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หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายภาพบําบัด
หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื!อ สถาบัน อุดมศึก ษา
วิท ยาเขต / คณะ / ภาควิช า

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกายภาพบําบัด

หมวดที! ๑. ข้ อ มูล ทั!ว ไป
๑. ชื!อ หลัก สูต ร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
Bachelor of Science Program in Physical Therapy

๒. ชื!อ ปริ ญญาและสาขาวิช า
ชื5อเต็ม (ไทย) :
ชื5อย่อ (ไทย) :
ชื5อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื5อย่อ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy)
B.Sc. (Physical Therapy)

๓. วิช าเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
๔. จํานวนหน่ ว ยกิต ที!เ รียนตลอดหลัก สูต รไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๔๖ หน่วยกิต
๕. รูป แบบของหลัก สูต ร
๕.๑ รูป แบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี (๔ ปี )
๕.๒ ภาษาที!ใ ช้
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตําราเป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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๕.๓ การรั บเข้ าศึก ษา
- รับนักศึกษาไทยหรื อนักศึกษาต่างประเทศทีส5 ามารถพูด ฟั ง อ่าน เขียน และเข้ าใจภาษาไทยได้ ดี
- เป็ นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ า ศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบรับตรง และระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
๕.๔ ความร่ ว มมือ กับ สถาบัน อื!น
เป็ น หลั ก สู ต รเฉพาะของสถาบัน ที5 จัด การเรี ย นการสอนโดยตรง โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ
ทางวิช าการจากสภาวิช าชี พกายภาพบํ าบัด สมาคมกายภาพบํา บัดแห่ง ประเทศไทย และหน่วยงาน
กายภาพบําบัดทังภาคเอกชนและภาครั
P
ฐในระดับภูมิภาคและส่วนกลาง รวมทังสถาบั
P
นภายนอกประเทศ
๕.๕ การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาํ เร็จ การศึก ษา
ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลัก สูต รและการพิจ ารณาอนุ มัต ิ/เห็น ชอบหลัก สูต ร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ5 มเปิ ดสอนตังแต่
P ภาคการศึกษาที5 ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙
๖.๒ คณะกรรมการประจําคณะกายภาพบําบัด เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครังP ที5 ๑๒ /๒๕๕๗ วันที5 ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลัน5 กรองหลักสูตร พิจารณารับรองหลักสูตรในการประชุม
ครังP ที5 ๑/๒๕๕๘ วันที5 ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๔ ที5ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครังP ที5 ๕/๒๕๕๘ วันที5 ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๕ ที5ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมตั ิหลักสูตรในการประชุม
ครังP ที5 ๔๙๔ วันที5 ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ความพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลัก สูต รที!ม คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ ว่าเป็ นหลักสูตรที5มีคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และสภาวิชาชีพกายภาพบําบัด เมื5อผ่านการประเมินเพื5อ
รับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัด
๘. อาชีพ ที!ส ามารถประกอบได้ ห ลังสําเร็จ การศึก ษา
นั ก กายภาพบํ า บั ด ในสถานประกอบการด้ านสุ ข ภาพ ชุ ม ชน สถานที5 อื5 น ๆ ที5 มี ก ารบริ ก ารด้ าน
กายภาพบําบัด และงานอื5นๆ ที5เกี5ยวข้ องกับงานกายภาพบําบัด การประกอบวิชาชีพอิสระ ผู้ประกอบการคลินิก
กายภาพบําบัด
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๙. ชื!อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบหลักสูตร
ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
ลําดับ เลขบัตรประจําตัว ประชาชน
ชื!อ – นามสุก ล
ทางวิช าการ
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา
๑
๓-๑๐๑๕-๐๑๑๔x-xx-x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (กายภาพบําบัด)
นางสาวสุภาวดี เลิศวรรณเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๑
๒
๓-๑๐๐๕-๐๑๘๑x-xx-x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physical Therapy)
นางสาวมัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
Texas Woman’s University, USA: ๒๕๔๖
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๘
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๔
๓
๓-๑๐๑๕-๐๑๕๓x-xx-x
อาจารย์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกําลังกาย)
f
นางสาวอัมพร นันทาภรณ์ศกั ดิ
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๔
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๑
๔
๓-๑๐๑๗-๐๑๓๐x-xx-x
อาจารย์
ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
นางสาวจตุพร สุทธิวงษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔
๕
๓-๑๐๑๘-๐๐๑๕x-xx-x
อาจารย์
ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
นางเวทสินี แก้ วขันตี
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔
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๑๐. สถานที!จ ดั การเรีย นการสอน
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- คณะ หรื อสถาบันอืน5 ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- หน่วยงานกายภาพบําบัดของสถานพยาบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรระดับท้ องถิน5
๑๑. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพัฒนาที!จ าํ เป็ นต้ อ งนํามาพิจ ารณาในการวางแผนหลัก สูต ร
๑๑.๑ สถานการณ์ ห รือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี5 ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิจ จากโครงสร้ างประชากรที5 มีแ นวโน้ ม การเพิ5 มประชากรวัย
กลางคน และผู้สูงอายุ รวมทังการเพิ
P
5มประชากรในเขตชุมชนเมือง แรงงานภาคอุตสาหกรรม แรงงานภาค
เกษตรกรรม ร่ ว มกับ การเปลี5 ย นแปลงด้ านเศรษฐศาสตร์ สุ ข ภาพ ระบบการให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคและการใช้ บริ ก ารสุ ข ภาพที5 เ ปลี5 ยนแปลงไปตามนโยบายระดับ ชาติ จึ งนํ า มา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูต รเพื5อผลิตบัณฑิ ตที5 มีคุณ ลักษณะที5พึงประสงค์ รวมทังP เนื Pอหารายวิชา
ต่างๆ ด้ านกายภาพบําบัดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
๑๑.๒ สถานการณ์ ห รือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวัฒ นธรรม ที5 จํ า เป็ น ในการวางแผนหลั ก สู ต ร
ได้ คํานึงถึงการเปลี5ยนแปลงด้ านสังคม ซึง5 ปั จจุบนั ประเทศไทยกําลังเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุ วิชาชีพกายภาพ
บําบัดเป็ นวิชาชีพขาดแคลน การผลิตนักกายภาพบําบัดจึงเป็ นเรื5 องเร่ งด่วนของสังคมไทย รวมถึงสภาพ
สังคมที5เพิ5มการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมและบริ การมากขึ Pนทําให้ วิถีชีวิตของประชาชนเปลี5ยนแปลงไป
อย่างมาก อีกทังปั
P ญหาสิ5งแวดล้ อมและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ปั จจัยเหล่านีลP ้ วนส่งผลต่อการเกิดปั ญหา
สุขภาพใหม่ในประเทศไทย
นอกจากนันP สภาพสังคมไทยที5 อยู่ท่ ามกลางข้ อมูล ข่ า วสารที5 เข้ าถึง ง่ า ยและสะดวก ทังP ที5 มี
ประโยชน์และเป็ นโทษทําให้ คนในสังคมต้ องมีวิจารณญาณรู้ จกั เลือกและศึกษาข้ อมูลมากขึนP ตลอดจน
การพัฒนาของศาสตร์ ต่างๆ อย่างรวดเร็ ว นักกายภาพบําบัดในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพจึง
ต้ องเป็ นผู้ใฝ่ ร้ ู มีวิจารณญาณและเท่าทันการเปลีย5 นแปลงของสังคมด้ วย
๑๒. ผลกระทบจาก ข้ อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่ อ การพัฒนาหลัก สูต รและความเกี!ยวข้ อ งกับ พัน ธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลัก สูต รและความเกี!ยวข้ อ งกับพัน ธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกทําให้ ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุ กที5มีศกั ยภาพ เพิ5มองค์
ความรู้ ให้ สอดคล้ องกับปั ญหาสุขภาพและโครงสร้ างประชากรที5เปลี5ยนไป โดยเฉพาะการส่งเสริ มสุขภาพ
และป้องกันโรค และเนื5องจากองค์ความรู้ และศาสตร์ ที5เกี5ยวข้ องทางกายภาพบําบัดมีการพัฒนาอย่า ง
รวดเร็ ว หลักสูตรจึงเน้ นความสามารถในการค้ นคว้ า และเรี ยนรู้ ด้วยตนเองตลอดชีวิต รวมทังปลู
P กฝั งการ
รู้จักตนเอง การมุ่งผลเพื5อผู้อื5น การเปิ ดใจรับความคิดเห็นที5แตกต่าง การใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจ
ทังการประกอบวิ
P
ชาชีพ และการดํารงตนในสังคมอย่างมีคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ตสาธารณะ ให้ ได้
บัณฑิตที5มีอตั ลักษณ์ “เป็ นคนดี มีปัญญา นําพาสุข”
๔
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๑๓.๑ รายวิช าในหลัก สูต รที!ส อนโดยคณะอื!น
รายวิชาในหลักสูตรที5เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๘ รายวิชา รวม ๑๙ หน่วยกิต
ได้ แก่
จํานวนหน่ ว ยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิ-ค้ น คว้ า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทชค
SCBC
วทชว
SCBI
วทคม
SCCH

๒๐๖
206
๑๑๔
114
๑๑๒
112

ชีวเคมีทวั5 ไป
General Biochemistry
ชีววิทยาขันพื
P Pนฐาน
Basic Biology
เคมีทวั5 ไป
General Chemistry

วทคม
SCCH
วทคม
SCCH
วทคณ
SCMA
วทคณ
SCMA
วทฟส
SCPY

๑๒๑
121
๑๑๙
119
๑๑๑
111
๑๘๒
182
๑๕๙
159

เคมีอินทรี ย์พื Pนฐาน
Basic Organic Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมี
Chemistry Laboratory
แคลคูลสั
Calculus
สถิติศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Statistics for Health Science
ฟิ สิกส์เบื Pองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
Elementary Physics for Health Science

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

รายวิชาในหลักสูตรที5เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
และคณะอืน5 ๆ จํานวน ๑๐ รายวิชา รวม ๒๗ หน่วยกิต ได้ แก่
จํานวนหน่ ว ยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิ-ค้ น คว้ า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว5 ไปเพื5อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2 (1-2-3)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื5อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒ -๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื5อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑ -๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทัว5 ไป
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 140 General of Psychology
2 (2-0-4)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื5อการสือ5 สาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
๕
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ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN

๑๐๓
103
๑๐๔
104
๑๐๕
105
๑๐๖
106
๒๖๖
266

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
English Level 1
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
English Level 4
ภาษาอังกฤษเพือ5 วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
English for Health Science

มคอ. ๒

๓ (๒-๒-๕)*
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)*
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)*
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)*
3 (2-2-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

*วิช ากลุ่ม ภาษา วิช าภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่ ว ยกิต จัดกลุ่ม การเรีย น
การสอนตามระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึก ษา เป็ นรายวิช าภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔
๑๓.๒ รายวิชาในหลัก สูตรที!น ัก ศึก ษา/นัก ศึก ษาจากคณะ/ภาควิช า/หลัก สูต รอื!น ต้ อ งมาเรี ยน
ไม่มี
๑๓.๓ การบริ ห ารจัด การ
๑๓.๓.๑ แต่งตังP คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด ควบคุมการ
ดํ าเนิน การเกี5 ย วกับ กระบวนการจัดการเรี ย นการสอนเพื5อให้ เป็ น ไปตามข้ อ บังคับมหาวิท ยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ ว ย
การศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญตรี พ.ศ.๒๕๕๒ และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที5 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้ อบังคับสภากายภาพบําบัดว่าด้ วยการรับรองปริญญา
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.๒๕๕๖
๑๓.๓.๒ มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาสาขากายภาพบําบัดทุกวิชา เพื5อทําหน้ าที5ประสานงานกับฝ่ าย
การศึกษาคณะฯ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร อาจารย์ผ้ สู อน และนักศึกษา พิจารณาเนื Pอหารายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ
๑๓.๓.๓ ประธานหลัก สูตรเข้ า ร่ ว มประชุมกับคณะอื5นในสถาบันที5 เปิ ดสอนรายวิชาในหลักสูต ร ได้ แ ก่
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิล ปศาสตร์ เพื5อแลกเปลี5 ยนความคิดเห็ น ค้ นหาปั ญหาการจัด การเรี ยนการสอน และ
หาแนวทางแก้ ไขร่ วมกัน

๖
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มคอ. ๒

หมวดที! ๒. ข้ อ มูล เฉพาะของหลัก สูตร
๑. ปรัช ญา ความสําคัญ และวัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต ร
๑.๑. ปรัช ญา
ผลิตบัณฑิตที5มีคุณภาพ มุ่งผลเพื5อผู้อื5น มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และความรู้ ความสามารถในการ
ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ การป้อ งกัน โรค การบํ า บัด รั ก ษาโรค และการฟื Pน ฟูส มรรถภาพ แก่ ผ้ ู ใช้ บริ ก ารและ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ทันความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และเทคโนโลยีทพี5 ฒ
ั นาตลอดเวลา
๑.๒. วัต ถุประสงค์
ผลิตบัณฑิตที5มคี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี P
๑. มีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ ทกั ษะทางวิชาชีพอย่างเป็ นองค์
รวมโดยใช้ กระบวนการคิด ตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มุ่งมัน5 ตังใจ
P รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็ นทังผู
P ้ นํา ผู้ตาม และสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื5น
๓. ศรัทธา ภูมใิ จ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. สื5อสารด้ วยการพูด การอ่าน การเขียน และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมทังภาษาไทยและภาษาอั
P
งกฤษ
๕. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพและให้ เกียรติผ้ ูอื5น
๖. ใฝ่ ร้ ูและพัฒนาตนเอง ทังด้
P านวิชาชีพและสังคม ให้ สอดคล้ องกับการเปลี5ยนแปลงของโลก
๗. สามารถเลือกแนวทางในการประกอบวิชาชีพ โดยสอดคล้ องกับความต้ องการของตนเอง
และมุ่งผลเพื5อสังคม
๘. สามารถบูรณาการความรู้ทางกายภาพบําบัดกับศาสตร์ อื5นๆ แบบสหสาขาวิชาชีพ

๗
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มคอ. ๒

๒. แผนพัฒนาปรับ ปรุ ง
คาดว่าจะดําเนินการแล้ วเสร็ จครบถ้ วนภายในรอบการศึกษา ๔ ปี
๒.๑. การจัด การหลัก สูต ร
แผนการพัฒนา/เปลี!ยนแปลง
. ๑. แผนการพัฒนาการเรียนการสอน
เน้ นให้ นกั ศึกษามีส่วนร่วม และศึกษา
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง

กลยุท ธ์
 อบรมเพื5อเพิ5มพูนทักษะอาจารย์ใน
การสอนโดยเน้ นให้ นกั ศึกษามีส่วน
ร่วม (Active learning) เช่น การเรี ยนรู้
ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based
learning), การเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุมชนเป็ น
ฐาน (Community based learning),
จัดห้ องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped
classroom) ฯลฯ

หลัก ฐาน/ดัช นีช วี L ัด
• จํานวนกิจกรรมที5จดั อบรมให้
อาจารย์มีทกั ษะในการสอนโดยเน้ นให้
นักศึกษามีส่วนร่วม (Active learning)
• ผลการประเมินผู้เรี ยนทางด้ าน
พหุปัญญาและทักษะการเรี ยนรู้
ในศตวรรษที5 †‡
• ผลการประเมินจากแบบทดสอบ
ตามวิธีการสอนแบบต่างๆ

 ประชุมอาจารย์เพื5อเพิม5 จํานวน
รายวิชาทีเ5 น้ นให้ นกั ศึกษามีส่วนร่ วม

• จํานวนรายวิชา/แผนการสอนที5เน้ น
ให้ นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในรู ปแบบต่างๆ

• จํานวนหัวข้ อ/บทเรี ยนที5จดั การ
 จัดทําบทเรี ยนทางอิเล็คทรอนิค
พร้ อมแบบทดสอบเพื5อประเมินความรู้ เรี ยนทางอิเล็คทรอนิคพร้ อม
แบบทดสอบ
ความเข้ าใจ

๘
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แผนการพัฒนา/เปลี!ยนแปลง
๒. แผนการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ และการ
ป้องกันโรคเชิงรุก

มคอ. ๒

กลยุท ธ์
หลัก ฐาน/ดัช นีช วี L ัด
• อบรมอาจารย์เพือ5 เพิ5มพูนทักษะการ • จํานวนกิจกรรมที5จดั อบรมให้
สอนและการวิจัยด้ านส่งเสริ มสุขภาพ อาจารย์มีทกั ษะในการสอนและการ
และป้องกันโรคเชิงรุ ก
วิจยั ด้ านส่งเสริ มสุขภาพและป้องกัน
โรคเชิงรุ ก
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ มี • จํานวนงานวิจัย/โครงการ ด้ านการ
แผนส่งเสริ มให้ อาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรค
ร่ วมกันทําโครงการและบริ การวิชาการ เชิงรุ ก
ในชุมชนด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและ • จํานวนรายวิชาที5ใช้ ชุมชนเป็ นฐาน
การป้องกันโรคเชิงรุ ก
ในการจัดการเรี ยนการสอน
• ประชุมอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
และประชุมอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตร
เพือ5 เพิ5มหัวข้ อการเรี ยนการสอน
เกี5ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพและการ
ป้องกันโรคเชิงรุ ก
• ประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์และ
นักกายภาพบําบัดในการจัดกิจกรรม
ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและการ
ป้องกันโรคเชิงรุ ก เช่น การออกตรวจ
และให้ คาํ ปรึกษาในคลินกิ เบาหวาน
และคลินิกโรคอ้ วน

๙

• จํานวนหัวข้ อการเรี ยนการสอน
เกี5ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพและการ
ป้องกันโรคเชิงรุ ก

• จํานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ าน
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
เชิงรุ ก
• ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชน
และประชาชนที5เกี5ยวข้ องกับการบริการ
ชุมชน
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แผนการพัฒนา/เปลี!ยนแปลง
กลยุท ธ์
๓.แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ  พัฒนาทักษะการสอน การเป็ นครู
เป็ นครู ทดี5 ี
ที5ดี และมีการประเมินการสอนของ
อาจารย์เพื5อให้ นกั ศึกษาบรรลุผลการ
เรี ยนรู้ ทังP ๖ ด้ าน ได้ แก่ คุณธรรม
จริ ยธรรม ความรู้ ปั ญญา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ การวิเคราะห์และการ
สื5อสาร การปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
๔. แผนการพัฒนาการจัดการเรี ยน
• สัมมนาอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
การสอน
และผู้สอน เพื5อพิจารณาผลการ
ประเมินการเรี ยนการสอนและประเมิน
รายวิชา
• อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผ้ สู อนร่ วมกันทวนสอบ
ผลสัมฤทธิfของนักศึกษา
• ประชุมอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผ้ สู อนเพือ5 ร่ วมกําหนด
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน

มคอ. ๒

หลัก ฐาน/ดัช นีช วี L ัด
• จํานวนโครงการ/กิจกรรมที5พฒ
ั นา
ทักษะการสอนและการเป็ นครู ทดี5 ี
 ผลการประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนตาม
ผลการเรี ยนรู้ ทังP ๖ ด้ าน โดย
อาจารย์พี5เลี Pยงและนักศึกษา

 จํานวนรายวิชาทีไ5 ด้ รับการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
• รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.ˆ-‰

หมวดที! ๓ ระบบการจัด การศึก ษา การดําเนิน การ และโครงสร้ างของหลัก สูต ร
๑. ระบบการจัดการศึก ษา
๑.๑. ระบบ
การจัดการศึกษาให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
๑.๑.๑ การศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค
๑.๑.๒ การคิดจํานวนหน่วยกิต
- การบรรยาย หรือ การศึกษาที5เทียบเท่า ให้ คดิ ๑ ชั5วโมง ต่อสัปดาห์ตลอดภาค
การศึกษาปกติหรื อไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว5 โมง เป็ นปริ มาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
- การปฏิบตั ิการ การทดลอง การฝึ ก หรื อการศึกษาทีเ5 ทียบเท่า ให้ คดิ ๒-๓ ชัว5 โมง
ต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา หรือ ๓๐-๔๕ ชัว5 โมงต่อภาคการศึกษาเป็ นปริ มาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
- การฝึ กงาน หรือ การฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิชาชีพ) ให้ คดิ ๓-๖ ชั5วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรื อ ๔๕-๙๐ ชัว5 โมงต่อภาคการศึกษาเป็ นปริ มาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๑๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

