสริมหลกัสูตรด้าน 
การส่งเสริมสขุภาพและการป้องกนัโรค 
เชิงรุก 

• ความพงึพอใจของบคุลากรในชุมชน 
และประชาชนที5เกี5ยวข้องกบัการบริการ 
ชุมชน 
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๑๐ 
 

แผนการพฒันา/เปลี!ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ดัชนีช ี Lวัด 
๓.แผนการพฒันาทกัษะการสอน/การ 
เป็นครูที5ดี 
 
 

 พฒันาทกัษะการสอน การเป็นครู 
ที5ดี และมีการประเมินการสอนของ
อาจารย์เพื5อให้นกัศกึษาบรรลุผลการ
เรียนรู้ ทั Pง ๖ ด้าน ได้แก่ คณุธรรม
จริยธรรม ความรู้ ปัญญา
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ การวิเคราะห์และการ
สื5อสาร การปฏิบตัิทางวิชาชีพ 

• จํานวนโครงการ/กิจกรรมที5พฒันา 
ทกัษะการสอนและการเป็นครูที5ดี 
 
 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนตาม 
ผลการเรียนรู้ ทั Pง ๖ ด้าน โดย 
อาจารย์พี5เลี Pยงและนกัศึกษา 
 

๔. แผนการพฒันาการจดัการเรียน
การสอน 
 
 

• สมัมนาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา 
และผู้สอน เพื5อพจิารณาผลการ
ประเมินการเรียนการสอนและประเมิน
รายวิชา 
• อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวิชาและ 
อาจารย์ผู้สอนร่วมกนัทวนสอบ
ผลสมัฤทธิfของนกัศกึษา 
• ประชมุอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา 
และอาจารย์ผู้สอนเพื5อร่วมกําหนด
แนวทางในการจดัการเรียนการสอน 

 จํานวนรายวิชาที5ได้รับการ 
พฒันาการเรียนการสอน 
• รายงานผลการดําเนินการของ 
รายวิชาตามแบบ มคอ.�-� 
 
 
 

 
หมวดที!  ๓ ระบบการจัดการศกึษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑. ระบบ 

 การจดัการศกึษาให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนปุริญญาและ 
  ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒  
   ๑.๑.๑ การศกึษาแบบหนว่ยกิตทวิภาค 
   ๑.๑.๒ การคดิจํานวนหน่วยกิต 
     - การบรรยาย หรือ การศกึษาที5เทียบเท่า ให้คดิ ๑ ชั5วโมง ต่อสปัดาห์ตลอดภาค 
 การศกึษาปกติหรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั5วโมง เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 
     - การปฏิบตัิการ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาที5เทียบเทา่ ให้คดิ ๒ -๓ ชั5วโมง 
 ต่อสปัดาห์ตลอดภาคการศกึษา หรือ ๓๐ -๔๕ ชั5วโมงต่อภาคการศกึษาเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 
     - การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) ให้คดิ ๓ -๖ ชั5วโมงต่อ 
 สปัดาห์ตลอดภาคการศกึษาปกติ หรือ ๔๕ -๙๐ ชั5วโมงตอ่ภาคการศกึษาเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 
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๑๑ 
 

 ๑.๒. การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
 มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สําหรับนกัศกึษาชั Pนปีที5  ๓ 

๑.๓. การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 

 
๒. การดาํเนินการหลักสตูร  
 ๒.๑. วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

(๑) ระยะเวลาการศกึษา 
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปีการศึกษาและอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา เป็นไปตาม

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหดิล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒  
(๒) การลงทะเบยีนเรียน  
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื5อง การขึ Pนทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและการ

ลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรปกติ (ไทย) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกนัภยั (หลกัสูตร
นานาชาติ) หลกัสตูรกายอปุกรณ์ศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) และหลกัสตูรต่อเนื5อง   

 (๓) การวดัผลและการสําเร็จการศกึษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๕๒  
 

๒.๒. คุณสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา 
 (๑) ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเน้นสายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 (๒) การคดัเลือกผู้ เข้าศึกษา 

• นกัเรียนที5เข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

• นกัเรียนที5เข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของมหาวิทยาลยัมหดิล  
 โดยคณาจารย์ประจําหลักสูตรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ รวมทั Pง

พิจารณาจากผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของ
สํานกังานคณะกรรรมการการอดุมศกึษา และระบบมหดิลรับตรง 

 

 ๒.๓. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
• ปัญหาการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษามาเป็นระดบัอดุมศึกษา 

• ปัญหาการปรับตวักบัสภาพแวดล้อมและเพื5อนใหม่ 
 

 ๒.๔. กลยุทธ์ในการดําเน ินการเพ ื!อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
• จดัอาจารย์ที5ปรึกษา ติดตามดแูลนกัศกึษาเฉพาะราย 

• คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกจิกรรมพิเศษ กํากบัดแูล 
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๑๒ 
 

 ๒.๕. แผนการรับน ักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

จาํนวนนักศึกษา 
จาํนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ชั Pนปีที5 ๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ชั Pนปีที5 ๒ - ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ชั Pนปีที5 ๓ - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ชั Pนปีที5 ๔ - - - ๘๐ ๘๐ 

รวม ๘๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - ๘๐ 

 
๒.๖. งบประมาณตามแผน 

  งบประมาณ รายรับประจําปี   ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
รายจ่ายประจําปี   ๒๕๕๙ 

 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบดั คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล 
  ๒.๖.๑. งบประมาณรายรับ 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
1 .งบประมาณแผ่นดิน 
    - งบดําเนินการ 
N. งบประมาณเงินรายได้  
   - ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะ
นกัศกึษาใหม่ (๗๕๐ บาทต่อคน) 
   - ค่าธรรมเนียมประจําภาค                       
(๓,๕๐๐ บาทต่อภาคการศกึษา) 
   - ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสตูร          
(๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศกึษา) 
   - ค่าหน่วยกิตรายวิชาบรรยาย               
(๒๐๐ บาทต่อหนึ5งหน่วยกิต) 
   - ค่าหน่วยกิตรายวิชาปฏิบตั/ิ
ปฏิบตัิงานทางคลินิก                   
(๔๐๐ บาทต่อหนึ5งหน่วยกิต) 

 
- 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๒,๒๔๐,๐๐๐ 
 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๘๑๖,๐๐๐ 
 

๑,๕๖๘,๐๐๐ 
 

 
- 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๒,๒๔๐,๐๐๐ 
 
๓,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๗๓๖,๐๐๐ 

 
๑,๕๓๖,๐๐๐ 

 

 
- 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๒,๒๔๐,๐๐๐ 
 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๗๕๒,๐๐๐ 
 

๑,๖๓๒,๐๐๐ 
 

 
- 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๒,๒๔๐,๐๐๐ 

 
๓,๒๐๐,๐๐๐ 

 
๗๕๒,๐๐๐ 

 
๑,๖๙๖,๐๐๐ 

 

รวมท ั Lงสิ Lน (บาท/ปี ) ๗,๘๘๔,๐๐๐ ๗,๗๗๒,๐๐๐ ๗,๘๘๔,๐๐๐ ๗,๙๔๘,๐๐๐ 

หมายเหตุ: ประมาณการรายรับจากค่าหน่วยกิตนี Pยงัไม่ได้จดัสรรระหว่างมหาวิทยาลยัมหิดล (๔๐%) และ
คณะกายภาพบําบดั (๖๐%) ตวัเลขในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ประมาณการจากจํานวนนกัศกึษาทกุชั Pนปีละ
ประมาณ ๘๐ คน 

หมายเหตุ อตัราค่าธรรมเนียมการศกึษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล  เรื5อง อตัรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรปกติ (ไทย) และหลกัสตูรต่อเนื5องระดบัปริญญาตรี 
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๑๓ 
 

๒.๖.๒ ประมาณการรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
O. งบบุคลากร (บาท/ปี)     
- เงินเดอืนอาจารย์ ๑๓,๖๒๑,๒๗๑ ๑๔,๙๘๓,๓๙๘ ๑๖,๔๘๑,๗๓๘ ๑๘,๑๒๙,๙๑๒ 
- เงินเดอืนบุคลากร ๕,๙๒๕,๖๑๔ ๖,๘๑๔,๔๕๖ ๗,๘๓๖,๖๒๕ ๙,๐๑๒,๑๑๘ 
N. งบดําเนินการ (บาท/ปี)      
- ค่าจ้างสอนรายวิชา/ค่าตอบแทน 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวสัดุการศกึษา 

๙๘๕,๕๓๑ 

๑,๙๖๔,๑๐๕ 

๕,๒๑๓,๐๔๖   

๑,๓๓๑,๙๙๕    

๑,๐๘๔,๐๘๔ 

๒,๑๖๐,๕๑๕ 

๕,๗๓๔,๓๕๑   

๑,๔๖๕,๑๙๔    

๑,๑๙๒,๔๙๓ 

๒,๓๗๖,๕๖๗ 

๖,๓๐๗,๗๘๖ 
๑,๖๑๑,๗๑๓     

๑,๓๑๑,๗๔๒           

๒,๖๑๔,๒๒๔ 

๖,๙๓๘,๕๖๔ 

๑,๗๗๒,๘๘๕    
P. งบลงทนุ (บาท/ปี) 10%     
- ค่าเสื5อมครุภณัฑ์  
- ค่าเสื5อมอาคาร 

๘,๙๔๑,๓๓๙ 

๘,๓๙๐,๖๔๗  
๙,๘๓๕,๔๗๓ 

๙,๒๒๙,๗๑๑ 
๑๐,๘๑๙,๐๒๐๑

๑๐,๑๕๒,๖๘๓ 
๑๑,๙๐๐,๙๒๒

๑๑,๑๖๗,๙๕๑ 
S. เงินอุดหนุนการศึกษา (บาท/ปี)     
- เงินอดุหนุนการศกึษา และอื5นๆ     ๔๓๙,๗๔๘             ๔๘๓,๗๒๒      ๕๓๒,๐๙๕          ๕๘๕,๓๐๔        

รวมท ั Lงสิ Lน (บาท/ปี )  ๔๖,๘๑๓,๒๙๖  ๕๑,๗๙๐,๙๐๖       ๕๗,๓๑๐,๗๒๐    ๖๓,๔๓๓,๖๒๓      

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวันกัศกึษาในการผลิตบณัฑิต ปีการศกึษา ๒๕๕๙ = (รายจ่ายทั Pงหมด/จํานวนนกัศกึษาต่อปี) 
= ๔๖,๘๑๓,๒๙๖/๓๒๐ =  ๑๔๖,๒๙๑ บาท/นกัศึกษา/ปี 
หมายเหตุ:  ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยใช้ฐานข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวนนักศึกษาจริง และเพิ3มค่าใช้จ่ายในปี

ถัดไปประมาณ ๑๐% โดยประมาณการจากการรับนักศึกษาใหม่ ๘๐ คน และคิดรายจ่ายแบบสมมติคาดการณ์

ล่วงหน้า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 
๒.๖.๓ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวัในการผลิตนักศกึษาตลอดหลักสูตร ๔ ปี 
  ค่าใช้จ่ายต่อหวัตลอดหลกัสตูร  =  ๑๔๖,๒๙๑ บาท/คน/ปี X ๔ ปี  =   ๕๘๕,๑๖๖ บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ค่าใช้จ่าย : น ักศึกษา ๑๔๖,๒๙๑  ๑๖๑,๘๔๖ ๑๗๙,๐๙๖  ๑๙๘,๒๓๐  

ค่าใช้จ่าย : หลักสูตร ๕๘๕,๑๖๖  ๖๔๗,๓๘๖  ๗๑๖,๓๘๓  ๗๙๒,๙๒๐  

จํานวนนักศึกษา ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๔ 
 

๒.๗. ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั Pนเรียน ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศกึษาระดบั 

 อนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 ๒.๘. การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย 
นกัศกึษาที5เคยศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาอื5นมาก่อน เมื5อเข้าศึกษาในหลกัสตูรนี P สามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตได้ ทั Pงนี Pให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และผ่านการประเมินเจตคติตอ่วิชาชีพ 

 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑. หลักสูตร 

 องค์ประกอบของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที5สอดคล้องกับที5กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ ดงันี P 

๓.๑.๑.  จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ๑๔๖  หน่วยกิต 

๓.๑.๒.  โครงสร้างหลกัสูตร 

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั!วไป                                 ๓๐ หน่วยกิต   
   -   กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ๙ 
   -   กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ 
   -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๙ 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                 ๑๑๐ หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาความรู้พื Pนฐาน ๓๒           
    -   กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ ๗๘ 
  ค.   หมวดวิชาเลือกเสรี                                     ๖   หน่วยกิต 
    ๓.๑.๓. ความหมายของรหสัรายวิชาในหลกัสูตร 
     รหสัรายวิชา  ประกอบด้วยตวัอกัษรและตวัเลขรวม ๗ หลกั ๔ หลกัแรก  เป็นตวัอกัษร 
 และ ๓ หลกัหลงั  เป็นตวัเลข 
    (๑) ตวัอ ักษร  ๔  หลกั  มีความหมายดงันี P 
      - ตัวอักษร  ๒  หลกัแรก  เป็นอกัษรย่อของมหาวิทยาลยั/คณะ/สถาบนัใน 
  มหาวิทยาลยัมหิดลที5รับผดิชอบจดัสอนในรายวิชานั Pน 
     MU (มม) หมายถงึ มหาวิทยาลยัมหิดล 
     LA (ศศ) หมายถงึ คณะศลิปศาสตร์ 
     SC (วท) หมายถงึ คณะวิทยาศาสตร์ 
     SH (สม) หมายถงึ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
     PT (กภ) หมายถงึ คณะกายภาพบําบดั 
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๑๕ 
 

     MS (วศ) หมายถึง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
     LC (วภ) หมายถึง สถาบันวิจัยภาษา 
     CR (ศศ) หมายถึง วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 - ตัวอักษร  ๒  หลักหลัง  เป็นอักษรย่อของหน่วยงาน/ภาควิชา/คณะ/ 
  สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดลที3รับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานั Gน 
     GE (ศท) หมายถงึ หมวดวิชาศกึษาทั5วไป 
     PT (กภ) หมายถงึ กลุ่มสาขากายภาพบาํบดั 
     BC (ชค) หมายถงึ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
     BI  (ชว) หมายถงึ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
     CH (คม) หมายถงึ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
     CU (วศ) หมายถงึ สาขาวฒันธรรมศกึษา 
     EN (ภอ) หมายถงึ สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
     FE (พฐ) หมายถงึ หมวดวิชาพื Pนฐาน คณะศิลปศาสตร์ 
     TH (ภท) หมายถงึ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
     RS (ศศ) หมายถงึ สาขาวิชาศาสนศกึษา 
     SS  (สค) หมายถงึ ภาควิชาสงัคมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
     HU  (มน) หมายถงึ ภาควิชามนษุยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
     PY (ฟส) หมายถงึ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
     MA  (คณ) หมายถงึ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
     ED (ศษ) หมายถงึ ภาควิชาศกึษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
     ID (คร) หมายถงึ สหสาขา 
       

   (๒) ตวัเลข  ๓  หลักตามหลังตัวอกัษร  มีความหมายดงันี L 
 เลขตวัหน้า  (หลกัร้อย)  หมายถงึ  ชั Pนปีที5เรียน 
 เลขตวักลางและตวัหลงั  (หลกัสิบและหลกัหน่วย)  แสดงถึงอนกุรม 

    รายวิชารหสัวิชาที5เปิดสอนและเป็นไปตามระเบยีบของคณะ/สถาบนัในมหาวิทยาลยัมหดิล 
    รายวิชาต่อไปนี P เรียงลําดบัตามหมวดวิชากล่าวคอื หมวดวิชาศกึษาทั5วไป หมวดวิชาเฉพาะ  
และหมวดวิชาเลือกเสรี  
    หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตวัเลขในวงเล็บแสดง
จํานวนชั5วโมงของการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติ่อสปัดาห์ตลอดภาคการศกึษา และในกรณี
ที5ไม่จดัการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษาได้แสดงจํานวนสปัดาห์ที5ใช้ในการเรียนการสอนวิชานั Pน ไว้หลงัวงเล็บ 
๓ (๒ – ๒ – ๕) =  ๓ หน่วยกิต (ทฤษฎี ๒ ชั5วโมง/สปัดาห์ – ปฏิบตัิ ๒ ชั5วโมง/สปัดาห์ – ค้นคว้า ๕ ชั5วโมง/สปัดาห์) 
๓ (๐ – ๑๒ – ๓) = ๓ หน่วยกิต (ฝึกปฏิบติังาน ๑๒ ชั5วโมง/สปัดาห์ – ค้นคว้า ๓ ชั5วโมง/สปัดาห์) 
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๑๖ 
 

๓.๑.๓. รายวิชา 
 

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั!วไป      ๓๐ หน่วยกิต 
 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์     ๙ หน่วยกิต 
 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 
 มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั5วไปเพื5อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑ -๒ -๓) 
 MUGE  101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)  
 มมศท  ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื5อการพฒันามนษุย์ ๓ (๒- ๒ -๕) 
 MUGE 102  Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)                
 มมศท  ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื5อการพฒันามนุษย์ ๒ (๑  - ๒ -๓) 
 MUGE  103  Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)   

สมสค  ๑๔๐  จิตวิทยาทั5วไป ๒ (๒ -๐ -๔) 
  SHSS  140  General of Psychology 2 (2-0-4) 
 

 กลุ่มวิชาภาษา     ๑๒ หน่วยกิต  
 

       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 
 ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื5อการสื5อสาร   ๓ (๒ -๒ -๕) 
 LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  3 (2-2-5) 
 ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษ  ระดบั ๑  ๓ (๒ -๒ -๕) * 
 LAEN 103 English Level 1        3 (2-2-5) 
 ศศภอ ๑๐๔   ภาษาองักฤษ ระดบั ๒  ๓ (๒ -๒ -๕) * 
 LAEN  104 English Level 2  3 (2-2-5)  
 ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาองักฤษ   ระดบั ๓  ๓ (๒ -๒ -๕) * 
 LAEN  105 English Level 3  3 (2-2-5) 
 ศศภอ  ๑๐๖  ภาษาองักฤษ   ระดบั ๔  ๓ (๒ -๒ -๕) * 
 LAEN  106 English Level 4   3 (2-2-5)  
 ศศภอ ๒๖๖ ภาษาองักฤษเพื5อวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
 LAEN 266 English for Health Science  3 (3-0-6) 
 
  *วิชากลุ่มภาษา  วิชาภาษาองักฤษ จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต  จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดบั
ความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศึกษา เป็นรายวิชาภาษาองักฤษระดบั ๑ -๔ 
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๑๗ 
 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   ๙ หน่วยกิต 
 

      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 
 วทชว ๑๑๔  ชีววิทยาขั Pนพื Pนฐาน  ๒ (๒ -๐ -๔) 
 SCBI  114 Basic Biology 2 (2-0-4) 
 วทคม  ๑๑๒ เคมีทั5วไป   ๓ (๓ -๐ -๖)$ 
 SCCH  112 General Chemistry  3 (3-0-6) $ 
 วทคม  ๑๒๑ เคมีอินทรีย์พื Pนฐาน  ๓ ( ๓ -๐ -๖)$  
 SCCH 121 Basic Organic Chemistry  3 (3-0-6) $ 
 วทคณ  ๑๘๒  สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ๒ (๒ -๐ -๔) 
   SCMA  182 Statistics for Health Science  2 (2-0-4) 

วทฟส  ๑๕๙   ฟิสิกส์เบื Pองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ        ๓ (๓ -๐ -๖) 
SCPY  159 Elementary Physics for Health Science  3 (3-0-6) 

  
$ หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศกึษาทั5วไปจํานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจํานวน ๒ หน่วยกิต 
 
 (๒) หมวดวิชาเฉพาะ                               ๑๑๐    หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาความรู้พ ื Lนฐานวิชาชีพ   ๓๒    หน่วยกิต 
รวมอีก ๔ หน่วยกิตจาก วทคม ๑๑๒ และ วทคม ๑๒๑ ในหมวดวิชาศึกษาทั5วไป 

      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 
   วทชค  ๒๐๖ ชีวเคมีทั5วไป ๓ (๓ -๐ -๖) 
   SCBC  206   General Biochemistry 3 (3-0-6) 
   วทคม  ๑๑๙ ปฏิบตัิการเคมี  ๑ (๐-๓-๑) 
   SCCH  119 Chemistry Laboratory  1 (0-3-1) 
  วทคณ ๑๑๑ แคลคลูสั ๒ (๒ -๐ -๔) 
  SCMA  111 Calculus 2 (2-0-4)    
  กภกภ ๑๐๔ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
   PTPT  104   Anatomy and Biomechanics 1  1 (1-0-2) 
   กภกภ ๒๐๕ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๒ ๓ (๒-๓-๕) 
   PTPT 205   Anatomy and Biomechanics 2    3 (2-3-5) 
   กภกภ ๒๐๖ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๓ ๓ (๒-๓-๕) 
   PTPT  206   Anatomy and Biomechanics 3   3 (2-3-5) 
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๑๘ 
 

 กภกภ ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๔    ๒ (๑-๓-๓) 
 PTPT  207  Anatomy and Biomechanics 4       2 (1-3-3) 
 กภกภ ๒๑๐ ประสาทกายวิภาคศาสตร์     ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT  210  Neuroanatomy       2 (1-2-3) 
 กภกภ ๒๑๑ สรีรวิทยา       ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT  211  Physiology        3 (2-2-5) 
 กภกภ ๒๑๒ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย     ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT  212  Physiology of Exercise       2 (1-2-3) 
 กภกภ ๓๐๗ พยาธิวิทยา       ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT  307  Pathology        1 (1-0-2) 
 กภกภ ๓๐๘ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกนั    ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT  308  Microbiology and Immunology     1 (1-0-2) 
 กภกภ ๓๐๙ เภสชัวิทยาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT  309  Pharmacology for Health Science          1 (1-0-2) 
 กภกภ ๓๑๓ การควบคมุและการเรียนรู้การเคลื5อนไหว   ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT  313  Motor Control and Learning      2 (1-2-3) 
 กภกภ  ๔๑๑ จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT  411  Clinical Psychology and Psychiatry for Health Science  1 (1-0-2) 
 

 กลุ่มวิชาความรู้ เฉพาะด้านวิชาชีพ   ๗๘  หน่วยกิต 
 

                                                                                  หน่วยกิต (ทฤษฎี -ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า) 
 กภกภ ๑๐๓ การดแูลสขุภาพพื Pนฐาน  ๑ (๐-๒-๑)  
 PTPT 103  Basic Health Care  1 (0-2-1) 
 กภกภ ๑๙๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
 PTPT 190  Contemplative Education for Physical Therapy 1 1 (0-3-1) 
 กภกภ ๒๐๘ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบดั ๓ (๑-๔-๔) 
 PTPT 208  Physical Therapy Assessment-Evaluation and Diagnosis 3 (1-4-4) 
 กภกภ ๒๐๙ เทคนิคการเคลื5อนย้าย การเคลื5อนที5 และการนวด ๓ (๑-๔-๔) 
 PTPT 209  Transfer Techniques Ambulation and Massage 3 (1-4-4) 
 กภกภ ๒๑๓ การวินิจฉยัและการรักษาด้วยไฟฟ้า  ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 213  Electrodiagnosis and Electrotherapy  3 (2-2-5) 
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๑๙ 
 

กภกภ ๒๑๔ การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน  ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 214  Eletrotherapy and Themotherapy  3 (2-2-5) 
 กภกภ ๒๑๕ การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๑  ๒ (๑-๒-๓)  
 PTPT 215  Therapeutic Exercise 1  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๒๑๖ การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 216  Therapeutic Exercise  2  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๒๘๑ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๑  ๑ (๐-๔-๑) 
 PTPT 281  Clinical Practicum 1  1 (0-4-1) 
 กภกภ ๒๙๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
 PTPT 290  Contemplative Education for Physical Therapy 2 1 (0-3-1) 
 กภกภ ๓๑๐ อวยัวะเทียม กายอปุกรณ์ และเทคโนโลยีสิ5งอํานวยความสะดวก ๑ (๐-๒-๑) 
 PTPT 310  Prosthesis Orthosis and Assistive Technology 1 (0-2-1) 
 กภกภ ๓๑๑ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาท ๑  ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 311  Physical Therapy in Neurological System 1 3 (2-2-5) 
 กภกภ ๓๑๒ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาท ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 312  Physical Therapy in Neurological System 2 2 (1-2-3) 
 กภกภ ๓๑๔ การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๓  ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 314  Therapeutic Exercise  3  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๓๑๕ การขยบั ดดั ดงึ ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ ๓ (๑-๔-๔) 
 PTPT 315  Joint Mobilization and Manual Techniques 3 (1-4-4) 
 กภกภ ๓๑๖ กายภาพบาํบดัในระบบกระดูกและกล้ามเนื Pอ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 316  Physical Therapy in Musculoskeletal System 1 3 (2-2-5) 
 กภกภ ๓๑๗ กายภาพบาํบดัในระบบกระดูกและกล้ามเนื Pอ ๒    ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 317  Physical Therapy in Musculoskeletal System 2 2 (1-2-3) 
 กภกภ ๓๑๘ กายภาพบาํบดัในระบบทางเดินหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหิต ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 318  Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1 3 (2-2-5) 
 กภกภ ๓๑๙ กายภาพบาํบดัทางเด็ก  ๑  ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 319  Physical Therapy in Pediatrics 1  3 (2-2-5) 
 กภกภ ๓๘๑ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๒  ๒ (๐-๘-๒) 
 PTPT 381  Clinical Practicum 2  2 (0-8-2) 
 กภกภ  ๓๘๒ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๓   ๓ (๐-๑๒-๓) 
 PTPT 382  Clinical Practicum 3  3 (0-12-3) 
 กภกภ ๓๘๓ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๔  ๔ (๐-๑๖-๔) 
 PTPT 383  Clinical Practicum 4  4 (0-16-4) 
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 กภกภ ๔๑๒ ภาวะเฉพาะทางการแพทย์สําหรับกายภาพบําบดั ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT 412  Specific Medical Conditions for Physical Therapy 1 (1-0-2) 
 กภกภ ๔๑๓ กายภาพบาํบดัในผู้สงูอาย ุ  ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT 413  Physical Therapy in Geriatric   1 (1-0-2) 
 กภกภ ๔๑๔ ระบบบริการสขุภาพและการบริหารงานกายภาพบําบดั ๑ (๐-๓-๑) 
 PTPT 414  Health Service System and Physical Therapy Administration 1 (0-3-1) 

กภกภ ๔๑๕ กายภาพบาํบดัในสุขภาพหญิง  ๒ (๒-๐-๔) 
 PTPT 415  Physical Therapy in Women Health  2 (2-0-4) 
 กภกภ ๔๑๖ การตรวจคดัโรคเชิงวินิจฉัยสําหรับกายภาพบําบดั ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT 416  Diagnostic Screening for Physical Therapy   1 (1-0-2) 
 กภกภ ๔๑๗ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที5เกี5ยวข้องทางกายภาพบาํบดั ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT 417  Profession Ethic and Physical Therapy related Laws 1 (1-0-2) 
 กภกภ ๔๑๘ กายภาพบาํบดัในระบบทางเดินหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหิต ๒ ๒ (๑-๒-๓)  
 PTPT 418  Physical Therapy in Cardiopulmonary System 2 2 (1-2-3) 
 กภกภ ๔๑๙ กายภาพบาํบดัทางเด็ก ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 419  Physical Therapy in Pediatrics 2  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๔๒๐ การยศาสตร์ สขุภาพและสขุภาวะ  ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 420  Ergonomics Health and Wellness  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๔๒๑ กายภาพบาํบดัทางกีฬา  ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 421  Physical Therapy in Sport  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๔๒๒ กายภาพบาํบดัในชุมชน  ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 422  Physical Therapy in Community  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๔๘๑ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๕  ๔ (๐-๑๖-๔) 
 PTPT 481  Clinical Practicum 5    4 (0-16-4) 
 กภกภ ๔๘๒ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๖  ๔ (๐-๑๖-๔) 
 PTPT 482  Clinical Practicum 6    4 (0-16-4) 
 กภกภ ๔๙๔ บทนําเกี5ยวกบัระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT 494  Introduction to Research Methodology in Health Science 1 (1-0-2) 
 กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจัย  ๑ (๐-๓-๑) 
 PTPT 495  Research Project  1 (0-3-1) 

 
 (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖ หน่วยกิต  

    นกัศกึษาจะต้องเลือกอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต จากวิชาใดๆ ก็ได้ที5เปิดสอนในคณะอื5นๆ  
ตามความสนใจ และตามความเหน็ชอบของอาจารย์ที5ปรึกษา 
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๓.๑.๔. แสดงแผนการศกึษา  
 นกัศกึษากายภาพบําบดัสามารถลงทะเบียนในช่วง ๔ ปีการศกึษา ดงันี P 

 
 
 

ภาคการศึกษาท ี! ๑ 
                             

จํานวนหน่วยกิต   (ทฤษฎี -ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า) 

 มมศท  ๑๐๑* การศกึษาทั5วไปเพื5อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE  101* General Education for Human Development    2 (1-2-3) 
 มมศท  ๑๐๒* สงัคมศกึษาเพื5อการพฒันามนษุย์ ๓ (๒ -๒ -๕) 
 MUGE  102* Social Studies for Human Development 3 (2-2-5) 
 มมศท  ๑๐๓** ศิลปวิทยาการเพื5อการพฒันามนุษย์   
 MUGE  103**  Arts and Sciences for Human Development    
 ศศภท  ๑๐๐** ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื5อการสื5อสาร      
 LATH  100 Art of Using Thai Language in Communication   
 ศศภอ  ๑๐๓ -๑๐๖  ภาษาองักฤษ (ระดบั ๑-๔) ๓ (๒ -๒ -๕)
 LAEN  103-106   English Level  1 -4 3 (2-2-5) 
 วทชว  ๑๑๔            ชีววิทยาขั Pนพื Pนฐาน ๒ (๒ -๐ -๔) 
 SCBI  114 Basic Biology 2 (2-0-4) 
 วทคม  ๑๑๒ เคมีทั5วไป ๓ (๓ -๐ -๖) 
 SCCH  112 General Chemistry 3 (3-0-6) 
 วทคม  ๑๑๙* ปฏิบตัิการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 
 SCCH  119* Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) 
 วทคณ  ๑๑๑ แคลคลูสั ๒ (๒ -๐ -๔) 
 SCMA  111 Calculus 2 (2-0-4)    
 สมสค  ๑๔๐ จิตวิทยาทั5วไป ๒ (๒ -๐ -๔)  
 SHSS  140 General Psychology 2 (2-0-4) 
 กภกภ  ๑๙๐*  จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๑                       ๑ (๐-๓-๑) 
 PTPT 190* Contemplative Education for Physical Therapy 1 1 (0-3-1) 
   XXXX  XXX  วิชาเลือกเสรี   ๒ (x-x-x) 
 XXXX  XXX Elective Course 2 (x-x-x) 
       
    รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต
    Credit in Total  21 Credits 
 

ปีที� ๑ 
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         จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎ ี-ปฏิบตัิ -ค้นคว้า) 
 มมศท  ๑๐๑* การศกึษาทั5วไปเพื5อการพฒันามนษุย์  
 MUGE 101* General Education for Human Development     
 มมศท  ๑๐๒* สงัคมศกึษาเพื5อการพฒันามนษุย์  
 MUGE  102* Social Studies for Human Development  
 มมศท  ๑๐๓** ศิลปะวิทยาการเพื5อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑ -๒ -๓) 
 MUGE  103**  Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 
 ศศภท  ๑๐๐** ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื5อการสื5อสาร   ๓ (๒ -๒ -๕) 
 LATH  100** Arts of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5) 
 ศศภอ  ๑๐๓ -๑๐๖  ภาษาองักฤษ (ระดบั ๑-๔) ๓ (๒ -๒ -๕) 
 LAEN  103-106   English Level 1 -4 3 )5 -2 -2(  
 วทคม  ๑๒๑ เคมีอินทรีย์พื Pนฐาน ๓ (๓ -๐ -๖) 
 SCCH  121 Basic Organic Chemistry 3 (3-0-6) 
 วทคม  ๑๑๙*   ปฏิบตัิการเคมี   
 SCCH  119* Chemistry Laboratory  
 วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ   ๒ (๒ -๐ -๔) 
 SCMA 182     Statistics for Health Sciences  2 (2-0-4) 
 วทฟส  ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื Pองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๓ (๓ -๐ -๖) 
 SCPY  159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) 
 กภกภ ๑๐๓   การดแูลสขุภาพพื Pนฐาน   ๑ (๐-๒-๑) 
 PTPT 103    Basic Health Care   1 (0-2-1) 
 กภกภ ๑๐๔  กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๑  ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT  104    Anatomy and Biomechanics 1    1 (1-0-2) 
 กภกภ ๑๙๐* จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๑                        
 PTPT 190* Contemplative Education for Physical Therapy 1  

   XXXX  XXX  วิชาเลือกเสรี    ๔ (x-x-x) 
 XXXX  XXX Elective Course  4 (x-x-x) 
 
      รวมหน่วยกิต ๒๒ หน่วยกิต 
      Credit in Total       22 Credits 
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*จัดการเรียนการสอนต่อเนื3องทั Gง ๒ ภาคการศึกษาแต่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษาที3 ๑ เรียนตลอดปีการศึกษา 

ประเมินผลการศึกษาปลายปีการศึกษา 

 มมศท ๑๐๑* การศึกษาทั3วไปเพื3อการพัฒนามนุษย์     ๒ (๑-๒-๓) 

 MUGE 101* General Education for Human Development     2 (1-2-3) 

 มมศท ๑๐๒* สังคมศึกษาเพื3อการพัฒนามนุษย์                              ๓ (๒ -๒ -๕) 

 MUGE 102* Social Studies for Human Development                   3 (2-2-5) 

 วทคม  ๑๑๙* ปฏิบัติการเคมี  ๑ (๐-๓-๑) 

 SCCH  119* Chemistry Laboratory  1 (0-3-1) 

 กภกภ ๑๙๐*  จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑                        ๑ (๐-๓-๑) 

 PTPT 190* Contemplative Education for Physical Therapy 1  1 (0-3-1) 

 

**จัดการเรียนการสอนต่อเนื3องทั Gง ๒ ภาคการศึกษาแต่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษาที3 ๒ เรียนตลอดปีการศึกษา 

ประเมินผลการศึกษาปลายปีการศึกษา 

 มมศท  ๑๐๓** ศิลปวิทยาการเพื3อการพัฒนามนุษย์     ๒ (๑ -๒ -๓) 

 MUGE  103**  Arts and Sciences for Human Development   2 (1-2-3) 

 ศศภท ๑๐๐** ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื3อการสื3อสาร      ๓ (๒ -๒ -๕) 

 LATH  100** Art of Using Thai Language in Communication   3 (2-2-5) 
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ภาคการศึกษาท ี! ๑ 
 

   จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎ ี-ปฏิบตัิ -ค้นคว้า) 
  วทชค  ๒๐๖ ชีวเคมีทั5วไป ๓ (๓ -๐ -๖) 
  SCBC  206 General Biochemistry 3 (3-0-6) 
  ศศภอ ๒๖๖ ภาษาองักฤษเพื5อวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
  LAEN 266 English for Health Science 3 (3-0-6) 
  กภกภ ๒๐๕ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๒ ๓ (๒-๓-๕)  
  PTPT  205  Anatomy and Biomechanics 2    3 (2-3-5) 
  กภกภ ๒๐๖ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๓ ๓ (๒-๓-๕) 
  PTPT  206  Anatomy and Biomechanics 3   3 (2-3-5) 
  กภกภ ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๔ ๒ (๑-๓-๓) 
  PTPT  207  Anatomy and Biomechanics 4    2 (1-3-3) 
  กภกภ ๒๐๘ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบดั ๓ (๑-๔-๔) 
  PTPT  208  Physical Therapy Assessment-Evaluation and Diagnosis 3 (1-4-4) 
 กภกภ ๒๐๙ เทคนิคการเคลื5อนย้าย การเคลื5อนที5 และการนวด ๓ (๑-๔-๔) 
 PTPT 209  Transfer Techniques Ambulation and Massage 3 (1-4-4) 
 กภกภ  ๒๙๐*    จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๒  ๑ (๐-๓-๑) 
 PTPT  290*      Contemplative Education for Physical Therapy 2  1 (0-3-1) 
 