๑.๒. การจัด การศึก ษาภาคฤดูร้ อ น
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาชันปี
P ที5 ๓
๑.๓. การเทีย บเคียงหน่ ว ยกิต ในระบบทวิภ าค
ไม่มี
๒. การดําเนิน การหลัก สูต ร
๒.๑. วัน – เวลาในการดําเนิน การเรี ยนการสอน
(๑) ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึก ษาตามหลัก สู ตร ๔ ปี การศึ กษาและอย่า งมากไม่เกิ น ๘ ปี ก ารศึ กษา เป็ น ไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
(๒) การลงทะเบียนเรี ยน
เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เรื5 อง การขึ นP ทะเบี ย นนักศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละการ
ลงทะเบียนเรี ยนหลักสูตรปกติ (ไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรต่อเนือ5 ง
(๓) การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษา
เป็ น ไปตามข้ อบังคับ มหาวิ ทยาลัยมหิด ล ว่าด้ ว ยการศึก ษาระดับอนุปริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒
๒.๒. คุณสมบัต ิข องผู้เ ข้ าศึก ษา
(๑) ต้ องเป็ นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเน้ นสายวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
(๒) การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
• นักเรี ยนที5เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• นักเรี ยนที5เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยคณาจารย์ ป ระจํ า หลัก สู ต รด้ ว ยวิ ธีก ารสอบข้ อ เขี ย น และ/หรื อ การสอบสั ม ภาษณ์ รวมทังP
พิ จ ารณาจากผลการศึก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัด เลื อ กของ
สํานักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา และระบบมหิดลรับตรง
๒.๓. ปั ญหาของนัก ศึก ษาแรกเข้ า
• ปั ญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นระดับอุดมศึกษา
• ปั ญหาการปรับตัวกับสภาพแวดล้ อมและเพื5อนใหม่
๒.๔. กลยุท ธ์ ใ นการดําเนิน การเพื!อ แก้ ไ ขปั ญหา / ข้ อ จํากัด ของนัก ศึก ษาในข้ อ ๒.๓
• จัดอาจารย์ทปี5 รึกษา ติดตามดูแลนักศึกษาเฉพาะราย
• คณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กํากับดูแล
๑๑
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๒.๕. แผนการรับนัก ศึกษาและผู้สําเร็จ การศึก ษาในระยะ ๕ ปี
จํานวนนัก ศึก ษาแต่ ละปี การศึก ษา
จํานวนนัก ศึก ษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ชันP ปี ที5 ๑
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
ชันปี
P ที5 ๒
๘๐
๘๐
๘๐
ชันปี
P ที5 ๓
๘๐
๘๐
ชันปี
P ที5 ๔
๘๐
รวม
๘๐
๑๖๐
๒๔๐
๓๒๐
คาดว่ าจะจบการศึก ษา
-

๒๕๖๓
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๒.๖. งบประมาณตามแผน
งบประมาณ รายรับประจําปี
๒๕๕๙-๒๕๖๒
รายจ่ายประจําปี
๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๖.๑. งบประมาณรายรั บ
ปี งบประมาณ พ.ศ.
รายการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
1 .งบประมาณแผ่ น ดิน
- งบดําเนินการ
N. งบประมาณเงิน รายได้
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าเฉพาะ
๖๐,๐๐๐
นักศึกษาใหม่ (๗๕๐ บาทต่อคน)
๒,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๐๐๐
- ค่าธรรมเนียมประจําภาค
(๓,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา)
๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐
- ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร
(๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา)
- ค่าหน่วยกิตรายวิชาบรรยาย
๘๑๖,๐๐๐
๗๓๖,๐๐๐
๗๕๒,๐๐๐
๗๕๒,๐๐๐
(๒๐๐ บาทต่อหนึ5งหน่วยกิต)
- ค่าหน่วยกิตรายวิชาปฏิบตั /ิ
๑,๕๖๘,๐๐๐ ๑,๕๓๖,๐๐๐ ๑,๖๓๒,๐๐๐ ๑,๖๙๖,๐๐๐
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก
(๔๐๐ บาทต่อหนึ5งหน่วยกิต)
รวมทังL สินL (บาท/ปี )

๗,๘๘๔,๐๐๐

๗,๗๗๒,๐๐๐

๗,๘๘๔,๐๐๐

๗,๙๔๘,๐๐๐

หมายเหตุ: ประมาณการรายรับจากค่าหน่วยกิตนี Pยังไม่ได้ จดั สรรระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (๔๐%) และ
คณะกายภาพบําบัด (๖๐%) ตัวเลขในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ประมาณการจากจํานวนนักศึกษาทุกชันปี
P ละ
ประมาณ ๘๐ คน
หมายเหตุ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื5 อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื5องระดับปริญญาตรี
๑๒
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๒.๖.๒ ประมาณการรายจ่ าย
รายการ
O. งบบุคลากร (บาท/ปี )
- เงินเดือนอาจารย์
- เงินเดือนบุคลากร
N. งบดําเนินการ (บาท/ปี )
- ค่าจ้ างสอนรายวิชา/ค่าตอบแทน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้ สอย
- ค่าวัสดุการศึกษา
P. งบลงทุน (บาท/ปี ) 10%
- ค่าเสื5อมครุ ภณ
ั ฑ์
- ค่าเสื5อมอาคาร
S. เงิน อุดหนุน การศึกษา (บาท/ปี )
- เงินอุดหนุนการศึกษา และอื5นๆ
รวมทังL สินL (บาท/ปี )

มคอ. ๒

ปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
๒๕๖๑

๒๕๕๙

๒๕๖๒

๑๓,๖๒๑,๒๗๑
๕,๙๒๕,๖๑๔

๑๔,๙๘๓,๓๙๘
๖,๘๑๔,๔๕๖

๑๖,๔๘๑,๗๓๘
๗,๘๓๖,๖๒๕

๑๘,๑๒๙,๙๑๒
๙,๐๑๒,๑๑๘

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

๘,๙๔๑,๓๓๙
๘,๓๙๐,๖๔๗

๙,๘๓๕,๔๗๓
๙,๒๒๙,๗๑๑

๑๐,๘๑๙,๐๒๐๑
๑๐,๑๕๒,๖๘๓

๑๑,๙๐๐,๙๒๒
๑๑,๑๖๗,๙๕๑

๔๓๙,๗๔๘

๔๘๓,๗๒๒

๕๓๒,๐๙๕

๕๘๕,๓๐๔

๔๖,๘๑๓,๒๙๖

๕๑,๗๙๐,๙๐๖

๕๗,๓๑๐,๗๒๐

๖๓,๔๓๓,๖๒๓

ประมาณการค่าใช้ จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต ปี การศึกษา ๒๕๕๙ = (รายจ่ายทังหมด/จํ
P
านวนนักศึกษาต่อปี )
= ๔๖,๘๑๓,๒๙๖/๓๒๐ = ๑๔๖,๒๙๑ บาท/นักศึกษา/ปี
หมายเหตุ: ประมาณการค่าใช้ จ่ายโดยใช้ ฐานข้ อมูล ปี การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวนนักศึกษาจริ ง และเพิ3มค่าใช้ จ่ายในปี
ถัดไปประมาณ ๑๐% โดยประมาณการจากการรับนักศึกษาใหม่ ๘๐ คน และคิดรายจ่ ายแบบสมมติคาดการณ์
ล่วงหน้ า ในปี การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒
๒.๖.๓ ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ อ หัว ในการผลิต นัก ศึก ษาตลอดหลัก สูต ร ๔ ปี
ค่าใช้ จ่ายต่อหัวตลอดหลักสูตร = ๑๔๖,๒๙๑ บาท/คน/ปี X ๔ ปี = ๕๘๕,๑๖๖ บาท
ประมาณการค่ าใช้ จ่าย

ปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
๒๕๖๑

๒๕๕๙

๒๕๖๒

ค่ าใช้ จ่ าย : นักศึกษา

๑๔๖,๒๙๑

๑๖๑,๘๔๖

๑๗๙,๐๙๖

๑๙๘,๒๓๐

ค่ าใช้ จ่าย : หลักสูตร

๕๘๕,๑๖๖

๖๔๗,๓๘๖

๗๑๖,๓๘๓

๗๙๒,๙๒๐

จํานวนนักศึกษา

๓๒๐

๓๒๐

๓๒๐

๓๒๐

๑๓
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๒.๗. ระบบการศึก ษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
P ยน ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๘. การเทีย บโอนหน่ วยกิต รายวิช าและการลงทะเบียนเรีย นข้ ามมหาวิท ยาลัย
นักศึกษาที5เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื5นมาก่อน เมื5อเข้ าศึกษาในหลักสูตรนี P สามารถเทียบ
โอนหน่ ว ยกิ ตได้ ทังP นี ใP ห้ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การและข้ อ บังคับมหาวิ ท ยาลัยมหิ ด ล
ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และผ่านการประเมินเจตคติตอ่ วิชาชีพ
๓. หลัก สูต รและอาจารย์ ผ้ ูส อน
๓.๑. หลัก สูต ร
องค์ ป ระกอบของหลัก สู ตร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที5 ส อดคล้ อ งกับ ที5 กํ า หนดไว้ ในเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี P
๓.๑.๑. จํานวนหน่ ว ยกิต รวมตลอดหลัก สูต ร
๑๔๖ หน่ ว ยกิต
๓.๑.๒. โครงสร้ างหลัก สูต ร
ก. หมวดวิช าศึก ษาทั!วไป
๓๐ หน่ ว ยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๙
- กลุ่มวิชาภาษา
๑๒
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๙
ข. หมวดวิช าเฉพาะ
๑๑๐ หน่ ว ยกิต
- กลุ่มวิชาความรู้ พื Pนฐาน
๓๒
- กลุ่มวิชาความรู้ เฉพาะด้ านวิชาชีพ
๗๘
ค. หมวดวิช าเลือ กเสรี
๖
หน่ ว ยกิต
๓.๑.๓. ความหมายของรหัส รายวิช าในหลัก สูต ร
รหัสรายวิชา ประกอบด้ วยตัวอักษรและตัวเลขรวม ๗ หลัก ๔ หลักแรก เป็ นตัวอักษร
และ ๓ หลักหลัง เป็ นตัวเลข
(๑) ตัว อัก ษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี P
- ตัว อัก ษร ๒ หลัก แรก เป็ นอักษรย่อของมหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบันใน
มหาวิทยาลัยมหิดลทีร5 ับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานันP
MU (มม) หมายถึง
มหาวิทยาลัยมหิดล
LA (ศศ) หมายถึง
คณะศิลปศาสตร์
SC (วท) หมายถึง
คณะวิทยาศาสตร์
SH (สม) หมายถึง
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
PT (กภ) หมายถึง
คณะกายภาพบําบัด
๑๔
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มคอ. ๒

MS (วศ) หมายถึง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
LC (วภ) หมายถึง
สถาบันวิจยั ภาษา
CR (ศศ) หมายถึง
วิทยาลัยศาสนศึกษา
- ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เป็ นอักษรย่อของหน่วยงาน/ภาควิชา/คณะ/
สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดลที3รับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานันG
GE (ศท) หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทัว5 ไป
PT (กภ) หมายถึง
กลุ่มสาขากายภาพบําบัด
BC (ชค) หมายถึง
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
BI (ชว) หมายถึง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
CH (คม) หมายถึง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
CU (วศ) หมายถึง
สาขาวัฒนธรรมศึกษา
EN (ภอ) หมายถึง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
FE (พฐ) หมายถึง
หมวดวิชาพื Pนฐาน คณะศิลปศาสตร์
TH (ภท) หมายถึง
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
RS (ศศ) หมายถึง
สาขาวิชาศาสนศึกษา
SS (สค) หมายถึง
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
HU (มน) หมายถึง
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
PY (ฟส) หมายถึง
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
MA (คณ) หมายถึง
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ED (ศษ) หมายถึง
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ID (คร) หมายถึง
สหสาขา
(๒) ตัว เลข ๓ หลัก ตามหลังตัว อัก ษร มีความหมายดังนี L
 เลขตัวหน้ า (หลักร้ อย) หมายถึง ชันปี
P ที5เรี ยน
 เลขตัวกลางและตัวหลัง (หลักสิบและหลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรม
รายวิชารหัสวิชาทีเ5 ปิ ดสอนและเป็ นไปตามระเบียบของคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล
รายวิชาต่อไปนี P เรี ยงลําดับตามหมวดวิชากล่าวคือ หมวดวิชาศึกษาทัว5 ไป หมวดวิชาเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิตของแต่ละรายวิ ชา ระบุต ัวเลขหน่วยกิตรวมไว้ หน้ าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็ บแสดง
จํานวนชั5วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ติ ่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา และในกรณี
ทีไ5 ม่จดั การเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษาได้ แสดงจํานวนสัปดาห์ทใี5 ช้ ในการเรียนการสอนวิชานันP ไว้ หลังวงเล็บ
๓ (๒ –๒ –๕) = ๓ หน่วยกิต (ทฤษฎี ๒ ชั5วโมง/สัปดาห์ –ปฏิบตั ิ ๒ ชั5วโมง/สัปดาห์ –ค้ นคว้ า ๕ ชั5วโมง/สัปดาห์)
๓ (๐ –๑๒ –๓) = ๓ หน่วยกิต (ฝึ กปฏิบตั ิงาน ๑๒ ชั5วโมง/สัปดาห์ – ค้ นคว้ า ๓ ชั5วโมง/สัปดาห์)

๑๕
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๓.๑.๓. รายวิชา
(๑) หมวดวิช าศึก ษาทั!วไป

๓๐ หน่ ว ยกิต

 กลุ่ม วิช ามนุษยศาสตร์ สัง คมศาสตร์

๙ หน่ ว ยกิต

มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
สมสค
SHSS

๑๐๑
101
๑๐๒
102
๑๐๓
103
๑๔๐
140

การศึกษาทัว5 ไปเพื5อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื5อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื5อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development
จิตวิทยาทัว5 ไป
General of Psychology

 กลุ่ม วิช าภาษา

ศศภท
LATH
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN

๑๐๐
100
๑๐๓
103
๑๐๔
104
๑๐๕
105
๑๐๖
106
๒๖๖
266

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒- ๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑ -๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑๒ หน่ วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื5อการสือ5 สาร
๓ (๒-๒-๕)
Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕) *
English Level 1
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕) *
English Level 2
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕) *
English Level 3
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕) *
English Level 4
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพือ5 วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๓ (๓-๐-๖)
English for Health Science
3 (3-0-6)

*วิชากลุ่มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรี ยนการสอนตามระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป็ นรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔
๑๖
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 กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์

วทชว
SCBI
วทคม
SCCH
วทคม
SCCH
วทคณ
SCMA
วทฟส
SCPY
$

๑๑๔
114
๑๑๒
112
๑๒๑
121
๑๘๒
182
๑๕๙
159

ชีววิทยาขันพื
P Pนฐาน
Basic Biology
เคมีทวั5 ไป
General Chemistry
เคมีอินทรี ย์พื Pนฐาน
Basic Organic Chemistry
สถิติศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Statistics for Health Science
ฟิ สิกส์เบื Pองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
Elementary Physics for Health Science

๙ หน่ ว ยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)$
3 (3-0-6) $
๓ ( ๓-๐-๖)$
3 (3-0-6) $
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว5 ไปจํานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจํานวน ๒ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิช าเฉพาะ
 กลุ่ม วิช าความรู้ พ ืนL ฐานวิชาชีพ

๑๑๐ หน่ ว ยกิต
๓๒ หน่ ว ยกิต

รวมอีก ๔ หน่วยกิตจาก วทคม ๑๑๒ และ วทคม ๑๒๑ ในหมวดวิชาศึกษาทัว5 ไป

วทชค
SCBC
วทคม
SCCH
วทคณ
SCMA
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๒๐๖
206
๑๑๙
119
๑๑๑
111
๑๐๔
104
๒๐๕
205
๒๐๖
206

ชีวเคมีทวั5 ไป
General Biochemistry
ปฏิบตั ิการเคมี
Chemistry Laboratory
แคลคูลสั
Calculus
กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๑
Anatomy and Biomechanics 1
กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๒
Anatomy and Biomechanics 2
กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๓
Anatomy and Biomechanics 3

๑๗

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
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กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๒๐๗
207
๒๑๐
210
๒๑๑
211
๒๑๒
212
๓๐๗
307
๓๐๘
308
๓๐๙
309
๓๑๓
313
๔๑๑
411

กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๔
Anatomy and Biomechanics 4
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Neuroanatomy
สรีรวิทยา
Physiology
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
Physiology of Exercise
พยาธิวิทยา
Pathology
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ ุมกัน
Microbiology and Immunology
เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
Pharmacology for Health Science
การควบคุมและการเรี ยนรู้ การเคลือ5 นไหว
Motor Control and Learning
จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Clinical Psychology and Psychiatry for Health Science

 กลุ่ม วิช าความรู้เ ฉพาะด้ านวิช าชีพ

กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๑๐๓
103
๑๙๐
190
๒๐๘
208
๒๐๙
209
๒๑๓
213

มคอ. ๒

๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๗๘ หน่ ว ยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
การดูแลสุขภาพพื Pนฐาน
๑ (๐-๒-๑)
Basic Health Care
1 (0-2-1)
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑
๑ (๐-๓-๑)
Contemplative Education for Physical Therapy 1
1 (0-3-1)
การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
๓ (๑-๔-๔)
Physical Therapy Assessment-Evaluation and Diagnosis
3 (1-4-4)
เทคนิคการเคลื5อนย้ าย การเคลื5อนที5 และการนวด
๓ (๑-๔-๔)
Transfer Techniques Ambulation and Massage
3 (1-4-4)
การวินิจฉัยและการรักษาด้ วยไฟฟ้า
๓ (๒-๒-๕)
Electrodiagnosis and Electrotherapy
3 (2-2-5)

๑๘
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กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๒๑๔
214
๒๑๕
215
๒๑๖
216
๒๘๑
281
๒๙๐
290
๓๑๐
310
๓๑๑
311
๓๑๒
312
๓๑๔
314
๓๑๕
315
๓๑๖
316
๓๑๗
317
๓๑๘
318
๓๑๙
319
๓๘๑
381
๓๘๒
382
๓๘๓
383

การรักษาด้ วยไฟฟ้าและความร้ อน
Eletrotherapy and Themotherapy
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๑
Therapeutic Exercise 1
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๒
Therapeutic Exercise 2
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
Clinical Practicum 1
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒
Contemplative Education for Physical Therapy 2
อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ5งอํานวยความสะดวก
Prosthesis Orthosis and Assistive Technology
กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๑
Physical Therapy in Neurological System 1
กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๒
Physical Therapy in Neurological System 2
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๓
Therapeutic Exercise 3
การขยับ ดัด ดึง ข้ อต่อ และการรักษาด้ วยมือ
Joint Mobilization and Manual Techniques
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๑
Physical Therapy in Musculoskeletal System 1
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๒
Physical Therapy in Musculoskeletal System 2
กายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๑
Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1
กายภาพบําบัดทางเด็ก ๑
Physical Therapy in Pediatrics 1
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
Clinical Practicum 2
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
Clinical Practicum 3
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
Clinical Practicum 4
๑๙

มคอ. ๒

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๐-๔-๑)
1 (0-4-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๑-๔-๔)
3 (1-4-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๐-๘-๒)
2 (0-8-2)
๓ (๐-๑๒-๓)
3 (0-12-3)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
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กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๔๑๒
412
๔๑๓
413
๔๑๔
414
๔๑๕
415
๔๑๖
416
๔๑๗
417
๔๑๘
418
๔๑๙
419
๔๒๐
420
๔๒๑
421
๔๒๒
422
๔๘๑
481
๔๘๒
482
๔๙๔
494
๔๙๕
495

ภาวะเฉพาะทางการแพทย์สําหรับกายภาพบําบัด
๑ (๑-๐-๒)
Specific Medical Conditions for Physical Therapy
1 (1-0-2)
กายภาพบําบัดในผู้สงู อายุ
๑ (๑-๐-๒)
Physical Therapy in Geriatric
1 (1-0-2)
ระบบบริ การสุขภาพและการบริหารงานกายภาพบําบัด
๑ (๐-๓-๑)
Health Service System and Physical Therapy Administration 1 (0-3-1)
กายภาพบําบัดในสุขภาพหญิง
๒ (๒-๐-๔)
Physical Therapy in Women Health
2 (2-0-4)
การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสําหรับกายภาพบําบัด
๑ (๑-๐-๒)
Diagnostic Screening for Physical Therapy
1 (1-0-2)
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที5เกี5ยวข้ องทางกายภาพบําบัด ๑ (๑-๐-๒)
Profession Ethic and Physical Therapy related Laws
1 (1-0-2)
กายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๒ ๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Cardiopulmonary System 2
2 (1-2-3)
กายภาพบําบัดทางเด็ก ๒
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Pediatrics 2
2 (1-2-3)
การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ
๒ (๑-๒-๓)
Ergonomics Health and Wellness
2 (1-2-3)
กายภาพบําบัดทางกีฬา
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Sport
2 (1-2-3)
กายภาพบําบัดในชุมชน
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Community
2 (1-2-3)
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๕
๔ (๐-๑๖-๔)
Clinical Practicum 5
4 (0-16-4)
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๖
๔ (๐-๑๖-๔)
Clinical Practicum 6
4 (0-16-4)
บทนําเกี5ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๑ (๑-๐-๒)
Introduction to Research Methodology in Health Science 1 (1-0-2)
โครงการวิจัย
๑ (๐-๓-๑)
Research Project
1 (0-3-1)

(๓) หมวดวิช าเลือ กเสรี
๖ หน่ ว ยกิต
นักศึกษาจะต้ องเลือกอย่างน้ อย ๖ หน่วยกิต จากวิชาใดๆ ก็ได้ ทเี5 ปิ ดสอนในคณะอื5นๆ
ตามความสนใจ และตามความเห็นชอบของอาจารย์ที5ปรึกษา
๒๐

มคอ. ๒
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มคอ. ๒

๓.๑.๔. แสดงแผนการศึก ษา
นักศึกษากายภาพบําบัดสามารถลงทะเบียนในช่วง ๔ ปี การศึกษา ดังนี P
ปี ที ๑
ภาคการศึก ษาที! ๑
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
มมศท ๑๐๑*
การศึกษาทัว5 ไปเพือ5 การพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101*
General Education for Human Development
2 (1-2-3)
มมศท ๑๐๒*
สังคมศึกษาเพื5อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102*
Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
มมศท ๑๐๓**
ศิลปวิทยาการเพื5อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103**
Arts and Sciences for Human Development
ศศภท ๑๐๐**
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื5อการสือ5 สาร
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๑-๔)
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103-106 English Level 1-4
3 (2-2-5)
วทชว ๑๑๔
ชีววิทยาขันพื
P Pนฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 114
Basic Biology
2 (2-0-4)
วทคม ๑๑๒
เคมีทวั5 ไป
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 112
General Chemistry
3 (3-0-6)
วทคม ๑๑๙*
ปฏิบตั ิการเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 119*
Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วทคณ ๑๑๑
แคลคูลสั
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 111
Calculus
2 (2-0-4)
สมสค ๑๔๐
จิตวิทยาทัว5 ไป
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 140
General Psychology
2 (2-0-4)
กภกภ ๑๙๐*
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด 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)
รวมหน่ ว ยกิต
Credit in Total
๒๑

๒๑ หน่ ว ยกิต
21 Credits
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มคอ. ๒

ภาคการศึก ษาที! ๒
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
ศศภท
LATH
ศศภอ
LAEN
วทคม
SCCH
วทคม
SCCH
วทคณ
SCMA
วทฟส
SCPY
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๑๐๑*
101*
๑๐๒*
102*
๑๐๓**
103**
๑๐๐**
100**
๑๐๓-๑๐๖
103-106
๑๒๑
121
๑๑๙*
119*
๑๘๒
182
๑๕๙
159
๑๐๓
103
๑๐๔
104
๑๙๐*
190*

XXXX XXX
XXXX XXX

การศึกษาทัว5 ไปเพือ5 การพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื5อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปะวิทยาการเพื5อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื5อการสือ5 สาร
Arts of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๑-๔)
English Level 1-4
เคมีอินทรี ย์พื Pนฐาน
Basic Organic Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมี
Chemistry Laboratory
สถิติศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Statistics for Health Sciences
ฟิ สิกส์เบื Pองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Elementary Physics for Health Science
การดูแลสุขภาพพื Pนฐาน
Basic Health Care
กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๑
Anatomy and Biomechanics 1
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑
Contemplative Education for Physical Therapy 1
วิชาเลือกเสรี
Elective Course

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

๔ (x-x-x)
4 (x-x-x)
รวมหน่ ว ยกิต
Credit in Total
๒๒

๒๒ หน่ ว ยกิต
22 Credits
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มคอ. ๒

*จัดการเรี ยนการสอนต่อเนื3องทังG ๒ ภาคการศึกษาแต่นบั หน่วยกิตในภาคการศึกษาที3 ๑ เรี ยนตลอดปี การศึกษา
ประเมินผลการศึกษาปลายปี การศึกษา
มมศท ๑๐๑*
การศึกษาทัว3 ไปเพือ3 การพัฒนามนุษย์
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*
ปฏิบตั ิการเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 119*
Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
กภกภ ๑๙๐*
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑
๑ (๐-๓-๑)
PTPT 190*
Contemplative Education for Physical Therapy 1
1 (0-3-1)
**จัดการเรี ยนการสอนต่อเนื3องทังG ๒ ภาคการศึกษาแต่นบั หน่วยกิตในภาคการศึกษาที3 ๒ เรี ยนตลอดปี การศึกษา
ประเมินผลการศึกษาปลายปี การศึกษา
มมศท ๑๐๓**
ศิลปวิทยาการเพื3อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103**
Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)
ศศภท ๑๐๐**
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื3อการสือ3 สาร
๓ (๒-๒ -๕)
LATH 100**
Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)

๒๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ปี ที ๒
ภาคการศึก ษาที! ๑
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทวั5 ไป
๓ (๓-๐-๖)
SCBC 206 General Biochemistry
3 (3-0-6)
ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพือ5 วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๓ (๓-๐-๖)
LAEN 266 English for Health Science
3 (3-0-6)
กภกภ ๒๐๕ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๒
๓ (๒-๓-๕)
PTPT 205 Anatomy and Biomechanics 2
3 (2-3-5)
กภกภ ๒๐๖ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๓
๓ (๒-๓-๕)
PTPT 206 Anatomy and Biomechanics 3
3 (2-3-5)
กภกภ ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๔
๒ (๑-๓-๓)
PTPT 207 Anatomy and Biomechanics 4
2 (1-3-3)
กภกภ ๒๐๘ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
๓ (๑-๔-๔)
PTPT 208 Physical Therapy Assessment-Evaluation and Diagnosis 3 (1-4-4)
กภกภ ๒๐๙ เทคนิคการเคลื5อนย้ าย การเคลื5อนที5 และการนวด
๓ (๑-๔-๔)
PTPT 209 Transfer Techniques Ambulation and Massage
3 (1-4-4)
กภกภ ๒๙๐* จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒
๑ (๐-๓-๑)
PTPT 290* Contemplative Education for Physical Therapy 2
1 (0-3-1)
รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๒๑ หน่ ว ยกิต
21 Credits

*จัดการเรี ยนการสอนต่อเนื5องทังP ๒ ภาคการศึกษาแต่นบั หน่วยกิตในภาคการศึกษาที5 ๑ เรี ยนตลอดปี การศึกษา
ประเมินผลการศึกษาปลายปี การศึกษา
กภกภ ๒๙๐* จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒
๑ (๐-๓-๑)
PTPT 290* Contemplative Education for Physical Therapy 2
1(0-3-1)

๒๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ภาคการศึก ษาที! ๒

กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๒๑๐
210
๒๑๑
211
๒๑๒
212
๒๑๓
213
๒๑๔
214
๒๑๕
215
๒๑๖
216
๒๘๑
281
๒๙๐*
290*

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๐-๔-๑)
1 (0-4-1)

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Neuroanatomy
สรีรวิทยา
Physiology
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
Physiology of Exercise
การวินิจฉัยและการรักษาด้ วยไฟฟ้า
Electrodiagnosis and Electrotherapy
การรักษาด้ วยไฟฟ้าและความร้ อน
Eletrotherapy and Themotherapy
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๑
Therapeutic Exercise 1
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๒
Therapeutic Exercise 2
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
Clinical Practicum 1
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒
Contemplative Education for Physical Therapy 2

รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๒๕

๑๘ หน่ วยกิต
18 Credits

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ปี ที ๓
ภาคการศึก ษาที! ๑

กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๓๐๗
307
๓๐๘
308
๓๑๐
310
๓๑๑
311
๓๑๓
313
๓๑๔
314
๓๑๕
315
๓๑๖
316
๓๘๑
381

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
พยาธิวิทยา
๑ (๑-๐-๒)
Pathology
1 (1-0-2)
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ ุมกัน
๑ (๑-๐-๒)
Microbiology and Immunology
1 (1-0-2)
อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ5งอํานวยความสะดวก ๑ (๐-๒-๑)
Prosthesis Orthosis and Assistive Technology
1 (0-2-1)
กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๑
๓ (๒-๒-๕)
Physical Therapy in Neurological System 1
3 (2-2-5)
การควบคุมและการเรี ยนรู้ การเคลือ5 นไหว
๒ (๑-๒-๓)
Motor control and Learning
2 (1-2-3)
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๓
๒ (๑-๒-๓)
Therapeutic Exercise 3
2 (1-2-3)
การขยับ ดัด ดึง ข้ อต่อ และการรักษาด้ วยมือ
๓ (๑-๔-๔)
Joint Mobilization and Manual Techniques
3 (1-4-4)
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๑
๓ (๒-๒-๕)
Physical Therapy in Musculoskeletal System 1
3 (2-2-5)
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
๒ (๐-๘-๒)
Clinical Practicum 2
2 (0-8-2)
รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๒๖

๑๘ หน่ วยกิต
18 Credits

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ภาคการศึก ษาที! ๒

กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๓๐๙
309
๓๑๒
312
๓๑๗
317
๓๑๘
318
๓๑๙
319
๓๘๒
382

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
๑ (๑-๐-๒)
Pharmacology for Health Science
1 (1-0-2)
กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๒
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Neurological System 2
2 (1-2-3)
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๒
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Musculoskeletal System 2
2 (1-2-3)
กายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๑ ๓ (๒-๒-๕)
Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1
3 (2-2-5)
กายภาพบําบัดทางเด็ก ๑
๓ (๒-๒-๕)
Physical Therapy in Pediatrics 1
3 (2-2-5)
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
๓ (๐-๑๒-๓)
Clinical Practicum 3
3 (0-12-3)
รวมหน่ ว ยกิต
Credit in Total

๑๔ หน่ วยกิต
14 Credits

ภาคฤดูร้ อ น
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)

กภกภ ๓๘๓ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
PTPT 383 Clinical Practicum 4

รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๒๗

๔ หน่ วยกิต
4 Credits

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ปี ที ๔
ภาคการศึก ษาที! ๑

กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๔๑๒
412
๔๑๓
413
๔๑๕
415
๔๑๘
418
๔๑๙
419
๔๒๑
421
๔๙๔
494
๔๘๑
481

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
ภาวะเฉพาะทางการแพทย์สําหรับกายภาพบําบัด
๑ (๑-๐-๒)
Specific Medical Conditions for Physical Therapy
1 (1-0-2)
กายภาพบําบัดในผู้สงู อายุ
๑ (๑-๐-๒)
Physical Therapy in Geriatric
1 (1-0-2)
กายภาพบําบัดในสุขภาพหญิง
๒ (๒-๐-๔)
Physical Therapy in Women Health
2 (2-0-4)
กายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๒ ๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Cardiopulmonary System 2
2 (1-2-3)
กายภาพบําบัดทางเด็ก ๒
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Pediatrics 2
2 (1-2-3)
กายภาพบําบัดทางกีฬา
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Sport
2 (1-2-3)
บทนําเกี5ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๑ (๑-๐-๒)
Introduction to Research Methodology in Health Science 1 (1-0-2)
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๕
๔ (๐-๑๖-๔)
Clinical Practicum 5
4 (0-16-4)
รวมหน่ ว ยกิต
Credit in Total

๒๘

๑๕ หน่ ว ยกิต
15 Credits

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ภาคการศึก ษาที! ๒

กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT
กภกภ
PTPT

๔๑๑
411
๔๑๔
414
๔๑๖
416
๔๑๗
417
๔๒๐
420
๔๒๒
422
๔๙๕
495
๔๘๒
482

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ๑ (๑-๐-๒) อ.จุ๊
Clinical Psychology and Psychiatry for Health Science
1 (1-0-2)
ระบบบริ การสุขภาพและการบริหารงานกายภาพบําบัด
๑ (๐-๓-๑) อ.อุ๊
Health Service System and Physical Therapy Administration 1 (0-3-1)
การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสําหรับกายภาพบําบัด
๑ (๑-๐-๒) อ.อุ๊
Diagnostic Screening for Physical Therapy
1 (1-0-2)
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที5เกี5ยวข้ องทางกายภาพบําบัด ๑ (๑-๐-๒) อ.เวท
Profession Ethic and Physical Therapy related Laws
1 (1-0-2)
การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ
๒ (๑-๒-๓) อ.หน่อย
Ergonomics Health and Wellness
2 (1-2-3)
กายภาพบําบัดในชุมชน
๒ (๑-๒-๓) อ.โอปอร์
Physical Therapy in Community
2 (1-2-3)
โครงการวิจัย
๑ (๐-๓-๑) อ.อุ๊
Research Project
1 (0-3-1)
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๖
๔ (๐-๑๖-๔)
Clinical Practicum 6
4 (0-16-4)
รวมหน่ ว ยกิต
Credit in Total

๒๙

๑๓ หน่ วยกิต
13 Credits

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

๓.๑.๕. คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา ภาคผนวก ก
๓.๒. ชื5อ ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑. อาจารย์ประจําหลักสูตร
เลขบัตรประจําตัว ประชาชน
ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
ลําดับ
ชื!อ – นามสุก ล
ทางวิช าการ
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา
๑
๓-๑๐๑๕-๐๑๑๔x-xx-x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (กายภาพบําบัด)
นางสาวสุภาวดี เลิศวรรณเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๑
๒
๓-๑๐๐๕-๐๑๘๑x-xx-x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physical Therapy)
นางสาวมัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
Texas Woman’s University, USA: ๒๕๔๖
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๘
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๔
๓
๓-๑๐๑๕-๐๑๕๓x-xx-x
อาจารย์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกําลังกาย)
นางสาวอัมพร นันทาภรณ์ศกั ดิf
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๔
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๑
๔
๓-๑๐๑๗-๐๑๓๐x-xx-x
อาจารย์
ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
นางสาวจตุพร สุทธิวงษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔
๕
๓-๑๐๑๘-๐๐๑๕x-xx-x
อาจารย์
ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
นางเวทสินี แก้ วขันตี
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔

๓๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

๓.๒.๒. อาจารย์ประจํา
ลําดับ
๑*

เลขบัตรประจําตัว ประชาชน
ชื!อ – นามสุก ล
๓-๖๗๐๕-๐๐๐๐x-xx-x
นางสาวกานต์ธีรา อารีรักษ์

๒

๓-๑๐๑๔-๐๓๔๗x-xx-x
นายคมปกรณ์ ลิมป์ สุทธิรัชต์

๓

๓-๕๗๐๕-๐๑๒๙x-xx-x
นายคมศักดิf สินสุรินทร์

๔

๓-๑๐๐๙-๐๒๒๐x-xx-x
นายคีรินท์ เมฆโหรา

๕

๔-๑๐๐๘-๐๐๐๐x-xx-x
นางสาวจตุพร วงศ์สาธิตกุล

ตําแหน่ ง
ทางวิช าการ
อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๒
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๘
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๓
อาจารย์
ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๖
อาจารย์
Ph.D. (Physiotherapy)
Curtin University, Australia: ๒๕๓๙
M.Sc. (Physiotherapy)
Curtin University, Australia: ๒๕๓๙
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Exercise Sciences)
University of Mississippi, USA: ๒๕๔๔
M.Sc. (Physical Therapy)
MGH Institute of Health Professions: ๒๕๔๐
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๕

๓๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
๖

เลขบัตรประจําตัว ประชาชน
ชื!อ – นามสุก ล
๓-๑๐๑๗-๐๑๓๐x-xx-x
นางสาวจตุพร สุทธิวงษ์

๗

๓-๑๗๙๙-๐๐๐๐x-xx-x
นางจารุ กลู ตรี ไตรลักษณะ

๘

๓-๑๐๒๓-๐๐๑๑x-xx-x
นางจิตวรี ขําเดช

๙*

๓-๑๐๐๕-๐๓๗๘x-xx-x
นางสาวจุฑามาศ คันทะสอน

๑๐

๓-๑๐๐๗-๐๐๖๓x-xx-x
นางชมพูนุท สุวรรณศรี

ตําแหน่ ง
ทางวิช าการ
อาจารย์

มคอ. ๒

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา
ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Biokinesiology)
University of Southern California, USA: ๒๕๕๑
วท.ม. (สรี รวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๘
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๔
บธ.ม. (บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๕
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๑
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๗
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๓
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๓

๓๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
๑๑

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ชื!อ – นามสุกล
๓-๑๑๐๒-๐๐๐๕x-xx-x
นางชุตมิ า ชลายนเดชะ

ตําแหน่ ง
ทางวิช าการ
อาจารย์

มคอ. ๒

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา
ส.ด. (ระบาดวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๓
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๒
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๙

๑๒

๑-๑๐๑๔-๐๑๒๑x-xx-x
นางสาวทศวรรณ อุปชิต

อาจารย์

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๒

๑๓

๑-๑๐๑๔-๐๐๔๒x-xx-x
นางสาวทิพย์วดี บรรพระจันทร์

อาจารย์

๑๔

๑-๙๓๙๙-๐๐๑๒x-xx-x
นางสาวธัญวรัตน์ จันทนชัย

อาจารย์

๑๕

๓-๑๒๙๙-๐๐๐๗x-xx-x
นางสาวนันทินี นวลนิ5ม

อาจารย์

๑๖*

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

อาจารย์

๑๗

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

อาจารย์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกําลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๔
Ph.D. (Kinesiology)
University of Texas at Austin. USA: ๒๕๕๔
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๑
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๖
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๒

๓๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ชื!อ – นามสุกล

๑๘

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

๑๙

๓-๑๐๑๕-๐๐๐๒x-xx-x
นายประเสริฐ สกุลศรี ประเสริ ฐ

๒๐

๓-๑๐๐๘-๐๐๙๓x-xx-x
นายประพัฒณ์ สิริประภาพร

๒๑

๓-๑๐๑๒-๐๑๓๘x-xx-x
นายพงษ์ ชยั วัชรเขื5อนขันธ์

๒๒*

๓-๑๐๑๐-๐๑๑๙x-xx-x
นายพิชญา เฮงสมบูรณ์

๒๓

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

๒๔

๓-๒๔๙๘-๐๐๐๕x-xx-x
นายพีร์มงคล วัฒนานนท์

ตําแหน่ ง
ทางวิช าการ
อาจารย์

มคอ. ๒

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา

วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๖
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๓
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๐
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๘
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๑
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๑
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๖
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ: ๒๕๕๒
อาจารย์
Ph.D. (Rehabilitation science)
Drexel University, USA: ๒๕๕๗
M.A. (Exercise science and rehabilitation)
Drexel University,USA: ๒๕๕๒
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๕
๓๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
๒๕

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ชื!อ – นามสุกล
๓-๑๐๐๕-๐๐๑๖x-xx-x
นางสาวเพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์