     รวมหน่วยกิต  ๒๑ หน่วยกิต 
     Credit in Total  21 Credits 
 
*จัดการเรียนการสอนต่อเนื5องทั Pง ๒ ภาคการศึกษาแต่นบัหน่วยกิตในภาคการศึกษาที5 ๑ เรียนตลอดปีการศึกษา 
ประเมินผลการศึกษาปลายปีการศึกษา 
 กภกภ  ๒๙๐* จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๒                       ๑ (๐-๓-๑) 
 PTPT 290* Contemplative Education for Physical Therapy 2 1(0-3-1)

ปีที� ๒ 
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ภาคการศึกษาท ี! ๒ 

 
     จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี -ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า) 

 กภกภ ๒๑๐ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT  210  Neuroanatomy  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๒๑๑ สรีรวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT  211  Physiology  3 (2-2-5) 
 กภกภ ๒๑๒ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT  212  Physiology of Exercise   2 (1-2-3) 
 กภกภ ๒๑๓ การวินิจฉยัและการรักษาด้วยไฟฟ้า ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 213  Electrodiagnosis and Electrotherapy 3 (2-2-5) 
 กภกภ ๒๑๔ การรักษาด้วยไฟฟา้และความร้อน ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 214  Eletrotherapy and Themotherapy 3 (2-2-5) 
 กภกภ ๒๑๕ การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๑ ๒ (๑-๒-๓)  
 PTPT 215  Therapeutic Exercise 1 2 (1-2-3) 
 กภกภ ๒๑๖ การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 216  Therapeutic Exercise  2 2 (1-2-3) 
 กภกภ ๒๘๑ การฝึกปฏิบตัิงานทางคลนิิก ๑  ๑ (๐-๔-๑) 
 PTPT 281  Clinical Practicum 1  1 (0-4-1) 
 กภกภ ๒๙๐*  จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๒   
 PTPT 290*    Contemplative Education for Physical Therapy 2 
 
        รวมหน่วยกิต   ๑๘ หน่วยกิต 
        Credit in Total   18 Credits 
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ภาคการศึกษาท ี! ๑ 
 

                                                                             จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎ ี-ปฏิบตัิ -ค้นคว้า) 
 กภกภ ๓๐๗ พยาธิวิทยา  ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT  307  Pathology   1 (1-0-2) 
 กภกภ ๓๐๘ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกนั  ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT  308 Microbiology and Immunology   1 (1-0-2) 
 กภกภ ๓๑๐ อวยัวะเทียม กายอปุกรณ์ และเทคโนโลยีสิ5งอํานวยความสะดวก ๑ (๐-๒-๑) 
 PTPT 310  Prosthesis  Orthosis and Assistive Technology 1 (0-2-1) 
 กภกภ ๓๑๑ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาท ๑  ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 311  Physical Therapy in Neurological System 1 3 (2-2-5) 
 กภกภ ๓๑๓ การควบคมุและการเรียนรู้การเคลื5อนไหว ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT  313  Motor control and Learning   2 (1-2-3) 
 กภกภ ๓๑๔ การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๓  ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 314  Therapeutic Exercise  3  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๓๑๕ การขยบั ดดั ดงึ ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ ๓ (๑-๔-๔) 
 PTPT 315  Joint Mobilization and Manual Techniques 3 (1-4-4) 
 กภกภ ๓๑๖ กายภาพบาํบดัในระบบกระดูกและกล้ามเนื Pอ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 316  Physical Therapy in Musculoskeletal System 1 3 (2-2-5) 
 กภกภ ๓๘๑ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๒  ๒ (๐-๘-๒) 
 PTPT 381  Clinical Practicum 2  2 (0-8-2) 
 
    รวมหน่วยกิต   ๑๘  หน่วยกิต 
         Credit in Total   18  Credits 
 
 

ปีที� ๓ 
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ภาคการศึกษาท ี! ๒ 

 
         จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี -ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า) 

 กภกภ ๓๐๙ เภสชัวิทยาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๑ (๑-๐-๒) 
 PTPT  309  Pharmacology for Health Science         1 (1-0-2) 
 กภกภ ๓๑๒ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาท ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 312  Physical Therapy in Neurological System 2 2 (1-2-3) 
 กภกภ ๓๑๗ กายภาพบาํบดัในระบบกระดูกและกล้ามเนื Pอ ๒    ๒ (๑-๒-๓) 
 PTPT 317  Physical Therapy in Musculoskeletal System 2 2 (1-2-3) 
 กภกภ ๓๑๘ กายภาพบาํบดัในระบบทางเดินหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหิต ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 318  Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1 3 (2-2-5) 
 กภกภ ๓๑๙ กายภาพบาํบดัทางเด็ก  ๑  ๓ (๒-๒-๕) 
 PTPT 319  Physical Therapy in Pediatrics 1  3 (2-2-5) 
 กภกภ  ๓๘๒ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๓   ๓ (๐-๑๒-๓) 
 PTPT 382  Clinical Practicum 3  3 (0-12-3) 
 
 รวมหน่วยกิต   ๑๔  หน่วยกิต  
 Credit in Total   14 Credits 
 

ภาคฤดูร้อน 
 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎ ี-ปฏิบตัิ -ค้นคว้า) 
 กภกภ ๓๘๓ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๔  ๔ (๐-๑๖-๔) 
 PTPT 383  Clinical Practicum 4  4 (0-16-4) 
 
   รวมหน่วยกิต   ๔ หน่วยกิต 
         Credit in Total    4 Credits 
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ภาคการศึกษาท ี! ๑ 
 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎ ี-ปฏิบตัิ -ค้นคว้า) 
 กภกภ ๔๑๒ ภาวะเฉพาะทางการแพทย์สําหรับกายภาพบําบดั ๑ (๑-๐-๒)   
 PTPT 412  Specific Medical Conditions for Physical Therapy 1 (1-0-2) 
 กภกภ ๔๑๓ กายภาพบาํบดัในผู้สงูอาย ุ  ๑ (๑-๐-๒)  
 PTPT 413  Physical Therapy in Geriatric   1 (1-0-2) 

กภกภ ๔๑๕ กายภาพบาํบดัในสุขภาพหญิง  ๒ (๒-๐-๔)  
 PTPT 415  Physical Therapy in Women Health  2 (2-0-4) 
 กภกภ ๔๑๘ กายภาพบาํบดัในระบบทางเดินหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหิต ๒ ๒ (๑-๒-๓)  
 PTPT 418  Physical Therapy in Cardiopulmonary System 2 2 (1-2-3) 
 กภกภ ๔๑๙ กายภาพบาํบดัทางเด็ก ๒  ๒ (๑-๒-๓)  
 PTPT 419  Physical Therapy in Pediatrics 2  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๔๒๑ กายภาพบาํบดัทางกีฬา  ๒ (๑-๒-๓)  
 PTPT 421  Physical Therapy in Sport  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๔๙๔ บทนําเกี5ยวกบัระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๑ (๑-๐-๒)  
 PTPT 494  Introduction to Research Methodology in Health Science 1 (1-0-2) 
 กภกภ ๔๘๑ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๕  ๔ (๐-๑๖-๔)  
 PTPT 481  Clinical Practicum 5    4 (0-16-4) 
 
                                                                           รวมหน่วยกิต                ๑๕  หน่วยกิต 
         Credit in Total   15  Credits 
 

ปีที� ๔ 
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   จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี -ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า) 

   กภกภ    ๔๑๑ จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๑ (๑-๐-๒)  อ.จุ๊  
  PTPT     411  Clinical Psychology and Psychiatry for Health Science  1 (1-0-2) 
 กภกภ ๔๑๔ ระบบบริการสขุภาพและการบริหารงานกายภาพบําบดั ๑ (๐-๓-๑) อ.อุ๊  
 PTPT 414  Health Service System and Physical Therapy Administration 1 (0-3-1) 
 กภกภ ๔๑๖ การตรวจคดัโรคเชิงวินิจฉัยสําหรับกายภาพบําบดั ๑ (๑-๐-๒) อ.อุ๊  
 PTPT 416  Diagnostic Screening for Physical Therapy   1 (1-0-2) 
 กภกภ ๔๑๗ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที5เกี5ยวข้องทางกายภาพบาํบดั ๑ (๑-๐-๒) อ.เวท 
 PTPT 417  Profession Ethic and Physical Therapy related Laws 1 (1-0-2) 
 กภกภ ๔๒๐ การยศาสตร์ สขุภาพและสขุภาวะ  ๒ (๑-๒-๓) อ.หนอ่ย 
 PTPT 420  Ergonomics Health and Wellness  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๔๒๒ กายภาพบาํบดัในชุมชน  ๒ (๑-๒-๓) อ.โอปอร์ 
 PTPT 422  Physical Therapy in Community  2 (1-2-3) 
 กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจัย  ๑ (๐-๓-๑) อ.อุ๊  
 PTPT 495  Research Project  1 (0-3-1) 
 กภกภ ๔๘๒ การฝึกปฏบิติังานทางคลินิก ๖  ๔ (๐-๑๖-๔) 
 PTPT 482  Clinical Practicum 6    4 (0-16-4) 
 
    รวมหน่วยกิต                ๑๓ หน่วยกิต 
         Credit in Total     13  Credits 
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๓.๑.๕.  คําอธิบายรายวิชา 
   คําอธิบายรายวิชา ภาคผนวก ก 

 

  ๓.๒. ชื5อ ตําแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย์  
๓.๒.๑.  อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

ลําดับ 
เลขบัตรประจาํตวัประชาชน 

ชื!อ – นามสุกล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศกึษา 
๑ ๓-๑๐๑๕-๐๑๑๔x-xx-x 

นางสาวสภุาวดี  เลิศวรรณเอก  
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั)  

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๑ 

๒ ๓-๑๐๐๕-๐๑๘๑x-xx-x 
นางสาวมณัฑนา  วงศ์ศิรินวรัตน์ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physical Therapy)  
Texas Woman’s University, USA: ๒๕๔๖ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๘ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๔ 

๓ ๓-๑๐๑๕-๐๑๕๓x-xx-x 
นางสาวอมัพร  นนัทาภรณ์ศกัดิf 

 

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกําลงักาย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๔ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๕ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๑ 

๔ ๓-๑๐๑๗-๐๑๓๐x-xx-x 
นางสาวจตุพร  สุทธิวงษ์ 
 

อาจารย์ ปร.ด. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๔ 

๕ ๓-๑๐๑๘-๐๐๑๕x-xx-x 
นางเวทสิน ี แก้วขนัตี 

อาจารย์ ปร.ด. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๔ 
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๓.๒.๒.  อาจารย์ประจํา 

ลําดับ 
เลขบัตรประจาํตวัประชาชน 

ชื!อ – นามสุกล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศกึษา 
๑* ๓-๖๗๐๕-๐๐๐๐x-xx-x 

นางสาวกานต์ธีรา  อารีรักษ์ 
อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๒ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 

๒ ๓-๑๐๑๔-๐๓๔๗x-xx-x 
นายคมปกรณ์  ลิมป์สทุธิรัชต์ 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๘ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๓ 

๓ ๓-๕๗๐๕-๐๑๒๙x-xx-x 
นายคมศกัดิf  สินสริุนทร์ 

อาจารย์ ปร.ด. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๙ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๖ 

๔ ๓-๑๐๐๙-๐๒๒๐x-xx-x 
นายคีรินท์  เมฆโหรา 

อาจารย์ Ph.D. (Physiotherapy)  
Curtin University, Australia: ๒๕๓๙ 
M.Sc. (Physiotherapy) 
Curtin University, Australia: ๒๕๓๙ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๒ 

๕ ๔-๑๐๐๘-๐๐๐๐x-xx-x 
นางสาวจตุพร  วงศ์สาธิตกลุ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Exercise Sciences) 
University of Mississippi, USA: ๒๕๔๔ 
M.Sc. (Physical Therapy) 
MGH Institute of Health Professions: ๒๕๔๐ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๕ 
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๓๒ 
 

ลําดับ 
เลขบัตรประจาํตวัประชาชน 

ชื!อ – นามสุกล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศึกษา 
๖ ๓-๑๐๑๗-๐๑๓๐x-xx-x 

นางสาวจตุพร  สุทธิวงษ์ 
 

อาจารย์  ปร.ด. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๔ 

๗ ๓-๑๗๙๙-๐๐๐๐x-xx-x 
นางจารุกลู  ตรีไตรลกัษณะ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Biokinesiology) 
University of Southern California, USA: ๒๕๕๑ 
วท.ม. (สรีรวิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๘ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๖ 

๘ ๓-๑๐๒๓-๐๐๑๑x-xx-x 
นางจิตวรี  ขําเดช 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (บริหารการศกึษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั: ๒๕๕๔ 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์: ๒๕๔๕ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๑ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๗ 

๙* ๓-๑๐๐๕-๐๓๗๘x-xx-x 
นางสาวจฑุามาศ  คนัทะสอน 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๘ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๕ 

๑๐ ๓-๑๐๐๗-๐๐๖๓x-xx-x 
นางชมพนูุท  สวุรรณศรี 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๓ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๓ 
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ลําดับ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
ชื!อ – นามสุกล 

ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศึกษา 

๑๑ ๓-๑๑๐๒-๐๐๐๕x-xx-x 
นางชุตมิา  ชลายนเดชะ 

อาจารย์ ส.ด. (ระบาดวิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๓ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๒ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
 มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๙ 

๑๒ ๑-๑๐๑๔-๐๑๒๑x-xx-x  
นางสาวทศวรรณ  อปุชิต 

อาจารย์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๒ 

๑๓ ๑-๑๐๑๔-๐๐๔๒x-xx-x  
นางสาวทิพย์วดี บรรพระจนัทร์ 

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกําลงักาย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๐ 

๑๔ ๑-๙๓๙๙-๐๐๑๒x-xx-x  
นางสาวธญัวรัตน์ จันทนชยั 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์: ๒๕๕๔ 

๑๕ ๓-๑๒๙๙-๐๐๐๗x-xx-x  
นางสาวนนัทิน ี นวลนิ5ม 

อาจารย์ Ph.D. (Kinesiology) 
University of Texas at Austin. USA: ๒๕๕๔ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๕ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๑ 

๑๖* ๓-๑๐๐๑-๐๐๗๖x-xx-x  
นางนิลวิศาล  เฮงสมบูรณ์ 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๐ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๖ 

๑๗ ๑-๑๐๒๐-๐๐๖๘x-xx-x 
นางสาวนิสาศรี  เสริมพล 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๒ 
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๓๔ 
 

ลําดับ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
ชื!อ – นามสุกล 

ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศึกษา 

๑๘ ๓-๙๖๙๘-๐๐๑๔x-xx-x  
นางสาวเบญจวรรณ   
โสภณรัตนโภคิน 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๘ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๕ 

๑๙ ๓-๑๐๑๕-๐๐๐๒x-xx-x  
นายประเสริฐ  สกลุศรีประเสริฐ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล:  ๒๕๕๐ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๖ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๓ 

๒๐ ๓-๑๐๐๘-๐๐๙๓x-xx-x 
นายประพฒัณ์  สิริประภาพร 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั: ๒๕๕๐ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั: ๒๕๔๘   

๒๑ ๓-๑๐๑๒-๐๑๓๘x-xx-x  
นายพงษ์ชยั  วชัรเขื5อนขนัธ์ 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๑ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 

๒๒* ๓-๑๐๑๐-๐๑๑๙x-xx-x  
นายพิชญา  เฮงสมบูรณ์ 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๑ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๖ 

๒๓ ๑-๑๐๑๔-๐๑๒๔x-xx-x  
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เกิดทรัพย์ 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๕๒ 

๒๔ ๓-๒๔๙๘-๐๐๐๕x-xx-x  
นายพีร์มงคล  วฒันานนท์ 

อาจารย์ Ph.D. (Rehabilitation science)  
Drexel University, USA: ๒๕๕๗ 
M.A. (Exercise science and rehabilitation) 
Drexel University,USA: ๒๕๕๒ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั: ๒๕๔๕ 
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๓๕ 
 

ลําดับ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
ชื!อ – นามสุกล 

ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศึกษา 

๒๕ ๓-๑๐๐๕-๐๐๑๖x-xx-x 
นางสาวเพชรรัตน์ ภูอนนัตานนท์ 

อาจารย์ Ph.D. (Biomedical Engineering) 
University of British Columbia, Canada:๒๕๕๕ 
M.A.Sc.(Biomedical Engineering)  
University of British Columbia, Canada:๒๕๕๒ 
Ph.D. (Kinesiology)  
University of Minnesota, USA: ๒๕๔๗ 
M.A. (Kinesiology)  
University of Minnesota, USA: ๒๕๔๖ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๐ 

๒๖ ๑-๔๐๙๙-๐๐๓๒x-xx-x  
นายไพโรจน์  สรุประภาพิชย์ 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๑ 

๒๗ ๑-๕๓๙๙-๐๐๐๐x-xx-x 
นางสาวเฟื5 องฟา้  ขอบคณุ 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์: ๒๕๕๒   

๒๘ ๓-๙๐๙๙-๐๐๑๗x-xx-x  
นางภครต ี ชยัวฒัน์ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์: ๒๕๕๒ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๑ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๘ 

๒๙ ๑-๗๐๙๙-๐๐๐๑x-xx-x 
นางสาวมลทชิา  สกณุา 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั: ๒๕๕๑ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั: ๒๕๔๙ 
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๓๖ 
 

ลําดับ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
ชื!อ – นามสุกล 

ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศึกษา 

๓๐ ๓-๑๐๐๕-๐๑๘๑x-xx-x 
นางสาวมณัฑนา  วงศ์ศิรินวรัตน์ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physical Therapy)  
Texas Woman’s University, USA: ๒๕๔๖ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๘ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๔ 

๓๑ ๓-๗๐๙๙-๐๐๐๒x-xx-x  
นายยศวิน  สกลุกรุณา 

อาจารย์ วท.ม. (Manipulative physiotherapy) 
The Hong Kong Polytechnic University: ๒๕๕๕ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์: ๒๕๔๗ 

๓๒ ๓-๑๐๑๗-๐๑๕๓x-xx-x 
นางระวีวรรณ  เลก็สกลุไชย 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physiotherapy) 
Curtin University, Australia: ๒๕๔๔ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๔ 

๓๓* ๓-๔๐๑๒-๐๐๑๕x-xx-x  
นางรัชนก  ไกรวงศ์ 

อาจารย์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๐  
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น: ๒๕๔๕ 

๓๔* ๓-๘๐๙๙-๐๐๔๔x-xx-x  
นางสาวรัตนา  เพชรสีทอง 

อาจารย์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๓ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์: ๒๕๔๘ 

๓๕ ๔-๑๐๑๒-๐๐๐๐x-xx-x  
นางสาวรุจิเรศ  เอื Pอพิริยะสกลุ 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๔ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์: ๒๕๔๘ 

๓๖ ๓-๑๐๒๒-๐๑๑๕x-xx-x 
นางรุ่งทิวา  วจัฉละฐิติ 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Physiotherapy) 
The Univeraity of Sydney, Australia: ๒๕๓๗ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๐ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๖ 
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๓๗ 
 

ลําดับ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
ชื!อ – นามสุกล 

ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศึกษา 

๓๗ ๑-๖๗๐๘-๐๐๐๗x-xx-x 
นางสาววนาลี  กล่อมใจ 

อาจารย์ Ph.D. (Neuroscience)  
University of Paris 6, France: ๒๕๕๗ 
M.Sc. (Re-education and Medical 
Engineering) 
University of Paris 6, France: ๒๕๕๔ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๑ 

๓๘ ๓-๑๐๒๒-๐๑๗๙x-xx-x  
นางสาววรรณเพ็ญ   
จนัทร์ศิรินเุคราะห์ 

อาจารย์ Ph.D. (Physiotherapy) 

The Univeraity of Sydney, Australia: ๒๕๔๗ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๐ 

๓๙ ๓-๑๐๐๒-๐๑๕๒x-xx-x 
นายวรรธนะ  ชลายนเดชะ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Ergonomics Biomechanics) 
New York University, USA: ๒๕๔๑ 
M.A. (Physical Therapy) 
New York University, USA: ๒๕๓๖ 
วท.ม. (สรีรวิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๙ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๕ 

๔๐ ๑-๘๐๙๙-๐๐๒๑x-xx-x 
นายวรินทร์  รักกมล 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๕๓ 

๔๑ ๓-๑๐๐๑-๐๑๑๖x-xx-x  
นางวิมลวรรณ  เหียงแก้ว 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Biomedical Science) 
University of Leeds, UK: ๒๕๔๓ 
วท.ม. (สรีรวิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๖ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๓ 
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๓๘ 
 

ลําดับ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
ชื!อ – นามสุกล 

ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศึกษา 

๔๒ ๓-๑๐๑๘-๐๐๑๕x-xx-x  
นางเวทสิน ี แก้วขนัตี 

อาจารย์ ปร.ด. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
 มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๔ 

๔๓* ๑-๑๐๐๘-๐๐๐๕-x-xx-x  
นางสาวศวิพร ลิมปนลิชาต ิ

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๓ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๘ 

๔๔ ๑-๑๐๐๗-๐๐๗๐x-xx-x  
นางสาวศศิธร  แสงเรืองรอบ 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.บ. (กายภาพบําบดั) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๕๒ 

๔๕ ๓-๑๐๒๔-๐๑๐๑x-xx-x  
นางสายพณิ  ประเสริฐสขุด ี

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Pediatric Rehabilitation Sciences) 
MCP Hanemann University, USA: ๒๕๔๕ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๕ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๒ 

๔๖ ๓-๑๐๒๒-๐๒๓๔x-xx-x  
นางสาวสิริกาญจน์  สมประสงค์ 

อาจารย์ ปร.ด. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๒ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๖ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๓ 

๔๗* ๑-๑๐๐๘-๐๐๐๑x-xx-x  
นางสาวสุธาสิน ี ทองอ่อน 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๒ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์: ๒๕๔๗ 
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๓๙ 
 

ลําดับ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
ชื!อ – นามสุกล 

ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท ี!ส ําเร็จการศึกษา 

๔๘ ๓-๑๐๐๒-๐๒๐๙x-xx-x  
นางสาวสุนีย์  บวรสนุทรชัย 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๑ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๕ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๒ 

๔๙ ๓-๑๐๑๕-๐๑๑๔x-xx-x  
นางสาวสภุาวดี  เลิศวรรณเอก 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๗ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๑ 

๕๐** ๓-๑๐๐๙-๐๓๑๒x-xx-x 
นายสรุศกัดิf  บญุประสพ 

อาจารย์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๐ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๖ 

๕๑* ๑-๑๐๒๐-๐๐๑๘x-xx-x 
นางสาวสุวีณา  ค้าเจริญ 

อาจารย์ วท.ม. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๓ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๙ 

๕๒ ๓-๑๐๒๒-๐๐๙๔x-xx-x  
นางโสภา  พชิยัยงค์วงศ์ดี 

รองศาสตราจารย์ วท.ม. (สรีรวิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๘ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๕ 

๕๓ ๓-๑๐๑๕-๐๑๕๓x-xx-x  
นางสาวอมัพร นนัทาภรณ์ศกัดิf 

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกําลงักาย)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๔ 
วท.ม. (กายภาพบาํบดั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๕ 
วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๑ 

 

* ลาศกึษาต่อในประเทศ 
** ลาศึกษาต่อต่างประเทศ  
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๔๐ 
 

๓.๒.๓.  อาจารย์พเิศษ 
  ๓.๒.๓.๑ อาจารย์จากคณะหรือสถาบนัอื5นๆ ภายในมหาวิทยาลยัมหดิล 
  ๓.๒.๓.๒ อาจารย์จากคณะหรือสถาบนัอื5นๆ ภายนอกมหาวิทยาลยัมหิดล และจากโรงพยาบาล
อื5นๆ ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
กรุงเทพมหานคร 

 

๔. องค์ประกอบเกี!ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา)  
การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดต้องใช้ประสบการณ์และทกัษะการปฏิบตัิทางคลินิก ต้องการให้

บณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง รวมทั Pงข้อกําหนดของสภากายภาพบําบดักําหนดให้
หลักสูตรต้องมีชั5วโมงฝึกปฏิบตัิงานในคลินิกรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั5วโมง ดงันั Pนในหลกัสูตรจึงมีรายวิชาการ
ฝึกงานรวม ๑๘ หน่วยกติ หรือ ๑,๐๘๐ ชั5วโมง จดัอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ ดงัแสดงในตาราง  

  
 ๔.๑.  ผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงันี P 
(๑) ทกัษะในการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย ตดัสินใจทางคลินิก วางแผนการรักษาและให้การรักษา 
ในหนว่ยงานและสถานที5ต่างๆ ที5มีบริการด้านกายภาพบําบดั 

 (๒) บูรณาการความรู้ที5เรียนมาเพื5อนําไปแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 
 (๓) มีมนษุยสมัพนัธ์และสามารถทํางานร่วมกบัทีมสขุภาพ บุคลากรอื5นรวมทั Pงผู้ ใช้บริการ 

(๔) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวฒันธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้เข้ากบั
หน่วยงานกายภาพบาํบดัได้ 

 (๕) สื5อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้าแสดงความคิดเหน็ และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
  ในงานได้ 

รหสัวิชา ช ื!อวิชา 
จาํนวน 

หน่วยกิต 
ช ั Lนปี   /  

ภาคการศึกษา 
ช ั!วโมงสอน 

กภกภ
๒๘๑ 

การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๑ ๑ (๐-๔-๑) 
๔ ชม./หน่วยกิต 

๒ / ๒ ๖๐ 

(๔ ชม. x ๑๕ สป.) 
กภกภ
๓๘๑ 

การฝึกปฏิบตัิงานทางคลินิก ๒ ๒ (๐-๘-๒) 
๔ ชม./หน่วยกิต 

๓ / ๑ ๑๒๐ 
(๘ ชม. x ๑๕ สป.) 

กภกภ
๓๘๒ 

การฝึกปฏิบตัิงานทางคลินิก ๓ ๓ (๐-๑๒-๓) 
๔ ชม./หน่วยกิต 

๓ / ๒ 
๑๘๐ 

(๑๒ ชม. x ๑๕ สป.) 
กภกภ
๓๘๓ 

การฝึกปฏิบตัิงานทางคลินิก ๔ ๔ (๐-๑๖-๔) 
๔ ชม./หน่วยกิต 

๓ / ฤดรู้อน 
๒๔๐ 

(๑๖ ชม. x ๑๕ สป.) 
กภกภ
๔๘๑ 

การฝึกปฏิบตัิงานทางคลินิก ๕ ๔ (๐-๑๖-๔) 
๔ ชม./หน่วยกิต 

๔ / ๑ 
๒๔๐ 

(๑๖ ชม. x ๑๕ สป.) 
กภกภ
๔๘๒ 

การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๖ ๔ (๐-๑๖-๔) 
๔ ชม./หน่วยกิต 

๔ / ๒ 
๒๔๐ 

(๑๖ ชม. x ๑๕ สป.) 
รวม ๑๘  - ๑,๐๘๐  
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๔๑ 
 

๔.๒.  ช่วงเวลา  
 การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิกทกุภาคการศกึษา ตั Pงแตภ่าคการศกึษาที5 ๒ ของชั Pนปีที5 ๒ เป็นต้นไป 

 
      ๔.๓.  การจดัเวลาและตารางสอน  
 จดัเวลาใน ๖ ภาคการศกึษา 
 - ภาคการศกึษาที5 ๒ ชั Pนปีที5 ๒ 
 - ภาคการศึกษาที5 ๑ และ ๒ ชั Pนปีที5 ๓ 
 - ภาคฤดรู้อน ชั Pนปีที5 ๓ 
 - ภาคการศึกษาที5 ๑ และ ๒ ชั Pนปีที5 ๔ 

 
๕. ข้อกําหนดเกี!ยวก ับการทาํโครงงานหรืองานวิจยั  
 เป็นโครงงานเพื5อให้นกัศกึษาเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย และทําโครงงานวิจัยโดยเป็นหวัข้อที5เกี5ยวข้องกบัการ
พิสูจน์ ค้นคว้า และการประยกุต์ใช้ศาสตร์ทางกายภาพบําบดั และศาสตร์อื5นๆ ที5เกี5ยวข้อง เพื5อการวิจัย และการ
บริการสงัคม โดยมีจํานวนผู้ ร่วมโครงงาน ๓-๔ คนต่อเรื5อง ร่วมกนัวางแผนเค้าโครงงานวิจัยกบัอาจารย์ที5ปรึกษา 
ดําเนนิการวิจยั นําเสนอ ร่วมอภิปราย และนาํส่งเล่มรายงานวิจัยตามรูปแบบและระยะเวลาที5หลกัสตูรกําหนด 
 ๕.๑. คําอธบิายโดยย่อ  
 การประยุกต์หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาใช้ในการวิจัยทางกายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบดัหรือสาขาอื5นที5เกี5ยวข้องกับสุขภาพ จรรยาบรรณนกัวิจัย ขั Pนตอนการทําวิจัย  การเขียนโครงร่าง
งานวิจยั  การทําวิจยั การเขียนรายงานวิจัยและการนําเสนอผลการวิจยัต่อที5ประชุม 
 ๕.๒. ผลการเรียนรู้  
  ๑. คุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่องานที5ได้ รับมอบหมาย การเข้าเรียนอย่างสมํ5าเสมอและตรงต่อเวลา มีวินัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณนกัวิจัย ความซื5อสัตย์ต่อหน้าที5 ความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตใจเมตตาต่อ
เพื5อนร่วมงานและผู้เข้าร่วมวิจยั มีจิตสาธารณะ และการปฏิบตัิหน้าที5ที5ดีของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนญู 

๒. ความรู้  
   ความรู้เบื Pองต้นเกี5ยวกบัหลกัการวิจยัทางวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และการประยกุต์ใช้ในการวิจยั

ทางกายภาพบาํบดั กิจกรรมบําบดัหรือสาขาอื5นที5เกี5ยวข้องกบัสุขภาพ จรรยาบรรณนกัวิจยั ขั Pนตอนการทําวิจัย  
การเขียนโครงร่างงานวิจัย  การทําวิจยั การเขียนรายงานวิจัยและการนําเสนอผลการวิจยัต่อที5ประชมุ   

๓. ทกัษะทางปัญญา 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และหาเหตผุลอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ใน

วิชานี Pเพื5อแก้ปัญหาในการทําวิจัย เพื5อให้ได้ผลการวิจยัที5เที5ยงตรงและเชื5อถือได้  
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๔๒ 
 

๔. ท ักษะความสัมพ ันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
- ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างนกัศกึษาด้วยกนั 
- ทกัษะความเป็นผู้นาํและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 
- ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที5มอบหมายให้ครบถ้วน 

ตามกําหนดเวลา 
- ทกัษะการปฏบิติัหน้าที5ที5ดีของนกัศึกษาและการปฏิบตัิตวัที5ดีต่อผู้ เข้าร่วมวิจยั และอาจารย์ 

๕. ท ักษะการวิเคราะห์เช ิงตัวเลข การสื!อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ทกัษะการคดิคํานวณเชิงตวัเลขและการใช้สถิติเพื5อวิเคราะห์ผลการวิจยั 
- ทกัษะการวิเคราะห์ปัญหา  ทดสอบสมมติฐานการวิจัยและสมมตฐิานทางสถิติ 
- ทกัษะในการสื5อสารทั Pงการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการทาํรายงาน และนําเสนอ 

ในชั Pนเรียน 
- ทกัษะในการค้นหาความรู้เพิ5มเติมด้วยตวัเองโดยการสืบค้นข้อมลูในห้องสมดุ และห้อง

คอมพิวเตอร์ 
- ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื5อสาร 
- ทกัษะในการนาํเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื5องมือ และเทคโนโลยีที5เหมาะสม 

๕.๓.  ช่วงเวลา 
  ภาคการศกึษาที5 ๑ และ ๒ ของชั Pนปีที5 ๔ 
๕.๔.  จาํนวนหน่วยกิต 
  ๒ หน่วยกิต 
๕.๕.  การเตรียมการ 
  เตรียมคณาจารย์ที5มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการ

วิจยั เป็นที5ปรึกษาโครงงานวิจัย เรื5องละ �-� ทา่น 
๕.๖.  กระบวนการประเมินผล 

 มีกิจกรรมการประเมินผลเป็นระยะตลอดระยะเวลาที5จดัการเรียนการสอน โดยการนดัหมาย
ระหว่างอาจารย์ที5ปรึกษากบันกัศกึษาที5ทาํโครงการ 

 การสอบภาคทฤษฎี 
 การสอบภาคปฏิบตัิ การส่งรูปเล่ม และการนาํเสนอรายงานหน้าชั Pน 
 การประเมินความรับผิดชอบ และเจตคตใินการเรียน เช่น การมีส่วนร่วม อภิปราย 

เสนอความคิดเห็นในชั Pนเรียน และการเข้าชั Pนเรียน 
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๔๓ 
 

หมวดที! ๔  ผลการเรียนรู้  และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศกึษา 

(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลกัจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสทิธิมนษุยชน สิทธิเด็ก 
สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ ป่วย สามารถแยกแยะความ
ถกูต้อง ความดี และความชั5วได้ เคารพในคุณค่าและ
ศกัดิfศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อการ
กระทําของตนเอง มีระเบยีบวินยั และซื5อสตัย์ ปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถจดัการกบั
ปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ และการปฏิบตังิาน 
ในวิชาชีพกายภาพบาํบดั ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ ใช้บริการ
ได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองเพื5อปกป้องสิทธิของ
ตนเองที5จะถูกละเมิด 

จดัการเรียนการสอนให้มีเนื Pอหาด้านคณุธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา
สําหรับกายภาพบําบดัและรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายที5เกี5ยวข้องทางกายภาพบาํบดั รวมทั Pงเน้น
การส่งเสริมและสอดแทรกกิจกรรมในห้องเรียนและใน
คลินิกเพื5อปลกูฝังระเบยีบวินยั ให้นกัศึกษาเคารพใน
สิทธิของผู้อื5น ทางปัญญาและข้อมลูส่วนบุคคล 
นอกจากนี Pอาจมีกิจกรรมเสริมหลกัสตูรต่างๆ เพื5อ
พฒันานกัศึกษา 

(๒) มีความรู้พื Pนฐานในศาสตร์ที5เกี5ยวข้องกบัวิชาชีพ
กายภาพบาํบดัในเกณฑ์ดี 

กลุ่มวิชาชีพของหลกัสตูรมีลําดบัการเรียนรู้ โดยปู
พื Pนฐานของศาสตร์และสร้างความเชื5อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎแีละปฏิบตัิ มีปฏิบตักิาร แบบฝึกหดั 
โครงงาน และกรณีศกึษาให้นกัศกึษาเข้าใจการ
ประยกุต์องค์ความรู้กบัปัญหาจริง  

(๓) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  โดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื5นที5เกี5ยวข้อง เพื5อให้
เกิดผลลพัธ์ที5ปลอดภยัและมีคุณภาพในการให้บริการ
ทางกายภาพบาํบดั สามารถประยกุต์ใช้และบูรณา
การความรู้ในสาขากายภาพบําบดักบัความรู้ใน
ศาสตร์อื5นๆที5เกี5ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบท
ทางสุขภาพที5เปลี5ยนแปลงไป  

มีกิจกรรมการฝึกระบบการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หลกัการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และจัด
กิจกรรมเพื5อการประยุกต์และบรูณาการความรู้ในสาขา
กายภาพบาํบดักบัความรู้ในศาสตร์อื5นๆในการ
แก้ปัญหาสขุภาพ 

(๔) สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองให้มีความรู้  
ความสามารถตลอดเวลาอย่างต่อเนื5อง (Life-long 
learning) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การทาํงานวิจยัหรือสร้างนวตักรรม ที5เกี5ยวข้องกบั
วิชาชีพกายภาพบําบดั 

จัดแหล่งข้อมูลความรู้ให้นักศึกษาและจัดกิจกรรมให้
นกัศกึษาใช้แหล่งข้อมลูความรู้ต่างๆ สอดแทรกการฝึก
นิสยัให้รักการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผลวิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษาได้ทดลองทําจริงใน
รายวิชาต่างๆ เช่น การออกกําลงักายเพื5อการรักษา การ
ฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก  
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๔๔ 
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศกึษา 
(๕) มีความสามารถในการปรับตวัและมีปฏิสมัพนัธ์
อย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ  ผู้ ร่วมงาน  และ
ผู้บงัคบับญัชา สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นํา
และสมาชิก ในทีมสุขภาพ ในชมุชนของระบบบริการ
สาธารณสขุทกุระดบั  และในบริบทหรือสถานการณ์ 
ที5แตกต่างกนั มีความรับผิดชอบต่อหน้าที5  ต่อสงัคม  
และรับผิดชอบในการพฒันาตนเอง  วิชาชีพ  องค์กร
และสงัคม 

สร้างกิจกรรมและสอดแทรกทศันคติให้เรียนรู้วิธีการ
ปรับตวัและสร้างปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื5น โดยกําหนดเป็น
หวัข้อประเมินในการวดัผลการศกึษาด้านทกัษะ
ปฏิบตัิงานทางคลินิก และรายวิชาอื5นๆ ที5เหมาะสม 