๒๖

๑-๔๐๙๙-๐๐๓๒x-xx-x
นายไพโรจน์ สุรประภาพิชย์

๒๗

๑-๕๓๙๙-๐๐๐๐x-xx-x
นางสาวเฟื5 องฟ้า ขอบคุณ

๒๘

๓-๙๐๙๙-๐๐๑๗x-xx-x
นางภครตี ชัยวัฒน์

๒๙

๑-๗๐๙๙-๐๐๐๑x-xx-x
นางสาวมลทิชา สกุณา

ตําแหน่ ง
ทางวิช าการ
อาจารย์

มคอ. ๒

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา
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. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๐
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๑
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (วิทยาศาสตร์ การแพทย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๒
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๑
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๘
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๑
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๙

๓๕

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
๓๐

๓๑

๓๒

๓๓*

๓๔*

๓๕

๓๖

มคอ. ๒

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
ชื!อ – นามสุกล
ทางวิช าการ
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา
๓-๑๐๐๕-๐๑๘๑x-xx-x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physical Therapy)
นางสาวมัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
Texas Woman’s University, USA: ๒๕๔๖
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๘
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๔
๓-๗๐๙๙-๐๐๐๒x-xx-x
อาจารย์
วท.ม. (Manipulative physiotherapy)
นายยศวิน สกุลกรุ ณา
The Hong Kong Polytechnic University: ๒๕๕๕
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๗
๓-๑๐๑๗-๐๑๕๓x-xx-x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physiotherapy)
นางระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
Curtin University, Australia: ๒๕๔๔
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๔
๓-๔๐๑๒-๐๐๑๕x-xx-x
อาจารย์
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
นางรัชนก ไกรวงศ์
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๔๕
๓-๘๐๙๙-๐๐๔๔x-xx-x
อาจารย์
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
นางสาวรัตนา เพชรสีทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๓
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๘
๔-๑๐๑๒-๐๐๐๐x-xx-x
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
นางสาวรุ จิเรศ เอื Pอพิริยะสกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๔
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๘
๓-๑๐๒๒-๐๑๑๕x-xx-x
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Physiotherapy)
นางรุ่ งทิวา วัจฉละฐิ ติ
The Univeraity of Sydney, Australia: ๒๕๓๗
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๐
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๖
๓๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
๓๗

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ชื!อ – นามสุกล
๑-๖๗๐๘-๐๐๐๗x-xx-x
นางสาววนาลี กล่อมใจ

๓๘

๓-๑๐๒๒-๐๑๗๙x-xx-x
นางสาววรรณเพ็ญ
จันทร์ ศิรินเุ คราะห์

๓๙

๓-๑๐๐๒-๐๑๕๒x-xx-x
นายวรรธนะ ชลายนเดชะ

๔๐

๑-๘๐๙๙-๐๐๒๑x-xx-x
นายวริ นทร์ รักกมล

๔๑

๓-๑๐๐๑-๐๑๑๖x-xx-x
นางวิมลวรรณ เหียงแก้ ว

ตําแหน่ ง
ทางวิช าการ
อาจารย์

มคอ. ๒

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา
Ph.D. (Neuroscience)
University of Paris 6, France: ๒๕๕๗
M.Sc. (Re-education and Medical
Engineering)
University of Paris 6, France: ๒๕๕๔
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๑
อาจารย์
Ph.D. (Physiotherapy)
The Univeraity of Sydney, Australia: ๒๕๔๗
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Ergonomics Biomechanics)
New York University, USA: ๒๕๔๑
M.A. (Physical Therapy)
New York University, USA: ๒๕๓๖
วท.ม. (สรี รวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๙
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๕
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ: ๒๕๕๓
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Biomedical Science)
University of Leeds, UK: ๒๕๔๓
วท.ม. (สรี รวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๓
๓๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
๔๒

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ชื!อ – นามสุกล
๓-๑๐๑๘-๐๐๑๕x-xx-x
นางเวทสินี แก้ วขันตี

๔๓*

๑-๑๐๐๘-๐๐๐๕-x-xx-x
นางสาวศิวพร ลิมปนิลชาติ

๔๔

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

๔๕

๓-๑๐๒๔-๐๑๐๑x-xx-x
นางสายพิณ ประเสริ ฐสุขดี

๔๖

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

๔๗*

๑-๑๐๐๘-๐๐๐๑x-xx-x
นางสาวสุธาสินี ทองอ่อน

ตําแหน่ ง
ทางวิช าการ
อาจารย์

มคอ. ๒

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา
ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๓
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ: ๒๕๕๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Pediatric Rehabilitation Sciences)
MCP Hanemann University, USA: ๒๕๔๕
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๕
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๒
อาจารย์
ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๒
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๖
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๓
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๒
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๗

๓๘
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ลําดับ
๔๘

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ชื!อ – นามสุกล
๓-๑๐๐๒-๐๒๐๙x-xx-x
นางสาวสุนีย์ บวรสุนทรชัย

๔๙

๓-๑๐๑๕-๐๑๑๔x-xx-x
นางสาวสุภาวดี เลิศวรรณเอก

๕๐**

๓-๑๐๐๙-๐๓๑๒x-xx-x
นายสุรศักดิf บุญประสพ

๕๑*

๑-๑๐๒๐-๐๐๑๘x-xx-x
นางสาวสุวณ
ี า ค้ าเจริญ

๕๒

๓-๑๐๒๒-๐๐๙๔x-xx-x
นางโสภา พิชยั ยงค์วงศ์ดี

๕๓

๓-๑๐๑๕-๐๑๕๓x-xx-x
นางสาวอัมพร นันทาภรณ์ศกั ดิf
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ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
ทางวิช าการ
สถาบัน : ปี ที!ส ําเร็ จการศึก ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๑
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๗
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๑
อาจารย์
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๖
อาจารย์
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๓
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙
รองศาสตราจารย์ วท.ม. (สรี รวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๘
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๕
อาจารย์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกําลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๔
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๑

* ลาศึก ษาต่ อ ในประเทศ
** ลาศึก ษาต่ อ ต่ างประเทศ
๓๙
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๓.๒.๓. อาจารย์พเิ ศษ
๓.๒.๓.๑ อาจารย์จากคณะหรื อสถาบันอื5นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓.๒ อาจารย์จากคณะหรื อสถาบันอื5นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และจากโรงพยาบาล
อื5นๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํ ารวจแห่งชาติ และ
กรุ งเทพมหานคร
๔. องค์ ป ระกอบเกี!ย วกับ ประสบการณ์ ภ าคสนาม (การฝึ กงาน และสหกิจศึก ษา)
การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดต้ องใช้ ประสบการณ์ แ ละทักษะการปฏิบตั ิ ทางคลินิ ก ต้ องการให้
บัณ ฑิ ตมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่อนเข้ าสู่การทํางานจริ ง รวมทังข้
P อกํา หนดของสภากายภาพบําบัดกําหนดให้
หลักสูตรต้ องมีชั5วโมงฝึ กปฏิ บตั ิงานในคลินิกรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั5วโมง ดังนันในหลั
P
กสูตรจึงมีรายวิชาการ
ฝึ กงานรวม ๑๘ หน่วยกิต หรื อ ๑,๐๘๐ ชัว5 โมง จัดอยูใ่ นกลุ่มวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ ดังแสดงในตาราง
จํานวน
ชันL ปี /
รหัส วิช า
ชื!อ วิช า
ชั!ว โมงสอน
หน่ วยกิต
ภาคการศึก ษา
กภกภ
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
๑ (๐-๔-๑)
๒/๒
๖๐
๒๘๑
๔ ชม./หน่วยกิต
(๔ ชม. x ๑๕ สป.)
กภกภ
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
๒ (๐-๘-๒)
๓ /๑
๑๒๐
๓๘๑
๔ ชม./หน่วยกิต
(๘ ชม. x ๑๕ สป.)
กภกภ
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
๓ (๐-๑๒-๓)
๑๘๐
๓ /๒
๓๘๒
๔ ชม./หน่วยกิต
(๑๒ ชม. x ๑๕ สป.)
กภกภ
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
๔ (๐-๑๖-๔)
๒๔๐
๓ /ฤดูร้อน
๓๘๓
๔ ชม./หน่วยกิต
(๑๖ ชม. x ๑๕ สป.)
กภกภ
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๕
๔ (๐-๑๖-๔)
๒๔๐
๔/๑
๔๘๑
๔ ชม./หน่วยกิต
(๑๖ ชม. x ๑๕ สป.)
กภกภ
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๖
๔ (๐-๑๖-๔)
๒๔๐
๔ /๒
๔๘๒
๔ ชม./หน่วยกิต
(๑๖ ชม. x ๑๕ สป.)
รวม
๑๘
๑,๐๘๐
๔.๑. ผลการเรี ยนรู้ข องประสบการณ์ ภ าคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี P
(๑) ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย ตัดสินใจทางคลินิก วางแผนการรักษาและให้ การรักษา
ในหน่วยงานและสถานทีต5 ่างๆ ที5มีบริ การด้ านกายภาพบําบัด
(๒) บูรณาการความรู้ที5เรี ยนมาเพือ5 นําไปแก้ ปัญหาของผู้ใช้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับทีมสุขภาพ บุคลากรอืน5 รวมทังผู
P ้ ใช้ บริ การ
(๔) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
หน่วยงานกายภาพบําบัดได้
(๕) สื5อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กล้ าแสดงความคิดเห็น และนําความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์
ในงานได้
๔๐
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๔.๒. ช่ ว งเวลา
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกทุกภาคการศึกษา ตังแต่
P ภาคการศึกษาที5 ๒ ของชันP ปี ที5 ๒ เป็ นต้ นไป
๔.๓. การจัด เวลาและตารางสอน
จัดเวลาใน ๖ ภาคการศึกษา
- ภาคการศึกษาที5 ๒ ชันP ปี ที5 ๒
- ภาคการศึกษาที5 ๑ และ ๒ ชันปี
P ที5 ๓
- ภาคฤดูร้อน ชันปี
P ที5 ๓
- ภาคการศึกษาที5 ๑ และ ๒ ชันปี
P ที5 ๔
๕. ข้ อ กําหนดเกี!ยวกับการทําโครงงานหรื อ งานวิจยั
เป็ นโครงงานเพื5อให้ นกั ศึกษาเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัย และทําโครงงานวิจัยโดยเป็ นหัวข้ อที5เกี5ยวข้ องกับการ
พิสูจน์ ค้ นคว้ า และการประยุกต์ใช้ ศาสตร์ ทางกายภาพบําบัด และศาสตร์ อื5นๆ ที5เกี5ยวข้ อง เพื5อการวิจัย และการ
บริ การสังคม โดยมีจํานวนผู้ร่วมโครงงาน ๓-๔ คนต่อเรื5 อง ร่ วมกันวางแผนเค้ าโครงงานวิจัยกับอาจารย์ที5ปรึกษา
ดําเนินการวิจยั นําเสนอ ร่ วมอภิปราย และนําส่งเล่มรายงานวิจัยตามรู ปแบบและระยะเวลาที5หลักสูตรกําหนด
๕.๑. คําอธิบ ายโดยย่ อ
การประยุก ต์ ห ลักการวิ จัย ทางวิ ท ยาศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ มาใช้ ใ นการวิ จัย ทางกายภาพบํ าบัด
กิจกรรมบําบัด หรื อ สาขาอื5นที5เกี5ยวข้ องกับสุขภาพ จรรยาบรรณนัก วิจัย ขันP ตอนการทําวิจัย การเขียนโครงร่ าง
งานวิจยั การทําวิจยั การเขียนรายงานวิจัยและการนําเสนอผลการวิจยั ต่อที5ประชุม
๕.๒. ผลการเรี ย นรู้
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที5 ไ ด้ รั บ มอบหมาย การเข้ าเรี ย นอย่ า งสมํ5 า เสมอและตรงต่ อ เวลา มี วิ นั ย
จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณนักวิจัย ความซื5อสัตย์ต่อหน้ าที5 ความอ่อนน้ อมถ่อมตนและมีจิตใจเมตตาต่อ
เพือ5 นร่ วมงานและผู้เข้ าร่ วมวิจยั มีจิตสาธารณะ และการปฏิบตั ิหน้ าที5ที5ดีของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ
๒. ความรู้
ความรู้เบื Pองต้ นเกี5ยวกับหลักการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ในการวิจยั
ทางกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัดหรือสาขาอื5นที5เกี5ยวข้ องกับสุขภาพ จรรยาบรรณนักวิจยั ขันตอนการทํ
P
าวิจัย
การเขียนโครงร่างงานวิจัย การทําวิจยั การเขียนรายงานวิจัยและการนําเสนอผลการวิจยั ต่อที5ประชุม
๓. ทัก ษะทางปั ญญา
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และหาเหตุผลอย่างเป็ นระบบ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ใน
วิชานี Pเพื5อแก้ ปัญหาในการทําวิจัย เพื5อให้ ได้ ผลการวิจยั ที5เที5ยงตรงและเชื5อถือได้

๔๑
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๔. ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความรั บผิด ชอบ
- ทักษะการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้ วยกัน
- ทักษะความเป็ นผู้นาํ และผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม
- ทักษะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที5มอบหมายให้ ครบถ้ วน
ตามกําหนดเวลา
- ทักษะการปฏิบตั ิหน้ าที5ที5ดีของนักศึกษาและการปฏิบตั ิตวั ทีด5 ีต่อผู้เข้ าร่ วมวิจยั และอาจารย์
๕. ทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตัว เลข การสื!อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลขและการใช้ สถิติเพื5อวิเคราะห์ผลการวิจยั
- ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา ทดสอบสมมติฐานการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติ
- ทักษะในการสื5อสารทังการพู
P
ด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ
ในชันเรี
P ยน
- ทักษะในการค้ นหาความรู้เพิ5มเติมด้ วยตัวเองโดยการสืบค้ นข้ อมูลในห้ องสมุด และห้ อง
คอมพิวเตอร์
- ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื5อสาร
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบ เครื5 องมือ และเทคโนโลยีที5เหมาะสม
๕.๓. ช่ ว งเวลา
ภาคการศึกษาที5 ๑ และ ๒ ของชันปี
P ที5 ๔
๕.๔. จํานวนหน่ ว ยกิต
๒ หน่วยกิต
๕.๕. การเตรีย มการ
เตรี ยมคณาจารย์ที5มีความพร้ อมในการจัดการเรี ยนการสอนและประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้า นการ
วิจยั เป็ นที5ปรึกษาโครงงานวิจัย เรื5 องละ ‡-† ท่าน
๕.๖. กระบวนการประเมิน ผล
 มีกิจกรรมการประเมินผลเป็ นระยะตลอดระยะเวลาที5จดั การเรี ยนการสอน โดยการนัดหมาย
ระหว่างอาจารย์ที5ปรึกษากับนักศึกษาที5ทาํ โครงการ
 การสอบภาคทฤษฎี
 การสอบภาคปฏิบตั ิ การส่งรู ปเล่ม และการนําเสนอรายงานหน้ าชันP
 การประเมินความรับผิดชอบ และเจตคติในการเรี ยน เช่น การมีส่วนร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชันP เรี ยน และการเข้ าชันเรี
P ยน

๔๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

หมวดที! ๔ ผลการเรียนรู้ และ กลยุท ธ์ ก ารสอนและการประเมิน ผล
๑. การพัฒนาคุณลัก ษณะพิเ ศษของนัก ศึก ษา
คุณลัก ษณะพิเ ศษ

กลยุท ธ์ ห รื อ กิจกรรมของนัก ศึก ษา

(๑) มีความรู้ ความเข้ าใจหลักจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก
สิทธิผ้ ูบริ โภค สิทธิผ้ ปู ่ วย สามารถแยกแยะความ
ถูกต้ อง ความดี และความชั5วได้ เคารพในคุณค่าและ
ศักดิศf รีของความเป็ นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อการ
กระทําของตนเอง มีระเบียบวินยั และซือ5 สัตย์ ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถจัดการกับ
ปั ญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ และการปฏิบตั งิ าน
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วย/ผู้ใช้ บริ การ
ได้ รับรู้ และเข้ าใจสิทธิของตนเองเพื5อปกป้องสิทธิของ
ตนเองทีจ5 ะถูกละเมิด
(๒) มีความรู้ พื Pนฐานในศาสตร์ ที5เกี5ยวข้ องกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในเกณฑ์ดี

จัดการเรี ยนการสอนให้ มีเนื Pอหาด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาจิตตปั ญญาศึกษา
สําหรับกายภาพบําบัดและรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายที5เกี5ยวข้ องทางกายภาพบําบัด รวมทังเน้
P น
การส่งเสริ มและสอดแทรกกิจกรรมในห้ องเรี ยนและใน
คลินิกเพื5อปลูกฝั งระเบียบวินยั ให้ นกั ศึกษาเคารพใน
สิทธิของผู้อนื5 ทางปั ญญาและข้ อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี Pอาจมีกิจกรรมเสริ มหลักสูตรต่างๆ เพื5อ
พัฒนานักศึกษา

กลุ่มวิชาชีพของหลักสูตรมีลําดับการเรียนรู้ โดยปู
พื Pนฐานของศาสตร์ และสร้ างความเชื5อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีปฏิบตั กิ าร แบบฝึ กหัด
โครงงาน และกรณีศกึ ษาให้ นกั ศึกษาเข้ าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้ กบั ปั ญหาจริ ง
(๓) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ มีกิจกรรมการฝึ กระบบการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ หลักการ
ความรู้ ทางวิชาชีพและความรู้ อนื5 ที5เกี5ยวข้ อง เพื5อให้
เรี ยนการสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) และจัด
เกิดผลลัพธ์ ทปี5 ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้ บริ การ กิจกรรมเพื5อการประยุกต์และบูรณาการความรู้ ในสาขา
ทางกายภาพบําบัด สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณา
กายภาพบําบัดกับความรู้ ในศาสตร์อื5นๆในการ
การความรู้ ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ใน
แก้ ปัญหาสุขภาพ
ศาสตร์ อื5นๆที5เกี5ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บท
ทางสุขภาพทีเ5 ปลี5ยนแปลงไป
(๔) สามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มคี วามรู้
จัดแหล่ง ข้ อมูลความรู้ ให้ น ักศึ กษาและจัดกิ จกรรมให้
นักศึกษาใช้ แหล่งข้ อมูลความรู้ ต่างๆ สอดแทรกการฝึ ก
ความสามารถตลอดเวลาอย่างต่อเนื5อง (Life-long
learning) สามารถใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใน นิสยั ให้ รักการเรี ยนรู้ และการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นเหตุ
การทํางานวิจยั หรื อสร้ างนวัตกรรม ที5เกี5ยวข้ องกับ
เป็ นผลวิทยาศาสตร์ ให้ นักศึก ษาได้ ทดลองทําจริ ง ใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
รายวิชาต่างๆ เช่น การออกกําลังกายเพือ5 การรักษา การ
ฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก
๔๓
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คุณลัก ษณะพิเ ศษ
(๕) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์
อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริ การ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บงั คับบัญชา สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นํา
และสมาชิก ในทีมสุขภาพ ในชุมชนของระบบบริ การ
สาธารณสุขทุกระดับ และในบริ บทหรื อสถานการณ์
ทีแ5 ตกต่างกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที5 ต่อสังคม
และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคม
(๖) สามารถศึกษา ทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา
เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิตหิ รื อคณิตศาสตร์
ทีเ5 กี5ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่าง
เหมาะสม
(๗) สามารถสื5อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังในการ
P
พูด การเขียน และสามารถเลือกใช้ รูปแบบของการ
นําเสนอที5เหมาะสม
(๘) มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน
รักษา ฟื นP ฟู และส่งเสริ มสุขภาพ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
โดยเฉพาะระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ มี
ความสามารถในการปฏิบตั ทิ กั ษะทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทังP
การใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการ
ปฏิบตั ิงาน มีความสามารถในการสื5อสารความรู้ด้าน
กายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้ แบบองค์รวมได้ อย่างเหมาะสม มี
ความสามารถในการปฏิบตั ทิ กั ษะทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม เคารพใน
ศักดิศf รีของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กายภาพบําบัด และสิทธิผ้ ูป่วย มีความสามารถในการ
แสดงภาวะผู้นําในการปฏิบตั ิงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที5
ดี สามารถทํางานเป็ นทีมร่ วมกับผู้อนื5 ในการทํางานใน
ชุมชนหรื อในหน่วยบริการสุขภาพ
๔๔