(๖) สามารถศกึษา ทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา 
เลอืกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์
ที5เกี5ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศกึษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอข้อมลูสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

เน้นให้นกัศึกษาทกุคนได้ลงมือปฏบิตัิจริง 

(๗) สามารถสื5อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั Pงในการ
พดู การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
นาํเสนอที5เหมาะสม 

สร้างกิจกรรมที5กระตุ้นให้นกัศึกษาฝึกการสื5อสาร 
ในรูปแบบต่างๆ 

(๘) มีความสามารถในการปฏิบตัิทกัษะทางวิชาชีพ
กายภาพบาํบดั ในการตรวจประเมิน วินิจฉยั ปอ้งกนั 
รักษา ฟืPนฟู และส่งเสริมสขุภาพ แก่ผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะระบบกระดูกและกล้ามเนื Pอ มี
ความสามารถในการปฏิบตัทิกัษะทางวิชาชีพ
กายภาพบาํบดัอย่างเป็นองค์รวมโดยประยกุต์ใช้
ความรู้  ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบดั รวมทั Pง
การใช้เหตผุลทางคลินิก (clinical reasoning)  และ
หลกัฐานเชิงประจักษ์  (evidence-based)   ในการ
ปฏิบตัิงาน มีความสามารถในการสื5อสารความรู้ด้าน
กายภาพบาํบดั  ในการดแูลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม มี
ความสามารถในการปฏิบตัทิกัษะทางวิชาชีพ
กายภาพบาํบดัอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพใน
ศกัดิfศรีของความเป็นมนุษย์  จรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ
กายภาพบาํบดั และสิทธิผู้ ป่วย มีความสามารถในการ
แสดงภาวะผู้นําในการปฏิบตัิงาน    มีมนุษยสมัพนัธ์ที5
ดี  สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกบัผู้ อื5นในการทํางานใน
ชุมชนหรือในหน่วยบริการสขุภาพ 

กระตุ้นให้นกัศึกษาต้องใช้กระบวนการใช้เหตผุลทาง
คลินิก และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ในการฝึกปฏิบตัิงาน
วิชาชีพ  
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๔๕ 
 

๒. การพฒันาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน  
 ๒.๑. การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  

   ๒.๑.๑. ผลการเร ียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลกัคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื Pนฐานต่างๆ ที5เกี5ยวข้องกบัการปฏิบตังิานทางกายภาพบาํบดั  
(๒) แสดงออกซึ5งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื5อสตัย์สุจริต 
เสยีสละ เคารพในคณุค่าศกัดิfศรีของความเป็นมนษุย์ และสามารถจดัการกบัปัญหาคณุธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดลุยพินิจที5เหมาะสม  
(๓) ตระหนกัและยดึมั5นจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจดัการปัญหาจริยธรรมในการ
ปฏิบตัิงานในวิชาชีพกายภาพบาํบดั 
(๔) ส่งเสริมให้ผู้ ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการกายภาพบําบดั 

 
๒.๑.๒. กลยุทธ์การสอนท ี!ใช้พฒันาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
รายวิชาจิตตปัญญาศึกษาสําหรับนกักายภาพบําบดั เป็นรายวิชาที5สอนให้นักศึกษาพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เพื5อให้นกัศกึษาเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื5น และมีจิตสาธารณะ โดยเป็นรายวิชาที5เน้น
การจดักิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื5อฝึกและปลูกฝังการตระหนกัรู้ และสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละ 
และการคิดถงึประโยชน์ของผู้อื5น 

นอกจากนั Pนทุกรายวิชาเน้นให้มีกิจกรรมหรือเนื Pอหาเพื5อปลูกฝังระเบียบวินยั การเคารพผู้ อื5น และความ
รับผิดชอบ 

 
๒.๑.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเร ียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(๑) ประเมินจากการสะท้อนสิ5งที5ได้เรียนรู้จากรายวิชาในหลกัสูตร 
(๒) ประเมินจากการเข้าชั Pนเรียนตรงเวลา การส่งงานตามกําหนด การร่วมกิจกรรมในชั Pนเรียน 
 ความรับผิดชอบต่อหน้าที5ที5ได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม  
(๓) ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
(๔) ประเมินจากพฤติกรรมที5แสดงถงึความซื5อสตัย์ 
(๕) ประเมินจากพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การปฏิบตัิงานในคลินิก 
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๔๖ 
 

๒.๒. ความรู้   
๒.๒.๑. ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  

(๑) อธิบายสาระสําคญัของศาสตร์ที5เป็นพื Pนฐานของชีวิต  
(๒) อธิบายสาระสําคญัของศาสตร์พื Pนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
(๓) อธิบายสาระสําคญัของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบําบดั เชื5อมโยงศาสตร์ทุกด้าน และ
ประยกุต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
(๔) อธิบายสาระสําคญัของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจดัการและการบริหารงานเบื Pองต้นของ
ระบบการบริการกายภาพบําบดั  
(๕) อธิบายระเบยีบวิธีวิจัย ทําการวิจยัและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ  
(๖) สามารถเชื5อมโยงศาสตร์ทกุด้าน และประยกุต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

 
๒.๒.๒. กลยุทธ์การสอนท ี!ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้   

 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี เชื5อมโยงศาสตร์ทุกด้านและประยุกต์ใช้
ทางปฎิบตัิในสภาพแวดล้อมจริง รวมทั Pงการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั Pงนี Pให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชา
และเนื Pอหาสาระของรายวิชานั Pนๆ ในวิชาที5จําเป็นต้องจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการฝึกปฏิบตัิงาน
ในแหล่งฝึกที5มีคุณภาพ ศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี5ยวชาญที5มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื5อง 
เรียนระเบียบวิธีวิจยัวิธีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และทําโครงงานวิจยั  

 
๒.๒.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้   
ประเมินจากผลสมัฤทธิfทางการเรียนและการปฏิบตัิของนกัศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น 

(๑) การทดสอบย่อย 
(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั Pงทฤษฎีและปฏิบตัิ 
(๓) ประเมินจากรายงานที5นกัศกึษาทํา 
(๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั Pนเรียน และรายงานผู้ ป่วยหลงัการฝึกปฏิบตังิาน 
 ทางคลินกิ 
(๕) ประเมินจากการสะท้อนสิ5งที5ได้เรียนรู้หลงัการบรรยายและการปฏิบตัิ 
(๖) การประเมินทกัษะและความรู้หลงัจากการฝึกปฏบิติังานทางคลนิิก จากอาจารย์ผู้ควบคมุ 

  การฝึกปฏบิติังาน  
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๔๗ 
 

๒.๓. ทกัษะทางปัญญา  
๒.๓.๑. ผลการเร ียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑) สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ5มขึ Pนอย่างต่อเนื5อง  
(๒) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื5นที5

เกี5ยวข้อง เพื5อให้เกิดผลลพัธ์ที5ปลอดภยัและมีคณุภาพในการดูแลสขุภาพ  
(๓) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสร้างนวตักรรม ที5เกี5ยวข้องกบั

วิชาชีพกายภาพบําบดั 
(๔) สามารถประยกุต์ใช้และบรูณาการความรู้สาขากายภาพบําบดั กบัความรู้ศาสตร์อื5นๆ ที5

เกี5ยวข้อง เพื5อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททาง
สขุภาพที5เปลี5ยนแปลงไป 

 
๒.๓.๒. กลยุทธ์การสอนท ี!ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา  

(๑) การเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน และการค้นคว้าเนื Pอหาความรู้ด้วยตนเองเพื5อร่วมเรียนรู้ 
 กบักลุ่ม 
(๒) กรณีศึกษาทางคลินิกกายภาพบําบดั 
(๓) การอภิปรายกลุ่ม 
(๔) การฝึกปฏบิติัในคลินิกและหน่วยงานอื5นๆ 
(๕) การฝึกทําวิจัย 

   
๒.๓.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านท ักษะทางปัญญา  
 (๑) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
 (๒) ประเมินจากการรายงานกรณีศึกษา และโครงงานวิจยั 
 (๓) ประเมินจากการสะท้อนผลการเรียนรู้  
  (๔) ประเมินการฝึกปฏบิติังานทางคลนิก 
 

๒.๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ  
๒.๔.๑. ผลการเรียนรู้ ด้านท ักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ 

ในการรับผิดชอบ 
(๑) มีจิตบริการ สามารถปรับตวัและมีปฏิสมัพนัธ์อย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ  ผู้ ร่วมงาน  

และผู้บงัคบับญัชา  
(๒) สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ์ที5แตกต่างกนั  
(๓) มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเอง และวิชาชีพ   
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๔๘ 
 

๒.๔.๒. กลยุทธ์การสอนท ี!ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
  ความรับผิดชอบ  
  ใช้การเรียนการสอนโดยให้นกัศึกษาได้ทํางานกลุ่ม การอภิปราย การทําโครงงาน รวมทั Pงเน้นการ

ฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริงต่างๆ 
  
 ๒.๔.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านท ักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในการทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน 
ในชั Pนเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที5แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั Pงการปฏิบัติ 
ต่อผู้รับบริการและเพื5อนร่วมงานในการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก 
 

๒.๕. ทกัษะในการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสื!อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๕.๑. ผลการเรียนรู้ ด้านท ักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื!อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

  สารสนเทศ 
(๑) สามารถศกึษา ทําความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยกุต์ใช้เทคนคิทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที5เกี5ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศกึษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลความหมาย 
และนําเสนอข้อมลูสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(๓) สามารถสื5อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้รูปแบบการนาํเสนอที5เหมาะสม 
(๔) สามารถใช้ภาษาองักฤษขั Pนพื Pนฐาน เพื5อการปฏิบตัิทางวิชาชีพ 

 
๒.๕.๒. กลยุทธ์การสอนท ี!ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื!อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ให้นกัศกึษาฝึกวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ฝึกการสื5อสารนําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาต่อเพื5อนร่วมชั Pน
และคณาจารย์โดยใช้รูปแบบการนําเสนอที5หลากหลาย ฝึกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมลูสารสนเทศ การฝึกใช้ภาษาองักฤษเพื5อการปฏิบตัิทางวิชาชีพใน
สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์จริงในแหล่งฝึกงาน 

 
๒.๕.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านท ักษะในการวิเคราะห์เช ิงตวัเลข การสื!อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๑) ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ที5เกี5ยวข้อง 
(๒) ประเมินจากวิธีการสื5อสาร และนาํเสนอข้อมลู 
(๓) ประเมินจากประสิทธิภาพการสื5อสารด้วยภาษาองักฤษขั Pนพื Pนฐาน 
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๔๙ 
 

๒.๖. ทกัษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ 
๒.๖.๑.  ผลการเร ียนรู้ด้านทกัษะการปฏบิัตทิางวิชาชีพ  

(๑) สามารถปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบําบดั ในการตรวจประเมิน วินจิฉยัทาง
กายภาพบาํบดั ปอ้งกนั บาํบดัรักษา ฟืPนฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตาม
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบดั  

(๒) สามารถปฏิบติัทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบําบดัและศาสตร์ที5เกี5ยวข้อง การใช้เหตผุลทางคลินิก (clinical 
reasoning) และหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (evidence-based) ในการปฏิบติังาน 

(๓) สามารถปฏิบตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัร่วมกบัสหวิชาชีพที5เกี5ยวข้องได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

๒.๖.๒.  กลยุทธ์การสอนท ี!ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ ด้านทกัษะการปฏบิัต ิทางวิชาชีพ 
ให้นกัศึกษาฝึกการปฏิบตัิทางวิชาชีพในสถานการณ์จําลอง และสถานการณ์จริงในแหล่งฝึกงาน โดยเน้นการใช้
กระบวนการให้เหตผุลทางคลินกิ (clinical reasoning) และใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (evidence-based) 

๒.๖.๓.  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านท ักษะการปฏบิ ัต ิทางวิชาชีพ  
ประเมินจากความสามารถในการใช้กระบวนการให้เหตผุลทางคลินิกในการวิเคราะห์ปัญหาผู้รับบริการ 
ประเมินจากการใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ในการตดัสินใจการให้บริการ 
ประเมินจากการคาํนงึถึงการรักษาแบบองค์รวม 
๓. แผนท ี!แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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๕๐ 
 

หมวดที! ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

๑. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 

(ภาคผนวก ก.) และระเบียบคณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัมหดิล ว่าด้วยการประเมินผลและการจัดการศกึษา
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิlของนักศึกษา  
 ๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 
 กําหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิfการเรียนรู้ของนกัศกึษาเป็นส่วนหนึ5งของระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถาบนัอดุมศกึษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล ซึ5งผู้ประเมินภายนอก
ตรวจสอบได้การทวนสอบในระดบัรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการสอน และวิเคราะห์คณุภาพข้อสอบจากผลสอบ 
 ๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
 กําหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา เก็บข้อมลูสมัฤทธิผลการประกอบอาชีพ
ของบณัฑิต และนําผลย้อนกลบัมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั Pงการ
ประเมินคณุภาพของหลกัสตูร โดยดาํเนินการเก็บข้อมลู ต่อไปนี P 
(๑) จํานวนสอบผ่านขึ Pนทะเบยีนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบาํบดั 
(๒) ภาวะการได้งานทําของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นที5จบการศกึษา ในด้านของระยะเวลาในการหา
งานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั5นใจของบณัฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(๓) การตรวจสอบจากผู้ใช้บณัฑิต โดยส่งแบบสอบถาม เพื5อประเมินความพงึพอใจในบณัฑติที5จบการศึกษา 
(๔) การประเมินตาํแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบณัฑิต 
(๕) การประเมินจากสถานศกึษาอื5น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื5อมีโอกาสในระดบัความพงึพอใจ
ในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบตัิด้านอื5นๆ ของบณัฑิตที5จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื5อปริญญาที5สงูขึ Pนใน
สถานศึกษานั Pน  
(๖) การประเมินจากนกัศึกษาเก่า ที5ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที5เรียน 
รวมทั Pงสาขาอื5นๆ ที5กําหนดในหลกัสตูร ที5เกี5ยวเนื5องกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั Pงเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลกัสตูรให้ดียิ5งขึ Pนด้วย 
(๗) ความเห็นจากผู้ทรงคณุวุฒภิายนอก ที5มาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นกัศกึษาในการเรียนและสมบตัิอื5นๆ ที5เกี5ยวข้องกบักระบวนการเรียนรู้และการพฒันาองค์ความรู้ของนกัศกึษา 
 
๓. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหดิล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ.๒๕๕๒ และต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ 
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๕๑ 
 

หมวดที! ๖ การพฒันาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลยั และ

คณะ ตลอดจนในหลกัสูตรที5สอน  
๒. การพฒันาความรู้ และทกัษะให้แก่คณาจารย์  
  ๒.๑. การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ5มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื5อสง่เสริมการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื5อง การสนบัสนุนด้านการศึกษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตา่งๆ  

 การประชุมทางวิชาการทั Pงในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื5อเพิ5มพนูประสบการณ์ 
 (๒) เพิ5มพนูทกัษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนัสมยั 

(๓) เพิ5มพูนความรู้โดยจัดบรรยาย อบรม หรือบริการวิชาการเพื5อแลกเปลี5ยนประสบการณ์กับอาจารย์
พเิศษทางคลินกิ 

 ๒.๒. การพฒันาวิชาการและวิชาชพีด้านอ ื!นๆ   
 (๑) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที5เกี5ยวข้องกบัการพฒันาความรู้ 
 และคณุธรรม 
 (๒) กระตุ้นให้ทาํผลงานทางวิชาการในสาขากายภาพบําบดั หรือสาขาที5เกี5ยวข้อง 

(๓) ส่งเสริมให้ทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื5อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี5ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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๕๒ 
 

หมวดที! ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การบริหารหลกัสูตร 
มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรดําเนินการบริหารหลกัสตูรดงันี P 

- ก่อนเปิดภาคเรียนมีการเตรียมจัดตารางสอน เตรียมเนื Pอหา เอกสารประกอบ และสื5อการสอน ตรวจสอบ
ความพร้อมของห้องปฏิบติัการและอปุกรณ์ที5ต้องใช้ 

- มอบหมายอาจารย์ประจํารายวิชาหรือบคุลากรสนบัสนนุประเมินความต้องการ ความพงึพอใจของ
นกัศกึษาต่อการเรียนการสอนระหว่างภาคและใช้ข้อมลูในการปรับปรุงการสอน 

- คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประชมุหลกัสูตรเป็นระยะ เพื5อติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุง
หลกัสูตร 

 
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
   ๒.๑. การบริหารงบประมาณ 
 หารายได้สมทบงบประมาณแผ่นดินโดยการบริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ตามความจําเป็น กําหนดวงเงินคา่ใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา 
  ๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนท ี!มอียู่ เดมิ 

   ๒.๒.๑. สถานท ี!และอุปกรณ์การสอน 

   การสอน การปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และการทําวิจัย ใช้สถานที5ของคณะ
กายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัมหิดล อื5นๆ ที5เกี5ยวข้อง รายละเอียดเกี5ยวกบัอุปกรณ์การสอน การปฏิบตัิการ และ
การทาํวิจยั ของ คณะกายภาพบําบดั มีดงันี P  

ลําดบั ชื5ออปุกรณ์ ลําดบั ชื5ออปุกรณ์ 
๑ เครื5องคอมพวิเตอร์ (PC) ๙ กล้องดิจิทลั 
๒ เครื5องคอมพวิเตอร์แบบพกพา (Notebook) ๑๐ กล้องวิดีโอ 
๓ เครื5องพิมพ์แบบเลเซอร์ ๑๑ เครื5องขยายเสียง (Amplifier) 
๔ เครื5องพิมพ์สําเนาดิจิทลั (Digital Copy) ๑๒ ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) 
๕ อปุกรณ์แม่ข่ายพิมพ์งาน (Print Server) ๑๓ Wireless LAN 

๖ 
เครื5องฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร์ 
(Projector) 

๑๔ เก้าอี Pเลก็เชอร์ห้องบรรยาย 

๗ เครื5องจบัภาพสามมิติ (Visualizer) ๑๕ เตียงฝึกปฏิบตัิ 
๘ เครื5องสแกนเนอร์ (Scanner) ๑๖ เตียงฝึกปฏิบตักิารปรับระดบัได้ 
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๕๓ 
 

เครื! องมือทางกายภาพบําบัด ได้แ ก่ 

Hydrocollator, Hot pack TENS 

Infrared radiator  Paraffin bath 

ultravioler radiator Cervical traction 

Cold pack Electrical stimulation 

Pelvic traction Shortwave diathermy 

Microwave diathermy Ultrasound 

Laser เครื5องช่วยพยงุผู้ ป่วยฝึกเดนิ 

Biofeedback เครื5องช่วยพยงุผู้ ป่วยลงสระ 

Tilt table เตียง Mobilization unit 

เครื5องควบคุมแรงกดดนัความเย็น  
(Cryo controller pressure therapy unit) 

เครื5องกดบีบสําหรับภาวะทางหลอดเลือด  
(Compressor unit for vascular condition) 

Parallel bar Walking aids 

Wheelchair Suspension unit  

Stall bar Duplex or triplex pulley  

Mobile stand mirror เตียงฝึกผู้ ป่วย ทั Pงเตียงสูง และเตียงเตี Pย 

Overhead pulley Push up block 

Shoulder wheel  Weight strap 

Mat Rubber tube/band 

Quadriceps board Balance training board 

Dumbell บนัไดเข้ามมุ 

Gym ball เครื5องปีนบนัได Stepper 

หมอนทรงกระบอก Tumble barrel ชุดออกกําลงักายแบบสถานี 

Treadmill Isokinetic set 

ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จกัรยานนั5งเอนปั5น 

จักรยานมือปั5นชนิดนั5งเอน จกัรยานนั5งปั5น (Stationary bicycle) 

หฟัูง ชุดอปุกรณ์ปฏิบัติการช่วยฟืPนคืนชีพพื Pนฐาน  
(Resuscitation set) 

สายวดั ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟืPนคืนชีพ 

เครื5องวดัความดนั เครื5องและชุดอปุกรณ์ดดูเสมหะ 
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๕๔ 
 

๒.๒.๒. ห้องสมุด  

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล มีแหล่งความรู้ที5สนับสนุนวิชาการทางด้านกายภาพบําบัด และ 
สาขาวิชาอื5นที5เกี5ยวข้อง มีหนงัสือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า ๙๙,๕๘๒ 
เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า ๓๙,๒๙๔ รายการ มีฐานข้อมูลออนไลน์ที5อยู่ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า 
๒,๘๕๙,๔๗๑ ฐานข้อมลู  
 นอกจากนั Pนห้องศึกษาด้วยตนเอง ของคณะกายภาพบําบดั ได้จดัเตรียมหนงัสือด้านกายภาพบาํบดั และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพจํานวน ๖,๑๑๓ เล่ม วารสารด้านกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร์สุขภาพจํานวน ๒๓๙ 
รายการดีวีดีรอมเพื5อการศึกษา ๑๒๒ เรื5อง และแผ่นซดีีรอมเพื5อการศึกษา ๑๘ แผ่น เพื5อเป็นแหล่งความรู้เพิ5มเติม 

 ๒.๓. การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ ิ!มเติม 

 สิ5งสนบัสนนุการเรียนการสอนที5สําคญัของสาขากายภาพบาํบดั คือแหล่งฝึกปฏิบตัิงานทางคลินิก เพื5อให้
นกัศกึษาได้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกใช้ทกัษะและความรู้ทางกายภาพบําบดัแก่ผู้ รับบริการ หลกัสูตรเลือกใช้
สถานที5ฝึกปฏิบัติงานที5มีคุณภาพทั Pงด้านบุคลากรและสถานที5 ได้แก่ ศูนย์กายภาพบําบดั คณะกายภาพบาํบดั 
มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานและโรงพยาบาลภาครัฐตั Pงแต่ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั5วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน รวมทั Pงการฝึกภาคสนามในชุมชนและสถานประกอบการ นอกจากนั Pน อาจารย์ผู้ คุมฝึก
ปฏิบตัิงานทางคลินกิและงานภาคสนามต้องได้คณุภาพตามเกณฑ์ของสภากายภาพบําบดั 
 
 ๒.๔. การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร  
 มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสํารวจความต้องการ และจากการสังเกต
การใช้งานในรายวิชาที5สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนบัสนนุการเรียนการสอนตามหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื5องเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔ ว่าด้วยการ
ประกนัคณุภาพของหลกัสูตร 
 
๓. การบริหารคณาจารย์ 
 ๓.๑. การรับอาจารย์ใหม่  

(๑) อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื5อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒) มีความเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของหลกัสูตร 
(๓) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิfของนักศึกษาและมี
ประสบการณ์ทําวิจยัประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที5สอน 
(๔) ผ่านการคดัเลือกและสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคดัเลือกที5แต่งตั Pงโดยคณบด ี 
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๕๕ 
 

๓.๒. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
  คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอน ประเมินผลและร่วมประชุมให้ความเหน็ เก็บรวบรวมข้อมลูสําหรับการปรับปรุงรายวิชาและหลกัสตูร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที5จะทําให้บรรลเุปา้หมายตามหลกัสตูร และได้บณัฑิตเป็นไปตามคณุลกัษณะ
บณัฑิตที5พงึประสงค์ 
 ๓.๓. คณาจารย์ท ี!สอนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ  
    คณะกายภาพบาํบดั มีนโยบายให้ผู้ รับผิดชอบรายวิชาเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้ เชี5ยวชาญ
มาบรรยาย โดยเฉพาะหวัข้อที5ต้องใช้ผู้ เชี5ยวชาญหรือผู้ มีประสบการณ์ตรง เพื5อให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
และสร้างแรงบนัดาลใจแก่นกัศกึษา 
 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ๔.๑. การกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 
   คณะกายภาพบําบดั กําหนดคุณสมบตัิของบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที5ความรับผิดชอบ และ
ต้องผ่านการคดัเลือกให้แนใ่จว่ามีคณุสมบตัดิงักล่าว และมีทศันคติที5ดีต่อการทํางานกบัอาจารย์และนกัศึกษา 
 ๔.๒. การเพ ิ!มทกัษะความรู้ เพ ื!อการปฏบิ ัติงาน  

 คณะกายภาพบาํบดั สนบัสนนุให้บคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนศึกษาตอ่ ฝึกอบรม หรือ 
ดงูาน เพื5อเพิ5มพนูความรู้และทกัษะเพื5อพฒันาการปฏิบตัิงาน 
 
๕. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํา น ักศึกษา 
 ๕.๑. การให้ค ําปรึกษาด้านวิชาการ และอ ื!นๆ  แ ก่ น ักศึกษา  
    คณะฯ มีการแต่งตั Pงอาจารย์ที5ปรึกษา เพื5อให้คําปรึกษาเฉพาะรายแก่นักศึกษาทุกคน โดยจัด
กิจกรรมพบอาจารย์ที5ปรึกษาอย่างสมํ5าเสมอทกุภาคการศกึษา นอกจากนั Pนนกัศกึษาที5มีปัญหา สามารถนดัหมาย
และพบอาจารย์ที5ปรึกษาได้ตลอดเวลา 
 ๕.๒. การ อุท ธร ณ์ขอ งนักศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบงัคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนปุริญญา
และปริญญาตรี (ฉบบัที5 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพ ึงพอใจของ ผู้ ใช้บ ัณฑิต  

จัดการสํารวจ หรือนําข้อมูลวิจัยที5เกี5ยวข้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลกัสตูรจดัการสํารวจความพอใจของผู้ใช้บณัฑิต เมื5อครบรอบหลกัสูตร เพื5อใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุง
หลกัสตูร 
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๕๖ 
 

๗. ตัวบ่งช ี Lผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตวับ่งช ี Lผลการดาํเนินงาน 
ปี
ท ี! 
๑ 

ปี
ท ี! 
๒ 

ปี
ท ี! 
๓ 

ปี
ท ี! 
๔ 

ปี
ท ี! 
๕ 

๗.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื5อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสูตร 

    

๗.๒ มกีารจดัทํารายละเอยีดของหลกัสตูร ให้ครอบคลมุหวัข้อตามแบบ มคอ.๒  
ที5สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

    

๗.๓ มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ให้ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔ ก่อนการเปิด
หลกัสตูรให้ครบทกุรายวิชา 

    

๗.๔ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหวัข้อ
ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิ Pนสดุภาคการศกึษา 
ที5เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา  

    

๗.๕ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีรายละเอียด
ครอบคลุมหวัข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัสิ Pนสุดปีการศกึษา 

    

๗.๖ มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิfของนกัศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ที5มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบที5กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ 
(ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที5เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

๗.๗ มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินผลการดําเนนิงานที5รายงานในมคอ.
๗ ปีที5แล้ว 

    

๗.๘ อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําด้านการจดัการเรียน
การสอน 

    

๗.๙ อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั Pง 

    

๗.๑๐ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

    

๗.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที5มีต่อคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลี5ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    

๗.๑๒ ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตใหม่ เฉลี5ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 
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๕๗ 
 

หมวดท ี!  ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานของหลักสูตร 
 
 

๑. การประเมินประสิทธ ิผลของการสอน  
 ๑.๑. การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

- ประเมินจากนกัศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที5ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ
สนทนากบักลุ่มนกัศกึษา ระหว่างภาคการศกึษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

- ประเมินจากการเรียนรู้ของนกัศกึษา จากพฤตกิรรมการแสดงออก การทาํกิจกรรม และผลการสอบ 

- ประเมินการสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ผู้ ร่วมสอนหรือผู้บงัคบับญัชา 
 ๑.๒. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

- การประเมินการสอนโดยนกัศกึษาทกุภาคการศกึษา  
- การประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การฝึกปฏิบตัิงาน การทํากิจกรรม

และผลการสอบ 
- ประเมินตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ของวิชาชีพกายภาพบําบดั 

๒. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
 การวดัและประเมินผลนกัศกึษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดงันี P  

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื5องเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๑๒ ว่าด้วยเกณฑ์การวดัผลและการการสําเร็จการศึกษา  

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื5องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
คณุภาพบณัฑิต  

 กําหนดกลยทุธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง วางแผนไว้ล่วงหน้า 
และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อกัษรในเอกสารรายละเอียดหลกัสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียด
ประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน 

การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ ร่วมงาน รายงานกิจกรรม  
การประเมินตนเองของผู้ เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และ
ผู้บริหารหลกัสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การทวนสอบหลงัศึกษาครบทั Pงหลกัสูตร การประเมินจากผู้ ผ่านการ
สอบความรู้เพื5อรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบําบดั การประเมินของผู้ ใช้บณัฑิต เป็นต้น  

นอกจากนี Pการประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตระดับ 
อดุมศึกษาเป็นผู้ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้เพื5อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั Pงทางร่างกายและจิตใจ  
มีความสํานกึและความรับผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ 
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๕๘ 
 

๓. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศกึษาประจําปีโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในที5ได้รับการแต่งตั Pง 
 
๔. กระบวนการทบทวนผลการประเมนิวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และแผนกลยุทธ์การสอน 
จากการรวบรวมข้อมลูจากการประเมินรายวิชาและการประเมินหลกัสตูร จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหาร
หลกัสตูรทั Pงในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที5พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที5จะดําเนินการปรับปรุง
รายวิชานั Pน ๆ ได้ทนัท ีโดยการปรับปรุงย่อยนี Pทําได้ตลอดเวลาที5พบปัญหา ส่วนการปรับปรุงหลกัสตูรทั Pงฉบบั
กําหนดทําทกุวงรอบหลกัสตูร (๔ ปี)  เพื5อให้หลกัสตูรได้มาตรฐานมีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้ใช้บณัฑิต และสงัคม 



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๕๙ 
 

แผนท ี!แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

� ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

 
ด้านที! ๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
ด้านท ี! ๒ 
ความรู้  

 
ด้านท ี! ๓ 

ทกัษะทางปัญญา 

 
ด้านท ี! ๔ 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

 
ด้านที! ๕ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เช ิงตัวเลข การ

สื!อสาร  และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด้านท ี! ๖ 

ทกัษะการ
ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
หมวดวชิาศึกษาทั!วไป                         
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                          
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั5วไปเพื5อการพฒันามนษุย์  �   �      � �   � � �  � �     
มมศท ๑๐๒ สงัคมศึกษาเพื5อการพฒันามนษุย์  �   �      � �   � � �  � �     

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื5อการพฒันามนษุย์  �   �      � �   � � �  � �     

สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั5วไป   �   �      � �   � � �  � �     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๖๐ 
 

 

รายวิชา 

 
ด้านที! ๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
ด้านท ี! ๒ 
ความรู้  

 
ด้านท ี! ๓ 

ทกัษะทางปัญญา 

 
ด้านท ี! ๔ 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

 
ด้านที! ๕ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เช ิงตัวเลข การ

สื!อสาร  และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด้านท ี! ๖ 

ทกัษะการ
ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หมวดวชิาศึกษาทั!วไป                         

กลุ่มวิชาภาษา                         
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื5อการสื5อสาร  �   �      � �   � �    �     
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษ ระดบั ๑  �   �      � �        � �    
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษ ระดบั ๒  �   �      � �        � �    
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษ ระดบั ๓  �   �      � �        � �    
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษ ระดบั ๔  �   �      � �        � �    
ศศภอ ๒๖๖ ภาษาองักฤษเพื5อวิทยาศาสตร์สขุภาพ  �    � �     �    �  � �       

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                         
วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั Pนพื Pนฐาน � �    �     �              
วทคม ๑๑๒ เคมีทั5วไป  �    �     �              
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์พื Pนฐาน  �    �     �              
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ  �    �     �       �       
วทฟส ๑๕๙  ฟิสิกส์เบื Pองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ  �    �     �              

 



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๖๑ 
 

 

รายวิชา 

 
ด้านที! ๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
ด้านท ี! ๒ 
ความรู้  

 
ด้านท ี! ๓ 

ทกัษะทางปัญญา 

 
ด้านท ี! ๔ 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

 
ด้านที! ๕ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เช ิงตัวเลข การ

สื!อสาร  และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด้านท ี! ๖ 

ทกัษะการ
ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หมวดวชิาเฉพาะ                         

กลุ่มวิชาพ ื Lนฐานวิชาชีพ                         

วทคม ๑๑๒ เคมีทั5วไป  �    �     �              

วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์พื Pนฐาน  �    �     �              

วทคม ๑๑๙ ปฏิบตัิการเคมี  �    �     �              

วทคณ ๑๑๑ แคลคลูสั  �    �     �       �       

วทชค ๒๐๖ ชีวเคมทีั5วไป    �    �     �              

กภกภ ๑๐๔ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๑      �     �     � �   �     
กภกภ ๒๐๕ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๒      �     �     � �   �     
กภกภ ๒๐๖ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๓      �     �     � �   �     
กภกภ ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๔      �     �     � �   �     
กภกภ ๒๑๐ ประสาทกายวิภาคศาสตร์      � �    �     � �   �     
กภกภ ๒๑๑ สรีรวิทยา      �     �     � �   �     
กภกภ ๒๑๒ สรีรวิทยาการออกกําลังกาย      �     �     � �   �     
กภกภ ๓๐๗ พยาธิวิทยา      �                   



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๖๒ 
 

 

รายวิชา 

 
ด้านที! ๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
ด้านท ี! ๒ 
ความรู้  

 
ด้านท ี! ๓ 

ทกัษะทางปัญญา 

 
ด้านท ี! ๔ 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

 
ด้านที! ๕ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เช ิงตัวเลข การ

สื!อสาร  และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด้านท ี! ๖ 

ทกัษะการ
ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หมวดวชิาเฉพาะ                         

กลุ่มวิชาพ ื Lนฐานวิชาชีพ                         

กภกภ ๓๐๘ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน      �                   
กภกภ ๓๐๙ เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ      �     �  �  � �   �      
กภกภ ๓๑๓ การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื3อนไหว      � �    �              
กภกภ ๔๑๑จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      �     �     �   � �     
กลุ่มวิชาชีพ                         

กภกภ ๑๐๓ การดูแลสุขภาพพื Gนฐาน      � �    � �  �   �        
กภกภ ๑๙๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑  �              � �   �     
กภกภ ๒๐๘ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด       �    � � �   �         
กภกภ ๒๐๙ เทคนิคการเคลื3อนย้าย การเคลื3อนที3 และการนวด      � �    � �  �   �        
กภกภ ๒๑๓ การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า      � �    �   � �     �     
กภกภ ๒๑๔ การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน      � �    �   � �     �     
กภกภ ๒๑๕ การบําบัดด้วยการออกกําลังกาย ๑       �    �              
กภกภ ๒๑๖ การบําบัดด้วยการออกกําลังกาย ๒       �    �              



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๖๓ 
 

 

รายวิชา 

 
ด้านท ี!  ๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
ด้านท ี! ๒ 
ความรู้  

 
ด้านท ี! ๓ 

ทกัษะทางปัญญา 

 
ด้านท ี! ๔ 
ทกัษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

 
ด้านท ี! ๕ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เช ิงตัวเลข การ

สื!อสาร  และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด้านท ี! ๖ 

ทกัษะการ
ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หมวดวชิาเฉพาะ                         

กลุ่มวิชาชีพ                         
กภกภ ๒๘๑ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๑ � � � �  �     �    � � �   � �    
กภกภ ๒๙๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒  �         �     � �   �     
กภกภ ๓๑๐ อวยัวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ3งอํานวย 

ความสะดวก 
     � �    � �    �    �     

กภกภ ๓๑๑ กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๑       �    � �    � �  � �     
กภกภ ๓๑๒ กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๒      � �  �   �  �  �   � �     
กภกภ ๓๑๔ การบําบัดด้วยการออกกําลังกาย ๓       �    �        � �     
กภกภ ๓๑๕ การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ       �     �             
กภกภ ๓๑๖ กายภาพบําบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื Gอ ๑      � �   � � �    � �  � �     
กภกภ ๓๑๗ กายภาพบําบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื Gอ ๒         � �   � � �  �  � �   �     
กภกภ ๓๑๘ กายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ  

และการไหลเวียนโลหิต ๑   
     �      �    �    �     



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๖๔ 
 

 

รายวิชา 

 
ด้านท ี! ๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
ด้านที! ๒ 
ความรู้  

 
ด้านท ี! ๓ 

ทกัษะทางปัญญา 

 
ด้านท ี! ๔ 
ทกัษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

 
ด้านท ี! ๕ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เช ิงตัวเลข การ

สื!อสาร  และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด้านท ี! ๖ 

ท ักษะการ
ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หมวดวชิาเฉพาะ                         

กลุ่มวิชาชีพ                         
กภกภ ๓๑๙ กายภาพบําบัดทางเด็ก  ๑      � �             �     
กภกภ ๓๘๑ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๒ � � � �  � �    � �   � � �   �  �   
กภกภ ๓๘๒ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๓ � � � �  � �   � � �  � � � �   �  �   
กภกภ ๓๘๓ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๔ � � � �  � �   � � �  � � � �   �  � � � 
กภกภ ๔๑๒ ภาวะเฉพาะทางการแพทย์สําหรับกายภาพบําบัด      �                    
กภกภ ๔๑๓ กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุ     � � �   �  � � �           
กภกภ ๔๑๔ ระบบบริการสุขภาพและการบริหารงานกายภาพบําบัด        �                 
กภกภ ๔๑๕ กายภาพบําบัดในสุขภาพหญิง      �    � �   �  � �   �     
กภกภ ๔๑๖ การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสําหรับกายภาพบําบัด      � �     �    �   � �     

   

 

 



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๖๕ 
 

 

รายวิชา 

 
ด้านท ี! ๑ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ด้านท ี! ๒ 
ความรู้  

 
ด้านที! ๓ 

ทกัษะทางปัญญา 

 
ด้านที! ๔ 
ทกัษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

 
ด้านที! ๕ 

ทกัษะการวิเคราะห์
เช ิงตัวเลข การ

สื!อสาร  และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ด้านที! ๖ 

ทกัษะการ
ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หมวดวชิาเฉพาะ                         

กลุ่มวิชาชีพ                         
กภกภ ๔๑๗ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที3เกี3ยวข้อง 

ทางกายภาพบําบัด 
       �  �       �        

กภกภ ๔๑๙ กายภาพบําบัดทางเด็ก ๒      � �   �          �     
กภกภ ๔๒๐ การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ       �    � �  �  �   � �     
กภกภ ๔๒๑ กายภาพบําบัดทางกีฬา      � �   � � �    �         
กภกภ ๔๒๒ กายภาพบําบัดในชุมชน       �   �  �  � � � �   �     
กภกภ ๔๘๑ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๕ � � � �  � � �  � � �  � � � �   �  � � � 
กภกภ ๔๘๒ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๖ � � � �  � � �  �  �  � � � �   �  � � � 
กภกภ ๔๙๔ บทนําเกี3ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ         �    �     � � �     
กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจัย         �  � � �   �  � � � �    
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๖๖ 
 

 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจหลกัคณุธรรม จริยธรรม  
        และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพื Pนฐาน 
        ตา่งๆ ที5เกี5ยวข้องกับการปฏิบตัิงานทาง 
        กายภาพบําบดั  
๑.๒ แสดงออกซึ5งพฤติกรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม  
       เชน่ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื5อสตัย์สจุริต  
       เสียสละ เคารพในคณุค่าศกัดิfศรีของความเป็น 
       มนษุย์ และสามารถจัดการกับปัญหาคณุธรรม  
       จริยธรรม โดยใช้ดลุยพินิจที5เหมาะสม  
๑.๓ ตระหนกัและยึดมั5นจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
       สามารถจดัการปัญหาจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน 
       ในวิชาชีพกายภาพบําบดั  
๑.๔ ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของ 
       ตนเองในการรับบริการกายภาพบําบดั 
 

๒.ความรู้       
๒.๑  อธิบายสาระสําคญัของศาสตร์ที5เป็นพื Pนฐานของ 
         ชีวิต  
๒.๒ อธิบายสาระสําคญัของศาสตร์พื Pนฐาน 
        วิทยาศาสตร์สขุภาพ  
๒.๓ อธิบายสาระสําคญัของศาสตร์ทางวิชาชีพ 
       กายภาพบําบดั  
๒.๔ อธิบายสาระสําคญัของระบบสขุภาพ กฎหมาย  
       การจดัการและการบริหารงานเบื Pองต้นของระบบ 
       การบริการกายภาพบําบดั  
๒.๕ มีความรู้ด้านการวิจยัและการติดตาม 
       ความก้าวหน้าทางวิชาการ  
๒.๖ สามารถเชื5อมโยงศาสตร์ทกุด้าน และประยุกต์ใช้ 
       ในการประกอบวิชาชีพ 
 

๓.ทกัษะทางปัญญา     
๓.๑ สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองให้มีความรู้   
       ความสามารถเพิ5มขึ Pนอย่างตอ่เนื5อง  
๓.๒ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ 
       ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื5นที5เกี5ยวข้อง  
       เพื5อให้เกิดผลลพัธ์ที5ปลอดภยัและมีคณุภาพใน 
       การดแูลสขุภาพ  
๓.๓ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ 
       วิจยัหรือสร้างนวตักรรม ที5เกี5ยวข้องกบัวิชาชีพ 
       กายภาพบําบดั  
๓.๔ สามารถประยกุต์ใช้และบรูณาการความรู้สาขา 
       กายภาพบําบดั กบัความรู้ศาสตร์อื5นๆที5เกี5ยวข้อง  
       เพื5อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง 
       กบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที5 
       เปลี5ยนแปลงไป 
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๖๗ 
 

 
๔.ท ักษะความสัมพ ันธ์ระหว่างบุคคลและความ  
     รับผิดชอบ 
๔.๑ มีจิตบริการ สามารถปรับตวัและมีปฏิสมัพนัธ์อย่าง 
       สร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ  ผู้ ร่วมงาน  และ 
       ผู้บงัคบับญัชา  
๔.๒ สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้ นําและสมาชิก  
        ในบริบทหรือสถานการณ์ที5แตกตา่งกัน  
๔.๓ มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเอง และวิชาชีพ   
 

๕.ท ักษะการวิเคราะห์เช ิงตวัเลข การสื!อสาร  
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ สามารถศกึษา ทําความเข้าใจประเด็นปัญหา  
       เลอืก และประยกุต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ 
       คณิตศาสตร์ที5เกี5ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน 
       การศกึษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
       ปัญหา 
๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ 
       รวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลความหมาย และ 
       นําเสนอข้อมลูสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
๕.๓ สามารถสื5อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ 
       สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที5เหมาะสม  
๕.๔ สามารถใช้ภาษาองักฤษขั Pนพื Pนฐาน เพื5อการ 
        ปฏิบตัทิางวิชาชีพ 
 

๖.ท ักษะการปฏิบตัิทางวิชาช ีพ 

๖.๑ สามารถปฏิบตัิทกัษะทางวิชาชีพ 
       กายภาพบําบดั ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 
       ทางกายภาพบําบดั ป้องกนั บําบดัรักษา  
       ฟืPนฟู และสง่เสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตาม 
       มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบดั  
๖.๒ สามารถปฏิบตัิทกัษะทางวิชาชีพ 
       กายภาพบําบดัอย่างเป็นองค์รวม โดย 
       ประยกุต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ 
       กายภาพบําบดัและศาสตร์ที5เกี5ยวข้อง  
       การใช้เหตผุลทางคลินิก (clinical  
       reasoning)  และหลกัฐานเชิงประจกัษ์  
       (evidence-based) ในการปฏิบตัิงาน 
๖.๓  สามารถปฏิบตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบําบดั   
        ร่วมกบัสหวิชาชีพที5เกี5ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 
        และมีประสิทธิภาพ 
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๖๘ 
 

ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรฯกับ Core value ของมหาวทิยาลัยมห ิดล (MAHIDOL) 

 

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน Core value ของมหาวทิยาลัยมหดิล 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม M A H I D O L 
     ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลกัคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพื Pนฐานต่างๆ  
            ที5เกี5ยวข้องกับการปฏิบตัิงานทางกายภาพบําบดั 

       

     ๑.๒ แสดงออกซึ5งพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื5อสตัย์สจุริต เสียสละ  
            เคารพในคณุคา่ศกัดิfศรีของความเป็นมนษุย์ และสามารถจดัการกับปัญหาคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้ 
            ดลุยพินิจ ที5เหมาะสม 

       

     ๑.๓ ตระหนกัและยึดมั5นจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการปัญหาจริยธรรมในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 
            กายภาพบําบดั 

       

     ๑.๔ ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการกายภาพบําบดั        
๒. ด้านความรู้         
     ๒.๑ อธิบายสาระสําคญัของศาสตร์ที5เป็นพื Pนฐานของชีวิต        
     ๒.๒ อธิบายสาระสําคญัของศาสตร์พื Pนฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ        
     ๒.๓ อธิบายสาระสําคญัของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบําบดั        
     ๒.๔ อธิบายสาระสําคญัของระบบสขุภาพ กฎหมาย การจดัการและการบริหารงานเบื Pองต้นของระบบ 
            การบริการกายภาพบําบดั 

       

     ๒.๕ มีความรู้ด้านการวิจยัและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ        
     ๒.๖ สามารถเชื5อมโยงศาสตร์ทกุด้าน และประยกุต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
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๖๙ 
 

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน Core value ของมหาวทิยาลัยมหดิล 
๓. ด้านทกัษะทางปัญญา M A H I D O L 
     ๓.๑ สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ5มขึ Pนอย่างต่อเนื5อง        
     ๓.๒ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื5นที5เกี5ยวข้อง เพื5อให้เกิด 
            ผลลพัธ์ที5ปลอดภยัและมีคณุภาพในการดแูลสขุภาพ 

       

     ๓.๓ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจยัหรือสร้างนวตักรรม ที5เกี5ยวข้องกบัวิชาชีพ 
            กายภาพบําบดั 

       

     ๓.๔ สามารถประยกุต์ใช้และบรูณาการความรู้สาขากายภาพบําบดั กบัความรู้ศาสตร์อื5นๆที5เกี5ยวข้อง  
             เพื5อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที5เปลี5ยนแปลงไป 

       

๔. ด้านทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ        

     ๔.๑ มีจิตบริการ สามารถปรับตวัและมีปฏิสมัพนัธ์อย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ  ผู้ ร่วมงาน  และผู้บงัคบับญัชา        

     ๔.๒ สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้ นําและสมาชิกในบริบทหรือสถานการณ์ที5แตกตา่งกัน        

     ๔.๓ มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเอง และวิชาชีพ          

๕. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เช ิงตัวเลข การสื!อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ        
     ๕.๑ สามารถศกึษา ทําความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยกุต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
            ที5เกี5ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศกึษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

       

     ๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ 
            ข้อมลูสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

       

     ๕.๓ สามารถสื5อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที5เหมาะสม         
     ๕.๔ สามารถใช้ภาษาองักฤษขั Pนพื Pนฐาน เพื5อการปฏิบตัิทางวิชาชีพ 
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๗๐ 
 

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน Core value ของมหาวทิยาลัยมหดิล 

๖. ด้านทกัษะการปฏบิ ัตทิางวิชาชีพ / หรืออ ื!น ๆ  M A H I D O L 

     ๖.๑ สามารถปฏิบตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบําบดั ในการตรวจประเมิน วินิจฉยัทางกายภาพบําบดั ปอ้งกนั  

            บําบดัรักษา ฟืPนฟู และสง่เสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบดั 

       

     ๖.๒ สามารถปฏิบตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างเป็นองค์รวม โดยประยกุต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ 

            ศาสตร์กายภาพบําบดัและศาสตร์ที5เกี5ยวข้อง การใช้เหตผุลทางคลนิิก (clinical reasoning)  และหลกัฐาน 

            เชิงประจกัษ์ (evidence-based) ในการปฏิบตัิงาน 

       

     ๖.๓ สามารถปฏิบตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบําบดัร่วมกบัสหวิชาชีพที5เกี5ยวข้องได้อย่างเป็นระบบและมี 

            ประสิทธิภาพ 

       

Mastery / Altruism / Harmony/ Integrity / Determination / Originality/ Leadership
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๗๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คําอธ ิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชา 

 

หมวดวิชาศึกษาทั�วไป   

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  
มมศท  ๑๐๑  การศกึษาท ั!วไปเพ ื!อการพฒันามนุษย์                             ๒ (๑-๒-๓)  
MUGE  101  General Education for Human Development       2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :     - 
 ความหมาย ความสําคญั และความสมัพันธ์ของวิชาศึกษาทั5วไปกบัวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความ
เชื5อมโยงสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบติัของจิตใจ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที5พึงประสงค์  การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /
สถานการณ์/ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกนัปัญหา  หรือปรับปรุงพฒันาเหตุการณ์ / สถานการณ์ 
เพื5อคณุประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื5น และสงัคม  การประยกุต์ความรู้เพื5อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา  
                     The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational  / 

specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal 
graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions 
to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their 
community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 
 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ ื!อการพัฒนามนุษย์                             ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE  102  Social Studies for Human Development      3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :     - 
 หลักการและทฤษฎีพื Pนฐานที5เกี5ยวข้องกบัสถานการณ์ / เหตกุารณ์ / ปัญหาที5สําคัญของสังคม 
ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการ เมืองการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / 

ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ปอ้งกนัปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพฒันาเหตกุารณ์ / สถานการณ์ /เพื5อ
คณุประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื5น และสงัคม  การประยกุต์ความรู้เพื5อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา  
   Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai  
and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and 
public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and 
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or 
improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application 
of knowledge to solve the problems of case studies. 
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๗๓ 
 

มมศท  ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ ื!อการพฒันามนุษย์   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  103  Arts and Sciences for Human Development    2 (1-2-3)   
เงื!อนไข :     - 
 มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  เหตกุารณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี5ยวกบัวิวฒันาการ 
ที5สําคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตปัุจจยั
และผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื5อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อื5น และสังคม การประยุกต์
ความรู้เพื5อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา  
   Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to 
the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency 
economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of 
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals 
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 
 
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั!วไป    ๒ (๒ -๐ -๔) 
SHSS 140 General of Psychology    2 (2-0-4) 
เงื!อนไข :  - 
   แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ 
สขุภาพจิต การปรับตวั การวดัทางจิตวิทยา และการประยกุต์หลกัจิตวิทยาในชีวิตประจําวนั 

Concepts and theories of psychology   perception   motivation  learning  personality   
emotion attitude  mental adjustment  psychological inventory psychological application in daily life.   
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กลุ่มวิชาภาษา   
 
ศศภท  ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ ื!อการสื!อสาร       ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100  Art of Using Thai Language in Communication    3 (2-2-5)   
เงื!อนไข   :     - 
  ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพดู  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและ
การคดิ   เพื5อการสื5อสารได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 

  Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  
skills for accurate  and appropriate communication. 
 

ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอ ังกฤษระดับ ๑    ๓ (๒ -๒ -๕) 
LAEN 103   English Level 1    3 (2-2-5) 
เงื!อนไข   :     - 
 ไวยากรณ์  และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที5 เกี5ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน  
ในลกัษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาองักฤษทั Pงสี5ทกัษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และการ
สื5อสารในชั Pนเรียน 

  Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with 
integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom 
communication. 
 
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอ ังกฤษระดับ ๒    ๓ (๒ -๒ -๕) 
LAEN 104   English Level 2    3 (2-2-5) 
เงื!อนไข   :     - 
  คําศัพท์ สํานวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการ
สนทนาในกลุ่มย่อย ทกัษะการเขียนในระดบัย่อหน้า และกลยทุธ์ในการอ่าน 

 Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies. 
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ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอ ังกฤษระดับ ๓    ๓ (๒ -๒ -๕) 
LAEN 105   English Level 3    3 (2-2-5) 
เงื!อนไข   :     - 
  การอ่านข้อความและการเขียนทั Pงระดบัประโยค  และระดบัย่อหน้าที5เกี5ยวกบัสัดส่วน  ความถี5    
และความน่าจะเป็น  รูปร่าง  การวดั  การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง  คําจํากดัความและการ จําแนก  การ
เขียนอย่างมีเอกภาพ  การใช้คําเชื5อม  การฟังเพื5อจบัใจความสําคญั    การฟังเพื5อรายละเอียดจําเฉพาะ  และการ
ทาํการอนมุาน 

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, 
frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and 
classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; 
listening for specific details; and making inferences. 
 
ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอ ังกฤษระดับ ๔    ๓ (๒ -๒ -๕) 
LAEN 106  English Level 4    3 (2-2-5) 
เงื!อนไข   :     - 
 บูรณาการในทกัษะทั Pงสี5 การฟัง  การพดู  การอ่านและการเขียน การฟังเพื5อจับใจความสําคัญ
และในรายละเอียด  การอภิปรายตามหวัข้อที5กําหนด  การอ่านบทอ่านในเรื5องที5หลากหลายและทําการสรุปและ
เขียนอย่างมีระบบในระดบัประโยค และระดบัย่อหน้าซึ5งเกี5ยวกบัประเด็นที5สมัพนัธ์กบับทอ่าน 

 Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening 
comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages 
on various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those 
topics at the sentence and paragraphs levels. 
 
ศศภอ ๒๖๖  ภาษาอ ังกฤษเพ ื!อวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 266  English for Health Science  3 (3-0-6) 
เงื!อนไข   :     - 
   การศึกษาคํารูปประโยคและสํานวนที5ใช้ในวิชาชีพเกี5ยวกบัวิทยาศาสตร์สขุภาพโดยการฝึกฝน
เชิงสื5อสารในทกัษะการพดูฟัง อา่นและเขียน  
  Study of English terms, sentence structures and expressions used in health science- 
related professionals; communicative practice in speaking, listening, reading and writing skills 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                 
                                       
วทชว ๑๑๔     ชวีวิทยาข ั Lนพ ื Lนฐาน              ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 114   Basic Biology        2 (2-0-4) 
เงื!อนไข :   - 
  แนวคิดทางชีววิทยา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เคมีของสิ5งมีชีวิต ชีววิทยาระดบัเซลล์ การสื5อสารของ
เซลล์ พนัธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ หลักวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ประชากรวิวัฒนาการ
มนษุย์ ระบบนเิวศ ปัญหาสิ5งแวดล้อมและนิเวศวิทยาเชิงอนรัุกษ์  
              Concepts of biology, scientific methods, chemistry of life, cellular biology, cell 
communication, genetics and DNA technology and is applications ecology, population genetics, concepts 
of evolution, human evolution, environmental problems and conservation ecology. 
 
วทคม ๑๑๒  เคมที ั!วไป         ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 112  General Chemistry       3 (3-0-6) 
เงื!อนไข :   - 
  โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อณุหพลศาสตร์ 
เคมี จลนพลศาสตร์ สมดลุเคมี สมดลุของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตปัุจจบุนั  
  Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, 
chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, 
electrochemistry, the periodic table.  
 
วทคม ๑๒๑  เคมีอ ินทรีย์พ ื Lนฐาน  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 121  Basic Organic Chemistry  3 (3-0-6) 
เงื!อนไข :       วทคม ๑๑๒  
  โครงสร้างโมเลกุลและการจําแนกสารอินทรีย์  ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ การเรียกชื5อสารอินทรีย์  
สเตอริโอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน  ไซโคลแอลเคน  แอลคีน  แอลไคน์  อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์  ฟีนอล อีเทอร์  อลัดีไฮด์  คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนพุนัธ์กรดคาร์บอกซิ
ลิก  อะมีน คาร์โบไฮเดรท  กรดอะมิโน และ ลิปิด  
  Molecular structure and classification of organic  compounds, reactions of organic 
compounds, nomenclature and stereochemistry, syntheses and  reactions  of  alkanes,  cycloalkanes, 
alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, 
carboxylic acids, carboxylic acid derivatives, amines, carbohydrate, amino acid and lipids.  
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วทคณ ๑๘๒   สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๒ (๒ -๐-๔)  
SCMA 182     Statistics for Health Science     2 (2-0-4)   
เงื!อนไข:  - 
    แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
การแปลความค่าสถิติ  สถิติพรรณนา  การซกัตัวอย่างเพื5อให้ได้ตวัแทนที5ดีของประชากร  และการนําไปใช้ในการ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน   
    Concepts and applications of probability and probability distributions in various 
events; interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of 
populations and its use in estimation and hypothesis testing. 
 
วทฟส ๑๕๙   ฟิสิกส์เบื Lองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159   Elementary Physics for Health Science  3 (3-0-6)   
เงื!อนไข:  - 
  กลศาสตร์ของการเคลื5อนที5 และการสมดุล งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์
ของของไหล และระบบไหลเวียนของโลหิต อุณหภมิู ความร้อน กฎของก๊าซ และระบบหายใจ คลื5นและคณุสมบตัิ
ของคลื5น หูและการได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ไฟฟ้าในร่างกาย และอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม 
นวิเคลียส และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
  Mechanics of motion and equilibrium, work and energy, elastic properties of matters, 
fluid mechanics and blood circulatory system, temperature, heat, gas law and respiratory system, 
waves and wave properties, ears and hearing, lights and visualization, electricity, magnetism, 
electricity in human body, electronics, atoms, nuclei and nuclear medicine. 
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๗๘ 
 

 
    หมวดวิชาเฉพาะ 
                                                                       

กลุ่มวิชาพ ื Lนฐานวิชาชีพ                                                            
 
วทชค ๒๐๖  ชีวเคมที ั!วไป   ๓ (๓ -๐ -๖) 
SCBC 206  General Biochemistry  3 (3-0-6) 
เงื!อนไข :        สอบผ่านรายวิชา วทคม ๑๒๑  
  ความรู้ทั5วไปเกี5ยวกับโครงส ร้างและหน้าที5ทางชีวภาพการของชีวโมเลกุล 4 ช นิด คือ 
คาร์โบไฮเดรต  ลิปิด  โปรตีน  และกรดนิคลีอิค  กระบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมกุลเหล่านี Pและการควบคุม
กระบวนการถ่ายทอดพนัธุกรรม  ดีเอ็นเอเทคโนโลยี  รวมทั Pงบทบาทของชีวโมกุลเกี5ยวกบัการทํางานในระบบต่างๆ 
ของร่างกาย  และการนําไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 
  The study of structure and function of biomolecules that are carbohydrates, lipids, 
proteins and nucleic acids: controls and processes of metabolism at cellular levels promoted by 
specific catalysts; genes and gene expression from classical genetic to DNA technology; and role of 
hormones and tissue functions relating in medical application. 
 
วทคม ๑๑๙  ปฏบิตักิารเคมี        ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119   Chemistry Laboratory       1 (0-3-1)   
เงื!อนไข :    วทคม ๑๒๑ (หรือเรียนพร้อมกัน) 
 ทดลองเคมีทั5วไปและเคมีอินทรีย์เบื Pองต้น  ได้แก่   ความคลาดเคลื5อนและเลขนยัสําคัญ   การ
เตรียมสารละลาย  การไทเทรตกรด-เบส  การใช้แบบจําลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์  สมดุลเคมี  กฎ
อตัราของปฏิกิริยา ปฏิกิริยารีดอกซ์ การจําแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย ปฏิกิริยาของ ไฮโดรคาร์บอน  อลักอ
ฮอล์  ฟีนอล   อลัดีไฮด์  คีโตน  กรดคาร์บอกซลิิก  อนพุนัธ์ของกรดคาร์บอกซลิิกและเอมีน 
  Experiments of general chemistry and basic organic chemistry, e.g., errors, significant 
numbers, precision and accuracy, preparation of solution, acid-base titration, use of models for 
stereochemistry of organic substances, chemical equilibrium, rate of reaction, redox reaction, solubility 
classification and reactions of hydrocarbons, reactions of alcohols and phenols, reactions of aldehydes 
and kietones, reactions of carboxylic acids and derivatives, reactions of amine. 
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๗๙ 
 

วทคณ ๑๑๑   แคลคูลัส        ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 111   Calculus        2 (2-0-4) 
เงื!อนไข :   - 
  ลิมิต ภาวะต่อเนื5อง นิยามและสมบตัขิองอนพนัธ์ อนพุนัธ์ของฟังก์ชนัพชีคณิต ฟังก์ชนัลอการิทมึ 
ฟังก์ชนัเลขชี Pกําลงั ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผนั ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชนัไฮเพอร์โบลิกผก
ผนั การหาอนพุนัธ์โดยปริยาย อนพุนัธ์อนัดบัสูงกว่า ผลต่างเชิงอนพุนัธ์ การประยุกต์การหาอนพุนัธ์ รูปแบบยงัไม่
กําหนดและหลกัเกณฑ์โลปีตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนพุนัธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพนัธ์รวมและอนุพนัธ์
รวมปฏิยานุพนัธ์และการหาปริพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ การประยกุต์การหาปริพนัธ์ 

  Limits, continuity, definition and properties of derivatives, derivatives of algebraic 
functions, logarithmic functions, exponential functions, trigonometric function, inverse trigonometrc 
functions, hyperbolic functions and inverse hyperbolic functions, implicit differentiation, higher-order 
derivatives, differentials, applications of differentiation, indeterminate foems and l’ Hospital’s rult 
functions of several variables and partial derivatives, total differentials and total derivatives, 
antiderivatives and integration, techniques of intergration, improper integrals, applications of 
intergration. 
 
กภกภ ๑๐๔ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT 104  Anatomy and Biomechanics 1  1 (1-0-2) 
เงื!อนไข :   - 
        บทนําสู่กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ คําศัพท์ การศึกษาเซลล์ เนื Pอเยื5อบุผิว ผิวหนัง 
เนื Pอเยื5อเกี5ยวพนั ต่อมและเต้านม เนื Pอเยื5อกระดกู กระดูกอ่อน การศึกษากระดูกและข้อต่อ เนื Pอเยื5อกล้ามเนื Pอและ
การศกึษากล้ามเนื Pอ เนื Pอเยื5อประสาท ความมั5นคงและการเคลื5อนที5 กลศาสตร์และการเคลื5อนไหวของมนษุย์ การ
ประยกุต์ใช้ชีวกลศาสตร์ทางกายภาพบําบดั 
  Introduction to anatomy and biomechanics; terminology; cytology; epithelium; skin; 
connective tissue; gland and mammary gland; osseous tissue; cartilage; osteology and arthrology; 
muscular tissue and myology; nervous tissue; stability and mobility; mechanics and human motion; 
application of biomechanics to physical therapy. 
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๘๐ 
 

กภกภ ๒๐๕ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๒     ๓ (๒-๓-๕) 
PTPT 205  Anatomy and Biomechanics 2         3 (2-3-5) 
เงื!อนไข :   - 

มหกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ส่วนผิว และชีวกลศาสตร์ของร่างกายมนษุย์ โครงสร้าง
ต่างๆ ของส่วนกระดูกสนัหลงัและไขสันหลงั ผนงัลําตัวด้านหลงั ส่วนหน้าอก แขนและร่างแหเส้นประสาทระดับ
แขน การประยกุต์ความรู้กายวิภาคศาสตร์และหลกัการทางชีวกลศาสตร์ในส่วนของกระดูก ข้อต่อ เนื Pอเยื5อและ
รยางค์แขนทั Pงในสภาวะปกตแิละผิดปกติ 
  Gross anatomy, surface anatomy and biomechanics of human body; various 
structures of spinal vertebrae and spinal cord, back, pectoral region, upper extremity and brachial 
plexus. Application of anatomy and principle of biomechanics to the bone, joint, soft tissues and upper 
extremity in normal and abnormal conditions. 
 
กภกภ ๒๐๖ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๓ ๓ (๒-๓-๕) 
PTPT 206  Anatomy and Biomechanics 3   3 (2-3-5) 
เงื!อนไข :   - 

มหกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ส่วนผิว และชีวกลศาสตร์ของร่างกายมนษุย์ โครงสร้าง
ต่างๆ ของศีรษะ ใบหน้าและคอ ขาและร่างแหเส้นประสาทระดบัเอว การประยกุต์ความรู้กายวิภาคศาสตร์และ
หลกัการทางชีวกลศาสตร์ในส่วนกระดูกสนัหลงัระดบัคอ อก และรยางค์ขาทั Pงในสภาวะปกติและผิดปกติ 
  Gross anatomy, Surface anatomy and Biomechanics of human body; various 
structures of head, face and neck, lower extremity and lumbosacral plexus. Application of anatomy 
and principle of biomechanics to the cervical spine, thoracic spine and lower extremity in normal and 
abnormal conditions. 
 
กภกภ ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๔ ๒ (๑-๓-๓) 
PTPT 207  Anatomy and Biomechanics 4    2 (1-3-3) 
เงื!อนไข :   - 
        มหกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ส่วนผิวและชีวกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง
ต่างๆ ภายในผนงัช่องอก ผนงัช่องท้อง เชิงกรานและอวยัวะในอุ้ งเชิงกราน การประยกุต์ความรู้กายวิภาคศาสตร์
และหลกัการทางชีวกลศาสตร์  ในส่วนของเชิงกรานและสะโพกทั Pงในสภาวะปกตแิละผิดปกติ  
  Gross anatomy, surface anatomy and biomechanics of human body; various 
structures of thoracic and abdominal wall, internal organs, pelvic floor and internal organs of pelvic 
cavity. Application of anatomy and principle of biomechanics to the pelvic and hip in normal and 
abnormal conditions. 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๘๑ 
 

กภกภ ๒๑๐ ประสาทกายวิภาคศาสตร์      ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 210  Neuroanatomy  2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 
        มหกายวิภาคและจุลกายวิภาคในประสาทกายวิภาคศาสตร์ การจัดและการพัฒนาการของ
ระบบประสาท  ทางเดินประสาท ระบบรับรู้ความรู้สึก ระบบประสาทอตัโนวตัิ ระบบประสาทสั5งการ สมองใหญ่
และหน้าที5ขั Pนสูง ระบบการไหลเวียนของเลือด นํ Pาหล่อเลี Pยงสมองและไขสนัหลงั อาการและอาการแสดงจากความ
ผิดปกติของระบบประสาท  การบูรณาการเพื5อประยุกต์เข้ากบัความรู้พื Pนฐานประสาทกายวิภาคศาสตร์ในพื Pนฐาน
ทางคลินกิ 
   Gross and microscopic in neuroanatomy; organization and developmental of the 
nervous system; neural pathway; sensory system; autonomic nervous system; motor system; cerebral 
cortex and higher function; circulatory system; cerebrospinal fluid; sign and symptoms of nervous 
system disorder; integration for applying with basic knowledge of neuroanatomy in clinical basic. 
 
กภกภ ๒๑๑ สรีรวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 211  Physiology  3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :   - 

สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบกล้ามเนื Pอ ระบบประสาท ระบบหวัใจ-หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธ์ุ การประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 
  Physiology of cell, muscular system, nervous system, cardiovascular system, 
respiratory system, urine excretory system, gastrointestinal system, endocrine, and reproductive 
system, Integration of anatomy and physiology 
 
กภกภ ๒๑๒ สรีรวิทยาการออกกาํลังกาย ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 212  Physiology of Exercise   2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   -  
        บทนําสู่สรีรวิทยาของการออกกําลงักาย การรักษาสมดุลร่างกาย การตอบสนองและปรับตวัของ
ระบบประสาทและกล้ามเนื Pอ ระบบหัวใจ-หลอดเลือด ระบบหายใจและระบบต่อมไร้ท่อต่อการออกกําลังกาย 
สมดุลกรด-ด่างขณะออกกําลังกาย การควมคุมอุณภูมิกาย สรีรวิทยาของการฝึกและหยุดออกกําลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกแบบและการประยุกต์รูปแบบการออกกําลงักาย 
  Introduction to exercise physiology, homeostasis, responses and adaptations of 
neuromuscular cardiovascular, respiratory and endocrine system to exercise, acid-base balance 
during exercise, temperature regulation, physiology of training and detraining, physical fitness test, 
exercise prescription and application 
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๘๒ 
 

กภกภ ๓๐๗ พยาธิวิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT 307  Pathology  1 (1-0-2) 
เงื!อนไข :   - 
       หลกัการขั Pนพื Pนฐานทางพยาธิวิทยาที5เกี5ยวข้องกบัการเปลี5ยนแปลงของเซลล์เนื Pอเยื5อหรืออวยัวะ 
เนื Pองอก กระบวนการการอกัเสบ การตอบสนองของร่างกายเมื5อได้รับภยนัตรายชนิดต่างๆ เช่น จากอบุตัิเหตุ เชื Pอ
โรค ภมิูแพ้และสิ5งแวดล้อม   
         Basic principles of pathology related to the change of cell, tissues or organs. 
Neoplasia. Inflammation. The responses of body to various dangers such as trauma, organisms, 
antigens and environment. 
 
กภกภ ๓๐๘ จุลชีววิทยาและวิทยาภมูิคุ้มกัน ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT 308  Microbiology and Immunology  1 (1-0-2) 
เงื!อนไข :   - 
       จุลชีพชนิดต่างๆ วิธีการก่อโรค วิธีการติดตอ่ พาหะแหล่งแพร่เชื Pอและการป้องกนัการแพร่กระจาย 
ของโรค พื Pนฐานทางวิทยาภูมิคุ้มกนั การสร้างภูมิคุ้มกนัและภาวะภูมิคุ้มกนับกพร่อง 
         Various species of organisms, incubation, process of infection, carrier, sources of 
diseases and prevention of dissemination. Basic immunology, immunity and Immunodeficiency. 
 
กภกภ ๓๐๙ เภสัชวทิยาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT 309  Pharmacology for Health Science        1 (1-0-2) 
เงื!อนไข :   - 
       หลกัทั5วไปทางเภสชัวิทยา กลไกการออกฤทธิf ผลการรักษา ผลข้างเคียง ข้อบง่ชี Pและข้อห้ามใช้
ทางยาต่อระบบต่างๆ ผลของยาทาภายนอกและยาจากสมนุไพรที5เกี5ยวข้องกบักายภาพบําบดัและวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 
         General principle of pharmacology mechanism of action therapeutic effects, side 
effects, indications and contraindications of drug to various system. Effects of tropical drugs and 
herbal drugs related to physical therapy and health sciences. 
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๘๓ 
 

กภกภ ๓๑๓ การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื�อนไหว    ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 313  Motor Control and Learning  2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 
        ทฤษฎีและแนวคิดของพฒันาการ การควบคมุและการเรียนรู้การเคลื5อนไหวตลอดช่วงอายตุ่างๆ 
การควบคุมการทรงท่า สมดุลของการทรงท่าและผลร่วมของระบบความรู้สึก การรับรู้ ระบบอื5นๆของร่างกาย 
รวมทั Pงงานและสิ5งแวดล้อมต่อการควบคุมการเคลื5อนไหว หลักการของการเรียนรู้และกระบวนการสารสนเทศ 
จากภายในและภายนอก การจัดตารางฝึกปฏิบัติ  การประยุกต์ความรู้ทางการควบคุมและการเรียนรู้ 
การเคลื5อนไหวในคนปกติและผู้ ที5มีปัญหาทางการเคลื5อนไหว 
  Theories and concepts of development, motor control and learning across life span. 
Postural control, balance, contributions of sensations, perceptions, other body systems as well as 
tasks and environments to motor control. Principles of learning process, intrinsic and extrinsic 
information process, and schedule of practice. Application of motor control and learning in typical 
individuals and those who have movement problems. 
 