มคอ. ๒

กลยุท ธ์ ห รื อ กิจกรรมของนัก ศึก ษา
สร้ างกิจกรรมและสอดแทรกทัศนคติให้ เรียนรู้วิธีการ
ปรับตัวและสร้ างปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื5น โดยกําหนดเป็ น
หัวข้ อประเมินในการวัดผลการศึกษาด้ านทักษะ
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก และรายวิชาอืน5 ๆ ทีเ5 หมาะสม

เน้ นให้ นกั ศึกษาทุกคนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง

สร้ างกิจกรรมที5กระตุ้นให้ นกั ศึกษาฝึ กการสื5อสาร
ในรู ปแบบต่างๆ
กระตุ้นให้ นกั ศึกษาต้ องใช้ กระบวนการใช้ เหตุผลทาง
คลินิก และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการฝึ กปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพ
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มคอ. ๒

๒. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ใ นแต่ ล ะด้ าน
๒.๑. การพัฒนาคุณธรรม จริย ธรรม
๒.๑.๑. ผลการเรี ยนรู้ ด้ านคุณธรรม จริ ย ธรรม
(๑) มีความรู้ ความเข้ าใจหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื Pนฐานต่างๆ ที5เกี5ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านทางกายภาพบําบัด
(๒) แสดงออกซึง5 พฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื5อสัตย์สุจริ ต
เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิfศรี ของความเป็ นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม
จริ ยธรรม โดยใช้ ดลุ ยพินิจทีเ5 หมาะสม
(๓) ตระหนักและยึดมัน5 จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการปัญหาจริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
(๔) ส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับรู้ และเข้ าใจสิทธิของตนเองในการรับบริ การกายภาพบําบัด
๒.๑.๒. กลยุท ธ์ ก ารสอนที!ใ ช้ พ ฒ
ั นาการเรี ย นรู้ ด้ านคุณธรรม จริย ธรรม
รายวิชาจิตตปั ญญาศึกษาสําหรับนักกายภาพบําบัด เป็ นรายวิชาที5สอนให้ น ักศึกษาพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ ครวญ เพื5อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจตนเอง เข้ าใจผู้อื5น และมีจิตสาธารณะ โดยเป็ นรายวิชาที5เน้ น
การจัดกิจกรรมรู ปแบบต่ างๆ เพื5อฝึ กและปลูกฝั งการตระหนักรู้ และสร้ างจิ ตสํานึกรับผิ ดชอบต่อสังคม เสียสละ
และการคิดถึงประโยชน์ของผู้อื5น
นอกจากนันทุ
P กรายวิชาเน้ นให้ มีกิจกรรมหรื อเนื Pอหาเพื5อปลูกฝั งระเบียบวินยั การเคารพผู้อื5น และความ
รับผิดชอบ
๒.๑.๓. กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
(๑) ประเมินจากการสะท้ อนสิ5งทีไ5 ด้ เรี ยนรู้ จากรายวิชาในหลักสูตร
(๒) ประเมินจากการเข้ าชันเรี
P ยนตรงเวลา การส่งงานตามกําหนด การร่ วมกิจกรรมในชันเรี
P ยน
ความรับผิดชอบต่อหน้ าที5ที5ได้ รับมอบหมายและต่อส่วนรวม
(๓) ประเมินจากการมีวินยั และพร้ อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้ าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
(๔) ประเมินจากพฤติกรรมที5แสดงถึงความซื5อสัตย์
(๕) ประเมินจากพฤติกรรมด้ านจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การปฏิบตั ิงานในคลินิก
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๒.๒. ความรู้
๒.๒.๑. ผลการเรี ยนรู้ด้ านความรู้
(๑) อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ ทเี5 ป็ นพื Pนฐานของชีวิต
(๒) อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ พื Pนฐานวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
(๓) อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ ทางวิชาชีพกายภาพบําบัด เชื5อมโยงศาสตร์ ทุกด้ าน และ
ประยุกต์ใช้ ในการประกอบวิชาชีพ
(๔) อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงานเบื Pองต้ นของ
ระบบการบริ การกายภาพบําบัด
(๕) อธิบายระเบียบวิธีวิจัย ทําการวิจยั และติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
(๖) สามารถเชื5อมโยงศาสตร์ ทกุ ด้ าน และประยุกต์ใช้ ในการประกอบวิชาชีพ
๒.๒.๒. กลยุท ธ์ ก ารสอนที!ใ ช้ พ ัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านความรู้
ใช้ การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้ นหลักการทางทฤษฎี เชื5อมโยงศาสตร์ ทุกด้ านและประยุกต์ใช้
ทางปฎิบตั ิในสภาพแวดล้ อมจริ ง รวมทังการเรี
P
ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ทังนี
P Pให้ เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา
และเนื Pอหาสาระของรายวิชานันๆ
P ในวิชาที5จําเป็ นต้ องจัดให้ มีการเรี ยนรู้ จากสถานการณ์จริ งโดยการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ในแหล่งฝึ กที5มีคุณภาพ ศึกษาดูงานหรื อเชิ ญผู้เชี5ยวชาญที5มีประสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื5 อง
เรียนระเบียบวิธีวิจยั วิธีการติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และทําโครงงานวิจยั
๒.๒.๓. กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ ด้ านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิfทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้ านต่างๆ เช่น
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยนทังทฤษฎี
P
และปฏิบตั ิ
(๓) ประเมินจากรายงานที5นกั ศึกษาทํา
(๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี
P ยน และรายงานผู้ป่วยหลังการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ทางคลินกิ
(๕) ประเมินจากการสะท้ อนสิ5งทีไ5 ด้ เรี ยนรู้ หลังการบรรยายและการปฏิบตั ิ
(๖) การประเมินทักษะและความรู้หลังจากการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก จากอาจารย์ผ้ คู วบคุม
การฝึ กปฏิบตั ิงาน
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๒.๓. ทัก ษะทางปั ญญา
๒.๓.๑. ผลการเรี ยนรู้ด้ านทัก ษะทางปั ญญา
(๑) สามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ5มขึ Pนอย่างต่อเนือ5 ง
(๒) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ ทางวิชาชีพและความรู้อื5นที5
เกี5ยวข้ อง เพือ5 ให้ เกิดผลลัพธ์ ที5ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพในการดูแลสุขภาพ
(๓) สามารถใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยหรื อสร้ างนวัตกรรม ทีเ5 กี5ยวข้ องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
(๔) สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้สาขากายภาพบําบัด กับความรู้ ศาสตร์ อื5นๆ ที5
เกี5ยวข้ อง เพือ5 แก้ ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริ บททาง
สุขภาพที5เปลี5ยนแปลงไป
๒.๓.๒. กลยุท ธ์ ก ารสอนที!ใ ช้ ใ นการพัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะทางปั ญญา
(๑) การเรี ยนด้ วยการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และการค้ นคว้ าเนื Pอหาความรู้ด้วยตนเองเพือ5 ร่วมเรียนรู้
กับกลุ่ม
(๒) กรณีศึกษาทางคลินิกกายภาพบําบัด
(๓) การอภิปรายกลุ่ม
(๔) การฝึ กปฏิบตั ิในคลินิกและหน่วยงานอื5นๆ
(๕) การฝึ กทําวิจัย
๒.๓.๓. กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ ด้ านทัก ษะทางปั ญญา
(๑) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
(๒) ประเมินจากการรายงานกรณีศึกษา และโครงงานวิจยั
(๓) ประเมินจากการสะท้ อนผลการเรียนรู้
(๔) ประเมินการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลนิก
๒.๔. ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความรั บผิด ชอบ
๒.๔.๑. ผลการเรี ยนรู้ ด้ านทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรั บ ผิด ชอบ
(๑) มีจิตบริ การ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริ การ ผู้ร่วมงาน
และผู้บงั คับบัญชา
(๒) สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิก ในบริ บทหรือสถานการณ์ที5แตกต่างกัน
(๓) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
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๒.๔.๒. กลยุท ธ์ ก ารสอนที!ใ ช้ ใ นการพัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและ
ความรั บ ผิด ชอบ
ใช้ การเรี ยนการสอนโดยให้ นกั ศึกษาได้ ทํางานกลุ่ม การอภิปราย การทําโครงงาน รวมทังเน้
P นการ
ฝึ กปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริ งต่างๆ
๒.๔.๓. กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ ด้ านทักษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความรั บ ผิด ชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน
ในชั นP เรี ย น และสั ง เกตจากพฤติ ก รรมที5 แ สดงออกในการร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ รวมทั งP การปฏิ บั ติ
ต่อผู้รับบริการและเพื5อนร่วมงานในการฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก
๒.๕. ทัก ษะในการวิเ คราะห์ เ ชิงตัว เลข การสื!อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
๒.๕.๑. ผลการเรี ยนรู้ ด้ านทัก ษะในการวิเ คราะห์ เ ชิงตัว เลข การสื!อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) สามารถศึกษา ทําความเข้ าใจประเด็นปั ญหา เลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรื อ
คณิตศาสตร์ ทเี5 กี5ยวข้ องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา
(๒) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
(๓) สามารถสื5อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้ รูปแบบการนําเสนอที5เหมาะสม
(๔) สามารถใช้ ภาษาอังกฤษขันพื
P Pนฐาน เพือ5 การปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
๒.๕.๒. กลยุท ธ์ ก ารสอนที!ใ ช้ ใ นการพัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะในการวิเ คราะห์ เ ชิง ตัว เลข
การสื!อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
ให้ นกั ศึกษาฝึ กวิเคราะห์ และแก้ ปัญหา ฝึ กการสื5อสารนําเสนอแนวคิดของการแก้ ปัญหาต่อเพื5อนร่ วมชันP
และคณาจารย์โดยใช้ รูปแบบการนํ าเสนอที5 หลากหลาย ฝึ กใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษเพื5อการปฏิบตั ิทางวิชาชีพใน
สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์จริงในแหล่งฝึ กงาน
๒.๕.๓. กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ ด้ านทัก ษะในการวิเ คราะห์ เ ชิงตัว เลข การสื!อ สาร และ
การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
(๑) ผลการประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิตหิ รื อคณิตศาสตร์ ทเี5 กีย5 วข้ อง
(๒) ประเมินจากวิธีการสื5อสาร และนําเสนอข้ อมูล
(๓) ประเมินจากประสิทธิภาพการสื5อสารด้ วยภาษาอังกฤษขันพื
P Pนฐาน
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๒.๖. ทัก ษะการปฏิบตั ิท างวิช าชีพ
๒.๖.๑. ผลการเรี ยนรู้ด้ านทัก ษะการปฏิบ ัต ทิ างวิช าชีพ
(๑) สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินจิ ฉัยทาง
กายภาพบําบัด ป้องกัน บําบัดรักษา ฟื นP ฟู และส่งเสริ มสุขภาพแก่ผ้ ใู ช้ บริ การตาม
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
(๒) สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ ความรู้
ความเข้ าใจศาสตร์ กายภาพบําบัดและศาสตร์ ที5เกีย5 วข้ อง การใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical
reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบตั ิงาน
(๓) สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดร่วมกับสหวิชาชีพที5เกี5ยวข้ องได้ อย่างเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
๒.๖.๒. กลยุท ธ์ ก ารสอนที!ใ ช้ ใ นการพัฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะการปฏิบ ัต ิท างวิช าชีพ
ให้ นกั ศึกษาฝึ กการปฏิบตั ิทางวิชาชีพในสถานการณ์ จําลอง และสถานการณ์ จริ งในแหล่งฝึ กงาน โดยเน้ นการใช้
กระบวนการให้ เหตุผลทางคลินกิ (clinical reasoning) และใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based)
๒.๖.๓. กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ ด้ านทัก ษะการปฏิบ ัต ิท างวิช าชีพ
ประเมินจากความสามารถในการใช้ กระบวนการให้ เหตุผลทางคลินิกในการวิเคราะห์ปัญหาผู้รับบริการ
ประเมินจากการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการตัดสินใจการให้ บริ การ
ประเมินจากการคํานึงถึงการรักษาแบบองค์รวม
๓. แผนที!แ สดงการกระจายความรับ ผิด ชอบผลการเรี ย นรู้จ ากหลัก สูต รสู่ร ายวิช า (Curriculum mapping)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๔๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

หมวดที! ๕. หลัก เกณฑ์ ในการประเมิน ผลนัก ศึก ษา
๑. กฎระเบีย บหรื อ หลัก เกณฑ์ ในการให้ ร ะดับ คะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
(ภาคผนวก ก.) และระเบียบคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการประเมินผลและการจัดการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิlข องนัก ศึก ษา
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ข ณะนัก ศึก ษายังไม่ ส ําเร็ จการศึก ษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิfการเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ5งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ และรายงานผล ซึ5งผู้ประเมินภายนอก
ตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตาม
แผนการสอน และวิเคราะห์คณ
ุ ภาพข้ อสอบจากผลสอบ
๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ห ลังจากนัก ศึก ษาสําเร็ จการศึก ษา
กําหนดให้ มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา เก็บข้ อมูล สัมฤทธิผลการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต และนําผลย้ อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทังการ
P
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยดําเนินการเก็บข้ อมูล ต่อไปนี P
(๑) จํานวนสอบผ่านขึ Pนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด
(๒) ภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที5จบการศึกษา ในด้ านของระยะเวลาในการหา
งานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน5 ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(๓) การตรวจสอบจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต โดยส่งแบบสอบถาม เพือ5 ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจ5 บการศึกษา
(๔) การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(๕) การประเมินจากสถานศึกษาอื5น โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื5อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจ
ในด้ านความรู้ ความพร้ อม และสมบัติด้านอื5นๆ ของบัณฑิตทีจ5 บการศึกษาและเข้ าศึกษาเพื5อปริญญาทีส5 งู ขึ Pนใน
สถานศึกษานันP
(๖) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ทีไ5 ปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาทีเ5 รี ยน
รวมทังสาขาอื
P
5นๆ ที5กําหนดในหลักสูตร ทีเ5 กี5ยวเนื5องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทังเปิ
P ดโอกาสให้ เสนอ
ข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ ดียิ5งขึ Pนด้ วย
(๗) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก ที5มาประเมินหลักสูตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษต่อความพร้ อมของ
นักศึกษาในการเรี ยนและสมบัติอนื5 ๆ ที5เกี5ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
๓. เกณฑ์ ก ารสําเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๒ และต้ องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้
๕๐
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มคอ. ๒

หมวดที! ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรีย มการสําหรั บ อาจารย์ ใ หม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้ และเข้ าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
คณะ ตลอดจนในหลักสูตรทีส5 อน
๒. การพัฒนาความรู้แ ละทัก ษะให้ แ ก่ ค ณาจารย์
๒.๑. การพัฒนาทัก ษะการจัด การเรี ย นการสอน การวัด และการประเมิน ผล
(๑) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ5มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพือ5 ส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนือ5 ง การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
P
อต่างประเทศ หรื อการลาเพื5อเพิ5มพูนประสบการณ์
(๒) เพิ5มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
(๓) เพิ5มพูนความรู้ โดยจัดบรรยาย อบรม หรื อบริ การวิชาการเพื5อแลกเปลี5ยนประสบการณ์ กับอาจารย์
พิเศษทางคลินกิ
๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ด้ านอื!น ๆ
(๑) ส่งเสริ มให้ มสี ่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนทีเ5 กี5ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(๒) กระตุ้นให้ ทาํ ผลงานทางวิชาการในสาขากายภาพบําบัด หรือสาขาทีเ5 กี5ยวข้ อง
(๓) ส่ ง เสริ ม ให้ ทํา วิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ เป็ นหลักและเพื5 อ พัฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เชี5ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

๕๑
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มคอ. ๒

หมวดที! ๗ การประกัน คุณภาพหลัก สูต ร
การบริ ห ารหลัก สูต ร
มีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริ หารหลักสูตรดังนี P
- ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนมีการเตรี ยมจัดตารางสอน เตรียมเนื Pอหา เอกสารประกอบ และสื5อการสอน ตรวจสอบ
ความพร้ อมของห้ องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์ทตี5 ้ องใช้
- มอบหมายอาจารย์ประจํารายวิชาหรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความต้ องการ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนระหว่างภาคและใช้ ข้อมูลในการปรับปรุ งการสอน
- คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประชุมหลักสูตรเป็ นระยะ เพื5อติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุ ง
หลักสูตร
การบริ ห ารทรั พ ยากรการเรี ย นการสอน
๒.๑. การบริ ห ารงบประมาณ
หารายได้ ส มทบงบประมาณแผ่ น ดิน โดยการบริ ก ารวิ ชาการ พิ จารณาจัด สรรงบประมาณค่า ใช้ จ่า ย
ตามความจําเป็ น กําหนดวงเงินค่าใช้ จ่ายในแต่ละรายวิชา
๒.๒. ทรัพ ยากรการเรี ยนการสอนที!ม อี ยู่เ ดิม
๒.๒.๑. สถานที!แ ละอุป กรณ์ ก ารสอน
การสอน การปฏิ บัติ การ การฝึ กปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก และการทํา วิ จัย ใช้ สถานที5 ข องคณะ
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อื5นๆ ที5เกี5ยวข้ อง รายละเอียดเกี5ยวกับอุปกรณ์ การสอน การปฏิบตั ิการ และ
การทําวิจยั ของ คณะกายภาพบําบัด มีดงั นี P
ลําดับ
ชื5ออุปกรณ์
ลําดับ
ชื5ออุปกรณ์
๑
เครื5 องคอมพิวเตอร์ (PC)
๙
กล้ องดิจิทลั
๒
เครื5 องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Notebook) ๑๐ กล้ องวิดีโอ
๓
เครื5 องพิมพ์แบบเลเซอร์
๑๑ เครื5 องขยายเสียง (Amplifier)
๔
เครื5 องพิมพ์สําเนาดิจิทลั (Digital Copy)
๑๒ ไมโครโฟนไร้ สาย (Wireless Microphone)
๕
อุปกรณ์แม่ข่ายพิมพ์งาน (Print Server)
๑๓ Wireless LAN
เครื5 องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์
๖
๑๔ เก้ าอี Pเล็กเชอร์ ห้องบรรยาย
(Projector)
๗
เครื5 องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
๑๕ เตียงฝึ กปฏิบตั ิ
๘
เครื5 องสแกนเนอร์ (Scanner)
๑๖ เตียงฝึ กปฏิบตั กิ ารปรับระดับได้

๕๒
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เครื! อ งมือ ทางกายภาพบําบัด ได้ แ ก่
Hydrocollator, Hot pack
Infrared radiator
ultravioler radiator
Cold pack
Pelvic traction
Microwave diathermy
Laser
Biofeedback
Tilt table
เครื5 องควบคุมแรงกดดันความเย็น
(Cryo controller pressure therapy unit)
Parallel bar
Wheelchair
Stall bar
Mobile stand mirror
Overhead pulley
Shoulder wheel
Mat
Quadriceps board
Dumbell
Gym ball
หมอนทรงกระบอก Tumble barrel
Treadmill
ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จักรยานมือปั5 นชนิดนัง5 เอน
หูฟัง
สายวัด
เครื5 องวัดความดัน

TENS
Paraffin bath
Cervical traction
Electrical stimulation
Shortwave diathermy
Ultrasound
เครื5 องช่วยพยุงผู้ป่วยฝึ กเดิน
เครื5 องช่วยพยุงผู้ป่วยลงสระ
เตียง Mobilization unit
เครื5 องกดบีบสําหรับภาวะทางหลอดเลือด
(Compressor unit for vascular condition)
Walking aids
Suspension unit
Duplex or triplex pulley
เตียงฝึ กผู้ป่วย ทังเตี
P ยงสูง และเตียงเตี Pย
Push up block
Weight strap
Rubber tube/band
Balance training board
บันไดเข้ ามุม
เครื5 องปี นบันได Stepper
ชุดออกกําลังกายแบบสถานี
Isokinetic set
จักรยานนัง5 เอนปั5 น
จักรยานนัง5 ปั5 น (Stationary bicycle)
ชุดอุปกรณ์ปฏิบัตกิ ารช่วยฟื นP คืนชีพพื Pนฐาน
(Resuscitation set)
ชุดหุ่นฝึ กปฏิบัตกิ ารช่วยฟื นP คืนชีพ
เครื5 องและชุดอุปกรณ์ดดู เสมหะ