กภกภ ๔๑๑ จิตวิทยาทางคลินิกและจติเวชศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT 411  Clinical Psychology and Psychiatry for Health Science  1 (1-0-2) 
เงื!อนไข :   - 

พฤติกรรมของมนุษย์ในภาวะปกติ ผิดปกติ ภาวะทางอารมณ์  การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด ภาษา  
การแก้ปัญหา การปรับตัวเข้ากบัสิ5งแวดล้อม สภาพจิตใจในคนพิการและผู้ สูงอายุ วิธีประเมินและวิธีการรักษา
เบื Pองต้นทางจิตเวชในภาวะจิตผิดปกติ การตดิยาเสพตดิ การเจ็บป่วยเรื Pอรัง 
  Human behaviors in normal and abnormal conditions, emotion, perceptions, 
learning, thinking, languages, problem solving, environmental adaptation and mental status of 
handicap and elderly. Clinical assessment and basic psychiatry management in psychological 
condition, drug addiction, chronic illness 
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๘๔ 
 

กลุ่มวิชาชีพ 

กภกภ ๑๐๓ การดแูลสุขภาพพื dนฐาน  ๑ (๐-๒-๑) 
PTPT 103  Basic Health Care  1 (0-2-1) 
เงื!อนไข :   - 
        หลกัการพยาบาลสุขภาวะทางกายของผู้ ป่วย การสงัเกตอาการเปลี5ยนแปลงที5สําคญัของการมี
ชีวิต การตรวจหาสญัญาณชีพ การช่วยเหลือบุคคลในภาวะฉกุเฉินที5พบบ่อย การช่วยฟืPนคืนชีพ การทําแผลและ
เทคนิคปลอดเชื Pอ  
    Principle of patient’s physical health nursing, observation of significant changes of 
vitals, vital signs evaluation, assisting individuals in frequently - found emergency, cardiopulmonary 
resuscitation, wound dressing and aseptic techniques 
 
กภกภ ๑๙๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
PTPT 190  Contemplative Education for Physical Therapy 1 1 (0-3-1) 
เงื!อนไข :   - 
        ประวตัิวิชาชีพกายภาพบําบดั นิยามและบทบาทของกายภาพบําบดัในระบบสุขภาพ การศึกษา
และการวิจยัทางกายภาพบําบดั หน่วยงานและการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบดั กายภาพบําบดัเฉพาะสาขา 
ทีมสุขภาพ กฎหมาย จริยธรรม องค์กรวิชาชีพ รู้จักบุคลิกภาพและศักยภาพของตนเอง ประเภทของความรู้  
การประเมิน และเลือกแหล่งความรู้ในสงัคมข้อมลูข่าวสาร การฟังอย่างลึกซึ Pง สุนทรียสนทนา พลงักลุ่ม กิจกรรม 
จิตอาสา 
  History of physical therapy profession, definition and role of physical therapy in health 
system, education and research in physical therapy, physical therapy settings and practices, physical 
therapy specialization, health team, laws, ethics, professional organizations, knowing self and 
potential, types of knowledge, evaluation and selections of knowledge in information society, deep 
listening, dialogue, team power, public service activities  
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กภกภ ๒๐๘ การตรวจประเมนิและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๓ (๑-๔-๔) 
PTPT 208  Physical Therapy Assessment-Evaluation and Diagnosis 3 (1-4-4) 
เงื!อนไข :   - 
        การจําแนกภาวะสุขภาพของบคุคลด้วยบญัชีสากล ความพิการและสุขภาพ การตรวจคดักรอง
ภาวะเสี5ยง หลักการตรวจประเมินและการวินิจฉยัทางกายภาพบําบดั การตดัสินใจทางคลินิก การวดัผลลพัธ์ การ
ทดสอบกําลงักล้ามเนื Pอ พิสยัการเคลื5อนไหว การควบคมุการทรงท่าและการทรงตวั การตรวจทางระบบประสาท 
การทดสอบสมรรถภาพกายและการออกแบบการออกกําลังกาย การประเมินการเดินและการบันทึกรายงาน 
ทกัษะการตรวจประเมิน วินิจฉัย และบนัทกึรายงานผู้ ป่วยทางกายภาพบําบดั 
  Classify persons’ health status using International Classification of Functioning, 
disability and health. Diagnostic screening to exclude at-risk conditions. Principle of physical therapy 
evaluations and diagnosis, clinical decision making, outcome measure, muscle testing, range of 
motion, postural control and balance, neurological test, physical fitness test and exercise prescription, 
gait assessment and documentation. Skills of physical therapy evaluation, diagnostic and 
documentation.  
 
กภกภ ๒๐๙ เทคนิคการเคลื�อนย้าย การเคลื�อนที� และการนวด ๓ (๑-๔-๔) 
PTPT 209  Transfer Techniques Ambulation and Massage 3 (1-4-4) 
เงื!อนไข :   - 
        การประเมินความสามารถ การสอน  การฝึกการทํากิจวตัรประจําวนัและการเคลื5อนย้ายตนเอง
ของผู้ ป่วย ประโยชน์ การใช้งาน การเลือกใช้และการฝึกใช้เครื5องช่วยต่างๆ การพันผ้ายืด ประวัติ ความหมาย 
หลักการ วิธีการ ข้อบ่งชี P  ข้อห้ามใช้  ข้อควรระวังและผลการรักษาด้วยการนวดแบบตะวันตกและตะวันออก 
ผลการรักษาด้วยการนวดส่วนต่างๆ ของร่างกาย การฝึกปฏิบตัิเทคนิคการนวดแบบตา่งๆ ในภาวะที5แตกตา่งกนั 
  Ability evaluation, teaching, training for activities in daily living and transfer of patient. 
Benefits, using, selecting and training to use assistance devices. Bandaging. History, meanings, 
principle, methods, indications, contraindications, precautions and effects of western and eastern 
massage, effects of massage in particular parts of body, practicing in different massage techniques 
over different circumstances. 
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กภกภ ๒๑๓ การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า  ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 213  Electrodiagnosis and Electrotherapy  3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :   - 
        วิธีการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางไฟฟ้าของสภาพกล้ามเนื Pอและเส้นประสาท การรักษาด้วย
กระแสความถี5ตํ5าและความถี5ปานกลางเพื5อกระตุ้ นกล้ามเนื Pอและเส้นประสาททั Pงในสภาวะปกติและผิดปกติ การ
เลอืกใช้ การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาเบื Pองต้นของเครื5องมือ 
   Assessment and electrodiagnosis of muscle and nerve conditions. Treatment using 
low frequency and medium frequency current to stimulate muscles and nerves in normal and 
abnormal conditions. Selecting, checking and basic problem solving of the instruments. 
 
กภกภ ๒๑๔ การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน     ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 214  Eletrotherapy and Themotherapy  3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :   - 
       การรักษาด้วยคลื3นสั Gน คลื3นไมโครเวฟ  คลื3นอัลตร้าซาวด์ แสงเลเซอร์  รังสีอินฟราเร็ด รังสีอัลตร้า

ไวโอเล็ตและเครื3องมือไฟฟ้าทางกายภาพบําบัดอื3น  ๆการรักษาด้วยความร้อนและความเย็น การเลือกเทคนิคการ

รักษาที3เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การเลือกใช้ การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาเบื Gองต้นของเครื3องมือ 

 Treatments by using short wave diathermy, microwave diathermy, ultrasound, laser, 

infrared, ultraviolet and other electrotherapeutic equipments, thermotherapy, cryotherapy, selection of 

appropriate treatment techniques for patient conditions . Selecting, checking and basic problem 

solving of the instruments. 
 
กภกภ ๒๑๕ การบาํบดัด้วยการออกกําลังกาย ๑  ๒ (๑-๒-๓)  
PTPT 215  Therapeutic Exercise 1  2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 
       ประวัติการออกกําลังเพื3อการรักษา ท่าเริ3มต้นก่อนออกกําลัง การเคลื3อนไหวข้อต่อโดยผู้อื3น การ

ยืดกล้ามเนื Gอ การฝึกเพื3อเพิ3มความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื Gอ การออกกําลังแบบแอโรบิค การออกกําลัง

ด้วยการแขวนพยุง เทคนิคการผ่อนคลาย การออกกําลังเสมือนกิจวัตรประจําวัน 

 History of therapeutic exercise. Starting position. Passive movement. Stretching 

exercise. Muscle strengthening and muscle endurance training. Aerobic exercise. Suspension 

exercise. Relaxation technique. Functional exercise. 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๘๗ 
 

กภกภ ๒๑๖ การบาํบดัด้วยการออกกําลังกาย ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 216  Therapeutic Exercise  2  2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 
       เครื3องมือประยุกต์อย่างง่ายสําหรับการออกกําลังกาย เทคนิคการส่งเสริมการเคลื3อนไหวข้อต่อ

โดยการกระตุ้นประสาทกล้ามเนื Gอผ่านโพรพริโอเซฟเตอร์ การออกกําลังกายสําหรับภาวะกล้ามเนื Gอทํางานไม่

ประสานสัมพันธ์กัน พยาธิสรีรวิทยาและการออกกําลังกายเพื3อป้องกันและรักษาผู้ป่วยในโรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูงและโรคอ้วน การออกกําลังกายในภาวะการอุดกั Gนของระบบการไหลเวียนเลือดส่วนปลายและระบบ

นํ Gาเหลือง การออกกําลังกายแบบทางเลือก 

 Adaptive equipment for exercise. Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF). 

Exercise for in-coordination. Pathophysiology and exercise for prevention and treatment in diabetes 

mellitus, hypertension and obesity. Exercise in peripheral vascular and lymphatic problems. 

Alternative exercise. 

 
กภกภ ๒๘๑ การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ๑  ๑ (๐-๔-๑) 
PTPT 281  Clinical Practicum 1  1 (0-4-1) 
เงื!อนไข :   - 

การฝึกปฏิบตัิงานในสถานพยาบาล การสงัเกตการณ์ การซกัประวตัิ การศึกษาเวชระเบียน การ
ตรวจร่างกายพื Pนฐานทางกายภาพบําบดัและการวิเคราะห์ปัญหาอย่างง่ายของผู้ ป่วยตามแนวคิดการจําแนกภาวะ
สขุภาพของบคุคลด้วยบญัชีสากลเพื5อการจําแนกการทํางาน ความพกิารและสขุภาพ 
   Practical work in clinical setting, observation, history taking, medical record study, 
basic physical examination and analysis of simple problem according to International Classification of 
Functioning, disability, and health (ICF) model.  
 
กภกภ ๒๙๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
PTPT 290  Contemplative Education for Physical Therapy 2 1 (0-3-1) 
เงื!อนไข :   - 
        การรู้จักและเข้าใจคนอื5น การฟังอย่างลึกซึ Pง การเปิดใจ การไม่ตัดสินผู้ อื5นล่วงหน้า ความ
ไว้วางใจคนอื5น การก้าวพ้นจากการคิดเอาตวัเองเป็นศูนย์กลาง การมีหวัใจเพื5อเพื5อนมนษุย์ หลกัการและทกัษะ
ของการจับประเด็นในการสนทนาและการอ่าน การเขียนแผนที5ความคิด พลงักลุ่ม การทํางานกลุ่ม อํานาจและ
การใช้อํานาจ ความตายและการเผชิญความตายอย่างสงบ กิจกรรมจิตอาสา สุนทรียสนทนาและการสะท้อนคิด 
  Recognition and understanding of others, deep listening, open mind, non-judgmental 
attitude, trust, free from self-centered, altruism, principle and skill of capturing the points in 
conversation and reading, mind map, team power, team work, power and power play, death and 

peaceful  death, public service activities, dialogue, and reflection.    
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กภกภ ๓๑๐ อวัยวะเทยีม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ�งอํานวยความสะดวก ๑ (๐-๒-๑) 
PTPT 310  Prosthesis Orthosis and Assistive Technology 1 (0-2-1) 
เงื!อนไข :   - 
       หลักการ การเลือกใช้ วิธีการใช้และประโยชน์ของอวยัวะเทียม กายอุปกรณ์และเทคโนโลยีการ

ช่วยเหลือสําหรับผู้ป่วยที3มีปัญหาระบบประสาท ระบบกระดูกกล้ามเนื Gอและเด็กที3มีความพิการ 

 Principles, application, uses and advantages of prosthesis, orthosis and assistive 

technology for patients with diseases of nervous system, musculoskeletal system and children with 

disabilities. 
 
กภกภ ๓๑๑ กายภาพบําบดัทางระบบประสาท ๑     ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 311  Physical Therapy in Neurological System 1 3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :   - 
        สมฏุฐานวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดําเนินโรค การวินิจฉัย ภาวะแทรกซ้อน 
การป้องกนั การพยากรณ์โรค การรักษาทางยาและการผ่าตดัสําหรับผู้ ป่วยที5มีความผิดปกติทางระบบประสาท 
กรอบแนวคิดกายภาพบาํบดัทางระบบประสาท การปรับสมดลุและการทรงท่า การตรวจวิเคราะห์การเคลื5อนไหว 
การตรวจประเมินทางระบบประสาท เทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบดัและการใช้อปุกรณ์ ในภาวะอมัพาตครึ5ง
ซีก การจัดการเชิงกลศาสตร์และความเชื5อมโยงของร่างกาย ปัจจัยที5มีผลต่อการฟืPนตวัของการทํางาน การจัดการ
ผู้ ป่วยอมัพาตครึ5งซีกในชุมชนและการปรับเปลี5ยนสิ5งแวดล้อม การจัดการทางกายภาพบําบัดในผู้ ป่วยบาดเจ็บ 
ที5ศีรษะ 
  Etiology, pathology, signs, symptoms, progression, diagnosis, complication, 
prevention, prognosis, medical and surgical treatments in patients with neurological conditions. 
Conceptual framework in neurological physical therapy, Postural adjustment and balance, Analysis of 
movement, Assessment in neurological condition, Physical therapy treatment techniques and 
equipment application in hemiplegia, Management of mechanical constraint and body linkages, Factor 
related to functional recovery, Management of stroke in community and environmental modification, 
Physical therapy management in traumatic brain injury. 
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กภกภ ๓๑๒ กายภาพบําบดัทางระบบประสาท ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 312  Physical Therapy in Neurological System 2 2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 
        สมฏุฐานวิทยา พยาธิสภาพ อาการ  อาการแสดง การดําเนินโรค การวินิจฉัย อาการแทรก
ซ้อน การป้องกนั การพยากรณ์โรค การรักษาทางแพทย์ การตรวจประเมิน และการรักษาทางกายภาพบําบัด 
ในผู้ ป่วยที5มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายอื5นๆ เช่น ผู้ ป่วยอะเทคเซีย โรคพาร์กินโซนิ
ซึม ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง ภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทสมอง โรคหน่วยประสาทยนต์ ภาวะบาดเจ็บ
เส้นประสาทส่วนปลาย และโรคปลอกหุ้มเซลล์ประสาทเสื5อม เป็นต้น 

Etiology, pathological condition, sign, symptoms, progression, diagnosis, complication, 
prevention, prognosis, medical treatment, assessment and physical treatment in patient with other 
central and peripheral nervous system. For example, ataxia, parkinsonism, spinal cord injury, cranial 
nerve injury, motor neuron disease, peripheral nerve injury and demyelinating disease. 
 
กภกภ ๓๑๔ การบาํบดัด้วยการออกกําลังกาย ๓  ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 314  Therapeutic Exercise  3  2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 

การออกกําลงักายในนํ Pาเพื5อการรักษา การออกกําลงักายสําหรับผู้ ป่วยที5มีปัญหากระดูกสนัหลัง
ผิดรูป ปวดหลงั และปัญหาข้อไหล่ การออกกําลงักายเป็นกลุ่ม 
  Hydrotherapy. Exercise for individuals with spinal misalignment, back pain and 
shoulder condition. Group exercise. 
 
กภกภ ๓๑๕ การขยับ ดัด ดงึ ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ ๓ (๑-๔-๔) 
PTPT 315  Joint Mobilization and Manual Techniques 3 (1-4-4) 
เงื!อนไข :   - 

 ประวัติ ความหมาย หลกัการ ผลทางสรีรวิทยาและกลศาสตร์ ข้อบ่งชี P ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง 
และผลการรักษาของการขยบัเคลื5อนข้อ การดดัดงึ การดงึด้วยเครื5อง และการรักษาด้วยมืออื5นๆ   เทคนิคการตรวจ
ประเมินและรักษาสําหรับข้อต่อกระดกูสนัหลงัและแขนขา การเลือกและการนําเทคนิคไปประยกุต์ใช้ในปัญหาของ
กระดกูสนัหลงัและแขนขา 

        History, meaning, principles, physiological and mechanical effects, indication, contra-
indication, precaution and therapeutic effects of mobilization, manipulation, mechanical traction and 
other manual therapy, Assessment and treatment techniques for spinal and peripheral joints. Selection 
and application of techniques to spinal and peripheral problems.  
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กภกภ ๓๑๖ กายภาพบําบดัในระบบกระดกู และกล้ามเนื dอ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 316  Physical Therapy in Musculoskeletal System 1 3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :   - 
       บทนําสู่กายภาพบาํบดัในภาวะกระดูกและกล้ามเนื Pอ สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของความ
เจ็บปวด การอกัเสบ กระบวนการซ่อมแซมเนื Pอเยื5อ การบาดเจ็บของเซลล์และการตอบสนองต่อการบาดเจ็บ ข้อมลู
จากผู้ ป่วยและการตรวจร่างกายและเหตุผลทางคลินิก การตรวจประเมิน การป้องกนั การส่งเสริม การรักษาและ
การฟืPนฟูปัญหากระดูกและกล้ามเนื Pอระยะเฉียบพลนั เรื Pอรัง การใช้งานมากเกินไป ความเสื5อมตามวยั โรคข้อรูมา
ติสซั5ม การบาดเจ็บและหลังผ่าตดั อุปกรณ์ช่วยพยุงในภาวะกระดูกและกล้ามเนื Pอที5จําเพาะต่อบริเวณร่างกาย
ส่วนบน รังสีวินิจฉัยโรคบริเวณร่างกายส่วนบน การประยุกต์ใช้แนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้วย
บญัชีสากลเพื5อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสขุภาพในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ 
 Introduction to musculoskeletal physical therapy, physiology and pathophysiology of 
pain, inflammation, tissue healing process, cell injury and response to injury. Subjective and objective 
examination and clinical reasoning. Assessment prevention, promotion, intervention, and rehabilitation 
in acute, chronic, overused musculoskeletal problems, age-related degeneration, rheumatic disorder, 
trauma and post-surgery. Supportive devices in musculoskeletal conditions specific to the upper 
quarter region. Diagnostic radiology in the upper quarter region. Application of International 
Classification of Functioning, disability and health (ICF) model in musculoskeletal condition.   
 
กภกภ ๓๑๗ กายภาพบําบดัในระบบกระดูกและกล้ามเนื dอ ๒      ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 317  Physical Therapy in Musculoskeletal System 2 2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 
        การตรวจประเมินและการจัดการโดยใช้หัตถการบําบัด การออกกําลังกาย เครื5องมือ
กายภาพบาํบดั อปุกรณ์ช่วยพยุงในภาวะกระดูกและกล้ามเนื Pอที5จําเพาะต่อบริเวณร่างกายส่วนล่าง การบาดเจ็บ
และหลงัผ่าตดั พื Pนฐานการดภูาพรังสีและการบนัทึกภาพอื5นๆ เพื5อวินิจฉัยโรคบริเวณร่างกายส่วนล่าง การจัดการ
ทางกายภาพบาํบดัในผู้ ป่วยตดัแขน ขา ความสมัพนัธ์ภายในและการปรับชดเชยของระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ
ต่อการบาดเจ็บ การทําหน้าที5ที5ผิดปกติ และความเสื5อมตามวัย พื Pนฐานเวชศาสตร์พฤติกรรม หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ทางกายภาพบาํบดัและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
    Assessment and management using manual therapy, exercise, physical therapy 
modalities, and supportive devices in musculoskeletal conditions specific to the lower quarter region.  
Trauma and post-surgery, radiography and other diagnostic imaging in the lower quarter region. 
Physical therapy management in amputation. Interrelation and compensation of the musculoskeletal 
system to the injury, dysfunction and  age-related degeneration. Basic behavioral medicine, evidence–
based physical therapy and problem based learning.  
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๙๑ 
 

กภกภ ๓๑๘ กายภาพบําบดัในระบบทางเดินหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหติ ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 318  Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1 3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :   - 
        สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ  อาการ  อาการแสดง  การตรวจประเมิน  การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การรักษาทางแพทย์และ
กายภาพบาํบดัในโรคระบบทางเดินหายใจ หวัใจและการไหลเวียนเลือดทั Pงด้านอายรุกรรมและศลัยกรรม หลกัการ
ศลัยกรรมทรวงอก  ศลัยกรรมหวัใจและหลอดเลือด ศลัยกรรมช่องท้อง  ศลัยกรรมศีรษะและลําคอ กายภาพบําบดั
ในผู้ ป่วยก่อนและหลงัผ่าตดั การรักษาทางกายภาพบําบดัร่วมกบัการรักษาอื5นๆ เช่น  การให้ออกซิเจนบําบดั  การ
พน่ฝอยละออง  และการดดูเสมหะ 
  Etiology, pathophysiology, pathological condition, signs, symptoms, assessment, 
investigation, diagnosis, prognosis, complications, prevention, medical treatment, surgically treatment, 
and physical therapy treatment in cardiopulmonary diseases. Principles of cardiovascular thoracic 
surgery, abdominal surgery, head and neck surgery, pre and post-operative physical therapy, 
physical therapy with other related treatments such as oxygen therapy, nebulization and suction. 
 
กภกภ ๓๑๙ กายภาพบําบดัทางเดก็  ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 319  Physical Therapy in Pediatrics 1  3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :   -  
   การเจริญเติบโตและพฒันาการเด็ก การออกกําลงักายและอุ้ม จับทารกและเด็ก โรคและภาวะ
ผิดปกติทางเด็กที5พบบ่อยและที5เกี5ยวข้องกบักายภาพบําบดั การรักษาทางแพทย์ในผู้ ป่วยทารกและเด็กที5มีปัญหา
ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื Pอ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ หวัใจและการไหลเวียนเลือด และระบบอื5น ๆ 
ที5เกี5ยวข้อง การซกัประวตัิ การตรวจประเมิน การวินิจฉยั การวางแผนและดแูลรักษาขั Pนพื Pนฐานทางกายภาพบาํบดั 

          Children growth and development, exercise and handling in infant and children, 
common diseases and problems found in children related to physical therapy, medical treatment in 
infants and children with problems of musculoskeletal, neurological, cardiopulmonary and other 
related systems; history taking, assessment and evaluation, diagnosis, planning and basic treatments 
in physical therapy. 
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กภกภ ๓๘๑ การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ๒  ๒ (๐-๘-๒) 
PTPT 381  Clinical Practicum 2  2 (0-8-2) 
เงื!อนไข :   สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๒๘๑ 

การฝึกปฏิบตัิงานในสถานพยาบาลโดยเน้นแนวคิดเรื5องกระบวนการตัดสินใจทางคลินิกตาม 
แนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้วยบญัชีสากลเพื5อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสุขภาพ 
วิธีการสืบค้นข้อมลูผู้ ป่วย การวางแผนการตรวจร่างกาย การตรวจเพื5อคดักรองโรคในระบบต่างๆ การสรุปปัญหา 
การวางแผนการรักษาและการให้การรักษาเบื Pองต้นในผู้ป่วยระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอและระบบประสาท 
  Practical work in clinical settings, clinical decision making process according to 
International Classification of Functioning, disability, and health (ICF) model, gathering patient 
information, physical examination planning, screening for differential diagnosis, concluding patient 
problems, planning of treatment and basic treatment in musculoskeletal and neurological patients.  
 

 กภกภ ๓๘๒ การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ๓   ๓ (๐-๑๒-๓) 
 PTPT 382  Clinical Practicum 3  3 (0-12-3) 

เงื!อนไข :   สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๘๑  
        ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในคลินิกกายภาพบําบัดและหน่วยงานกายภาพบําบัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระบวนการคิดและการวิเคราะห์ตามแนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคล
ด้วยบญัชีสากลเพื5อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสขุภาพ ทกัษะการตรวจร่างกาย การสรุปปัญหา การ
วางแผนการรักษาและการให้การรักษา 
  Clinical practice in physical therapy clinics and physical therapy departments in 
Bangkok Metropolitan Region. Thinking process and analysis according to International Classification 
of Functioning, disability, and health (ICF) model, skills for physical examination, concluding patient 
problems, planning of treatment and treatment. 
 
กภกภ ๓๘๓ การฝึกปฏบิัตงิานทางคลินิก ๔      ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTPT 383  Clinical Practicum 4  4 (0-16-4) 
เงื!อนไข :   สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๘๒ 
        ฝึกปฏิบั ติงานทางคลินิ ก เรียน รู้การจัดการใน คลินิกกายภาพบําบัดแล ะหน่ วยงาน
กายภาพบาํบดัส่วนภมิูภาค กระบวนการคิดและการวิเคราะห์ตามแนวคิดการจําแนกภาวะสขุภาพของบุคคลด้วย
บัญชีสากลเพื5อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสุขภาพ ทักษะการตรวจร่างกาย การสรุปปัญหา การ
วางแผนการรักษาและการให้การรักษา 
  Clinical practice, learning of management in physical therapy clinics and physical 
therapy departments in provincial region. Thinking process and analysis according to International 
Classification of Functioning, disability, and health (ICF) model, skills for physical examination, 
concluding patient problems, planning of treatment and treatment. 
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กภกภ ๔๑๒ ภาวะเฉพาะทางการแพทย์สําหรับกายภาพบําบัด ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT 412  Specific Medical Conditions for Physical Therapy 1 (1-0-2) 
เงื!อนไข :   - 
        สาเหตุ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมินและการรักษาทางแพทย์ ข้อควรระวงัในภาวะหรือ
โรคต่างๆ ได้แก่ โรคทางผิวหนงั ตา หู คอ จมกู โรคเอดส์และโรคติดเชื Pออื5นๆ ขณะให้การรักษาทางกายภาพบาํบดั 
  Etiology, signs, symptoms, assessment and medical treatments, precautions in 
conditions or various diseases such as skin, eyes, ears, throat, nose, AIDS and other infectious 
diseases during physical therapy treatments.  
 
กภกภ ๔๑๓ กายภาพบําบดัในผู้ สูงอายุ  ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT 413  Physical Therapy in Geriatric   1 (1-0-2) 
เงื!อนไข :   - 
  ทฤษฎีผู้สูงอายเุกี5ยวกับสรีรวิทยา ความเข้าใจและการเรียนรู้ ยาและอาการไม่พึงประสงค์จาก
ยา ความบกพร่องและการจัดการทางกายภาพบําบดัด้านความสามารถในการใช้ออกซิเจน ความทนทาน การ
เคลื5อนไหวข้อต่อ การทํางานของกล้ามเนื Pอ การควบคมุการเคลื5อนไหว การทรงท่า การเคลื5อนที5 กิจกรรมทางกาย
และความพิการ การป้องกนัโรคและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริม การออกกําลงักาย กายภาพบาํบดัสขุภาพที5บ้าน 
และบทบาทกายภาพบาํบดัในสถานดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายและการจบชีวิตของผู้สงูอาย ุ
  Theories of geriatric in physiology, cognition, drug and common adverse drug 
reactions, impairment and physical therapy management in aerobic capacity, endurance, joint 
mobility, muscle performance, motor control, postural balance, ambulation, physical activity and 
disability, prevention and complications, promotion, exercise, home health physical therapy, and roles 
of physical therapy in hospice and end of life in the elderly. 
 

กภกภ ๔๑๔ ระบบบริการสุขภาพและการบริหารงานกายภาพบาํบัด   ๑ (๐-๓-๑) 
PTPT 414  Health Service System and Physical Therapy Administration 1 (0-3-1) 
เงื!อนไข :   - 
         สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย  ระบาดวิทยาพื Pนฐาน เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื Pองต้น 
ระบบบริการสขุภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการสุขภาพในประเทศไทย หลกัการบริหารงานเบื Pองต้น การ
บริหารจดัการโครงการ การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจดัการคลินกิกายภาพบําบดั 
  Well-being and health problems in Thais, basic epidemiology, fundamental health 
economics, health service system and accreditation in Thailand, fundamental administration, project 
management, entrepreneurships, physical therapy clinic management. 
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กภกภ ๔๑๕ กายภาพบําบดัในสุขภาพหญิง  ๒ (๒-๐-๔) 
PTPT 415  Physical Therapy in Women Health  2 (2-0-4) 
เงื!อนไข :   -  
        สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี5ยนแปลงระหว่างการตั Pงครรภ์ การเปลี5ยนแปลงของร่างกาย
เมื5อเกิดภาวะโรคต่างๆ การรักษาทางกายภาพบําบดั การดูแลฟืPนฟแูละการให้คําแนะนําทางกายภาพบาํบดัเพื5อ
ส่งเสริมสุขภาพในสตรีและผู้ ป่วยภาวะโรคเฉพาะต่างๆ ทางสูตินรีเวช สาเหตุ อาการ อาการแสดง การตรวจ
ประเมินและการรักษาทางแพทย์ 
   Women’s heath throughout life-span. Pregnancy and adaptation. Physical adaption to 
disorders, physical therapy treatment, rehabilitation, and suggestions regarding health promotion for 
women’s health and specific conditions in obstetrics and gynecology including causes, signs 
symptoms,  evaluation and medical treatment. 
 
กภกภ ๔๑๖ การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสําหรับกายภาพบาํบัด ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT 416  Diagnostic Screening for Physical Therapy   1 (1-0-2) 
เงื!อนไข :   -  

หลักของการประเมินทางกายภาพบําบดั การซักประวัติและการทบทวนตามระบบ การใช้
คําถามจําเพาะโรค การแปลผลการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการ การคดักรองโรคที5มีภาวะทางจิต โรคที5สมัพนัธ์กบั
การปวดศีรษะ ภาวะข้างเคียงของยา อาการ อาการแสดงของระบบทางเดินหายใจ ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบขบัถ่ายและสืบพนัธ์ุ ระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ กายภาพบาํบดัในผู้ ป่วยที5ภาวะฉุกเฉิน 
   Principles of physical therapy evaluation, History taking and system review, question 
for specific disease, interpretation of laboratory test, screening for psychological conditions, side 
effect of drug, signs and symptoms of respiratory, cardiovascular, endocrine, urogenital, and 
musculoskeletal systems, disease related headache. Medical emergencies in physical therapy.   
 
กภกภ ๔๑๗ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที�เกี�ยวข้องทางกายภาพบําบดั  ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT 417  Profession Ethic and Physical Therapy Related Laws 1 (1-0-2) 
เงื!อนไข :   - 
        จรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ คําประกาศสิทธิผู้ ป่วย องค์กรวิชาชีพ พระราชบญัญัติ
วิชาชีพกายภาพบําบัดและกฎหมายที5 เกี5ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
พระราชบญัญัติสขุภาพแหง่ชาต ิ
  Professional moral and ethics, declaration of patient’s rights, professional organization,  
physical therapy act and laws associated to practices. Health facility act, National health act. 
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๙๕ 
 

กภกภ ๔๑๘ กายภาพบาํบัดในระบบทางเดนิหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหติ ๒ ๒ (๑-๒-๓)  
PTPT 418  Physical Therapy in Cardiopulmonary System 2 2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 
        การฟืPนฟูสมรรถภาพโรคหวัใจและโรคระบบทางเดินหายใจ กายภาพบาํบดัในหออภิบาลทั Pงทาง 
อายุรกรรมและศลัยกรรม กายภาพบําบดัในผู้ ป่วยไฟไหม้ นํ Pาร้อนลวก ผู้ ป่วยบาดเจ็บไขสนัหลังระยะเฉียบพลนั 
ผู้ ป่วยที5ได้รับการฟอกไต ผู้ ป่วยที5ได้รับการปลูกถ่ายอวยัวะ การส่งเสริมสุขภาพ แนะนําโภชนาการ เพื5อป้องกนั
โรคหวัใจและระบบไหลเวียนเลือด 
         Cardiac and pulmonary rehabilitation, physical therapy in medical and surgical  
intensive care unit, burn, acute spinal cord injury, dialysis, organ transplantation. Heath promotion,  
nutrition, andprevention of cardiovascular disease. 
 
กภกภ ๔๑๙ กายภาพบําบดัทางเดก็ ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 419  Physical Therapy in Pediatrics 2  2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 
        การตรวจประเมิน การรักษา การบันทึกผล การป้องกันความพิการ การบริบาลเด็กในระยะ
แรกเริ5ม การจดัการดแูลทางกายภาพบาํบดัในสภาพแวดล้อมที5บ้านผู้ ป่วย โรงเรียนและในชมุชนของเด็กที5มีปัญหา
ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื Pอ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและการไหลเวียนเลือด เด็กที5มี
พฒันาการลา่ช้าและมีความบกพร่องด้านระบบการรับรู้ต่าง ๆ  การปอ้งกนัและส่งเสริมสขุภาพเดก็ 
          Evaluation, treatment, documentation, prevention of disability, early intervention, 
physical therapy management in environmental settings at home, school and community of children 
with problems of musculoskeletal, neurological, cardiopulmonary systems, delayed development and 
perceptual deficits, prevention and promotion for children. 
 
กภกภ ๔๒๐ การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ     ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 420  Ergonomics Health and Wellness  2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 

หลักการทางการยศาสตร์ การตรวจประเมิน การป้องกันและการแก้ไขทางกายภาพบําบัด 
ปัญหาสุขภาพที5เกิดจากการทํางาน แนวคิดพื Pนฐานและวิธีการต่างๆ ที5ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ บทบาทของ
กายภาพบําบดัในการส่งเสริมสุขภาพสําหรับกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม การทําโครงการสุขภาพ โดยเน้นปัญหา
สขุภาพ พฤติกรรมสุขภาพ กรณีศกึษาและบริบทต่างๆ ที5เกี5ยวข้องกบังานกายภาพบาํบดั 
  Principle of ergonomics. Physical therapy evaluation, prevention, rehabilitation of the 
work-related health problems. Basic concepts and protocols of health promotion. Role of physical 
therapist in health promotion for population groups. The designing of health promotion projects 
focusing in health problems, health behaviors, case study, and contexts related to physical therapy. 
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๙๖ 
 

กภกภ ๔๒๑ กายภาพบําบดัทางกีฬา  ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 421  Physical Therapy in Sport  2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 
        บทบาทนกักายภาพบําบดัและสรีรวิทยาประยกุต์ทางการกีฬา หลักการทางชีวกลศาสตร์และ
การฟืPนฟูทางการกีฬา การบาดเจ็บจากภยนัตรายทางการกีฬาและการบาดเจ็บจากกีฬา การตรวจประเมินและ
รักษาข้างสนามและในคลินิก หลกัการพนัผ้าเทป การไม่ใช้สารกระตุ้นและโภชนาการในนกักีฬา การฝึกซ้อมเป็น
ช่วงและผลของการฝึกหนักเกินไป กีฬาในเด็ก ผู้ สูงอายุและคนพิการ จิตวิทยาการกีฬา การวิเคราะห์การ
เคลื5อนไหวทางการกีฬา หลกัฐานเชิงประจกัษ์ของกายภาพบําบดัในการกีฬา 

Physical therapist role and applied physiology in sports, Principle of Sport 
biomechanics and rehabilitations, Sport traumatic injuries and sport injuries, Evaluation and treatment 
on fields and clinics, Principle of taping, anti-doping and nutrition for athletes, Periodization of training 
and effect of over training, Sport in pediatric, aging and handicap, Sport psychology, Sport movement 
analysis, Evidence based in sport physical therapy 
 
กภกภ ๔๒๒ กายภาพบําบดัในชุมชน  ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 422  Physical Therapy in Community  2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :   - 

กายภาพบําบดัในชุมชน กระบวนการเรียนรู้ การปรับเปลี5ยนกระบวนทศัน์สู่ความเข้าใจชุมชน 
กระบวนการในการสํารวจ วิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญ และแก้ไข เครื5องมือศึกษาชุมชน หลักการและการ
ประเมินความพิการ การเขียนโครงการและ บริหารโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน การส่งเสริม การป้องกัน การ
รักษา การฟืPนฟสูมรรถภาพเบื Pองต้นด้วยวิธีการทางกายภาพบําบดัแก่ประชาชนทั5วไปและผู้ ป่วยที5มีบริบทต่างๆ ที5
เกี5ยวข้องกบังานกายภาพบําบดั 
  Physical Therapy in community physical therapy. Learning processes, paradigm shift 
toward community. Process of searching, analyzing, priority setting and solving. Community tools. 
Principles and assessments for the disabled. Writing and managing of health education project for 
communities. Health promotion, prevention, primary health care and rehabilitation in physical 
therapy procedures for people and various disorders. 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๙๗ 
 

กภกภ ๔๘๑ การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ๕  ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTPT 481  Clinical Practicum 5    4 (0-16-4) 
เงื!อนไข :   สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๘๓ 
        ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในคลินิกกายภาพบําบัดและหน่วยงานกายภาพบําบัดที5มีผู้ ป่วย
หลากหลายประเภทในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทกัษะที5ซบัซ้อนขึ Pนของกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การ
ตดัสินใจทางคลินิกและการรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบําบดั ตามแนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคล
ด้วยบญัชีสากลเพื5อการจําแนกการทาํงาน ความพิการและสขุภาพ  
   Clinical practice in patient with various conditions in physical therapy clinic and 
department in Bangkok Metropolitan Region, advanced skills of thinking process, analysis, clinical 
decision making process, and using of physical therapy treatments according to International 
Classification of Functioning, disability, and health (ICF) model. 
 
กภกภ ๔๘๒ การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ๖  ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTPT 482  Clinical Practicum 6    4 (0-16-4) 
เงื!อนไข :   สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๔๘๑ 

ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในคลินิกกายภาพบําบัด หรือหน่วยงานกายภาพบําบัดประจํา
โรงพยาบาลชุมชนในภูมิภาค  ทักษะที5ซบัซ้อนขึ Pนของกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การตดัสินใจทางคลินิก และ
การรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบําบดั โดยเน้นการป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดการจําแนกภาวะ
สขุภาพของบคุคลด้วยบญัชีสากลเพื5อการจําแนกการทํางาน ความพกิารและสขุภาพ  
   Clinical practice in physical therapy clinic in community hospital outside in regions 
outside Bangkok, advanced skills of thinking process, analysis, clinical decision making process and 
using of physical therapy treatments focusing on health prevention and promotion according to 
International Classification of Functioning, disability, and health (ICF) model. 
 