๕๓
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๒.๒.๒. ห้ อ งสมุด
สํ านัก หอสมุด มหาวิท ยาลัยมหิ ด ล มีแ หล่ งความรู้ ที5 ส นับสนุนวิ ช าการทางด้ า นกายภาพบํ าบัด และ
สาขาวิชาอื5นที5เกี5ยวข้ อง มีหนังสือทางด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากกว่า ๙๙,๕๘๒
เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า ๓๙,๒๙๔ รายการ มีฐานข้ อมูลออนไลน์ที5อยู่ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า
๒,๘๕๙,๔๗๑ ฐานข้ อมูล
นอกจากนันห้
P องศึกษาด้ วยตนเอง ของคณะกายภาพบําบัด ได้ จดั เตรี ยมหนังสือด้ านกายภาพบําบัด และ
วิท ยาศาสตร์ สุขภาพจํ านวน ๖,๑๑๓ เล่ม วารสารด้ านกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร์ สุขภาพจํ า นวน ๒๓๙
รายการดีวีดรี อมเพื5อการศึกษา ๑๒๒ เรื5 อง และแผ่นซีดีรอมเพือ5 การศึกษา ๑๘ แผ่น เพือ5 เป็ นแหล่งความรู้ เพิ5มเติม
๒.๓. การจัด หาทรั พ ยากรการเรีย นการสอนเพิ!ม เติม
สิ5งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที5สําคัญของสาขากายภาพบําบัด คือแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก เพื5อให้
นักศึกษาได้ มีประสบการณ์ตรงในการฝึ กใช้ ทกั ษะและความรู้ทางกายภาพบําบัดแก่ผ้ ูรับบริ การ หลักสูตรเลือกใช้
สถานที5 ฝึกปฏิบัติงานที5มีคุณภาพทังด้
P านบุคลากรและสถานที5 ได้ แก่ ศูนย์ กายภาพบําบัด คณะกายภาพบํา บัด
มหาวิท ยาลัยมหิ ดล หน่ วยงานและโรงพยาบาลภาครั ฐตังP แต่ระดับโรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลทั5วไป และ
โรงพยาบาลชุ ม ชน รวมทังP การฝึ กภาคสนามในชุ ม ชนและสถานประกอบการ นอกจากนันP อาจารย์ ผ้ ู คุ ม ฝึ ก
ปฏิบตั ิงานทางคลินกิ และงานภาคสนามต้ องได้ คณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ของสภากายภาพบําบัด
๒.๔. การประเมิน ความเพียงพอของทรั พ ยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพ ยากรโดยการจัดทําแบบสํารวจความต้ องการ และจากการสังเกต
การใช้ งานในรายวิชาทีส5 อน โดยให้ ทรัพยากรมีความพร้ อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ เป็ นไปตาม
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื5 องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ ๑๔ ว่าด้ วยการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร
๓. การบริ ห ารคณาจารย์
๓.๑. การรับ อาจารย์ ใ หม่
(๑) อาจารย์ประจําต้ องมีคุณวุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื5 อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) มีความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(๓) มี ค วามรู้ มี ทัก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสัม ฤทธิf ข องนั ก ศึ ก ษาและมี
ประสบการณ์ทําวิจยั ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาทีส5 อน
(๔) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกทีแ5 ต่งตังโดยคณบดี
P

๕๔
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๓.๒. การมีส่ว นร่ ว มของคณาจารย์ ในการวางแผน การติด ตามและทบทวนหลัก สูต ร
คณาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและร่วมประชุมให้ ความเห็น เก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับการปรับปรุ งรายวิชาและหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารื อแนวทางทีจ5 ะทําให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที5พงึ ประสงค์
๓.๓. คณาจารย์ ท!สี อนบางเวลาและคณาจารย์ พ เิ ศษ
คณะกายภาพบําบัด มีนโยบายให้ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี5ยวชาญ
มาบรรยาย โดยเฉพาะหัวข้ อที5ต้องใช้ ผ้ ูเชี5ยวชาญหรื อผู้มีประสบการณ์ตรง เพือ5 ให้ ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
และสร้ างแรงบันดาลใจแก่นกั ศึกษา
๔. การบริ ห ารบุคลากรสนับ สนุ น การเรี ยนการสอน
๔.๑. การกําหนดคุณสมบัต เิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
คณะกายภาพบําบัด กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ ตรงตามภาระหน้ าที5ความรับผิดชอบ และ
ต้ องผ่านการคัดเลือกให้ แน่ใจว่ามีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าว และมีทศั นคติทดี5 ีต่อการทํางานกับอาจารย์และนักศึกษา
๔.๒. การเพิ!ม ทัก ษะความรู้เ พื!อ การปฏิบ ัต ิงาน
คณะกายภาพบําบัด สนับสนุนให้ บคุ ลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนศึกษาต่อ ฝึ กอบรม หรื อ
ดูงาน เพือ5 เพิม5 พูนความรู้ และทักษะเพื5อพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
๕. การสนับ สนุน และการให้ คาํ แนะนํา นัก ศึก ษา
๕.๑. การให้ ค ําปรึก ษาด้ านวิช าการ และอื!น ๆ แก่ นัก ศึก ษา
คณะฯ มีก ารแต่ งตังP อาจารย์ ที5 ป รึ กษา เพื5 อให้ คํา ปรึ ก ษาเฉพาะรายแก่น ักศึ กษาทุก คน โดยจั ด
กิจกรรมพบอาจารย์ที5ปรึ กษาอย่างสมํ5าเสมอทุกภาคการศึกษา นอกจากนันนั
P กศึกษาที5มีปัญหา สามารถนัดหมาย
และพบอาจารย์ที5ปรึกษาได้ ตลอดเวลา
๕.๒. การอุ ท ธรณ์ ข องนั ก ศึก ษา เป็ นไปตามข้ อบังคับ มหาวิทยาลัย มหิด ล ว่าด้ วยการศึก ษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญา
และปริ ญญาตรี (ฉบับที5 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อ ความพึงพอใจของ ผู้ใ ช้ บ ัณฑิต
จัดการสํารวจ หรื อนําข้ อมูลวิจัยที5เกี5ยวข้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน มาใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ปรับปรุ งหลักสูตรจัดการสํารวจความพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เมื5อครบรอบหลักสูตร เพื5อใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุ ง
หลักสูตร

๕๕
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๗. ตัวบ่ งชีผL ลการดําเนิน งาน (Key Performance Indicators)
ตัว บ่ ง ชีผL ลการดําเนิน งาน
๗.๑

อาจารย์ ประจําหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ มีส่วนร่ วมในการประชุม เพื5อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๗.๒ มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ให้ ครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ มคอ.๒
ทีส5 อดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
๗.๓ มีก ารจั ด ทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม ให้ ครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔ ก่อนการเปิ ด
หลักสูตรให้ ครบทุกรายวิชา
๗.๔ มีก ารจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้ อ
ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ Pนสุดภาคการศึกษา
ทีเ5 ปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
๗.๕ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร โดยมี ร ายละเอี ย ด
ครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ Pนสุดปี การศึกษา
๗.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิfของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที5มีรายละเอียดครอบคลุมหัว ข้ อตามแบบที5กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔
(ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ5 ปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
๗.๗ มีการพัฒ นา ปรั บปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุท ธ์ ก ารสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินผลการดําเนินงานที5รายงานในมคอ.
๗ ปี ทแี5 ล้ ว
๗.๘ อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศ หรื อคําแนะนําด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน
๗.๙ อาจารย์ ประจํ าทุกคนได้ รับการพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ อย่าง
น้ อยปี ละ ๑ ครังP
๗.๑๐ บุ ค ลากรสนับ สนุน การเรี ย นการสอนได้ รั บ การพัฒ นาวิ ช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ต่อปี
๗.๑๑ ระดับความพึง พอใจของนัก ศึ ก ษาปี สุด ท้ า ย บัณ ฑิ ต ใหม่ ที5 มี ต่ อคุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี5ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๗.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตใหม่ เฉลี5ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐

๕๖

ปี ปี ปี ปี ปี
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หมวดที! ๘ การประเมิน และปรับ ปรุ งการดําเนิน งานของหลัก สูต ร
๑. การประเมิน ประสิท ธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมิน กลยุท ธ์ ก ารสอน
- ประเมิ นจากนัก ศึกษาถึงประสิ ทธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิธีการที5ใช้ โดยใช้ แ บบสอบถามหรื อการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผ้ สู อน
- ประเมินจากการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
- ประเมินการสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนหรื อผู้บงั คับบัญชา
๑.๒. การประเมิน ทัก ษะของอาจารย์ ใ นการใช้ แ ผนกลยุท ธ์ ก ารสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
- การประเมินการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การฝึ กปฏิบตั ิงาน การทํากิจกรรม
และผลการสอบ
- ประเมินตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ของวิชาชีพกายภาพบําบัด
๒. การประเมิน หลัก สูต รในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้ อยให้ เป็ นไปตามประกาศดังนี P
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื5องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้ อ ๑๒ ว่าด้ วยเกณฑ์การวัดผลและการการสําเร็ จการศึกษา
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื5 องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ว่าด้ วยมาตรฐานด้ าน
คุณภาพบัณฑิต
กําหนดกลยุทธ์ การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานจริ ง วางแผนไว้ ล่วงหน้ า
และระบุรายละเอียดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียด
ประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็ นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้ อเขียน
การสอบสัม ภาษณ์ การสอบปฏิ บัติ การสังเกตพฤติ ก รรม การให้ ค ะแนนโดยผู้ร่ ว มงาน รายงานกิ จ กรรม
การประเมิน ตนเองของผู้เรี ยน ส่ ว นการประเมิ น ผลหลักสูต รเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ของคณาจารย์ แ ละ
ผู้บริ หารหลักสูตร เช่น การประเมิน ข้ อสอบ การทวนสอบหลังศึกษาครบทังหลั
P กสูตร การประเมินจากผู้ผ่านการ
สอบความรู้เพือ5 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด การประเมินของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เป็ นต้ น
นอกจากนีกP ารประเมิ นผลความรู้ สามารถพิจ ารณาได้ จ ากมาตรฐานคุณ ภาพบัณ ฑิ ต บัณ ฑิ ตระดับ
อุดมศึ กษาเป็ นผู้มี ความรู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ มีความสามารถในการเรี ยนรู้ แ ละพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ เพื5 อ การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อย่ างมี ค วามสุ ข ทังP ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
มีความสํานึกและความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

๕๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

๓. การประเมิน ผลการดําเนิน งานตามรายละเอีย ดหลัก สูต ร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในที5ได้ รับการแต่งตังP
๔. กระบวนการทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรั บ ปรุ ง หลัก สูต ร และแผนกลยุท ธ์ ก ารสอน
จากการรวบรวมข้ อมูลจากการประเมินรายวิชาและการประเมินหลักสูตร จะทําให้ ทราบปั ญหาของการบริ หาร
หลักสูตรทังในภาพรวม
P
และในแต่ละรายวิชา กรณีทพี5 บปั ญหาของรายวิชาก็สามารถทีจ5 ะดําเนินการปรับปรุง
รายวิชานันP ๆ ได้ ทนั ที โดยการปรับปรุงย่อยนี Pทําได้ ตลอดเวลาที5พบปั ญหา ส่วนการปรับปรุ งหลักสูตรทังฉบั
P บ
กําหนดทําทุกวงรอบหลักสูตร (๔ ปี ) เพื5อให้ หลักสูตรได้ มาตรฐานมีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการ
ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และสังคม

๕๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

แผนที!แ สดงการกระจายความรั บผิด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ จากหลัก สูต รสู่ร ายวิช า (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ด้ านที! ๑
คุณธรรม จริ ยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

ด้ านที! ๒
ความรู้

ด้ านที! ๓
ทัก ษะทางปั ญญา

รายวิชา

ด้ านที! ๔
ทักษะ
ความสัม พัน ธ์
ระหว่ าง
บุค คล
และความ
รั บ ผิด ชอบ

ด้ านที! ๕
ทัก ษะการวิเ คราะห์
เชิงตัว เลข การ
สื!อ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที! ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต ิท าง
วิช าชีพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
หมวดวิช าศึก ษาทั!วไป
กลุ่ม วิช ามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว5 ไปเพื5อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื5อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื5อการพัฒนามนุษย์
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทัว5 ไป

































๕๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ด้ านที! ๑
คุณธรรม จริ ยธรรม

ด้ านที! ๒
ความรู้

ด้ านที! ๓
ทัก ษะทางปั ญญา

รายวิช า

ด้ านที! ๔
ทักษะ
ความสัม พัน ธ์
ระหว่ าง
บุค คล
และความ
รั บ ผิด ชอบ

ด้ านที! ๕
ทัก ษะการวิเ คราะห์
เชิงตัว เลข การ
สื!อ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที! ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต ิท าง
วิช าชีพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
หมวดวิช าศึก ษาทั!วไป
กลุ่ม วิช าภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื5อการสื5อสาร
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพื5อวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
กลุ่ม วิช าคณิต ศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์
วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั Pนพื Pนฐาน
วทคม ๑๑๒ เคมีทวั5 ไป
วทคม ๑๒๑ เคมีอนิ ทรีย์พื Pนฐาน
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์เบื Pองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ





















































๖๐





























































































































 
 















หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ด้ านที! ๑
คุณธรรม จริ ยธรรม

ด้ านที! ๒
ความรู้

รายวิช า

ด้ านที! ๓
ทัก ษะทางปั ญญา

ด้ านที! ๔
ทักษะ
ความสัม พัน ธ์
ระหว่ าง
บุค คล
และความ
รั บ ผิด ชอบ

ด้ านที! ๕
ทัก ษะการวิเ คราะห์
เชิงตัว เลข การ
สื!อ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที! ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต ิท าง
วิช าชีพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
หมวดวิช าเฉพาะ
กลุ่ม วิช าพืนL ฐานวิช าชีพ
วทคม ๑๑๒ เคมีทวั5 ไป
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์พื Pนฐาน
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี
วทคณ ๑๑๑ แคลคูลสั
วทชค ๒๐๖ ชีวเคมีทวั5 ไป
กภกภ ๑๐๔ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๑
กภกภ ๒๐๕ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๒
กภกภ ๒๐๖ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๓
กภกภ ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๔
กภกภ ๒๑๐ ประสาทกายวิภาคศาสตร์
กภกภ ๒๑๑ สรี รวิทยา
กภกภ ๒๑๒ สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
กภกภ ๓๐๗ พยาธิวิทยา












     
           
                  

   

       

   

       

   
     
  

   

       

   

       


 






   




   




   




   





  




   

 
 
 

  

 


๖๑







หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ด้ านที! ๑
คุณธรรม จริ ยธรรม

ด้ านที! ๒
ความรู้

ด้ านที! ๓
ทัก ษะทางปั ญญา

รายวิช า

ด้ านที! ๔
ทักษะ
ความสัม พัน ธ์
ระหว่ าง
บุค คล
และความ
รั บ ผิด ชอบ

ด้ านที! ๕
ทัก ษะการวิเ คราะห์
เชิงตัว เลข การ
สื!อ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

  
  
  
  
  

 
  
 


  
  
  

 
  
  
  
  
 
  
  
 

 

  
  

ด้ านที! ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต ิท าง
วิช าชีพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
หมวดวิช าเฉพาะ
กลุ่ม วิช าพืนL ฐานวิช าชีพ
กภกภ ๓๐๘ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน
กภกภ ๓๐๙ เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
กภกภ ๓๑๓ การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื3อนไหว
กภกภ ๔๑๑จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
กลุ่มวิชาชีพ
กภกภ ๑๐๓ การดูแลสุขภาพพื Gนฐาน
กภกภ ๑๙๐ จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑
กภกภ ๒๐๘ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
กภกภ ๒๐๙ เทคนิคการเคลื3อนย้ าย การเคลื3อนที3 และการนวด
กภกภ ๒๑๓ การวินิจฉัยและการรักษาด้ วยไฟฟ้า
กภกภ ๒๑๔ การรักษาด้ วยไฟฟ้าและความร้ อน
กภกภ ๒๑๕ การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๑
กภกภ ๒๑๖ การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๒





















  
  
  
  
 

  
  
  


 

  
  
  
  
  

  
   
   

  
   

  
   
   


   
   
   
   
   
   

๖๒

  
  
  
 

  
 

  
  


  
  
 

 

  
  

  
  
  

 
  
  
  
  

  
  
 

 

  
  








































หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ด้ านที! ๑
คุณธรรม จริ ยธรรม

ด้ านที! ๒
ความรู้

ด้ านที! ๓
ทัก ษะทางปั ญญา

ด้ านที! ๔
ทัก ษะ
ความสัม พัน ธ์
ระหว่ าง
บุค คล
และความ
รั บ ผิด ชอบ

รายวิช า

ด้ านที! ๕
ทัก ษะการวิเ คราะห์
เชิงตัว เลข การ
สื!อ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที! ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต ิท าง
วิช าชีพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
หมวดวิช าเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
กภกภ ๒๘๑ การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก ๑
กภกภ ๒๙๐ จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒
กภกภ ๓๑๐ อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ3งอํานวย
ความสะดวก
กภกภ ๓๑๑ กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๑
กภกภ ๓๑๒ กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๒
กภกภ ๓๑๔ การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๓
กภกภ ๓๑๕ การขยับ ดัด ดึง ข้ อต่อ และการรักษาด้ วยมือ
กภกภ ๓๑๖ กายภาพบําบัดในระบบกระดูก และกล้ ามเนื Gอ ๑
กภกภ ๓๑๗ กายภาพบําบัดในระบบกระดูก และกล้ ามเนื Gอ ๒
กภกภ ๓๑๘ กายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ
และการไหลเวียนโลหิต ๑
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ด้ านที! ๑
คุณธรรม จริ ยธรรม

ด้ านที! ๒
ความรู้

ด้ านที! ๓
ทัก ษะทางปั ญญา

รายวิช า

หมวดวิช าเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
กภกภ ๓๑๙ กายภาพบําบัดทางเด็ก ๑
กภกภ ๓๘๑ การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก ๒
กภกภ ๓๘๒ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
กภกภ ๓๘๓ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
กภกภ ๔๑๒ ภาวะเฉพาะทางการแพทย์ สําหรับกายภาพบําบัด
กภกภ ๔๑๓ กายภาพบําบัดในผู้สงู อายุ
กภกภ ๔๑๔ ระบบบริ การสุขภาพและการบริ หารงานกายภาพบําบัด
กภกภ ๔๑๕ กายภาพบําบัดในสุขภาพหญิง
กภกภ ๔๑๖ การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสําหรับกายภาพบําบัด

ด้ านที! ๔
ทัก ษะ
ความสัม พัน ธ์
ระหว่ าง
บุค คล
และความ
รั บ ผิด ชอบ

ด้ านที! ๕
ทัก ษะการวิเ คราะห์
เชิงตัว เลข การ
สื!อ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที! ๖
ทักษะการ
ปฏิบ ัติท าง
วิช าชีพ

๑

๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ด้ านที! ๑
คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิช า