กภกภ ๔๙๔ บทนําเกี�ยวกับระเบยีบวิธีวิจยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT 494  Introduction to Research Methodology in Health Science 1 (1-0-2) 
เงื!อนไข :   เคยศึกษารายวิชา วทคณ ๑๘๒  
        การประยุกต์หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมาใช้ในการวิจัยทางกายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบดัหรือสาขาอื5นที5เกี5ยวข้องกับสุขภาพ จรรยาบรรณนกัวิจยั ขั Pนตอนการทําวิจัย  การเขียนโครงร่าง
งานวิจยัและการนําเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อที5ประชุม 
   Principles of research in health sciences with the application to physical therapy, 
occupational therapy or other health-related disciplines, ethical consideration,  research methodology, 
writing research proposal, and presenting research proposal to the audience.  
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๙๘ 
 

กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจัย  ๑ (๐-๓-๑) 
PTPT 495  Research Project  1 (0-3-1) 
เงื!อนไข :   เคยศกึษารายวิชา กภกภ ๔๙๔   

การทาํวิจยั การเขียนรายงานวิจัยและการนําเสนอผลการวิจยัต่อที5ประชมุ 
         Conducting research, writing and presenting research results to the audience  
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รายละเอียดอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
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ชื!อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวด ี เลิศวรรณเอก 
คุณวุฒ ิ         
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษาจาก  
     สถาบัน     พ.ศ.       
วท.ม.   (กายภาพบาํบดั    มหาวิทยาลยัมหิดล      ๒๕๓๗ 
วท.บ.   (กายภาพบาํบดั)   มหาวิทยาลยัมหิดล             ๒๕๓๒ 
 
สังกัด     
คณะกายภาพบําบดั    มหาวิทยาลยัมหิดล     
 
งานวจิ ัยท ี!สนใจ 
เด็กพิการและครอบครัวของเด็ก 
 
ผลงานวิจ ัยหรือผลงานทางวิชาการ  
งานวจิ ัย 
๑. วิทยานิพนธ์ 
 การเปรียบเทียบผลการตอบสนองของ Asymmetrical tonic neck reflex ระหว่างท่านอนหงายและนอน
ควํ5าในทารกปกต,ิ �� ¡ 
๒. งานวจิ ัยท ี!ต ีพ ิมพ์และงานนิพนธ์ทางวิชาการ 
 2.1 โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี, สุภาวดี เลิศวรรณเอก.  การประเมินการผลิต ปัญหาในการปฏิบตัิงานและ
เจตคติต่อวิชาชีพกายภาพบาํบดั. สารศิริราช, 2533; 42: 671-8. 

2.2 สุภาวดี เลิศวรรณเอก, สํารวย ไตรติลานนัท์, ชนตัถ์ อาคมานนท์, Lea  Maher.   การเปรียบเทียบ
ผลการตอบสนองของ Asymmetrical tonic neck reflex ระหว่างท่านอนหงายและนอนควํ5าในทารกปกติ.  
การประชุมฟืPนฟวูิชาการประจําปี ครั Pงที5 35 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล, 2538: 160-1. 
 2.3 สุภาวดี  เลิศวรรณเอก. ผู้ ป่วยเด็กอมัพาตครึ5งซีก. ใน: วิมลวรรณ ชีวีวฒัน์ (บรรณาธิการ)  อมัพาต
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กภกภ ๑๐๒  ความรู้และทกัษะขั Pนพื Pนฐานทางกายภาพบาํบดั    ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๒๓๐  กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๑    ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๒๓๑  กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๒   ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๒๓๒   กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๓  ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๒๓๓   กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๔  ๔ (๒-๖-๖) 
กภกภ ๒๓๔   กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๕  ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๒๓๕   กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๖  ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๒๒๓๖   การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๑๑  ๒ (๒๒-๐๐-

๔๔)   

กภกภ ๒๓๗   การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๒  ๒ (๐-๔-๒) 

กภกภ ๒๗๐    การฝึกปฏบิตัิทางคลินิก ๑     ๒ (๐-๘-๒)   
กภกภ ๒๘๐  จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๒     ๑ (๐-๓-๑) 
กภกภ ๓๗๐    การฝึกปฏบิตัิทางคลินิก ๒    ๓ (๐-๑๒-๓) 
กภกภ ๓๘๐  จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๓     ๑ (๐-๓-๑) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๐๖ 
 

กภกภ ๔๙๕   โครงการวิจัย    ๑ (๐-๓-๑) 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๐๗ 
 

ชื!อ อาจารย์ ดร.อ ัมพร  นันทาภรณ์ศักดิl  
คุณวุฒ ิ         
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษาจาก  
   สถาบัน    พ.ศ.       
ปร.ด.           (วิทยาศาสตร์การออกกําลงักาย) มหาวิทยาลยัมหิดล            ๒๕๕๔ 
วท.ม.  (กายภาพบาํบดั)      มหาวิทยาลยัมหิดล                    ๒๕๔๕ 
วท.บ.  (กายภาพบาํบดั)   มหาวิทยาลยัมหิดล            ๒๕๔๑ 
 
สังกัด      
คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัมหิดล     
   
งานวจิ ัยท ี!สนใจ 
๑. Physical Therapy in cardiopulmonary 
๒. Disability in Elderly 
๓. Exercise physiology 
๔. Education of physical therapy 
 
ผลงานวิจ ัยหรือผลงานทางวิชาการ  
งานวจิ ัย 
๑. Nuntapornsak A, Wongdee K, Thongbunchoo J, Krishnamra N, Charoenphandhu N. Changes in 

the mRNA expression of osteoblast-related genes in response to β3-adrenergic agonist in 
UMR106 cells. Cell Biochem Funct 2010; 28: 45-51. 

๒. Charoenphandhu J, Teerapornpuntakit J, Nuntapornsak A, Krishnamra N, Charoenphandhu N. 
Anxiety-like behaviors and expression of SERT and TPH in the dorsal raphé of estrogen- and 
fluoxetine-treated ovariectomized rats. Pharmacol Biochem Behav. 2011;98: 503-10. 

๓. Charoenphandhu N, Nuntapornsak A, Wongdee K, Krishnamra N, Charoenphandhu J. 
Upregulated mRNA levels of SERT, NET, MAOB, and BDNF in various brain regions of 
ovariectomized rats exposed to chronic aversive stimuli. Mol Cell Biochem. 2013; 375: 49-58. 

 
งานแต่งตาํราและหนังสือ  

- 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๐๘ 
 

ภาระงานสอน ระดบัปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
วิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ)        หน่วยกิต 
กภกภ ๒๑๐ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์        ๑ (๐-๒-๑) 
กภกภ ๒๑๒ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์และชีวกลศาสตร์     ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๒๑๓  การปฐมพยาบาลเบื Pองต้น        ๑ (๑-๐-๒) 
กภกภ ๒๑๔  การฝึกกิจวตัรและการเคลื5อนย้าย         ๑ (๐-๒-๑) 
กภกภ ๒๒๐  การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๑        ๓ (๒-๒-๕)   
กภกภ ๒๒๙  การนวด         ๑ (๐-๒-๐) 
กภกภ ๒๖๑ การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๑      ๑ (๐-๓-๐) 
กภกภ ๓๒๐  การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๒       ๒ (๑-๒-๓) 
กภกภ ๓๓๖  กายภาพบาํบดัทางหวัใจ – หลอดเลือด และทางเดินหายใจ ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๓๖๑ การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๒      ๑ (๐-๓-๐) 
กภกภ ๓๖๒   การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๓      ๔ (๐-๑๒-๐) 
กภกภ ๔๓๖  กายภาพบาํบดัทางหวัใจ – หลอดเลือด และทางเดินหายใจ ๒   ๑ (๑-๐-๒) 
กภกภ ๔๖๑ การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๕      ๕ (๐-๑๕-๐) 
กภกภ ๔๙๕  โครงการวิจัย        ๑ (๐-๓-๑) 
 
ภาระงานสอน ระดบัปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ)        หน่วยกิต 
กภกภ ๑๘๐  จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๑     ๑ (๐-๓-๑) 
กภกภ ๑๐๒   ความรู้และทกัษะขั Pนพื Pนฐานทางกายภาพบาํบดั    ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๒๓๐  กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๑    ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๒๓๓  กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๔    ๔ (๒-๖-๖) 
กภกภ ๒๘๐  จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๒     ๑ (๐-๓-๑) 
กภกภ ๒๓๗   การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบดั ๑    ๒ (๐-๔-๒) 
กภกภ ๒๓๘  ทกัษะการรักษา ๑       ๒ (๑-๓-๓) 
กภกภ ๒๓๙  ทกัษะการรักษา ๒       ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๓๔๗   กายภาพบาํบดัในระบบหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหติ ๑   ๒ (๒-๐-๔) 
กภกภ ๓๔๘   กายภาพบาํบดัในระบบหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหติ ๒   ๒ (๒-๐-๔) 
กภกภ ๓๔๙    กายภาพบาํบดัในระบบหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหติ ๓    ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๓๗๑   การฝึกปฏบิตัิทางคลินิก ๓    ๔ (๐-๑๒-๓) 
กภกภ ๔๙๕   โครงการวิจัย    ๑ (๐-๓-๑) 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๐๙ 
 

ชื!อ  อาจารย์ ดร.จตุพร  สุทธ ิวงษ์  
คุณวุฒ ิ         
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก  
  สถาบัน    พ.ศ.       
ปร.ด. (กายภาพบาํบดั)   มหาวิทยาลยัมหิดล     ๒๕๕๕ 
วท.ม.  (กายภาพบาํบดั)    มหาวิทยาลยัมหิดล     ๒๕๔๗ 
วท.บ.  (กายภาพบาํบดั)   มหาวิทยาลยัมหิดล            ๒๕๔๔ 
 
สังกัด     
คณะกายภาพบําบดั    มหาวิทยาลยัมหิดล     
   
งานวจิ ัยท ี!สนใจ  
๑.   Rehabilitation among persons with spinal cord injury 
๒.   Physical therapy in community 
 
ผลงานวิจ ัยหรือผลงานทางวิชาการ  
งานวจิ ัย 
๑. Suttiwong J, Vongsirinavarat M, Vachalathiti R, Chaiyawat P. Impact on Participation and 
       Autonomy Questionnaire: psychometric properties of the Thai version. Journal of Physical  
      Therapy Sciences. Vol. 25 No. 7 (July 2013). 

 
งานแต่งตาํราและหนังสือ  

- 
ภาระงานสอน ระดบัปริญญาตรี 
(หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
วิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ)        หน่วยกิต  
กภกภ ๒๑๒ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์และชีวกลศาสตร์     ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๒๒๐  การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๒๒๙  การนวด         ๑ (๐-๒-๐) 
กภกภ ๓๒๐ การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๒      ๒ (๑-๒-๓) 
กภกภ ๓๒๒ การควบคมุและการเรียนรู้การเคลื5อนไหวพื Pนฐาน    ๒ (๑-๒-๒) 
กภกภ ๓๓๕ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาท ๑     ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๓๖๑  การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๒      ๑ (๐-๓-๐) 
กภกภ ๓๖๒   การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๓      ๔ (๐-๑๒-๐) 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๑๐ 
 

กภกภ ๔๓๕ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาท ๒     ๒ (๑-๒-๓) 
กภกภ ๔๖๑ การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๕      ๕ (๐-๑๕-๐) 
กภกภ ๔๗๓ กายภาพบาํบดัในชมุชน       ๒ (๐-๖-๒) 
กภกภ ๔๗๖  กลุ่มงานดแูลสขุภาพ       ๑ (๐-๓-๑) 
 
ภาระงานสอน ระดบัปริญญาตรี 
(หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ)        หน่วยกิต 
กภกภ ๑๐๒ ความรู้และทกัษะขั Pนพื Pนฐานทางกายภาพบาํบดั    ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๒๓๐ กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๑    ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๒๓๒ กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๓    ๓ (๒-๓-๕)   
กภกภ ๒๓๖ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบดั ๑    ๒ (๒-๐-๔)     
กภกภ ๒๓๗ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบดั ๒    ๒ (๐-๔-๒)   
กภกภ ๒๓๘ ทกัษะการรักษา ๑       ๒ (๑-๓-๓)   
กภกภ ๓๔๒ กายภาพบาํบดัในระบบประสาท ๓      ๒ (๑-๒-๓) 
กภกภ ๓๔๓ กายภาพบาํบดัในระบบประสาท ๔      ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๓๔๔ กายภาพบาํบดัในระบบประสาท ๕      ๑ (๑-๐-๒) 
กภกภ ๓๗๐ การฝึกปฏบิตัิทางคลินิก ๒       ๓ (๐-๑๒-๓) 
กภกภ ๓๗๑ การฝึกปฏบิตัิทางคลินิก ๓       ๔ (๐-๑๒-๓) 
กภกภ ๔๐๙ กายภาพบาํบดัในชมุชน       ๒ (๑-๒-๓) 
 
ภาระงานสอน ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑติ  
(หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดัคลิน ิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิชาบงัคับ          หน่วยกิต  
กภกภ ๕๖๕ กรอบแนวคิดทางกายภาพบําบดัในผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   ๓ (๒-๒-๕)   
 
ภาระงานสอน ระดบัปริญญาโท 
(หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิชาบงัคับ          หน่วยกิต  
กภกภ ๕๕๔ ระเบียบวิธีการวิจยัและสถิติ       ๒ (๑-๒-๓) 
กภกภ ๖๕๗ การควบคมุและการเรียนรู้การเคลื5อนไหวขั Pนสงู     ๓ (๒-๒-๕)   
กภกภ ๖๙๔ กายภาพบาํบดัขั Pนสงู        ๓ (๑-๔-๔)   
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๑๑ 
 

ชื!อ  อาจารย์ ดร.เวทสินี แก้วข ันต  ี
คุณวุฒ ิ         
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก  
  สถาบัน    พ.ศ.       
ปร.ด. (กายภาพบาํบดั)   มหาวิทยาลยัมหิดล     ๒๕๕๕ 
วท.ม.  (กายภาพบาํบดั    มหาวิทยาลยัมหิดล     ๒๕๔๘ 
วท.บ.  (กายภาพบาํบดั)   มหาวิทยาลยัมหิดล            ๒๕๔๔ 
 
สังกัด     
คณะกายภาพบําบดั    มหาวิทยาลยัมหิดล     
   
งานวจิ ัยท ี!สนใจ  

๑. Cardiac rehabilitation, physical fitness and quality of life of cardiac patient 
๒. Exercise for health promotion and applied exercise physiology in metabolic, respiratory, 

cardiovascular systems. 
๓. Physical activities level in Thai population 

 
ผลงานวิจ ัยหรือผลงานทางวิชาการ  
งานวจิ ัย 

๑. Chareonkul P, Khuangsirikul W, Jalayondeja W, Krittayaphong R. Improvement in quality of 

life with phase II cardiac rehabilitation home program after coronary artery bypass surgery at 

Siriraj hospital. Thai Heart J 2007;20:165-70. 

๒. Khuangsirikul W, Jalayondeja W, Chaunchaiyakul R, Krittayaphong R, Chotinaiwattarakul C, 

Laksanabunsong P. Metabolic equivalent of exercise stress test explained by six-minute 

walk test in post coronary artery bypass graft and post percutaneous coronary intervention 

patients. J Med Assoc Thai 2014;97:S6-9. 

 
งานแต่งตาํราและหนังสือ  

- 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๑๒ 
 

ภาระงานสอน ระดบัปริญญาตรี 
(หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
วิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ)        หน่วยกิต  
กภกภ ๓๐๒  สรีรวิทยาการออกกําลงักาย      ๑ (๑-๐-๒) 
กภกภ ๓๒๐ การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๒      ๒ (๑-๒-๓) 
กภกภ ๓๒๑ การบาํบดัด้วยการออกกําลงักาย ๓      ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๓๓๖ กายภาพบาํบดัทางหวัใจ-หลอดเลือดและทางเดินหายใจ ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๓๖๑  การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๒      ๑ (๐-๓-๐) 
กภกภ ๓๖๒   การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๓      ๔ (๐-๑๒-๐) 
กภกภ ๔๓๖ กายภาพบาํบดัทางหวัใจ-หลอดเลือดและทางเดินหายใจ ๒   ๓ (๒-๒-๕) 
กภกภ ๔๖๑ การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๕      ๕ (๐-๑๕-๐) 
 
ภาระงานสอน ระดบัปริญญาตรี 
(หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ)        หน่วยกิต 
กภกภ ๑๐๒ ความรู้และทกัษะขั Pนพื Pนฐานทางกายภาพบาํบดั    ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๑๘๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๑     ๑ (๐-๓-๑) 
กภกภ ๒๓๖ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบดั ๑    ๒ (๒-๐-๔)     
กภกภ ๒๓๗ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบดั ๒    ๒ (๐-๔-๒)   
กภกภ ๒๓๘ ทกัษะการรักษา ๑       ๒ (๑-๓-๓)   
กภกภ ๒๓๙ ทกัษะการรักษา ๒       ๓ (๒-๓-๕)   
กภกภ ๓๔๗ กายภาพบาํบดัในระบบหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหติ ๑   ๒ (๒-๐-๔) 
กภกภ ๓๔๘ กายภาพบาํบดัในระบบหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหติ ๒   ๒ (๒-๐-๔) 
กภกภ ๓๔๙ กายภาพบาํบดัในระบบหายใจ หวัใจ และการไหลเวียนโลหติ ๓   ๓ (๒-๓-๕) 
กภกภ ๓๗๐ การฝึกปฏบิตัิทางคลินิก ๒       ๓ (๐-๑๒-๓) 
กภกภ ๓๗๑ การฝึกปฏบิตัิทางคลินิก ๓       ๔ (๐-๑๒-๓) 
กภกภ ๓๘๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบาํบดั ๓     ๑ (๐-๓-๑) 
กภกภ ๔๙๕  โครงงานวิจยั         ๑ (๐-๓-๑) 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๑๓ 
 

ภาระงานสอน ระดบัปริญญาโท 
(หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิชาบงัคับ          หน่วยกิต  
กภกภ ๕๙๑ การอ่านรายงานทางกายภาพบาํบดัเชิงวิพากษ์     ๑ (๑-๐-๒) 
กภกภ ๕๙๓ สมัมนาทางกายภาพบาํบดั       ๑ (๑-๐-๒) 
กภกภ ๖๑๔ สรีรวิทยาประยกุต์ทางกายภาพบําบดั      ๓ (๒-๒-๕)   
กภกภ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์         ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
ภาระงานสอน ระดบัปริญญาเอก 
(หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิชาบงัคับ          หน่วยกิต  
กภกภ ๖๐๒ การวดัและการประเมินผลสําหรับนกักายภาพบําบดั    ๓ (๑-๔-๔) 
กภกภ ๖๐๕ หวัข้อร่วมสมยัด้านวิทยาศาสตร์การเคลื5อนไหวและกายภาพบําบดั   ๑ (๑-๐-๒) 
กภกภ ๖๐๘ สมัมนาทางกายภาพบําบดั       ๑ (๑-๐-๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
สาระสําคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิากายภาพบาํบัด 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๑๕ 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบดั 

(หลักสูตร ๔ ปี) 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ . ๒๕๕๕ 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยมหดิล 
------------------------------------------------------- 

 
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี dได้รับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เมื�อวันที�……………………………………………. 
 
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมตัิการปรับปรุงครัdงนี dแล้ว ในคราวประชุมครัdงที�……………… 

เมื�อวันที� …………………………………………… 
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี d เริ�มใช้กับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา   ๒๕๕๙   ตั dงแต่ภาคการศึกษาที�  ๑  
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

  ๔.๑  เพื3อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ .๒๕๕๒ 

๔.๒  เพื3อให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื3อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

 สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ.๒๕๕๖ 

๔.๓  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั3วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาความรู้พื Gนฐาน และกลุ่มวิชา 

 ความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ 

  ๔.๔  เพื3อพัฒนาเนื Gอหาในการเรียนการสอนและจัดลําดับเนื Gอหาไม่ให้ซํ Gาซ้อนกัน  

๔.๕  เพื3อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 

๕.   สาระสาํคัญในการปรับปรุงหลักสูตร  
๕.๑  การปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร และการเปรียบเทยีบหลักสูตรเดมิ (พ.ศ .๒๕๕๕) 

    กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ .๒๕๕๘) รายละเอยีดดังนี d 
 

  



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๑๖ 
 

ตารางเปรียบเทยีบรายวิชาในหลักสูตรเดิม และรายวชิาในหลักสูตรปรับปรุง และการเปลี�ยนแปลง 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั�วไป   จํานวน ๓๐ หน่วยกิต 
๑.  กลุ่มวิชาที�มหาวิทยาลัยกําหนด   ๑๘ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  ๙ หน่วยกิต 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี�ยนแปลง 

รหัส ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

รหัสวิชา ชื3อวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั3วไปเพื3อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั3วไปเพื3อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี3ยนแปลง 

MUGE 101 General  Education for Human Development   2  (1-2-3) MUGE 101 General  Education for Human Development   2  (1-2-3)  

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื3อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื3อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี3ยนแปลง 

MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5) MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)  

มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย์ ๒ (๑ -๒ -๓) มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพ ื�อการพฒันามนุษย์ ๒ (๑ -๒ -๓) ไม่เปลี3ยนแปลง 

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)  

สมสค ๑๔๐ จิตวทิยาทั5วไป ๒ (๒-๐-๔) สมสค ๑๔๐ จิตวทิยาทั5วไป ๒ (๒-๐ -๔) ไม่เปลี3ยนแปลง 

SHSS 140 General of Psychology 2 (2-0-4) SHSS 140 General of Psychology 2 (2-0-4)  

    
     

            ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี�ยนแปลง 

รหัส ชื3อวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

รหัสวิชา ชื3อวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื3อการสื3อสาร ๓ (๒ -๒ -๕) ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื3อการสื3อสาร ๓ (๒ -๒ -๕) ไม่เปลี3ยนแปลง 

LATH 100 Art of Using Thai Language in 

Communication 

3 (2-2-5) LATH 100 Art of Using Thai Language in 

Communication 

3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒ -๒ -๕) ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒ -๒ -๕) ไม่เปลี3ยนแปลง 

LAEN 103 English Level 1  3 (2-2-5) LAEN 103 English Level 1  3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒  ๓ (๒ -๒ -๕) ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒  ๓ (๒ -๒ -๕) ไม่เปลี3ยนแปลง 

LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5) LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓  ๓ (๒ -๒ -๕) ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓  ๓ (๒ -๒ -๕) ไม่เปลี3ยนแปลง  

LAEN 105 English Level 3  3 (2-2-5) LAEN 105 English Level 3  3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓ (๒ -๒ -๕) ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓ (๒ -๒ -๕) ไม่เปลี3ยนแปลง 

LAEN 106 English Level 4  3 (2-2-5) LAEN 106 English Level 4  3 (2-2-5) 

   ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพื5อวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ๓ (๓-๐-๖) เพิ3มรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาทั3วไป    LAEN 266 English for Health Science 3 (3-0-6) 

 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๑๗ 
 

๒. กลุ่มวิชาที�หลักสูตรกาํหนด  ๙ หน่วยกติ 
๒.๑  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ๙ หน่วยกิต 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี�ยนแปลง 

รหัส ชื3อวิชา 

หน่วยกิต ๖

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

รหัสวิชา ชื3อวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

 

ศศศศ ๑๐๗ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖)    ยกเลิกรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาทั3วไป CRRS 107 Science, Technology and Human Life 3 (3-0-6)    

วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั Gนพื Gนฐาน ๒ (๒-๐-๔) วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั Gนพื Gนฐาน ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี3ยนแปลง 

SCBI  114 Basic Biology 2 (2-0-4) SCBI  114 Basic Biology 2 (2-0-4) 

วทคม ๑๑๒ เคมีทั3วไป  ๓ (๓-๐-๖)$ วทคม ๑๑๒ เคมีทั3วไป  ๓ (๓-๐-๖)$ ไม่เปลี3ยนแปลง 

SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6)$ SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6)$ 

วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์เบื Gองต้น ๓ (๓-๐-๖)$ วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์เบื Gองต้น ๓ (๓-๐-๖)$ ไม่เปลี3ยนแปลง 

SCCH 121 Basic Organic Chemistry  3 (3-0-6)$ SCCH 121 Basic Organic Chemistry  3 (3-0-6)$ 

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี3ยนแปลง 

SCMA 182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4) SCMA 182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4) 

วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื Gองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ๓ (๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื Gองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี3ยนแปลง 

SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) 
 

$หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั3วไปจํานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจํานวน ๒ หน่วยกิต 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                            ๑๑๐     หน่วยกติ 
๑ .กลุ่มวิชาความรู้พื Pนฐานวิชาชีพ  ๓๒     หน่วยกิต                  

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี�ยนแปลง 

รหัส ชื3อวิชา 

หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -
ค้นคว้า) 

รหัสวิชา ชื3อวิชา 

หน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ -
ค้นคว้า 

 

SCBC 206 ชีวเคมีทั5วไป ๓ (๓-๐-๖) SCBC 206 ชีวเคมีทั5วไป ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี3ยนแปลง 

วทชค ๒๐๖ General Biochemistry 3 (3-0-6) วทชค ๒๐๖ General Biochemistry 3 (3-0-6) 

วทคม ๑๑๒ เคมีทั3วไป  ๓ (๓-๐-๖)$ วทคม ๑๑๒ เคมีทั3วไป  ๓ (๓-๐-๖)$ ไม่เปลี3ยนแปลง 

SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6)$ SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6)$ 

วทคม ๑๑๙* ปฏิบตักิารเคมี  ๑ (๐-๓-๑) วทคม ๑๑๙* ปฏิบตักิารเคมี  ๑ (๐-๓-๑) ไม่เปลี3ยนแปลง 

SCCH 119* Chemistry Laboratory  1 (0-3-1) SCCH 119* Chemistry Laboratory  1 (0-3-1) 

วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์เบื Gองต้น ๓ (๓-๐-๖)$ วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์เบื Gองต้น ๓ (๓-๐-๖)$ ไม่เปลี3ยนแปลง 

SCCH 121 Basic Organic Chemistry  3 (3-0-6)$ SCCH 121 Basic Organic Chemistry  3 (3-0-6)$ 

วทคณ ๑๑๑ แคลคลูสั ๒ (๒-๐-๔) วทคณ ๑๑๑ แคลคลูัส ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี3ยนแปลง 

SCMA 111 Calculus 2 (2-0-4)    SCMA 111 Calculus 2 (2-0-4)    

 
๒ .กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ  ๗๘     หน่วยกิต                  

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี�ยนแปลง 

รหัส ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

รหัสวิชา ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

 

กภกภ ๑๐๒  ความรู้ และทักษะขั Pนพื Pนฐานทางกายภาพบําบดั  ๓ (๒ -๓ -๕) กภกภ ๑๐๓  การดแูลสขุภาพพื Pนฐาน  ๑ (๐-๒-๑) เปลี5ยนเลขรหสัวชิา 
ปรับชื5อวชิา คําอธิบายรายวชิา 

เนื Pอหาและวตัถุประสงค์ 
ของรายวชิา และปรับจํานวน 

หนว่ยกิตให้กระจายในสดัส่วน
ที5เหมาะสมเพื5อการเรียนรู้ 

เป็นลําดบัขั Pน 

PTPT 102 Basic Knowledge and Skill in Physical Therapy 3 (2-3-5) PTPT 103 Basic Health Care  1 (0-2-1) 

กภกภ ๒๓๘    ทักษะการรักษา ๑ ๒ (๑-๓-๓)         กภกภ ๒๐๘ การตรวจประเมินและวนิิจฉัยทางกายภาพบําบดั ๓ (๑-๔-๔) 

PTPT 238     Therapeutic Skills 1 2 (1-3-3) PTPT 208 Physical Therapy Assessment-Evaluation 
and Diagnosis 

3 (1-4-4) 

   กภกภ ๒๐๙ เทคนิคการเคลื5อนย้าย การเคลื5อนที5 และการนวด ๓ (๑-๔-๔) 

   PTPT 209 Transfer Techniques Ambulation and Massage 3 (1-4-4) 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๑๘ 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี�ยนแปลง 

รหัส ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

รหัสวิชา ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

 

กภกภ ๑๘๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบดั ๑                      ๑ (๐-๓-๑) กภกภ ๑๙๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบดั ๑ ๑ (๐-๓-๑) เปลี5ยนเลขรหสัวชิา 
ปรับชื5อวชิา คําอธิบายรายวชิา 

เนื Pอหาและวตัถุประสงค์ 
ของรายวชิาให้กระชบัขึ Pน 
เพื5อลดความซํ Pาซ้อนและ 

ปรับจํานวนหน่วยกิต 

PTPT180 Contemplative Education for Physical 
Therapy 1 

1 (0-3-1) PTPT 190 Contemplative Education for Physical 
Therapy 1 

1 (0-3-1) 

กภกภ ๒๘๐    จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) กภกภ ๒๙๐ จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) 

PTPT 280     Contemplative Education for Physical 
Therapy 2 

1 (0-3-1) PTPT 290 Contemplative Education for Physical 
Therapy 2  

1 (0-3-1) 

กภกภ ๓๘๐    จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบดั ๓ ๑ (๐-๓-๑)    

PTPT 380     Contemplative Education for Physical 
Therapy 3 

1 (0-3-1)    

กภกภ ๔๘๐    จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบดั ๔ ๑ (๐-๓-๑)    

PTPT 480     Contemplative Education for Physical 
Therapy 4 

1 (0-3-1)    

กภกภ ๒๓๐ กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๑ ๓ (๒ -๓ -๕) กภกภ ๑๐๔ กายวภิาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๑  ๑ (๑-๐-๒) เปลี5ยนเลขรหสัวชิา 
ปรับชื5อวชิา คําอธิบายรายวชิา

เนื Pอหาและวตัถุประสงค์ 
ของรายวชิา และปรับจํานวน
หนว่ยกิตให้กระจายในสดัส่วน

ที5เหมาะสมเพื5อการเรียนรู้ 
เป็นลําดบัขั Pน ปรับเปลี5ยนกลุ่ม

วิชาตามมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวชิา
กายภาพบบดั พ.ศ. ๒๕๕๖ 

PTPT 230    Physical Therapy in Musculoskeletal System 1 3 (2-3-5) PTPT 104 Anatomy and Biomechanics 1 1 (1-0-2) 

กภกภ ๒๓๑ กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๒ ๓ (๒ -๓ -๕) กภกภ ๒๐๕  กายวภิาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๒ ๓ (๒-๓-๕) 

PTPT 231     Physical Therapy in Musculoskeletal System 2 3 (2-3-5) PTPT 205 Anatomy and Biomechanics 2    3 (2-3-5) 

กภกภ ๒๓๒ กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๓ ๓ (๒ -๒ -๕) กภกภ๒๐๖  กายวภิาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๓  ๓ (๒-๓-๕)  

PTPT 232     Physical Therapy in Musculoskeletal System 3 3 (2-2-5) PTPT206 Anatomy and Biomechanics 3   3 (2-3-5) 

กภกภ ๒๓๓ กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๔ ๔ (๒-๖-๖) กภกภ ๒๐๗ กายวภิาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๔  ๒ (๑-๓-๓)  

PTPT 233     Physical Therapy in Musculoskeletal System 4 4 (2-6-6) PTPT 207 Anatomy and Biomechanics 4    2 (1-3-3) 

กภกภ ๒๓๔ กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๕ ๓ (๒ -๒ -๕) กภกภ ๒๐๙ เทคนิคการเคลื5อนย้าย การเคลื5อนที5 และการนวด ๓ (๑-๔-๔) 

PTPT 234     Physical Therapy in Musculoskeletal System 5 3 (2-2-5) PTPT 209 Transfer Techniques  Ambulation and Massage 3 (1-4-4) 

กภกภ ๒๓๕ กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๖ ๓ (๒-๒ -๕) กภกภ ๒๑๑ สรีรวทิยา    ๓ (๒-๒-๕) 

PTPT 235     Physical Therapy in Musculoskeletal System 6 3 (2-2-5) PTPT 211 Physiology 3 (2-2-5) 

   กภกภ ๓๐๗ พยาธิวทิยา  ๑ (๑-๐-๒) 

   PTPT 307 Pathology 1 (1-0-2) 

   กภกภ ๓๐๘  จุลชีววิทยาและวิทยาภมิูคุ้มกนั  ๑ (๑-๐-๒) 

   PTPT 308 Microbiology and Immunology 1 (1-0-2) 

   กภกภ ๓๑๐ อวยัวะเทียม กายอปุกรณ์ และเทคโนโลยี 
สิ5งอาํนวยความสะดวก  

๑ (๐-๒-๑) 

   PTPT 310 Prosthesis Orthosis and Assistive 
Technology 

1 (0-2-1) 

   กภกภ ๓๑๔ การบําบัดด้วยการออกกําลงักาย ๓ ๒ (๑-๒-๓) 

   PTPT 314 Therapeutic Exercise  3 2 (1-2-3) 

   กภกภ ๓๑๕ การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ ๓ (๑-๔-๔) 

   PTPT 315 Joint Mobilization and Manual Techniques 3 (1-4-4) 

   กภกภ ๓๑๖ กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

   PTPT 316 Physical Therapy in Musculoskeletal System 1 3 (2-2-5) 

   กภกภ ๓๑๗ กายภาพบาํบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ๒    ๒ (๑-๒-๓) 

   PTPT 317 Physical Therapy in Musculoskeletal System 2 2 (1-2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๑๙ 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี�ยนแปลง 

รหัส ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

รหัสวิชา ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

 

กภกภ ๒๓๖   การตรวจประเมินและวนิิจฉัย 
ทางกายภาพบาํบดั ๑ 

๒ (๒-๐ -๔) กภกภ ๒๐๘ การตรวจประเมินและวนิิจฉัยทางกายภาพบําบดั ๓ (๑-๔-๔) เปลี5ยนเลขรหสัวชิา  
ปรับชื5อวชิา คําอธิบายรายวชิา

เนื Pอหาและวตัถุประสงค์ 
ของรายวชิา และปรับจํานวน
หนว่ยกิตให้กระจายในสดัส่วน

ที5เหมาะสมเพื5อการเรียนรู้ 
เป็นลําดบัขั Pน ปรับเปลี5ยนกลุ่ม

วิชาตามมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวชิา
กายภาพบบดั พ.ศ. ๒๕๕๖ 

PTPT 236     Physical Therapy Assessment  
and Diagnosis 1 

2 (2-0-4) PTPT 208 Physical Therapy Assessment-Evaluation 
and Diagnosis 

3 (1-4-4) 

กภกภ ๒๓๗   การตรวจประเมินและวนิิจฉัย 
ทางกายภาพบาํบดั ๒ 

๒ (๐-๔-๒) กภกภ ๒๑๒ สรีรวทิยาการออกกําลงักาย ๒ (๑-๒-๓) 

PTPT 237     Physical Therapy Assessment  
and Diagnosis 2 

2 (0-4-2) PTPT 212 Physiology of Exercise 2 (1-2-3) 

   กภกภ ๒๑๕ การบําบัดด้วยการออกกําลงักาย ๑  ๒ (๑-๒-๓) 

   PTPT 215 Therapeutic Exercise 1 2 (1-2-3) 

   กภกภ ๒๑๖ การบําบัดด้วยการออกกําลงักาย ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

   PTPT 216 Therapeutic Exercise  2 2 (1-2-3) 

กภกภ ๒๓๙    ทักษะการรักษา ๒ ๓ (๒ -๓ -๕) กภกภ ๒๑๑ สรีรวทิยา   ๓ (๒-๒-๕) เปลี5ยนเลขรหสัวชิา ปรับชื5อ
วิชา คาํอธิบายรายวชิาเนื Pอหา
และวตัถปุระสงค์ของรายวชิา 
และปรับจํานวนหน่วยกิตให้ก
ระจายในสัดส่วนที5เหมาะสม
เพื5อการเรียนรู้เป็นลําดบัขั Pน 
ปรับเปลี5ยนกลุ่มวชิาตาม
มาตรฐานคณุวฒิุระดบั
ปริญญาตรี สาขาวชิา

กายภาพบบดั พ.ศ. ๒๕๕๖ 

PTPT 239     Therapeutic Skills 2 3 (2-3-5) PTPT 211 Physiolog y 3 (2-2-5) 