ด้ านที! ๒
ความรู้

ด้ านที! ๓
ทัก ษะทางปั ญญา

ด้ านที! ๔
ทัก ษะ
ความสัม พัน ธ์
ระหว่ าง
บุคคล
และความ
รั บ ผิด ชอบ

ด้ านที! ๕
ทัก ษะการวิเ คราะห์
เชิงตัว เลข การ
สื!อ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที! ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต ิท าง
วิช าชีพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓
หมวดวิช าเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
กภกภ ๔๑๗ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที3เกี3ยวข้ อง
ทางกายภาพบําบัด
กภกภ ๔๑๙ กายภาพบําบัดทางเด็ก ๒
กภกภ ๔๒๐ การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ
กภกภ ๔๒๑ กายภาพบําบัดทางกีฬา
กภกภ ๔๒๒ กายภาพบําบัดในชุมชน
กภกภ ๔๘๑ การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก ๕
กภกภ ๔๘๒ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๖
กภกภ ๔๙๔ บทนําเกี3ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจยั
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.คุณธรรม จริ ย ธรรม
๑.๑ มีความรู้ ความเข้ าใจหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพื Pนฐาน
ต่างๆ ที5เกี5ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานทาง
กายภาพบําบัด
๑.๒ แสดงออกซึง5 พฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
เช่น มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ซื5อสัตย์ สจุ ริ ต
เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิfศรี ของความเป็ น
มนุษย์ และสามารถจัดการกับปั ญหาคุณธรรม
จริ ยธรรม โดยใช้ ดลุ ยพินิจที5เหมาะสม
๑.๓ ตระหนักและยึดมัน5 จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
สามารถจัดการปั ญหาจริ ยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด
๑.๔ ส่งเสริมให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับรู้ และเข้ าใจสิทธิของ
ตนเองในการรับบริ การกายภาพบําบัด

มคอ. ๒

๒.ความรู้
๒.๑ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ ที5เป็ นพื Pนฐานของ
ชีวติ
๒.๒ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ พื Pนฐาน
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๒.๓ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ ทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
๒.๔ อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย
การจัดการและการบริ หารงานเบื Pองต้ นของระบบ
การบริ การกายภาพบําบัด
๒.๕ มีความรู้ ด้านการวิจยั และการติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
๒.๖ สามารถเชื5อมโยงศาสตร์ ทกุ ด้ าน และประยุกต์ใช้
ในการประกอบวิชาชีพ

๖๖

๓.ทัก ษะทางปั ญญา
๓.๑ สามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้
ความสามารถเพิ5มขึ Pนอย่างต่อเนื5อง
๓.๒ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื5นที5เกี5ยวข้ อง
เพื5อให้ เกิดผลลัพธ์ที5ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพใน
การดูแลสุขภาพ
๓.๓ สามารถใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
วิจยั หรือสร้ างนวัตกรรม ที5เกี5ยวข้ องกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ สาขา
กายภาพบําบัด กับความรู้ศาสตร์ อื5นๆที5เกี5ยวข้ อง
เพื5อแก้ ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ อง
กับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที5
เปลี5ยนแปลงไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุคคลและความ
รั บผิด ชอบ
๔.๑ มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์ อย่าง
สร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บงั คับบัญชา
๔.๒ สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิก
ในบริบทหรื อสถานการณ์ที5แตกต่างกัน
๔.๓ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

มคอ. ๒

๕.ทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิง ตัว เลข การสื!อ สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถศึกษา ทําความเข้ าใจประเด็นปั ญหา
เลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรื อ
คณิตศาสตร์ ที5เกี5ยวข้ องอย่างเหมาะสม ใน
การศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางแก้ ไข
ปัญหา
๕.๒ สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
๕.๓ สามารถสือ5 สารได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
สามารถเลือกใช้ รูปแบบการนําเสนอที5เหมาะสม
๕.๔ สามารถใช้ ภาษาอังกฤษขั Pนพื Pนฐาน เพื5อการ
ปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ

๖๗

๖.ทัก ษะการปฏิบ ตั ิท างวิช าชีพ
๖.๑ สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินจิ ฉัย
ทางกายภาพบําบัด ป้องกัน บําบัดรักษา
ฟื นP ฟู และส่งเสริ มสุขภาพแก่ผ้ ใู ช้ บริ การตาม
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
๖.๒ สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดย
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจศาสตร์
กายภาพบําบัดและศาสตร์ ที5เกี5ยวข้ อง
การใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical
reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์
(evidence-based) ในการปฏิบตั ิงาน
๖.๓ สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
ร่ วมกับสหวิชาชีพที5เกี5ยวข้ องได้ อย่างเป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ตารางแสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างผลการเรี ยนรู้ ข องหลัก สูตรฯกับ Core value ของมหาวิท ยาลัย มหิดล (MAHIDOL)
ผลการเรีย นรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

Core value ของมหาวิท ยาลัย มหิดล

๑. ด้ านคุณธรรม จริย ธรรม
๑.๑ มีความรู้ ความเข้ าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพื Pนฐานต่างๆ
ที5เกี5ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบําบัด
๑.๒ แสดงออกซึง5 พฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื5อสัตย์ สจุ ริ ต เสียสละ
เคารพในคุณค่าศักดิfศรี ของความเป็ นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปั ญหาคุณธรรม จริ ยธรรม โดยใช้
ดุลยพินิจ ที5เหมาะสม
๑.๓ ตระหนักและยึดมัน5 จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการปั ญหาจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
๑.๔ ส่งเสริมให้ ผ้ ใู ช้ บริการได้ รับรู้ และเข้ าใจสิทธิของตนเองในการรับบริ การกายภาพบําบัด
๒. ด้ านความรู้
๒.๑ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ ที5เป็ นพื Pนฐานของชีวิต
๒.๒ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ พื Pนฐานวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๒.๓ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ ทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
๒.๔ อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริ หารงานเบื Pองต้ นของระบบ
การบริการกายภาพบําบัด
๒.๕ มีความรู้ ด้านการวิจยั และการติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
๒.๖ สามารถเชื5อมโยงศาสตร์ ทกุ ด้ าน และประยุกต์ใช้ ในการประกอบวิชาชีพ

๖๘
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มคอ. ๒

ผลการเรีย นรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

Core value ของมหาวิท ยาลัย มหิดล

๓. ด้ านทัก ษะทางปั ญญา

M

๓.๑ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ5มขึ Pนอย่างต่อเนื5อง
๓.๒ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื5นที5เกี5ยวข้ อง เพื5อให้ เกิด
ผลลัพธ์ ที5ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพในการดูแลสุขภาพ
๓.๓ สามารถใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการวิจยั หรื อสร้ างนวัตกรรม ที5เกี5ยวข้ องกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ สาขากายภาพบําบัด กับความรู้ ศาสตร์ อื5นๆที5เกี5ยวข้ อง
เพื5อแก้ ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที5เปลี5ยนแปลงไป
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๔. ด้ านทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความรั บ ผิด ชอบ
๔.๑ มีจิตบริ การ สามารถปรับตัวและมีปฏิสมั พันธ์ อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริ การ ผู้ร่วมงาน และผู้บงั คับบัญชา



๔.๒ สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิกในบริ บทหรือสถานการณ์ ที5แตกต่างกัน
๔.๓ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๕. ด้ านทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตัวเลข การสื!อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถศึกษา ทําความเข้ าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ที5เกี5ยวข้ องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหา
๕.๒ สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ข้ อมูลสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
๕.๓ สามารถสือ5 สารได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและสามารถเลือกใช้ รูปแบบการนําเสนอที5เหมาะสม
๕.๔ สามารถใช้ ภาษาอังกฤษขั Pนพื Pนฐาน เพื5อการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
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มคอ. ๒

ผลการเรีย นรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

Core value ของมหาวิท ยาลัย มหิดล

๖. ด้ านทัก ษะการปฏิบ ัต ทิ างวิช าชีพ / หรื อ อื!น ๆ
๖.๑ สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ป้องกัน
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บําบัดรักษา ฟื นP ฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผ้ ใู ช้ บริ การตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
๖.๒ สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจ
ศาสตร์ กายภาพบําบัดและศาสตร์ ที5เกี5ยวข้ อง การใช้ เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบตั ิงาน
๖.๓ สามารถปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดร่ วมกับสหวิชาชีพที5เกี5ยวข้ องได้ อย่างเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
Mastery / Altruism / Harmony/ Integrity / Determination / Originality/ Leadership

๗๐
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ภาคผนวก ก
คําอธิบ ายรายวิช า

๗๑

มคอ. ๒
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มคอ. ๒

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่ม วิช ามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึก ษาทั!ว ไปเพื!อ การพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2 (1-2-3)
เงื!อ นไข :
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ ของวิชาศึกษาทัว5 ไปกับวิชาชีพ /วิชาเฉพาะ ความ
เชื5อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณ สมบัติของจิ ตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมี
วิ จารณญาณ คุ ณ สมบัติ ของบัณ ฑิ ต ที5 พึ ง ประสงค์ การวิ เคราะห์ เหตุ ปั จจั ย และผลกระทบของเหตุก ารณ์ /
สถานการณ์/ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อปรับปรุ งพัฒนาเหตุการณ์ /สถานการณ์
เพือ5 คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อนื5 และสังคม การประยุกต์ความรู้ เพื5อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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 สังคมศึก ษาเพื!อ การพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
เงื!อ นไข :
หลักการและทฤษฎีพืนP ฐานที5เกี5ยวข้ องกับสถานการณ์ /เหตุการณ์ /ปั ญหาที5สําคัญของสังคม
ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ สํ าคัญ ในประวัติ ศาสตร์ ระบบการ เมื องการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิ จ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์ เหตุ ปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /สถานการณ์ /
ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อแนวทางปรับปรุ งพัฒนาเหตุการณ์ /สถานการณ์ /เพื5อ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื5น และสังคม การประยุกต์ความรู้ เพื5อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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.
๗๒
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มคอ. ๒

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิท ยาการเพื!อ การพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)
เงื!อ นไข :
มนุษยภาพในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เหตุการณ์ /สถานการณ์ /ปั ญหาเกี5ยวกับวิวฒ
ั นาการ
ที5สําคัญทางด้ านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัย
และผลกระทบของเหตุก ารณ์ /สถานการณ์ /ปั ญ หา และการสังเคราะห์ แนวทางแก้ ไข ป้ อ งกันปั ญ หา หรื อ
แนวทางปรับ ปรุ ง พัฒ นาเหตุการณ์ /สถานการณ์ /เพื5 อคุ ณ ประโยชน์ ต่ อตนเอง ผู้ อื5น และสังคม การประยุกต์
ความรู้เพือ5 เสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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
SHSS 140
เงื!อ นไข :

จิตวิท ยาทั!ว ไป
๒ (๒-๐-๔)
General of Psychology
2 (2-0-4)
แนวคิ ดและทฤษฎี ทางจิ ต วิ ทยา การรั บ รู้ แรงจูงใจ การเรี ย นรู้ บุ คลิ ก ภาพ อารมณ์ ทัศ นคติ
สุขภาพจิต การปรับตัว การวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Concepts and theories of psychology perception motivation learning personality
emotion attitude mental adjustment psychological inventory psychological application in daily life.

๗๓
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มคอ. ๒

กลุ่ม วิช าภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภ าษาไทยเพื!อ การสื!อ สาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
เงื!อ นไข :
ศิลปะการใช้ ภาษาไทย ทักษะการใช้ ภาษาไทยในด้ านการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียนและ
การคิด เพื5อการสือ5 สารได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking
skills for accurate and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
เงื!อ นไข :

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
English Level 1
3 (2-2-5)
ไวยากรณ์ และศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษในบริ บ ทที5 เกี5 ย วข้ องกับ การใช้ ภาษาในชี วิ ต ประจํ า วัน
ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทังสี
P 5ทกั ษะ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน และการ
สื5อสารในชันเรี
P ยน
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
LAEN 104
เงื!อ นไข :

ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
English Level 2
3 (2-2-5)
คํ าศัพท์ สํ านวน ไวยากรณ์ และการใช้ ภาษาอังกฤษในบริ บททางสังคมปั จจุ บัน ทักษะการ
สนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้ า และกลยุทธ์ในการอ่าน
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies.

๗๔
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มคอ. ๒

ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
เงื!อ นไข :

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
English Level 3
3 (2-2-5)
การอ่านข้ อความและการเขีย นทังระดั
P บประโยค และระดับย่อหน้ าที5เกี5ยวกับสัดส่วน ความถี5
และความน่าจะเป็ น รู ปร่ าง การวัด การเปรี ยบเทียบและการเปรี ยบต่าง คําจํากัดความและการ จําแนก การ
เขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้ คําเชื5อม การฟั งเพื5อจับใจความสําคัญ การฟั งเพื5อรายละเอียดจําเฉพาะ และการ
ทําการอนุมาน
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
LAEN 106
เงื!อ นไข :

ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
English Level 4
3 (2-2-5)
บูรณาการในทักษะทังP สี5 การฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน การฟั งเพื5อจับใจความสําคัญ
และในรายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้ อที5กําหนด การอ่านบทอ่านในเรื5 องที5หลากหลายและทําการสรุ ปและ
เขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้ าซึง5 เกี5ยวกับประเด็นที5สมั พันธ์ กบั บทอ่าน
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
LAEN 266
เงื!อ นไข :

ภาษาอังกฤษเพื!อ วิท ยาศาสตร์ สุข ภาพ
๓ (๓-๐-๖)
English for Health Science
3 (3-0-6)
การศึกษาคํารู ปประโยคและสํานวนที5ใช้ ในวิชาชีพเกี5ยวกับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพโดยการฝึ กฝน
เชิงสื5อสารในทักษะการพูดฟั ง อ่านและเขียน
Study of English terms, sentence structures and expressions used in health sciencerelated professionals; communicative practice in speaking, listening, reading and writing skills

๗๕
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มคอ. ๒

กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์
วทชว ๑๑๔
SCBI 114
เงื!อ นไข :

ชีว วิท ยาขันL พืนL ฐาน
๒ (๒-๐-๔)
Basic Biology
2 (2-0-4)
แนวคิดทางชีววิทยา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เคมีของสิ5งมีชีวิต ชีววิทยาระดับเซลล์ การสื5อสารของ
เซลล์ พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยี ทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ หลักวิวัฒนาการ พันธุ ศาสตร์ ประชากรวิวัฒนาการ
มนุษย์ ระบบนิเวศ ปั ญหาสิ5งแวดล้ อมและนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์
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
SCCH 112
เงื!อ นไข :

เคมีท! วั ไป
๓ (๓-๐-๖)
General Chemistry
3 (3-0-6)
โครงสร้ างอะตอม พันธะเคมี แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์
เคมี จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุปัจจุบนั
Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids,
chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium,
electrochemistry, the periodic table.
วทคม ๑๒๑
SCCH 121
เงื!อ นไข :

เคมีอ ิน ทรีย์ พ นื L ฐาน
๓ (๓-๐-๖)
Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
วทคม ๑๑๒
โครงสร้ างโมเลกุลและการจํา แนกสารอินทรี ย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรี ย์ การเรี ยกชื5อสารอินทรี ย์
สเตอริ โอเคมี การสั ง เคราะห์ แ ละปฏิ กิ ริ ย าของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคี น แอลไคน์ อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์ บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์ บอกซิลิก อนุพนั ธ์กรดคาร์ บอกซิ
ลิก อะมีน คาร์ โบไฮเดรท 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.

๗๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

วทคณ ๑๘๒
SCMA 182
เงื!อ นไข:

สถิต ิศาสตร์ ส ําหรั บ วิท ยาศาสตร์ สุข ภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Statistics for Health Science
2 (2-0-4)
แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็ นและการแจกแจงความน่าจะเป็ นในเหตุการณ์ ต่าง ๆ
การแปลความค่าสถิติ สถิติพรรณนา การซักตัวอย่างเพื5อให้ ได้ ตวั แทนที5ดีของประชากร และการนําไปใช้ ในการ
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
SCPY 159
เงื!อ นไข:

ฟิ สิก ส์ เ บือL งต้ น สําหรั บ วิท ยาศาสตร์ สุข ภาพ
๓ (๓-๐-๖)
Elementary Physics for Health Science
3 (3-0-6)
กลศาสตร์ ของการเคลื5อนที5 และการสมดุล งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์
ของของไหล และระบบไหลเวียนของโลหิต อุณหภูมิ ความร้ อน กฎของก๊ าซ และระบบหายใจ คลื5นและคุณสมบัติ
ของคลื5 น หูแ ละการได้ ยิน แสงและการมองเห็ น ไฟฟ้ า แม่เหล็ ก ไฟฟ้า ในร่ า งกาย และอิ เล็ กทรอนิ กส์ อะตอม
นิวเคลียส และเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
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.

๗๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่ม วิช าพืนL ฐานวิช าชีพ
วทชค ๒๐๖
SCBC 206
เงื!อ นไข :

ชีว เคมีท! วั ไป
๓ (๓-๐-๖)
General Biochemistry
3 (3-0-6)
สอบผ่ านรายวิช า วทคม ๑๒๑
ความรู้ ทั5 ว ไปเกี5 ย วกั บ โครงสร้ างและหน้ าที5 ท างชี ว ภาพการของชี ว โมเลกุ ล 4 ชนิ ด คื อ
คาร์ โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และกรดนิคลี อิค กระบวนการเมตาบอลิ สมของชีว โมกุล เหล่านีแP ละการควบคุม
กระบวนการถ่ายทอดพันธุกรรม ดีเอ็นเอเทคโนโลยี รวมทังบทบาทของชี
P
วโมกุลเกี5ยวกับการทํางานในระบบต่างๆ
ของร่ างกาย และการนําไปประยุกต์ใช้ ทางการแพทย์
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
SCCH 119
เงื!อ นไข :

ปฏิบ ตั กิ ารเคมี
๑ (๐-๓-๑)
Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วทคม ๑๒๑ (หรื อ เรี ยนพร้ อ มกัน )
ทดลองเคมีทั5วไปและเคมีอินทรี ย์เบื Pองต้ น ได้ แก่ ความคลาดเคลื5อนและเลขนัยสําคัญ การ
เตรี ยมสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การใช้ แบบจําลองศึกษาสเตอริ โอเคมีของสารอินทรีย์ สมดุลเคมี กฎ
อัตราของปฏิกิริยา ปฏิกิริยารี ดอกซ์ การจําแนกสารอินทรี ย์ตามการละลาย ปฏิกิริยาของ ไฮโดรคาร์ บอน อัลกอ
ฮอล์ ฟี นอล อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์ บอกซิลิก อนุพนั ธ์ ของกรดคาร์ บอกซิลิกและเอมีน
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.

๗๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

วทคณ ๑๑๑
SCMA 111
เงื!อ นไข :

แคลคูลัส
๒ (๒-๐-๔)
Calculus
2 (2-0-4)
ลิมติ ภาวะต่อเนือ5 ง นิยามและสมบัตขิ องอนพันธ์ อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิต ฟั งก์ชนั ลอการิทมึ
ฟั งก์ชนั เลขชี Pกําลัง ฟั งก์ชันตรี โกณมิติ ฟั งก์ชันตรี โกณมิติผกผัน ฟั งก์ชันไฮเพอร์ โบลิกและฟั งก์ ชนั ไฮเพอร์ โบลิกผก
ผัน การหาอนุพนั ธ์โดยปริ ยาย อนุพนั ธ์ อนั ดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์ การประยุกต์การหาอนุพนั ธ์ รู ปแบบยังไม่
กําหนดและหลักเกณฑ์ โลปี ตาล ฟั งก์ ชันของหลายตัวแปรและอนุพนั ธ์ ย่อ ย ผลต่างเชิ งอนุพนั ธ์ รวมและอนุพนั ธ์
รวมปฏิยานุพนั ธ์และการหาปริ พนั ธ์ เทคนิคการหาปริพนั ธ์ ปริพนั ธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริ พนั ธ์
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
PTPT 104
เงื!อ นไข :

กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๑
๑ (๑-๐-๒)
Anatomy and Biomechanics 1
1 (1-0-2)
บทนํ า สู่ก ายวิ ภาคศาสตร์ และชี วกลศาสตร์ คํ าศัพ ท์ การศึก ษาเซลล์ เนื อP เยื5 อ บุ ผิ ว ผิ ว หนัง
เนื Pอเยื5อเกี5ยวพัน ต่อมและเต้ านม เนื Pอเยื5อกระดูก กระดูกอ่อน การศึกษากระดูกและข้ อต่อ เนื Pอเยื5อกล้ ามเนื Pอและ
การศึกษากล้ ามเนื Pอ เนื Pอเยื5อประสาท ความมัน5 คงและการเคลื5อนที5 กลศาสตร์ และการเคลื5อนไหวของมนุษย์ การ
ประยุกต์ใช้ ชีวกลศาสตร์ ทางกายภาพบําบัด
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.