   กภกภ ๒๑๒ สรีรวทิยาการออกกําลงักาย ๒ (๑-๒-๓) 

   PTPT 212 Physiology of Exercise 2 (1-2-3) 

   กภกภ ๒๑๖ การบําบัดด้วยการออกกําลงักาย ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

   PTPT 216 Therapeutic Exercise  2 2 (1-2-3) 

   กภกภ ๔๒๑ กายภาพบาํบดัทางกีฬา ๒ (๑-๒-๓) 

   PTPT 421 Physical Therapy in Sport 2 (1-2-3) 

กภกภ ๒๗๐    การฝึกปฏิบตัทิางคลินิก 1 ๒ (๐-๘-๒)  กภกภ ๒๘๑ การฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก ๑ ๑ (๐-๔-๑) เปลี5ยนเลขรหสัวชิา 
ปรับชื5อวชิา หน่วยกิต 
และคําอธิบายรายวิชา 

ปรับเนื Pอหาและวตัถปุระสงค์ 
ของรายวชิา 

PTPT 270 Clinical Practicum 1 2 (0-8-2) PTPT 281 Clinical Practicum 1 1 (0-4-1) 

กภกภ ๓๔๐    กายภาพบาํบดัในระบบประสาท ๑ ๓ (๒-๒ -๕) กภกภ ๒๐๕  กายวภิาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๒ ๓ (๒-๓-๕) 
เปลี5ยนเลขรหสัวชิา  

ปรับชื5อวชิา คําอธิบายรายวชิา
เนื Pอหาและวตัถุประสงค์ 

ของรายวชิา และปรับจํานวน
หนว่ยกิตให้กระจายในสดัส่วน

ที5เหมาะสมเพื5อการเรียนรู้ 
เป็นลําดบัขั Pน ปรับเปลี5ยนกลุ่ม

วิชาตามมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวชิา
กายภาพบบดั พ.ศ. ๒๕๕๖ 

PTPT 340     Physical Therapy in Neurological System 1 3 (2-2-5) PTPT 205 Anatomy and Biomechanics 2    3 (2-3-5) 

กภกภ ๓๔๑    กายภาพบาํบดัในระบบประสาท ๒ ๑ (๑-๐-๒) กภกภ๒๐๖  กายวภิาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ๓  ๓ (๒-๓-๕)  

PTPT 341     Physical Therapy in Neurological System 2 1 (1-0-2) PTPT206 Anatomy and Biomechanics 3   3 (2-3-5) 

กภกภ ๓๔๒    กายภาพบาํบดัในระบบประสาท ๓ ๒ (๑-๒-๓) กภกภ ๒๑๐  ประสาทกายวภิาคศาสตร์   ๒ (๑-๒-๓)  

PTPT 342     Physical Therapy in Neurological System 3 2 (1-2-3) PTPT 210 Neuroanatomy 2 (1-2-3) 

กภกภ ๓๔๓    กายภาพบาํบดัในระบบประสาท ๔ ๓ (๒-๒ -๕) กภกภ ๓๑๑ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาท ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

PTPT 343     Physical Therapy in Neurological System 4 3 (2-2-5) PTPT 311 Physical Therapy in Neurological System 1 3 (2-2-5) 

กภกภ ๓๔๔    กายภาพบาํบดัในระบบประสาท ๕ ๑ (๑-๐-๒) กภกภ ๓๑๒ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาท ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

PTPT 344     Physical Therapy in Neurological System 5 1 (1-0-2) PTPT 312 Physical Therapy in Neurological System 2 2 (1-2-3) 

   กภกภ ๓๑๓ การควบคมุและการเรียนรู้การเคลื5อนไหว ๒ (๑-๒-๓) 
   PTPT 313 Motor Control and Learning 2 (1-2-3)  

กภกภ ๓๔๕ ทักษะการรักษา ๓ ๓ (๒ -๒ -๕) กภกภ ๒๑๓  การวนิิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟา้  ๓ (๒-๒-๕) เปลี5ยนเลขรหสัวชิา 
ปรับชื5อวชิา คําอธิบายรายวชิา 

เนื Pอหาและวตัถุประสงค์ 
ของรายวชิา 

PTPT 345     Therapeutic Skills 3 3 (2-2-5) PTPT 213 Electrodiagnosis and Electrotherapy 3 (2-2-5) 

กภกภ ๓๔๖ ทักษะการรักษา ๔ ๓ (๒ -๒ -๕) กภกภ ๒๑๔ การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน  ๓ (๒-๒-๕) 

PTPT 346     Therapeutic Skills 4 3 (2-2-5) PTPT 214 Eletrotherapy and Themotherapy 3 (2-2-5) 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๒๐ 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี�ยนแปลง 

รหัส ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

รหัสวิชา ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

 

กภกภ ๓๔๗   กายภาพบาํบดัในระบบหายใจ หวัใจ และการ
ไหลเวยีนโลหิต ๑ 

๒ (๒-๐-๔) กภกภ ๓๐๗ พยาธิวทิยา  ๑ (๑-๐-๒) เปลี5ยนเลขรหสัวิชา 
ปรับชื5อวชิา คาํอธิบายรายวิชา

เนื Pอหาและวตัถุประสงค์ 
ของรายวชิา และปรับจํานวน

หนว่ยกิตให้กระจายในสัดส่วน
ที5เหมาะสมเพื5อการเรียนรู้ 

เป็นลําดบัขั Pน ปรับเปลี5ยนกลุ่ม
วิชาตามมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวชิา
กายภาพบบดั พ.ศ. ๒๕๕๖ 

PTPT 347     Physical Therapy in Respiratory and 
Cardiovascular Systems 1 

2 (2-0-4) PTPT 307 Pathology 1 (1-0-2) 

กภกภ ๓๔๘   กายภาพบาํบดัในระบบหายใจ หวัใจ และการ
ไหลเวยีนโลหิต ๒ 

๒ (๒-๐-๔) กภกภ ๓๐๘  จุลชีววิทยาและวิทยาภมิูคุ้มกนั  ๑ (๑-๐-๒) 

PTPT 348     Physical Therapy in Respiratory and 
Cardiovascular Systems 2 

2 (2-0-4) PTPT 308 Microbiology and Immunology 1 (1-0-2) 

กภกภ ๓๔๙    กายภาพบาํบดัในระบบหายใจ หวัใจ และการ
ไหลเวยีนโลหิต ๓   

๓ (๒ -๓ -๕) กภกภ ๓๑๘ กายภาพบาํบดัในระบบทางเดนิหายใจ หัวใจ 
และการไหลเวียนโลหิต ๑   

๓ (๒-๒-๕) 

PTPT 349     Physical Therapy in Respiratory and 
Cardiovascular Systems 3 

3 (2-3-5) PTPT 318 Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1 3 (2-2-5) 

   กภกภ ๔๑๘ กายภาพบาํบดัในระบบทางเดนิหายใจ หัวใจ 
และการไหลเวียนโลหิต  ๒  

๒ (๑-๒-๓)  

   PTPT 418 Physical Therapy in Cardiopulmonary System 2 2 (1-2-3)  

กภกภ ๓๕๐ กายภาพบาํบดัในเด็ก ๑ ๒ (๑-๒-๓) กภกภ ๓๑๙ กายภาพบาํบดัทางเด็ก  ๑  ๓ (๒-๒-๕) เปลี5ยนเลขรหสัวิชา ปรับชื5อ
วิชา คาํอธิบายรายวชิาและ 
ปรับเพิ5มจํานวนหน่วยกิตให้ 

กระจายในสดัส่วนที5เหมาะสม 

เพื5อการเรียนรู้เป็นลําดบัขั Pน 

PTPT 350 Physical Therapy in Pediatric 1 2 (1-2-3) PTPT 319 Physical Therapy in Pediatrics 1 3 (2-2-5) 

กภกภ ๓๕๑ กายภาพบาํบดัในเด็ก ๒ ๒ (๑-๒-๓) กภกภ ๔๑๙ กายภาพบาํบดัทางเด็ก ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

PTPT 351 Physical Therapy in Pediatric 2 2 (1-2-3)   PTPT 419 Physical Therapy in Pediatrics 2 2 (1-2-3) 

กภกภ ๓๗๐    การฝึกปฏิบตัทิางคลินิก ๒ ๓ (๐-๑๒ -๓) กภกภ ๓๘๑ การฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก ๒ ๒ (๐-๘-๒) 
เปลี5ยนเลขรหสัวิชา 

ปรับชื5อวชิา หน่วยกิต 
และคาํอธิบายรายวิชา 

ปรับเนื Pอหาและวตัถปุระสงค์ 
ของรายวิชา 

PTPT 370     Clinical Practicum 2 3 (0-12-3) PTPT 381 Clinical Practicum 2 2 (0-8-2) 

กภกภ ๓๗๑    การฝึกปฏิบตัทิางคลินิก ๓ ๔ (๐-๑๒ -๓) กภกภ ๓๘๒  การฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก ๓ ๓ (๐-๑๒-๓)  

PTPT 371     Clinical Practicum 3 4 (0-12-3) PTPT 382 Clinical Practicum 3 3 (0-12-3) 

กภกภ ๓๗๒    การฝึกปฏิบตัทิางคลินิก ๔ ๓ (๐-๑๒ -๔) กภกภ ๓๘๓ การฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก ๔ ๔ (๐-๑๖-๔) 

PTPT 372     Clinical Practicum 4 3 (0-12-4) PTPT 383 Clinical Practicum 4 4 (0-16-4) 

กภกภ ๔๐๒    เภสัชวทิยาสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๑ (๑-๐-๒) กภกภ ๓๐๙  เภสัชวทิยาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๑ (๑-๐-๒) เปลี5ยนเลขรหสัวิชา เปลี5ยนเป็น
กลุ่มวชิาความรู้พื Pนฐานวชิาชีพ 

ตามมาตรฐานคณุวฒิุระดบั
ปริญญาตรี สาขาวชิา

กายภาพบบดั พ.ศ.๒๕๕๖ 

PTPT 402     Pharmacology for Health Sciences 1 (1-0-2) PTPT 309 Pharmacology for Health Science        1 (1-0-2) 

กภกภ ๔๐๓ กายภาพบาํบดัในผู้สงูอายุ ๒ (๑-๒-๓) กภกภ ๔๑๓ กายภาพบาํบดัในผู้สงูอายุ ๑ (๑-๐-๒) เปลี5ยนเลขรหสัวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
และจํานวนหน่วยกิต 
ให้กระจายในสดัส่วน 

ที5เหมาะสม 

PTPT 403     Physical Therapy in Geriatrics 2 (1-2-3) PTPT 413 Physical Therapy in Geriatric  1 (1-0-2) 

กภกภ ๔๐๔    การยศาสตร์ สขุภาพ และสขุภาวะ ๓ (๒-๒ -๕) กภกภ ๔๒๐ การยศาสตร์ สขุภาพและสุขภาวะ ๒ (๑-๒-๓) 

PTPT 404     Ergonomics Health and Wellness 3 (2-2-5) PTPT 420 Ergonomics Health and Wellness 2 (1-2-3) 

กภกภ ๔๐๖  กายภาพบาํบดัในสขุภาพหญิงและภาวะเฉพาะ
อื5นๆ    

๓ (๓-๐-๖)  กภกภ ๔๑๒ ภาวะเฉพาะทางการแพทย์สําหรับ
กายภาพบาํบดั 

๑ (๑-๐-๒) 

PTPT 406     Physical Therapy in Woman’s Health and 
Specific Conditions   

3 (3-0-6) PTPT 412 Specific Medical Conditions for Physical 
Therapy 

1 (1-0-2) 

   กภกภ ๔๑๕  กายภาพบาํบดัในสขุภาพหญิง  ๒ (๒-๐-๔)  

   PTPT 415 Physical Therapy in Women Health  2 (2-0-4) 

กภกภ ๔๐๕    จิตวทิยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์สําหรับ
วทิยาศาสตร์สขุภาพ 

๒ (๒-๐ -๔) กภกภ ๔๑๑ จิตวทิยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์สําหรับ
วทิยาศาสตร์สขุภาพ 

๑ (๑-๐-๒) เปลี5ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับลดหน่วยกิต คําอธิบาย

รายวิชาปรับเนื Pอหาและ
วตัถปุระสงค์ของรายวิชา 

เปลี5ยนเป็นกลุ่มวชิาความรู้
พื Pนฐานวชิาชีพ ตามมาตรฐาน

คณุวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาวชิากายภาพบบดั  

พ.ศ.๒๕๕๖ 

PTPT 405     Clinical Psychology and Psychiatry for 
Health Science 

2 (2-0-4) PTPT 411 Clinical Psychology and Psychiatry for 
Health Science 

1 (1-0-2) 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๒๑ 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี�ยนแปลง 

รหัส ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

รหัสวิชา ชื3อวิชา 

หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ -

ค้นคว้า) 

 

กภกภ ๔๐๗    วิชาชีพและกฎหมาย ๑ (๑-๐-๒) กภกภ ๔๑๗ จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายที5เกี5ยวข้อง 
ทางกายภาพบาํบดั 

๑ (๑-๐-๒) 

เปลี5ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับชื5อวชิา คาํอธิบายรายวิชา 

และจํานวนหน่วยกิตให้กระ
จายในสดัส่วนที5เหมาะสม  

**โดยนักศกึษาต้องลงทะเบียน
เรียนทุกคน 

PTPT 407     Professionalism and Laws 1 (1-0-2) PTPT 417 Profession Ethic and Physical Therapy 
Related Laws 

1 (1-0-2) 

กภกภ ๔๐๘    กายภาพบาํบดัในกีฬา** ๒ (๑-๒-๓) กภกภ ๔๒๑ กายภาพบาํบดัทางกีฬา** ๒ (๑-๒-๓) 

PTPT 408     Physical Therapy in Sport 2 (1-2-3) PTPT 421 Physical Therapy in Sport** 2 (1-2-3) 

กภกภ ๔๐๙ กายภาพบาํบดัในชุมชน** ๒ (๑-๒-๓) กภกภ ๔๒๒ กายภาพบาํบดัในชุมชน** ๒ (๑-๒-๓) 

PTPT 409 Physical Therapy in Community 2 (1-2-3) PTPT 422 Physical Therapy in Community** 2 (1-2-3) 

กภกภ ๔๑๐ การเป็นผู้ประกอบการในกายภาพบําบัด ๒ (๑-๒-๓) กภกภ ๔๑๔ ระบบบริการสุขภาพและการบริหารงาน
กายภาพบาํบดั** 

๑ (๐-๓-๑) เปลี5ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับชื5อวชิา คาํอธิบายรายวิชา 

และจํานวนหน่วยกิตให้กระ
จายในสดัส่วนที5เหมาะสม  

**โดยนักศกึษาต้องลงทะเบียน
เรียนทุกคน 

PTPT 410 Entrepreneurship in Physical Therapy 2 (1-2-3) PTPT 414 Health Service System and Physical 
Therapy Administration** 

1 (0-3-1) 

   กภกภ ๔๑๖ การตรวจคดัโรคเชิงวนิิจฉัยสําหรับ
กายภาพบาํบดั  

๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ ตามมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาวชิากายภาพบําบัด 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   PTPT 416 Diagnostic Screening for Physical Therapy   1 (1-0-2) 

กภกภ ๔๗๐ การฝึกปฏิบตัทิางคลินิก ๕ ๔ (๐-๑๒ -๔) กภกภ ๔๘๑ การฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก ๕ ๔ (๐-๑๖-๔) เปลี5ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับชื5อวชิา หน่วยกิต 

และคาํอธิบายรายวชิา  
ปรับเนื Pอหาและวตัถปุระสงค์ 

ของรายวิชา 

PTPT 470 Clinical Practicum 5 4 (0-12-4) PTPT 481 Clinical Practicum 5   4 (0-16-4) 

กภกภ ๔๗๑ การฝึกปฏิบตัทิางคลินิก ๖ ๔ (๐-๑๒ -๔) กภกภ ๔๘๒ การฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก ๖ ๔ (๐-๑๖-๔) 

PTPT 471     Clinical Practicum 6 4 (0-12-4) PTPT 482 Clinical Practicum 6 4 (0-16-4) 

กภกภ ๔๙๔   บทนําเกี5ยวกับระเบียบวธีิวจัิยทางวทิยาศาสตร์
สขุภาพ 

๑ (๑-๐-๒) กภกภ ๔๙๔ บทนําเกี5ยวกับระเบียบวธีิวจัิยทางวทิยาศาสตร์
สขุภาพ 

๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี3ยนแปลง 

PTPT 494     Introduction to Research Methodology in 
health science   

1 (1-0-2) PTPT 494 Introduction to Research Methodology in 
Health Science 

1 (1-0-2)  

กภกภ ๔๙๕   โครงการวจิัย ๑ (๐-๓-๑) กภกภ ๔๙๕ โครงการวจิัย ๑ (๐-๓-๑) ไม่เปลี5ยนแปลง 
PTPT 495     Research project 1 (0-3-1) PTPT 495 Research Project 1 (0-3-1)  

 

 

 

๕.๒ ขอยกเลิกและเพ ิ!มบางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท ั!วไป จาํนวน  ๒ วิชา ดังต่อไปนี L 
(๑) ขอยกเลิกรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน ๓ หน่วยกิต 
 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ -ค้นคว้า) 
 ศศศศ  ๑๐๗ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนษุย์ ๓ (๓-๐-๖) 
 CRRS  107  Science, Technology and Human Life 3 (3-0-6) 
 
(๒) ขอเพิ5มรายวิชากลุ่มวิชาภาษา จํานวน ๓ หน่วยกิต 

 ศศภอ  ๒๖๖   ภาษาอังกฤษเพื3อวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 

 LAEN  266   English for Health Science  3 (3-0-6) 

   



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๒๒ 
 

๕.๓ ขอเปลี�ยนเลขรหสัวิชา ปรับชื�อวิชา หน่วยกิต คําอธิบายรายวิชา ปรับเนื dอหาและวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ) จาํนวน  ๑๐ รายวิชา ดงัต่อไปนี d 

 
หลกัสูตรเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กภกภ ๒๗๐ การฝึกปฎบิัติทางคลินกิ ๑                                 ๒ (๐-๘-๒) 
PTPT 270 Clinical Practicum 1                                        2 (0-8-2) 
เงื�อนไข :  - 
 
                 ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในคลินิกและหน่วยงานกายภาพบําบัด ทักษะ

เกี3ยวกับกระบวนการคิด วเิคราะห์ ตัดสินใจทางคลินิกและรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดกู

และกล้ามเนื Gอได้ ภายใต้การควบคมุดแูลของนักกายภาพบําบัดผู้เชี3ยวชาญทางระบบ

กระดูกและกล้ามเนื Gอโดยยึดมั3นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเคารพ

ในคุณค่าศกัดิ�ศรีของความเป็นมนุษย์ 

                 Clinical practice in physical therapy clinics and setting. Skills of 

thinking process, analysis, clinical decision making, and intervention for 

individuals with musculoskeletal problems under supervisions of physical 

therapists expertised in musculoskeletal physical therapy, with integrity, moral 

aspects, professional ethics, and respects to human dignity and values. 

กภกภ ๒๘๑ การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๑                            ๑ (๐-๔-๑) 
PTPT 281 Clinical Practicum 1                                1 (0-4-1) 
เงื�อนไข :  - 
 
                 การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล การสังเกตการณ์ การซักประวัติ 

การศึกษาเวชระเบียน การตรวจร่างกายพื Gนฐานทางกายภาพบําบัดและการวิเคราะห์

ปัญหาอย่างง่ายของผู้ป่วยตามแนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้วยบัญชี

สากลเพื3อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสุขภาพ 

 

                 Practical work in clinical setting, observation, history taking, medical 

record study, basic physical examination and analysis of simple problem 

according to International Classification of Functioning, disability, and health 

(ICF) model. 

กภกภ ๓๗๐ การฝึกปฏบิตัิทางคลินิก ๒                             ๓ (๐-๑๒-๓) 
PTPT 370 Clinical Practicum 2                              3 (0-12-3) 
เงื�อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๒๗๐ 
 
                 ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในคลินิกและหน่วยงานกายภาพบําบัด ทักษะ

เกี3ยวกับกระบวนการคิด วเิคราะห์ ตัดสินใจทางคลินิกและรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดกู

และกล้ามเนื Gอ หรือทางระบบประสาท ภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบําบัด

ผู้เชี3ยวชาญทางระบบกระดูกและกล้ามเนื Gอ หรือระบบประสาทโดยยึดมั3นในคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และเคารพในคุณค่าศกัดิ�ศรีของความเป็นมนุษย์ 

                 Clinical practice in physical therapy clinics and settings. Skills of 

thinking process, analysis, clinical decision making, and intervention for 

individuals with musculoskeletal or neurological problems under supervisions 

of physical therapists expertised in musculoskeletal or neurological physical 

therapy, together with integrity, moral aspects, professional ethics, and 

respects to human dignity and values 

กภกภ ๓๘๒ การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๓                         ๓ (๐-๑๒-๓) 
PTPT 382 Clinical Practicum 3                             3 (0-12-3) 
เงื�อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๘๑  
 
              ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในคลินิกกายภาพบําบัดและหน่วยงานกายภาพ 

บําบัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระบวนการคิดและการวิเคราะห์ตาม

แนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้วยบัญชีสากลเพื3อการจําแนกการทํางาน 

ความพิการและสุขภาพ ทักษะการตรวจร่างกาย การสรุปปัญหา การวางแผนการรักษา

และการให้การรักษา 

       Clinical practice in physical therapy clinics and physical therapy 

departments in Bangkok Metropolitan Region. Thinking process and analysis 

according to International Classification of Functioning, disability, and health 

(ICF) model, skills for physical examination, concluding patient problems, 

planning of treatment and treatment. 

กภกภ ๓๗๑ การฝึกปฏบิัติทางคลินกิ ๓                            ๓ (๐-๑๒-๓) 
PTPT 371 Clinical Practicum 3                             3 (0-12-3) 
เงื�อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๗๐ 
 
                 ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในคลินิกและหน่วยงานกายภาพบําบัด ทักษะ

เกี3ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจทางคลินิกและรักษาผู้ป่วยระบบบทางเดิน

หายใจ ระบบหัวใจ-หลอดเลือด  ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยระบบประสาท ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของนักกายภาพบําบัดผู้เชี3ยวชาญระบบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจหลอด

เลือด  ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยระบบประสาทโดยยึดมั3นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพและเคารพในคุณค่าศกัดิ�ศรีของความเป็นมนุษย์ 

               Clinical practice in physical therapy clinics and settings. Skills of 

thinking process, analysis, clinical decision making, and intervention for 
cardiopulmonary, pediatric, neurological  problems under supervisions of 

physical therapists expertised in cardiopulmonary, pediatric, neurological  

physical therapy, with integrity, moral aspects, professional ethies, and paying 

respects to human dignity and values. 

กภกภ ๓๘๒ การฝึกปฏบิตัิงานทางคลินิก ๓                         ๓ (๐-๑๒-๓) 
PTPT 382 Clinical Practicum 3                             3 (0-12-3) 
เงื�อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๘๑  
 
             ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในคลินิกกายภาพบําบัดและหน่วยงานกายภาพ 

บําบัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระบวนการคิดและการวิเคราะห์ตาม

แนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้วยบัญชีสากลเพื3อการจําแนกการทํางาน 

ความพิการและสุขภาพ ทักษะการตรวจร่างกาย การสรุปปัญหา การวางแผนการรักษา

และการให้การรักษา 

                 

              Clinical practice in physical therapy clinics and physical therapy 

departments in Bangkok Metropolitan Region. Thinking process and analysis 
according to International Classification of Functioning, disability, and health 

(ICF) model, skills for physical examination, concluding patient problems, 

planning of treatment and treatment. 

 

 
 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๒๓ 
 

หลกัสูตรเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กภกภ ๓๗๒ การฝึกปฏบิตัิทางคลินกิ ๔                             ๓ (๐-๑๒-๓)   
PTPT 372 Clinical Practicum 4                              3 (0-12-3) 
เงื�อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๗๑ 
 
                ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในหน่วยงานกายภาพบําบัดในส่วนภูมิภาค ทักษะ

เกี3ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจทางคลินิกได้ภายใต้การควบคุมดูแลของนัก

กายภาพบําบัดผู้เชี3ยวชาญ โดยยึดมั3นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ

เคารพในคุณค่าศกัดิ�ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 

               Clinical practice in physical therapy settings outside Bangkok. Skills 

of thinking process, analysis, clinical decision making under supervisions of 

expertised physical therapists, with integrity, moral aspects, professional 

ethics, and paying respects to human dignity and values. 

กภกภ ๓๘๓ การฝึกปฏบิตัิงานทางคลนิิก ๔                          ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTPT 383 Clinical Practicum 4                               4 (0-16-4) 
เงื�อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๘๒ 
 
            ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เรียนรู้การจัดการในคลินิกกายภาพบําบัดและ

หน่วยงานกายภาพบําบัดส่วนภมิูภาค กระบวนการคิดและการวิเคราะห์ตามแนวคิดการ

จําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้วยบัญชีสากลเพื3อการจําแนกการทํางาน ความพิการ

และสุขภาพ ทักษะการตรวจร่างกาย การสรุปปัญหา การวางแผนการรักษาและการให้

การรักษา 

      Clinical practice, learning of management in physical therapy clinics 

and physical therapy departments in provincial region. Thinking process and 

analysis according to International Classification of Functioning, disability, and 

health (ICF) model, skills for physical examination, concluding patient 

problems, planning of treatment and treatment. 

กภกภ ๔๗๐ การฝึกปฏบิัติทางคลินกิ ๕                              ๔ (๐-๑๒-๔) 
PTPT 470 Clinical Practicum 5                                        4 (0-12-4) 
เงื�อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๗๒ 
 
             ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในคลินิกและหน่วยงานกายภาพบําบัด ทักษะเกี3ยวกับ

กระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจทางคลินิก และการรักษาด้วยวิธีการทาง

กายภาพบําบัดที3ครบถ้วน ภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบําบัดผู้เชี3ยวชาญ 

โดยยึดมั3นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและเคารพในคุณค่าศักดิ�ศรี 

ของความเป็นมนุษย์ 

 

             Clinical practice in physical therapy clinic and settings. Skills of 

thinking process, analysis, clinical decision making and using of 

comprehensive physical therapy treatments under supervisions of expertised 

physical therapists, with integrity, moral aspects, professional ethics, and 

respects to human dignity and values. 

กภกภ ๔๘๑ การฝึกปฏบิตัิงานทางคลนิิก ๕                         ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTPT 481 Clinical Practicum 5                                       4 (0-16-4) 
เงื�อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๓๘๓ 
 
           ฝึกปฏิบั ติงานทางคลินิกในคลินิกกายภ าพบําบัดและหน่วยงาน

กายภาพบําบัดที3มีผู้ป่วยหลากหลายประเภทในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทักษะที3

ซับซ้อนขึ Gนของกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจทางคลินิกและการรักษาด้วย

วิธีการทางกายภาพบําบัด ตามแนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้วยบัญชี

สากลเพื3อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสุขภาพ  

             Clinical practice in patient with various conditions in physical therapy 

clinic and department in Bangkok Metropolitan Region, advanced skills of 

thinking process, analysis, clinical decision making process, and using of 

physical therapy treatments according to International Classification of 

Functioning, disability, and health (ICF) model. 

กภกภ ๔๗๑ การฝึกปฏบิัติทางคลินกิ ๖                              ๔ (๐-๑๒-๔) 
PTPT 471 Clinical Practicum 6                              4 (0-12-4) 
เงื�อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๔๗๐ 
 
             ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในหน่วยงานกายภาพบําบัดส่วนภูมิภาคและ

โรงพยาบาลชุมชน ทักษะเกี3ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจทางคลินิก และการ

รักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัดที3ครบถ้วน ภายใต้การควบคุมดูแลของนัก

กายภาพบําบัดผู้เชี3ยวชาญ โดยยึดมั3นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ

เคารพในคุณค่าศกัดิ�ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 

             Clinical practice in physical therapy settings and community hospitals 

outside Bangkok. Skills of thinking process, analysis, clinical decision making 

and using of comprehensive physical therapy treatments under supervisions of 

expertised physical therapists, together with integrity, moral aspects, 

professional ethics, and respects to human dignity and values. 

กภกภ ๔๘๒ การฝึกปฏบิัติงานทางคลินิก ๖                         ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTPT 482 Clinical Practicum 6                               4 (0-16-4) 
เงื�อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๔๘๑ 
 
             ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในคลินิกกายภาพบําบัด หรือหน่วยงานกายภาพบําบัด

ประจําโรงพยาบาลชุมชนในภูมิภาค  ทักษะที3ซับซ้อนขึ Gนของกระบวนการคิด การ

วิเคราะห์ การตัดสินใจทางคลินิก และการรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัด โดยเน้น

การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้วย

บัญชีสากลเพื3อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสุขภาพ 

    Clinical practice in physical therapy clinic in community hospital 

outside in regions outside Bangkok, advanced skills of thinking process, 

analysis, clinical decision making process and using of physical therapy 

treatments focusing on health prevention and promotion according to 

International Classification of Functioning, disability, and health (ICF) model. 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๒๔ 
 

 

หลกัสูตรเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กภกภ ๓๔๕ ทกัษะการรักษา ๓                              ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 345 Therapeutic skills 3                              3 (2-2-5)  
เงื!อนไข : - 
 
                การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางไฟฟ้าของสภาพกล้ามเนื Pอและเส้นประสาท 
การรักษาด้วยกระแสความถี5 ตํ5าและความถี5ปานกลางต่อการกระตุ้นกล้ามเนื Pอ และ
เส้นประสาททั Pงในสภาวะปกติและผิดปกติ การเลือกใช้เครื5องมือและการตรวจสอบแก้ไข
ปัญหาเบื Pองต้น 
                Evaluation and electrodiagnosis of muscle and nerve conditions. 
Treatment using low and medium frequency currents to stimulate muscles and 
nerves in normal and abnormal conditions. Selection of instruments and solving 
their basic problem. 

กภกภ ๒๑๓ การวิน ิจฉยัและการรักษาด้วยไฟฟ้า                    ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 213 Electrodiagnosis and Electrotherapy                     3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :  - 
 
             วิธีการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางไฟฟ้าของสภาพ กล้ามเนื Pอและ
เส้นประสาท การรักษาด้วยกระแสความถี5ตํ5าและความถี5ปานกลางเพื5อกระตุ้นกล้ามเนื Pอ
และเส้นประสาททั Pงในสภาวะปกติและผิดปกติ การเลือกใช้ การตรวจสอบและการแก้ไข
ปัญหาเบื Pองต้นของเครื5องมือ 
        Assessment and electrodiagnosis of muscle and nerve conditions. 
Treatment using low frequency and medium frequency current to stimulate 
muscles and nerves in normal and abnormal conditions. Selecting, checking 
and basic problem solving of the instruments. 

กภกภ ๓๔๖ ทกัษะการรักษา ๔                             ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 346 Therapeutic skills 4                             3 (2-2-5) 
เงื!อนไข : - 
 
                การรักษาด้วยคลื5นสั Pน คลื5นไมโคร  คลื5นอัลตร้าซาวด์ เลเซอร์ รังสีอินฟราเร็ด 
รังสีอัลตร้าไวโอเล็ต คลื5นแม่เหล็ก และเครื5องมือไฟฟ้าทางกายภาพบําบัดอื5น ๆ การ
รักษาด้วยความร้อน ความเย็น หลักการเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้ ป่วย 
การเลือกใช้เครื5องมือและการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื Pองต้น 
                Treatments using short wave diathermy, microwave diathermy, 
ultrasound, laser, infrared, ultraviolet, magnetic wave and other 
electrotherapeutic equipments. Thermotherapy. Cryotherapy. Principles of 
selection of appropriate techniques and solving their basic problem. 
 

กภกภ ๒๑๔ การร ักษาด้วยไฟฟ้าแ ละความร้อน                      ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 214 Eletrotherapy and Themotherapy                         3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :  - 
 
       การรักษาด้วยคลื5นสั Pน คลื5นไมโครเวฟ  คลื5นอัลตร้าซาวด์ แสงเลเซอร์  รังสี
อินฟราเร็ด รังสีอลัตร้าไวโอเล็ตและเครื5องมือไฟฟ้าทางกายภาพบําบดัอื5นๆ การรักษา
ด้วยความร้อนและความเย็น การเลือกเทคนิคการรักษาที5เหมาะสมกบัสภาพผู้ ป่วย การ
เลือกใช้ การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาเบื Pองต้นของเครื5องมือ 
      Treatments by using short wave diathermy, microwave diathermy, 
ultrasound, laser, infrared, ultraviolet and other electrotherapeutic equipments, 
Thermotherapy, Cryotherapy, Selection of appropriate treatment techniques for 
patient conditions . Selecting, checking and basic problem solving of the 
instruments. 

กภกภ ๓๕๐ กายภาพบําบดัในเด็ก ๑             ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 350 Physical Therapy in pediatrics 1            2 (1-2-3) 
เงื!อนไข - 
                   การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก การอุ้ม จับเด็กพิเศษ โรคและภาวะ
ผิดปกติทางเด็กที5พบบ่อยและที5เกี5ยวข้องกับกายภาพบําบัด การรักษาทางแพทย์ใน
ผู้ ป่วยทารกและเด็กที5มีปัญหาทางระบบกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื Pอ ระบบประสาท 
ระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือด และระบบอื5นๆ ที5เกี5ยวข้อง การซกัประวติั 
ตรวจประเมิน วางแผนและดแูลรักษาขั Pนพื Pนฐานทางกายภาพบําบดั 
 
                   Children growth and development.  Special child handling. 
Common diseases and problems in children related to physical therapy, 
Medical treatment in infants and children with problems of musculoskeletal, 
neurological, cardiopulmonary and other systems. History taking, evaluation 
and planning and basic physical therapy management. 
 

กภกภ ๓๑๙ กายภาพบําบดัทางเด็ก  ๑                              ๓ (๒-๒-๕) 
PTPT 319     Physical Therapy in Pediatrics 1                      3 (2-2-5) 
เงื!อนไข :      -  
  การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก การออกกําลังกายและอุ้ม จับทารก
และเด็ก โรคและภาวะผิดปกติทางเด็กที5พบบ่อยและที5เกี5ยวข้องกับกายภาพบําบดั การ
รักษาทางแพทย์ในผู้ ป่วยทารกและเด็กที5มีปัญหาทางระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและการไหลเวยีนเลือด และระบบอื5น ๆ ที5เกี5ยวข้อง 
การซกัประวติั การตรวจประเมิน การวนิิจฉัย การวางแผนและดแูลรักษาขั Pนพื Pนฐานทาง
กายภาพบาํบดั 
  Children growth and development, exercise and handling in 
infant and children, common diseases and problems found in children related 
to physical therapy, medical treatment in infants and children with problems of 
musculoskeletal, neurological, cardiopulmonary and other related systems; 
history taking, assessment and evaluation, diagnosis, planning and basic 
treatments in physical therapy. 

กภกภ ๓๕๑ กายภาพบําบดัในเด็ก ๒             ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 351 Physical Therapy in pediatrics 2            2 (1-2-3) 
เงื!อนไข - 
                   การตรวจประเมิน รักษา การบันทึกผล การปอ้งกันความพิการ การบริบาล
เด็กในระยะแรกเริ5ม การจดัการดูแลทางกายภาพบําบัดในสภาพแวดล้อมที5บ้านผู้ ป่วย
และโรงเรียนของเด็กที5 มีปัญหาในระบบกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื Pอ ระบบประสาท 
ระบบทางเดินหายใจ หวัใจและหลอดเลือด เด็กที5มีพัฒนาการล่าช้าและผิดปกติ การ
ปอ้งกนัและส่งเสริมสุขภาพเดก็ 
                   Evaluation, treatment, recording, prevention of deformities, early 
intervention, physical therapy management for home and school environmental 
settings of children with problems of musculoskeletal, neurological, 
cardiopulmonary systems, delayed and abnormal development. Prevention and 
promotion for children. 
 

กภกภ ๔๑๙   กายภาพบําบดัทางเด็ก ๒                                ๒ (๑-๒-๓) 
PTPT 419     Physical Therapy in Pediatrics 2                       2 (1-2-3) 
เงื!อนไข :       - 
                    การตรวจประเมิน การรักษา การบันทึกผล การป้องกนัความพิการ การ
บริบาลเด็กในระยะแรกเริ5ม การจัดการดแูลทางกายภาพบําบดัในสภาพแวดล้อมที5บ้าน
ผู้ ป่วย โรงเรียนและในชุมชนของเด็กที5มีปัญหาทางระบบกระดกูและกล้ามเนื Pอ ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและการไหลเวยีนเลือด เดก็ที5มีพฒันาการล่าช้าและ
มีความบกพร่องด้านระบบการรับรู้ต่าง ๆ  การปอ้งกนัและส่งเสริมสขุภาพเด็ก 
   Evaluation, treatment, documentation, prevention of disability, 
early intervention, physical therapy management in environmental settings at 
home, school and community of children with problems of musculoskeletal, 
neurological, cardiopulmonary systems, delayed development and perceptual 
deficits, prevention and promotion for children. 
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๑๒๕ 
 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   เมื5อเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑ์ 
 มาตรฐาน หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศกึษาธิการ ปรากฏดงันี P 
 

             หมวดวิชา 

จาํนวนหน่วยกิต 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดบัปริญญาตรี  
พ.ศ.๒๕๔๘ 

กระทรวงศึกษาธ ิการ  

หลักสูตร 
หลังปรับปรุง 
(ฉบับ ๒๕๕๕) 

หลักสูตร  
หลังปรับปรุง 
(ฉบับ ๒๕๕๘) 

วชิาศึกษาท ั!วไป ไมน้่อยกวา่ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์  ๙ ๙ 
กลุม่วิชาภาษา  ๙ ๑๒ 
กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ๑๒ ๙ 
กลุม่วิชาสขุภาพและนนัทนาการ   -  - 
วชิาเฉพาะ ไมน้่อยกวา่ ๘๔ ๑๐๘ ๑๑๐ 
กลุม่วิชาความรู้พื Pนฐาน  ๑๐ ๓๒ 
กลุม่วิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ  ๙๘ ๗๘ 
วชิาเลือกเสรี ไมน้่อยกวา่ ๖ ไมน้่อยกวา่ ๖ ไมน้่อยกวา่ ๖ 

รวม  
ไม่น้อยกว่า 

๑๔๔ 
ไม่น้อยกว่า 

๑๔๖ 
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๑๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมห ิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๑๒๗ 
 

 

 
 

ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยมหดิล 
ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

 โดยที3เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีให้เหมาะสม   

และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ .๒๕๕๐ 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 

๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครัGงที3 ๔๒๖ เมื3อวันที3 ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี G  

  

ข้อ ๑ .   ข้อบงัคบันี Gเรียกว่า  “ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยมหิดล   ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี  พ.ศ .๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ .  ให้ใช้ข้อบังคับนี Gสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญ ญ าและปริญ ญ าตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที3เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล  ตั Gงแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒    เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ .   ในข้อบังคับนี G 

 “มหาวิทยาลัย”       หมายความว่า   มหาวิทยาลัยมหิดล 

   “คณะ”     หมายความรวมถึง   ส่วนงานที3เรียกชื3ออย่างอื3นที3มีฐานะ

เทียบเท่าคณะที3มีการเรียนการสอน    

              “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําส่วนงานที3เรียกชื3อ

อย่างอื3นที3มีฐานะเทียบเท่าคณะที3มีการเรียนการสอน  

 “คณบดี”       หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานที3เรียกชื3ออย่างอื3น 

       ที3มีฐานะเทียบเท่าคณะที3มีการเรียนการสอน 

 “หลักสูตร”       หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

ที3สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรือ

ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของสภาวิชาชีพ หรือกองการ

ประกอบโรคศิลปะ (ถ้ามี) และได้รับการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ได้รับทราบการเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรใหม่/การปรับปรุง

หลักสูตรแล้ว    
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๑๒๘ 
 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”    หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการหลักสูตร”      หมายถึง คณะกรรมการที3ได้รับแต่งตั Gงจากคณบดี   

      เพื3อทําหน้าที3บริหารจัดการและพิจารณาหลักสูตร 

 
ข้อ ๔  . การรับนักศึกษา  
 ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรตามเงื3อนไข  

และวิธีการที3ระบุไว้ในหลักสูตร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ซึ3งการรับนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ  

 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา 

 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผ่านสํานักงาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผ่านความ 

  เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๕  . การจดัการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจดัการศึกษา ดังนี G 

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปีการศึกษาหนึ3ง  ๆ ให้แบ่งเป็น  ๒  ภาคการศึกษาปกติ คือ  

  ภาคการศึกษาที3 ๑  และภาคการศึกษาที3  ๒ โดย  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา 

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ3งอาจแบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตาม

ความจําเป็นของแต่ละคณะ และให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน

เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ    

๕.๒ ระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ3ง  ๆให้แบ่งเป็น ๓  ภาคการศึกษาปกติ  คือ 

  ภาคการศึกษาที3 ๑  ภาคการศึกษาที3  ๒   และภาคการศึกษาที3 ๓  โดย  ๑  ภาค 

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์ ซึ3งอาจแบ่งช่วงได้  ส่วนภาค

การศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจําเป็นของแต่ละคณะ  และให้กําหนดระยะเวลาและ

จํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ    

 ๕.๓ ระบบอื�น   คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื3น ซึ3งต้องแสดงรายละเอียดเกี3ยวกับระบบนั Gนใน

หลักสูตรให้ชัดเจน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที3เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค  

หรือระบบไตรภาค 
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๑๒๙ 
 

ข้อ ๖  . การกําหนดหน่วยกติสําหรับแต่ละรายวิชา   ให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี G 
 ๖.๑    ระบบทวิภาค 
        (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี  ที3ใช้เวลาบรรยาย    หรือการอภิปรายปัญหา หรือการศึกษาที3

เทียบเท่า ที3ใช้เวลา ๑ ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั3วโมง และศึกษาด้วย

ตนเอง  ๒  ชั3วโมงต่อสัปดาห์   หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั3วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ  ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  

                         (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที3 ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  หรือการศึกษาที3 เทียบเท่า ที3ใช้เวลา 

๒  - ๓   ชั3วโมงต่อสัปดาห์  หรือ ๓๐ - ๔๕ ชั3วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑  ชั3วโมงต่อ

สัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั3วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๓) การฝึกงาน  หรือการฝึกภาคสนาม  (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงาน   หรือ

กิจกรรมการเรียนอื3นใดตามที3ได้รับมอบหมาย ที3ใช้เวลา  ๓-๖  ชั3วโมงต่อสัปดาห์  หรือ  

๔๕-๙๐ ชั3วโมง  และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั3วโมงต่อสัปดาห์  หรือ ๑๕ ชั3วโมง ต่อภาค

การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
  ๖.๒   ระบบไตรภาค 
                         (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี  ที3ใช้เวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหา หรือการศึกษาที3เทียบเท่า ที3

ใช้เวลา  ๑  ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั3วโมง และ 

  ศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั3วโมง ต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค 

                         (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที3ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง หรือการศึกษาที3เทียบเท่า ที3ใช้เวลา ๒-๓ 

ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรือ  ๒๔-๓๖ ชั3วโมง และศึกษาด้วยตนเอง  ๑  ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรือ  

๑๒  ชั3วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

(๓) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงานหรือกิจกรรมการ

เรียนอื3นใดตามที3ได้รับมอบหมาย  ที3ใช้เวลา  ๓-๖  ชั3วโมงต่อสัปดาห์  หรือ ๓๖-๗๒  ชั3วโมง

และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั3วโมงต่อสัปดาห์  หรือ ๑๒ ชั3วโมง  ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

               ๖.๓  ในกรณีที�ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๖.๑   หรือ ข้อ ๖.๒ ได้ ให้คณะกรรมการประจําคณะ

หรือผู้ที3คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความ

เหมาะสม โดยให้แสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้

ชัดเจนด้วย  
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๑๓๐ 
 

ข้อ ๗. จาํนวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  
  ๗.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตทวิภาค หรือ 

๑๕๐  หน่วยกิตไตรภาค  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา     

 ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตทวิภาค หรือ 

๑๘๗.๕  หน่วยกิตไตรภาค  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา    

 ๗.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต 

ทวิภาค  หรือ  ๒๒๕ หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา  

 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื3อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิตทวิภาค  

หรือ ๙๐ หน่วยกิตไตรภาค   ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา    

  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื3อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ3งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้อง

สะท้อนปรัชญาและเนื Gอหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั Gน  ๆโดยครบถ้วนและให้ระบุ คําว่า  “ต่อเนื3อง” ในวงเล็บ

ต่อท้ายชื3อหลักสูตร   
  ทั dงนี d ให้นับเวลาศึกษาจากวันที�เปิดภาคการศกึษาแรกที�รับเข้าศกึษาในหลักสูตรนั dน 
 
ข้อ ๘ . การกําหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑   สัญลักษณ์ซึ�งมีแต้มประจาํ    
         ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง   ๆ ซึ3งมีแต้มประจํา ดังนี G   

 
                  สัญลักษณ์           แต้มประจาํ 
           A    ๔.๐๐ 

           B +    ๓.๕๐ 

           B    ๓.๐๐ 

           C +    ๒.๕๐ 

           C    ๒.๐๐ 

           D +    ๑.๕๐ 

           D    ๑.๕๐ 

           F    ๐.๐๐  
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๑๓๑ 
 

๘.๒ สัญลักษณ์ซึ�งไม่มีแต้มประจาํ 
         ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง   ๆ ซึ3งมีความหมาย ดังนี G 
 สัญลักษณ์    ความหมาย 

AU   การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

I    รอการประเมินผล (Incomplete) 

P   การศึกษายังไม่สิ Gนสุด (In Progress) 

                        S     พอใจ (Satisfactory) 

T               การโอนหน่วยกิต (Transfer of  Credit) 

                        U   ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                       X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
 ๘.๓   การตัดสินผลการศึกษา 

   (๑) สัญลักษณ์ที3มีแต้มประจําไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S เป็นการประเมินผลว่า 

ได้  หรือ  ผ่าน (Pass)  ในแต่ละรายวิชา 

   (๒) สัญลักษณ์ที3มีแต้มประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ์  U ในแต่ละรายวิชาถือว่ามี

ความรู้ความสามารถตํ3ากว่าเกณฑ์     ถ้าจะตัดสินการประเมินผลเป็นอย่างอื3น    ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะหรือผู้ที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจํา

คณะ ในกรณีให้สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัว  เมื3อเสร็จสิ Gนแล้วจะให้สัญลักษณ์ที3มีแต้ม

ประจําได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์  S   

 

 ๘.๔   การให้  F  จะกระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี G   

 (๑) นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที3ประเมินผลว่า ตก 

  ( ๒) นักศึกษาขาดสอบ  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผู้ที3

คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

                            (๓) นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ 

 (๔) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ เช่น เข้าสอบสายเกินเวลาที3กําหนด ทําผิดวินัยว่าด้วย

การแต่งกายนักศึกษา  หรือมีการกระทําตามข้อ ๒๒  และได้รับการตัดสินให้ตก 

                    (๕) นักศึกษาที3ได้สัญลักษณ์  I  แล้วไม่ดําเนินการสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานภายใน ๑ภาค

การศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ Gนภาคการศึกษาที3

ได้สัญลักษณ์  I  ยกเว้นกรณีที3นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ 

และ ๑๕.๒  

 (๖) นักศึกษาที3ได้สัญลักษณ์  P แล้วไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที3กําหนด 
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๑๓๒ 
 

                           (๗) นักศึกษาที3ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้ตัวตามที3กําหนดไว้ใน ๘.๓ )๒ (หรือสอบแก้

ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว แต่ยังประเมินผลว่า  “ไม่ได้” หรือ  “ไม่ผ่าน” 

 ๘.๕ การให้  S หรือ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที3ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิต แต่ภาควิชา

หรือคณะเห็นว่าไม่ควรจําแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที3มีแต้มประจํา 

 ๘.๖   การให้ AU จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที3นักศึกษาแจ้งความจํานงเข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับ

หน่วยกิต  แต่ต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ๘.๗   การให้  I  จะกระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี G 

 (๑) นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วย

บริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือมีใบรับรองแพทย์ที3แพทย์ประจําหน่วย

บริการสุขภาพนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั Gงนี Gให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที3

คณะกรรมการ ประจําคณะมอบหมาย 

                            (๒) นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ เนื3องจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์

จากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์ที3แพทย์

ประจําหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั Gงนี Gให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของผู้ที3คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

               (๓) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการประจําคณะ หรือผู้ที3คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘  การให้  P    จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที3มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื3องกัน 

  มากกว่า  ๑    ภาคการศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานั Gนยังไม่สิ Gนสุด 

 ๘.๙ การให้  T จะกระทําได้ในกรณีที3โอนย้ายหน่วยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอื3น  

                ๘.๑๐ การให้ W  จะกระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี G 

                             (๑) ในรายวิชาที3นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ ๑๐.๓ 

                             (๒)  นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 

 (๓)  นักศึกษาถูกสั3งพักการศึกษา 

               ๘.๑๑ การให้ X จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที3คณะยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษา

ของรายวิชานั Gน  ๆ ตามกําหนด 

 
ข้อ  ๙ .  การลงทะเบียน   
 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจํานวนหน่วยกิตที3ไม่น้อยกว่าที3แต่ละ 

หลักสูตรกําหนด  โดยเป็นไปตามเงื3อนไข ดังนี G 

               ๙.๑   การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนให้
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๑๓๓ 
 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื3อนักศึกษา

ดําเนินการได้ครบขั Gนตอนภายในระยะเวลาที3กําหนด 

 หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเป็น อาจให้มีการลงทะเบียนเรียนที3มีจํานวนหน่วย

กิต  แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นได้ ทั Gงนี Gต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา โดยต้องเรียนให้ครบตามรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที3ระบุไว้ในหลักสูตร 

 ๙.๒   การลงทะเบียนเรียนซํ Gา จะทําได้ต่อเมื3อ  

 (๑) รายวิชานั Gนได้สัญลักษณ์ F  หรือ  W  หรือ U   หรือคณะกรรมการประจําคณะ  หรือผู้ที3

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นว่านักศึกษาควรเรียนซํ Gา ตามข้อ ๘.๓ 

(๒) กรณี 

  ที3เป็นรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื3นแทนได้  หรือ 

    (๒) นักศึกษาต้องการเรียนซํ Gาในรายวิชาที3เรียนแล้ว เพื3อแก้ไขผลการศึกษาให้ได้แต้มเฉลี3ย

สะสมสูงขึ Gน แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ

อาจารย์ที3ปรึกษา 

    (๓) การลงทะเบียนเรียนซํ Gาในแต่ละรายวิชา ตามข้อ  ๙.๒ (๑) และ  ข้อ ๙.๒ (๒) นักศึกษา

จะลงทะเบียนเรียนซํ Gาได้ตามจํานวนครัGงที3คณะกําหนด  แต่ซํ Gาได้อีกไม่เกิน ๒ ครัGง ยกเว้น

กรณีที3นักศึกษาได้รับอนุญาต ให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๕.๑ (๑) ข้อ ๑๕.๑ (๒) และ 

ข้อ ๑๕.๑ (๓) 
  

๙.๓   การลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑ หลักสูตร   

  นักศึกษาที3ต้องการเรียนมากกว่า ๑ หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที3แต่ละ 

หลักสูตรกําหนดได้ตามข้อ  ๙.๑   และเมื3อเรียนครบรายวิชาที3แต่ละหลักสูตรกําหนดแล้ว จะได้รับ

อนุมัติปริญญาของหลักสูตรนั Gน   ทั Gงนี Gระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรต้องไม่เกิน ๘ ปี

การศึกษา โดยนับตั Gงแต่แรกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
  
ข้อ ๑๐.   การขอเพิ�ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   
 นักศึกษาจะขอเพิ3ม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื3อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจํา

หลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้ที3คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี G 

๑๐.๑   การขอเพิ�มรายวิชา จะต้องดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน สําหรับรายวิชาที3มิได้เปิดสอนพร้อมกับการ

เปิดภาคการศึกษาให้ขอเพิ3มภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ3มการศึกษาในรายวิชานั Gน 

             ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา รายวิชาที3ขอลดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไม่นับครัGงในการ

ลงทะเบียน   หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ   หรือภายใน
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๑๓๔ 
 

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน   สําหรับรายวิชาที3มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาค

การศึกษา ให้ขอลดภายในสัปดาห์แรกนับจากวนัเริ3มการศึกษาในรายวิชานั Gน 

         ๑๐.๓    การขอถอนรายวิชา ดําเนินการได้หลังสัปดาห์ที3 ๒ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  หรือหลัง

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือหลังสัปดาห์แรกนับจากวนัเริ3มการศึกษารายวิชาที3

เปิดสอนไม่พร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึ3งสัปดาห์ก่อนสอบสิ Gนสุด

รายวิชานั Gน รายวิชาที3ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครัGงในการลงทะเบียน

เรียน 

   ทั Gงนี G การอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้เพิ3ม ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผู้ที3คณบดี

มอบหมาย จะต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย 

 
ข้อ ๑๑  . เวลาเรียน 
 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใด  ๆทั Gงภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงาน และการฝึกภาคสนาม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาทั Gงหมดจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั Gน  ๆ  
 
ข้อ ๑๒.   การนับจาํนวนหน่วยกิต 

 ๑๒.๑   การนับจํานวนหน่วยกิตของนักศึกษาเพื3อจบการศึกษาตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะจํานวน

หน่วยกิตที3กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที3ได้รับการประเมินผลว่า  “ได้”   หรือ  “ผ่าน”  

เท่านั Gน 

 ในกรณีที3นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ3งครัGง ให้นับเฉพาะจํานวนหน่วย

กิตครัGงสุดท้ายที3ประเมินผลว่า “ได้”   หรือ   “ผ่าน” ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครัGงเดียว 
  

๑๒.๒   การรวมจํานวนหน่วยกิตเพื3อใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี3ย ให้นับจํานวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที3

ผลการศึกษามีแต้มประจํา 

 ในกรณีที3นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ3งครัGง ให้นับจํานวนหน่วยกิตที3

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั Gน  ๆ ครัGงสุดท้ายไปใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี3ย 

 
ข้อ ๑๓.  การคดิแต้มเฉลี�ย    
 แต้มเฉลี3ยมี  ๒ ประเภท  คือ  แต้มเฉลี3ยประจําภาค   และแต้มเฉลี3ยสะสม  การคํานวณแต้มเฉลี3ยให้

ทําดังนี G 

 ๑๓.๑   แต้มเฉลี�ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั Gน โดย

เอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั Gง

หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที3ผลการศึกษามีแต้มประจําที3ศึกษาในภาค

การศึกษานั Gน  ๆให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยปัดเศษจากตําแหน่งที3 3 
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๑๓๕ 
 

 ๑๒.๒   แต้มเฉลี� ยสะสม  ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั Gงแต่เริ3มเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงการประเมินผลครัGงสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต

กับแต้มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั Gง  หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของ

รายวิชาทั Gงหมดที3ศึกษา และผลการศึกษามีแต้มประจํา ตามข้อ ๑๒.๒ ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง 

โดยปัดเศษจากตําแหน่งที3 ๓ 

  ในกรณีที3นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ Gา ให้นําแต้มประจําของสัญลักษณ์ที3ได้รับการ

ประเมินครัGงสุดท้ายมาคํานวณแต้มเฉลี3ย 
 
ข้อ ๑๔.   การเทยีบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต    
 นักศึกษาที3ย้ายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัยหรือที3โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื3นหรือ

นักศึกษาที3ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื3น อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้ายหน่วยกิตให้ครบหน่วยกิ

ตตามหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที3ปรากฏในหลักสูตรนั Gน และมีผลการศึกษาที3มี

สัญลักษณ์เป็น T การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตนี Gให้ใช้เฉพาะนักศึกษาที3ได้รับอนุมัติให้โอนย้าย  หรือ

นักศึกษาที3ได้รับอนุมัติให้เรียนในรายวิชาที3จัดสอนโดยสถาบันอื3น ทั Gงนี Gต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที3ได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตร  หรือผู้ที3คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั Gงนี G

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี G 

 ๑๔.๑   เงื3อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนย้ายหน่วยกิต 

           (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที3โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาทั Gงในหรือต่างประเทศที3มี

มาตรฐานไม่ตํ3ากว่ามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย 

 (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที3มีเนื Gอหา และให้ประสบการณ์การเรียนรู้       ครอบคลุม

หรือเทียบเคียงกันได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี3ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที3ขอเทียบโอน

หน่วยกิต และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย 

 (๓) เป็นรายวิชา   หรือกลุ่มรายวิชาที3ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน  ๕   ปี    ถ้าไม่เป็นไป

ตามนี Gให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ 

          (๔) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที3มีผลการเรียนไม่ตํ3ากว่า C หรือเทียบเท่า 

                       (๕) การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต ให้ทําได้ไม่เกินกึ3งหนึ3งของจํานวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตร 

 ๑๔.๒   การขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตให้ทําหนังสือถึงคณบดี พร้อมหลักฐานที3เกี3ยวข้อง

กับรายวิชาที3ขอโอน ทั Gงนี G  ให้คณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาที3เกี3ยวข้อง และ/หรือ

คณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้พิจารณาพร้อมเหตุผลในการอนุมัติ และนําเสนอมหาวิทยาลัย 

และ/หรืออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ 

 ๑๔.๓   รายวิชาที3เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื3อรายวิชาที3เทียบ

โอนให้   โดยใช้สัญลักษณ์เป็น T และจะไม่นํามาคิดแต้มเฉลี3ย 
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๑๓๖ 
 

 ๑๔.๔   นักศึกษาที3ขอเทียบรายวิชา  หรือกลุ่มรายวิชา  และโอนย้ายหน่วยกิต  ตามข้อ ๑๔.๑ 

(๑) ๑๔.๑ (๓) มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั Gงนี Gต้องเป็นไปตามข้อ ๒๑ ของข้อบังคับฉบับ

นี G   

 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิตที3มิได้อยู่ในข้อบังคบัใดให้อยู่ในดุลยพินิจ 

  ของคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาที3เกี3ยวข้อง และ/หรือคณะกรรมการ 

ประจําคณะ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เป็นผู้อนุมัติหรือให้ความ

เห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ  ทั Gงนี G ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๔.๑   

 
ข้อ ๑๕.   การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑    นักศึกษาอาจยื3นคําร้องขออนุญาตลาพักการศึกษา  ในกรณีดังต่อไปนี G 

               (๑) ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 

               (๒) ได้รับทุนแลกเปลี3ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือได้เข้าร่วมโครงการอื3น  ๆซึ3ง

มหาวิทยาลัย เห็นชอบด้วย 

                            (๓) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั Gงหมด   โดยมี

ใบรับรองแพทย์จากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรอง

แพทย์อื3นที3รับรองโดยแพทย์ประจําหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

                            (๔) เมื3อนักศึกษามีความจําเป็นส่วนตัว อาจยื3นคําร้องขอลาพักการศึกษาได้แต่ต้องได้

ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่า ๑  ภาคการศึกษาและมีแต้มเฉลี3ยสะสมไม่ตํ3า

กว่า ๒.๐๐  

 การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ ให้นักศึกษายื3นคําร้องต่อคณบดี  หรือผู้ที3

คณบดีมอบหมายโดยเร็วที3สุด และให้คณบดีหรือผู้ที3คณบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติ  
 

๑๕.๒   เมื3อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําต้องลาพักการศึกษา  ด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที3ระบุไว้ 

   ในข้อ  ๑๕.๑ ให้ยื3นคําร้องต่อคณบดีหรือผู้ที3คณบดีมอบหมายโดยเร็วที3สุด   และ 

   ให้คณะกรรมการประจําคณะหรือผู้ที3คณะกรรมการประจําคณะที3นักศึกษาสังกัด 

   มอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 ๑๕.๓   การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ให้อนุมัติได้ครัGงละไม่เกิน ๒ ภาค 

  การศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือ ๓  ภาคการศึกษาปกติตาม 

การจัดการศึกษาแบบไตรภาค  ถ้ามีความจําเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก 

ให้ยื3นคําร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้อ ๑๕.๑  หรือ ๑๕.๒ แล้วแต่กรณี 
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๑๓๗ 
 

 ๑๕.๔   ในกรณีที3นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับเวลาที3ลาพักอยู่ใน 

  ระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที3ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ตามข้อ  ๑๕.๑ 

(๑) และ  

  ข้อ ๑๕.๑ (๒) หรือในกรณีที3มีเหตุสุดวิสัย ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณี  ๆไป 

 ๑๕.๕   ระหว่างที3ได้รับอนุมติัให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  

โดยชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มิฉะนั Gนจะถูกจําหน่ายชื3อออกจาก

มหาวิทยาลัย  

 ๑๕.๖   นักศึกษาที3ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื3อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องยื3นคําร้องขอกลับเข้า

ศึกษาต่อคณบดีหรือผู้ที3คณบดีมอบหมายก่อนกําหนดวันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่

น้อยกว่า ๑ สัปดาห์  การอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาตามความในวรรคก่อน

คณบดีหรือผู้ที3ได้รับมอบหมายจะต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาด้วย     

 
ข้อ ๑๖.    การจาํแนกสภาพนักศกึษา 
 ๑๖.๑   การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที3เข้าศึกษาเป็นปีแรก จะจําแนกสภาพนักศึกษา

เมื3อสิ Gนภาคการศึกษาที3สอง  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ Gนภาคการศึกษาที3สาม

ตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค นับตั Gงแต่เริ3มเข้าศึกษา  ส่วนนักศึกษาที3ศึกษาตั Gงแต่ปีที3 ๒ 

เป็นต้นไป จะจําแนกสภาพนักศึกษา เมื3อสิ Gนภาคการศึกษาปกติของแต่ละภาค หรือเมื3อสิ Gนปี

การศึกษาสําหรับหลักสูตรที3มีการศึกษาต่อเนื3องตลอดปี สําหรับนักศึกษาที3จะยื3นความจํานง

ขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  อาจให้จําแนกสภาพนักศึกษาเมื3อสิ Gนภาคการศึกษาฤดู

ร้อนได้ 
  
๑๖.๒  การจําแนกสภาพนักศึกษาให้พิจารณาว่าเป็นนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยา 

   ทัณฑ์ ดังต่อไปนี G 

  (๑) นักศึกษาสภาพปกติ  ได้แก่  นักศึกษาที3ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก   

   หรือนักศึกษาที3สอบได้แต้มเฉลี3ยสะสมไม่ตํ3ากว่า ๒.๐๐ 

         (๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์  ได้แก่ นักศึกษาที3สอบ ได้แต้มเฉลี3ยสะสมตั Gงแต่  ๑.๕๐  

แต่ไม่ถึง ๒.๐๐  จําแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ   

ประเภทที�  ๑  ได้แก่ นักศึกษาที3สอบได้แต้มเฉลี3ยสะสม ตั Gงแต่ ๑.๕๐  แต่ไม่ถึง  ๑.๘๐  

  ประเภทที�  ๒  ได้แก่ นักศึกษาที3สอบได้แต้มเฉลี3ยสะสมตั Gงแต่ ๑.๘๐  แต่ไม่ถึง  ๒.๐๐  

 
ข้อ ๑๗.    ฐานะชั dนปีของนักศึกษา 

ให้เทียบฐานะชั Gนปีของนักศึกษาจากจํานวนหน่วยกิตที3สอบได้ ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของ

หลักสูตรนั Gน 
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๑๓๘ 
 

ข้อ ๑๘. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี G 

 ๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร  และได้รับอนุมัติให้ได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาตามข้อ  ๒๐ 

 ๑๘.๒  ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก  

                ๑๘.๓   อธิการบดีสั3งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี  ดังต่อไปนี G 

 (๑) เมื3อมีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแต้มเฉลี3ยสะสมตํ3ากว่า ๑.๕๐  

                (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที3 ๑ ที3มีแต้มเฉลี3ยสะสมตํ3ากว่า ๑.๘๐   อีก  ๒  

ภาคการศึกษาติดต่อกันที3มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ

ทวิภาค หรืออีก ๓ ภาคการศึกษาติดต่อกันที3มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัด

การศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๑ ปีการศึกษาที3มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้

ระบบอื3นตามข้อ ๕.๓ 

 (๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที3  ๒ ที3มีแต้มเฉลี3ยสะสมตํ3ากว่า ๒.๐๐   อีก  ๔   ภาค

การศึกษาติดต่อกันที3มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ 

  ทวิภาค หรืออีก ๖ ภาคการศึกษาติดต่อกันที3มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัด

การศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๒ ปีการศึกษาที3มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้

ระบบอื3นตามข้อ ๕.๓ 

 (๔) ลงทะเบียนเรียนซํ GาในรายวิชาบังคับครบจํานวนครัGงตามข้อ ๙.๒ (๓) แล้วผลการศึกษา

หรือผลการสอบ ยังคง  “ไม่ได้”  หรือ “ไม่ผ่าน” 

 (๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เท่าของเวลาที3กําหนดในหลักสูตร 

 (๖) เมื3อพ้นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้วยงัไม่ลงทะเบียนเรียน  หรือ

ยังไม่ได้ดําเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยขาดการติดต่อหรือโดยไม่มีเหตุผล

สมควร 

 (๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือ

สถาบันร่วม/สถาบันสมทบ 

 (๘) มีปัญหาทางจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ

วิชาชีพ  ทั Gงนี G ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั Gงคณะกรรมการเพื3อพิจารณาข้อมูล   และนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื3ออนุมัติ   

 (๙) ถูกลงโทษตามข้อ ๒๒ 

 (๑๐) ตาย 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากายภาพบําบดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มคอ. ๒ 

 

๑๓๙ 
 

ข้อ ๑๙   . การสําเร็จการศึกษา 
๑๙.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ   

            สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    

๑๙.๒    หลักสูตรปริญญาตรี (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ   

 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    

                ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษา

ปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  

 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื3อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 
ข้อ ๒๐. การให้อนุปริญญาหรือปริญญา   
 การพิจารณาให้ได้อนุปริญญาหรือปริญญา  นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี G 

   ๒๐.๑ สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื3น  ๆ ครบตามที3หลักสูตรกําหนด 

 ๒๐.๒  ได้แต้มเฉลี3ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ3ากว่า ๒.๐๐    

 ๒๐.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ�ศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญานั Gน 

 
ข้อ ๒๑. การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที3ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ซึ3งรวมทั Gงรายวิชาที3

นักศึกษาย้ายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที3โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื3น  และเป็นรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชาที3มีผลการเรียนไม่ตํ3ากว่า B (หรือเทียบเท่า) โดยไม่นําหน่วยกิตและแต้มประจําที3เทียบรายวิชา หรือ

โอนย้ายหน่วยกิตมาคิดแต้มเฉลี3ยสะสม จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑  เมื3อสอบ

ได้แต้มเฉลี3ยสะสมไม่ตํ3ากว่า  ๓.๕๐  และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒ เมื3อสอบได้แต้มเฉลี3ยสะสมไม่ตํ3า

กว่า ๓.๒๕  และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี G   

 ๒๑.๑   มีเวลาเรียนไม่เกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปีการศึกษาน้อยที3สุดที3กําหนด 

   ไว้ในหลักสูตร    

 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ  ๒๐ 

๒๑.๓ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซํ Gา   หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื3นแทน หรือสอบแก้ตัว   

  หรือปฏิบัติงานแก้ตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั Gงรายวิชาที3เทียบโอน 

 ๒๑.๔  ในกรณีที3นักศึกษาขอเทียบรายวิชา   และโอนย้ายหน่วยกิต   จํานวนรายวิชาที3ขอย้าย     หรือขอ

โอนจะต้องไม่เกินหนึ3งในสี3ของจํานวนหน่วยกิตทั Gงหลักสูตร  
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๑๔๐ 
 

ข้อ ๒๒ .  การลงโทษนักศึกษาที�ทุจริตในการสอบ     
 ให้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี  

ดังต่อไปนี G 

 ๒๒.๑ ให้ได้สัญลักษณ์  F ในรายวิชาที3ทุจริต 

 ๒๒.๒ ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที3ทุจริตและให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

   ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ   

  

 ๒๒.๓ ให้ได้สัญลักษณ์  F  ทุกรายวิชาที3ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั Gน    

 ๒๒.๔ ให้ได้สัญลักษณ์  F  ทุกรายวิชาที3ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั Gน และให้พักการศึกษา

ในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคการศึกษาปกติ   

 ๒๒.๕ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   

 อธิการบดีมีอํานาจสั3งให้นักศึกษาที3ทุจริตในการสอบพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และนักศึกษาที3ถูกสั3งให้

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีนี Gหมดสิทธิ�ที3จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป 

 

ข้อ ๒๓.   การใดที3มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี G  ให้นําแนวปฏิบัติ ข้อบังคบั และระเบียบที3เกี3ยวกับการศึกษาของ

คณะหรือของมหาวิทยาลัยที3ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคบันี Gมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๒๔ .  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี G ในกรณีที3มีปัญหาเกี3ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี G ให้

อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยตีความ และสั3งการตามที3เห็นสมควร 
 
 

     ประกาศ  ณ  วันที3   ๒๗  เมษายน  พ.ศ .๒๕๕๒ 

 

      

                (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๔๑ 
 

                                                                        

             

 

 

 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหดิล 
ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบบัที5 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-------------------------- 

 
  โดยที5เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสมยิ5งขึ Pน 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั Pงที5   ๔๗๘  เมื5อวันที5 ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  จึงออกข้อบังคับไว้
ดงัต่อไปนี P 
  ข้อ ๑  ข้อบงัคบันี Pเรียกว่า “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบบัที5 ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒  ข้อบงัคบันี Pให้ใช้บงัคบัตั Pงแตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี Pแทน 
   “ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลยัหรือคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนกัศกึษาเข้าศกึษา
ในหลักสูตรตามเงื5อนไขและวิธีการที5ระบุไว้ในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของ
อธิการบดี ทั Pงนี Pการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะมีประเภทใดบ้างให้เป็นไปตามที5
มหาวิทยาลยักําหนด โดยทําเป็นประกาศมหาวิทยาลยั” 
  ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘.๓ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี Pแทน 
   “ข้อ ๑๘.๓ อธิการบดีสั5งให้พ้นสภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณี ดงัต่อไปนี P 
            (๖)  เมื5อพ้นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาปกติ หรือยงัไม่ได้ดําเนินการรักษาสภาพการเป็นนกัศกึษา หรือไม่ได้รับอนมุตัิให้
ผ่อนผนัการลงทะเบยีนเรียน”   

ข้อ ๕   ให้เพิ5มความต่อไปนี Pเป็น ข้อ ๑๘/๑ ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   “ข้อ ๑๘/๑  การคนืสภาพการเป็นนกัศึกษา 
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๑๔๒ 
 

๑๘/๑.๑ นกัศกึษาที5พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณีข้อ ๑๘.๓ (๖) อาจยื5น
คําร้องขอคืนสภาพการเป็นนกัศกึษาได้ โดยให้ดําเนินการยื5นคําร้องต่ออธิการบดเีพื5อขอคืนสภาพการเป็น
นกัศกึษาภายใน ๑ ปี นบัตั Pงแตว่นัที5อธิการบดีสั5งให้พ้นสภาพการเป็นนกัศึกษา 
    ๑๘/๑.๒ การคืนสภาพการเป็นนกัศึกษาต้องได้รับอนุมตัิจากอธิการบดี โดย
ผ่านความเห็นชอบจากประธานหลกัสตูร คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตามลําดบั   
    ๑๘/๑.๓ เมื5อนกัศกึษาได้รับอนุมตัิให้คืนสภาพการเป็นนกัศึกษา ให้นกัศึกษา
กลบัเข้าศกึษาในภาคการศึกษาถดัจากภาคการศึกษาที5อธิการบดีอนุมตัิให้คนืสภาพ 
    ๑๘/๑.๔ ให้นับรวมระยะเวลาที5นักศึกษาพ้นสภาพเป็นส่วนหนึ5งของ
ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสูตรนั Pนด้วย 
    ๑๘/๑.๕ นักศกึษาต้องชําระค่าธรรมเนียมคืนสภาพ พร้อมทั Pงค่าธรรมเนียม
การรักษาสภาพตามประกาศมหาวิทยาลยัตลอดระยะเวลาที5นกัศกึษาพ้นสภาพ 
    ๑๘/๑.๖ นักศึกษาที5 ได้ รับอนุมัติคืนสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว จะมี
สถานภาพเช่นเดียวกบัสถานภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ  แตท่ั Pงนี Pการนบัระยะเวลาศกึษาเป็นไปตามข้อ ๗” 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที5   ๑๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

        ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 
                                                                   นายกสภามหาวิทยาลยัมหดิล 
 