๗๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

กภกภ ๒๐๕
PTPT 205
เงื!อ นไข :

กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๒
๓ (๒-๓-๕)
Anatomy and Biomechanics 2
3 (2-3-5)
มหกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ ส่วนผิว และชี วกลศาสตร์ ของร่ างกายมนุษย์ โครงสร้ าง
ต่างๆ ของส่วนกระดูกสันหลังและไขสันหลัง ผนังลําตัวด้ า นหลัง ส่วนหน้ าอก แขนและร่ างแหเส้ นประสาทระดับ
แขน การประยุกต์ความรู้ กายวิภาคศาสตร์ และหลักการทางชีวกลศาสตร์ ในส่วนของกระดูก ข้ อต่อ เนื Pอเยื5อและ
รยางค์แขนทังในสภาวะปกติ
P
และผิดปกติ
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
PTPT 206
เงื!อ นไข :

กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๓
๓ (๒-๓-๕)
Anatomy and Biomechanics 3
3 (2-3-5)
มหกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ ส่วนผิว และชี วกลศาสตร์ ของร่ างกายมนุษย์ โครงสร้ า ง
ต่างๆ ของศีรษะ ใบหน้ าและคอ ขาและร่ างแหเส้ นประสาทระดับเอว การประยุก ต์ความรู้ ก ายวิภาคศาสตร์ และ
หลักการทางชีวกลศาสตร์ ในส่วนกระดูกสันหลังระดับคอ อก และรยางค์ขาทังในสภาวะปกติ
P
และผิดปกติ
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
PTPT 207
เงื!อ นไข :

กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๔
๒ (๑-๓-๓)
Anatomy and Biomechanics 4
2 (1-3-3)
มหกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ ส่วนผิวและชีวกลศาสตร์ ของร่ างกายมนุษย์ โครงสร้ าง
ต่างๆ ภายในผนังช่องอก ผนังช่องท้ อง เชิงกรานและอวัยวะในอุ้งเชิงกราน การประยุกต์ ความรู้ กายวิภาคศาสตร์
และหลักการทางชีวกลศาสตร์ ในส่วนของเชิงกรานและสะโพกทังในสภาวะปกติ
P
และผิดปกติ
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.
๘๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

กภกภ ๒๑๐
PTPT 210
เงื!อ นไข :

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
๒ (๑-๒-๓)
Neuroanatomy
2 (1-2-3)
มหกายวิภ าคและจุ ลกายวิภาคในประสาทกายวิภ าคศาสตร์ การจัดและการพัฒ นาการของ
ระบบประสาท ทางเดินประสาท ระบบรับรู้ ความรู้ สึก ระบบประสาทอัตโนวัติ ระบบประสาทสั5งการ สมองใหญ่
และหน้ าที5ขนสู
ั P ง ระบบการไหลเวียนของเลือด นํ Pาหล่อเลี Pยงสมองและไขสันหลัง อาการและอาการแสดงจากความ
ผิดปกติของระบบประสาท การบูรณาการเพื5อประยุกต์เข้ ากับความรู้พื Pนฐานประสาทกายวิภาคศาสตร์ ในพื 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
PTPT 211
เงื!อ นไข :

สรี รวิทยา
๓ (๒-๒-๕)
Physiology
3 (2-2-5)
สรี รวิทยาของเซลล์ ระบบกล้ ามเนื Pอ ระบบประสาท ระบบหัวใจ-หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ขับถ่ายปั สสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ ท่อและระบบสืบพันธุ์ การประยุกต์ความรู้ ทางกายวิภาคศาสตร์
และสรี รวิทยา
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
PTPT 212
เงื!อ นไข :

สรี รวิทยาการออกกําลังกาย
๒ (๑-๒-๓)
Physiology of Exercise
2 (1-2-3)
บทนําสู่สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย การรักษาสมดุลร่ างกาย การตอบสนองและปรับตัวของ
ระบบประสาทและกล้ า มเนือP ระบบหัว ใจ-หลอดเลือ ด ระบบหายใจและระบบต่ อมไร้ ท่อต่อการออกกําลังกาย
สมดุล กรด-ด่างขณะออกกําลังกาย การควมคุมอุณ ภูมิกาย สรี ร วิทยาของการฝึ กและหยุดออกกําลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกแบบและการประยุกต์รูปแบบการออกกําลังกาย
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
๘๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

กภกภ ๓๐๗
PTPT 307
เงื!อ นไข :

พยาธิวิทยา
๑ (๑-๐-๒)
Pathology
1 (1-0-2)
หลักการขันพื
P Pนฐานทางพยาธิวิทยาที5เกี5ยวข้ องกับการเปลี5ยนแปลงของเซลล์เนือP เยื5อหรื ออวัยวะ
เนื Pองอก กระบวนการการอักเสบ การตอบสนองของร่ างกายเมื5อได้ รับภยันตรายชนิดต่างๆ เช่น จากอุบตั ิเหตุ เชื Pอ
โรค ภูมแิ พ้ และสิ5งแวดล้ อม
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
PTPT 308
เงื!อ นไข :

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ ุมกัน
๑ (๑-๐-๒)
Microbiology and Immunology
1 (1-0-2)
จุลชีพชนิดต่างๆ วิธีการก่อโรค วิธีการติดต่อ พาหะแหล่งแพร่ เชื Pอและการป้องกันการแพร่ กระจาย
ของโรค พื Pนฐานทางวิทยาภูมคิ ้ ุมกัน การสร้ างภูมิค้ ุมกันและภาวะภูมคิ ้ ุมกันบกพร่ อง
Various species of organisms, incubation, process of infection, carrier, sources of
diseases and prevention of dissemination. Basic immunology, immunity and Immunodeficiency.

กภกภ ๓๐๙
PTPT 309
เงื!อ นไข :

เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
๑ (๑-๐-๒)
Pharmacology for Health Science
1 (1-0-2)
หลักทั5วไปทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิf ผลการรักษา ผลข้ างเคียง ข้ อบ่งชีแP ละข้ อห้ ามใช้
ทางยาต่อระบบต่างๆ ผลของยาทาภายนอกและยาจากสมุนไพรที5เกี5ยวข้ องกับกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
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.

๘๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

กภกภ ๓๑๓
PTPT 313
เงื!อ นไข :

การควบคุมและการเรี ยนรู้ การเคลือนไหว
๒ (๑-๒-๓)
Motor Control and Learning
2 (1-2-3)
ทฤษฎีและแนวคิดของพัฒนาการ การควบคุมและการเรี ยนรู้ การเคลื5อนไหวตลอดช่วงอายุต่างๆ
การควบคุม การทรงท่ า สมดุลของการทรงท่าและผลร่ วมของระบบความรู้ สึก การรับรู้ ระบบอื5นๆของร่ างกาย
รวมทังงานและสิ
P
5งแวดล้ อมต่อการควบคุม การเคลื5อ นไหว หลักการของการเรี ยนรู้ และกระบวนการสารสนเทศ
จากภายในและภายนอก การจั ด ตารางฝึ กปฏิ บั ติ การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทางการควบคุ ม และการเรี ย นรู้
การเคลื5อนไหวในคนปกติและผู้ที5มีปัญหาทางการเคลื5อนไหว
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
PTPT 411
เงื!อ นไข :

จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์ สําหรั บวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
๑ (๑-๐-๒)
Clinical Psychology and Psychiatry for Health Science
1 (1-0-2)
พฤติ กรรมของมนุษย์ ในภาวะปกติ ผิ ดปกติ ภาวะทางอารมณ์ การรั บรู้ การเรี ยนรู้ การคิ ด ภาษา
การแก้ ปัญหา การปรับตัวเข้ ากับสิ5ง แวดล้ อม สภาพจิตใจในคนพิการและผู้สูงอายุ วิธีประเมินและวิธีการรักษา
เบื Pองต้ นทางจิตเวชในภาวะจิตผิดปกติ การติดยาเสพติด การเจ็บป่ วยเรื อP รัง
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

๘๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

กลุ่มวิชาชีพ
กภกภ ๑๐๓
PTPT 103
เงื!อ นไข :

การดูแลสุขภาพพืนd ฐาน
๑ (๐-๒-๑)
Basic Health Care
1 (0-2-1)
หลักการพยาบาลสุขภาวะทางกายของผู้ป่วย การสังเกตอาการเปลี5ยนแปลงที5สําคัญของการมี
ชีวิต การตรวจหาสัญญาณชีพ การช่วยเหลือบุคคลในภาวะฉุกเฉินที5พบบ่อย การช่วยฟื นP คืนชี พ 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
PTPT 190
เงื!อ นไข :

จิตตปั ญญาศึกษาสําหรั บกายภาพบําบัด ๑
๑ (๐-๓-๑)
Contemplative Education for Physical Therapy 1
1 (0-3-1)
ประวัติวิชาชีพกายภาพบําบัด นิยามและบทบาทของกายภาพบําบัดในระบบสุขภาพ การศึกษา
และการวิจยั ทางกายภาพบําบัด หน่วยงานและการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด กายภาพบําบัดเฉพาะสาขา
ทีม สุข ภาพ กฎหมาย จริ ยธรรม องค์ ก รวิ ช าชี พ รู้ จั กบุ ค ลิ ก ภาพและศักยภาพของตนเอง ประเภทของความรู้
การประเมิน และเลือกแหล่งความรู้ ในสังคมข้ อมูลข่าวสาร การฟั งอย่างลึกซึ Pง สุนทรี ยสนทนา พลังกลุ่ม 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

๘๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

กภกภ ๒๐๘
PTPT 208
เงื!อ นไข :

การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
๓ (๑-๔-๔)
Physical Therapy Assessment-Evaluation and Diagnosis
3 (1-4-4)
การจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้ วยบัญชีสากล ความพิการและสุขภาพ การตรวจคัดกรอง
ภาวะเสี5ยง หลักการตรวจประเมินและการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การตัดสินใจทางคลินิก การวัดผลลัพธ์ การ
ทดสอบกําลังกล้ ามเนื Pอ พิสยั การเคลื5อนไหว การควบคุมการทรงท่าและการทรงตัว การตรวจทางระบบประสาท
การทดสอบสมรรถภาพกายและการออกแบบการออกกําลัง กาย การประเมิ นการเดิ นและการบันทึกรายงาน
ทักษะการตรวจประเมิน วินิจฉัย และบันทึกรายงานผู้ป่วยทางกายภาพบําบัด
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
PTPT 209
เงื!อ นไข :

เทคนิคการเคลือนย้ าย การเคลือนที และการนวด
๓ (๑-๔-๔)
Transfer Techniques Ambulation and Massage
3 (1-4-4)
การประเมินความสามารถ การสอน การฝึ กการทํากิจวัตรประจําวันและการเคลื5อนย้ ายตนเอง
ของผู้ป่วย ประโยชน์ การใช้ งาน การเลือกใช้ แ ละการฝึ กใช้ เครื5 องช่ วยต่ างๆ การพันผ้ ายืด ประวัติ ความหมาย
หลักการ วิ ธีการ ข้ อบ่ งชี P ข้ อ ห้ า มใช้ ข้ อควรระวังและผลการรักษาด้ ว ยการนวดแบบตะวันตกและตะวันออก
ผลการรักษาด้ วยการนวดส่วนต่างๆ ของร่างกาย การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคการนวดแบบต่างๆ ในภาวะทีแ5 ตกต่างกัน
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.

๘๕

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

กภกภ ๒๑๓
PTPT 213
เงื!อ นไข :

การวินิจฉัยและการรักษาด้ วยไฟฟ้ า
๓ (๒-๒-๕)
Electrodiagnosis and Electrotherapy
3 (2-2-5)
วิธีการตรวจประเมินและวินิจฉัยทางไฟฟ้าของสภาพกล้ ามเนื Pอและเส้ นประสาท การรักษาด้ วย
กระแสความถี5ตํ5าและความถี5ปานกลางเพื5 อกระตุ้นกล้ ามเนื Pอและเส้ นประสาททังP ในสภาวะปกติ และผิดปกติ การ
เลือกใช้ การตรวจสอบและการแก้ ไขปั ญหาเบื Pองต้ นของเครื5 องมือ
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
PTPT 214
เงื!อ นไข :

การรักษาด้ วยไฟฟ้ าและความร้ อน
๓ (๒-๒-๕)
Eletrotherapy and Themotherapy
3 (2-2-5)
การรักษาด้ วยคลื3นสันG คลื3นไมโครเวฟ คลื3นอัลตร้ าซาวด์ แสงเลเซอร์ รังสีอินฟราเร็ด รังสีอลั ตร้ า
ไวโอเล็ตและเครื3 องมือไฟฟ้าทางกายภาพบําบัดอื3นๆ การรักษาด้ วยความร้ อนและความเย็น การเลือกเทคนิคการ
รักษาที3เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การเลือกใช้ การตรวจสอบและการแก้ ไขปั ญหาเบื Gองต้ นของเครื3 องมือ
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
PTPT 215
เงื!อ นไข :

การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๑
๒ (๑-๒-๓)
Therapeutic Exercise 1
2 (1-2-3)
ประวัติการออกกําลังเพือ3 การรักษา ท่าเริ3 มต้ นก่อนออกกําลัง การเคลื3อนไหวข้ อต่อโดยผู้อื3น การ
ยืดกล้ ามเนื Gอ การฝึ กเพื3อเพิ3มความแข็งแรงและทนทานของกล้ ามเนื Gอ การออกกําลังแบบแอโรบิค การออกกําลัง
ด้ วยการแขวนพยุง 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.

๘๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

กภกภ ๒๑๖
PTPT 216
เงื!อ นไข :

การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๒
๒ (๑-๒-๓)
Therapeutic Exercise 2
2 (1-2-3)
เครื3 องมือประยุกต์ อย่างง่ายสําหรับการออกกําลังกาย เทคนิคการส่งเสริ มการเคลื3อนไหวข้ อต่อ
โดยการกระตุ้ นประสาทกล้ ามเนือG ผ่านโพรพริ โอเซฟเตอร์ การออกกํ าลังกายสํ าหรับภาวะกล้ ามเนือG ทํางานไม่
ประสานสัมพันธ์กนั พยาธิสรี รวิทยาและการออกกําลังกายเพื3อป้องกันและรักษาผู้ป่วยในโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงและโรคอ้ วน การออกกําลังกายในภาวะการอุดกันของระบบการไหลเวี
G
ยนเลือดส่วนปลายและระบบ
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
PTPT 281
เงื!อ นไข :

การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ๑
๑ (๐-๔-๑)
Clinical Practicum 1
1 (0-4-1)
การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานพยาบาล การสังเกตการณ์ การซักประวัติ การศึกษาเวชระเบียน การ
ตรวจร่างกายพื Pนฐานทางกายภาพบําบัดและการวิเคราะห์ปัญหาอย่างง่ายของผู้ป่วยตามแนวคิดการจําแนกภาวะ
สุขภาพของบุคคลด้ วยบัญชีสากลเพือ5 การจําแนกการทํางาน 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 ๒๙๐
PTPT 290
เงื!อ นไข :

จิตตปั ญญาศึกษาสําหรั บกายภาพบําบัด ๒
๑ (๐-๓-๑)
Contemplative Education for Physical Therapy 2
1 (0-3-1)
การรู้ จั ก และเข้ า ใจคนอื5 น การฟั ง อย่ า งลึก ซึงP การเปิ ด ใจ การไม่ ตัด สิ น ผู้ อื5 น ล่ ว งหน้ า ความ
ไว้ วางใจคนอื5น การก้ าวพ้ นจากการคิดเอาตัวเองเป็ นศูนย์กลาง การมีหวั ใจเพื5อเพื5อนมนุษย์ หลักการและทักษะ
ของการจับประเด็นในการสนทนาและการอ่าน การเขียนแผนที5ค วามคิด พลังกลุ่ม การทํางานกลุ่ม อํานาจและ
การใช้ อํานาจ ความตายและการเผชิญความตายอย่างสงบ กิจกรรมจิตอาสา สุนทรี ยสนทนาและการสะท้ อนคิด
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.
๘๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

กภกภ ๓๑๐
PTPT 310
เงื!อ นไข :

อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก
๑ (๐-๒-๑)
Prosthesis Orthosis and Assistive Technology
1 (0-2-1)
หลักการ การเลือกใช้ วิธีการใช้ และประโยชน์ของอวัยวะเทียม กายอุปกรณ์และเทคโนโลยีการ
ช่วยเหลือสําหรับผู้ป่วยทีม3 ีปัญหาระบบประสาท ระบบกระดูกกล้ ามเนื 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
PTPT 311
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๑
๓ (๒-๒-๕)
Physical Therapy in Neurological System 1
3 (2-2-5)
สมุฏฐานวิทยา พยาธิ สภาพ อาการ อาการแสดง การดําเนินโรค การวินิจฉัย ภาวะแทรกซ้ อน
การป้องกัน การพยากรณ์ โรค การรักษาทางยาและการผ่าตัดสําหรับผู้ป่วยที5มีความผิดปกติทางระบบประสาท
กรอบแนวคิดกายภาพบําบัดทางระบบประสาท การปรับสมดุลและการทรงท่า การตรวจวิเคราะห์การเคลื5อนไหว
การตรวจประเมินทางระบบประสาท เทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัดและการใช้ อปุ กรณ์ ในภาวะอัมพาตครึ5ง
ซีก การจัดการเชิงกลศาสตร์ และความเชื5อมโยงของร่ างกาย ปั จจัยที5มีผลต่อการฟื นP ตัวของการทํางาน การจัดการ
ผู้ป่วยอัมพาตครึ5งซีกในชุมชนและการปรับเปลี5ยนสิ5งแวดล้ อม การจัดการทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยบาดเจ็ บ
ทีศ5 ีรษะ
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
PTPT 312
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๒
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Neurological System 2
2 (1-2-3)
สมุฏ ฐานวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดํา เนินโรค การวินิจฉัย อาการแทรก
ซ้ อน การป้องกัน การพยากรณ์ โรค การรักษาทางแพทย์ การตรวจประเมิ น และการรักษาทางกายภาพบํา บัด
ในผู้ป่วยที5มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายอื5นๆ เช่น ผู้ป่วยอะเทคเซีย โรคพาร์ กินโซนิ
ซึ ม ภาวะบาดเจ็ บ ไขสัน หลัง ภาวะบาดเจ็ บ ของเส้ น ประสาทสมอง โรคหน่ ว ยประสาทยนต์ ภาวะบาดเจ็ บ
เส้ นประสาทส่วนปลาย และโรคปลอกหุ้มเซลล์ประสาทเสื5อม เป็ นต้ น
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
PTPT 314
เงื!อ นไข :

การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๓
๒ (๑-๒-๓)
Therapeutic Exercise 3
2 (1-2-3)
การออกกําลังกายในนํ Pาเพื5อการรักษา การออกกําลังกายสําหรับผู้ป่วยที5มีปัญหากระดูกสันหลัง
ผิดรู ป ปวดหลัง และปัญหาข้ อไหล่ การออกกําลังกายเป็ นกลุ่ม
Hydrotherapy. Exercise for individuals with spinal misalignment, back pain and
shoulder condition. Group exercise.

กภกภ ๓๑๕
PTPT 315
เงื!อ นไข :

การขยับ ดัด ดึง ข้ อต่ อ และการรักษาด้ วยมือ
๓ (๑-๔-๔)
Joint Mobilization and Manual Techniques
3 (1-4-4)
ประวัติ ความหมาย หลักการ ผลทางสรี รวิทยาและกลศาสตร์ ข้ อบ่งชี P ข้ อห้ ามใช้ ข้ อควรระวัง
และผลการรักษาของการขยับเคลื5อนข้ อ การดัดดึง การดึงด้ วยเครื5 อง และการรักษาด้ วยมืออื5นๆ เทคนิคการตรวจ
ประเมินและรักษาสําหรับข้ อต่อกระดูกสันหลังและแขนขา การเลือกและการนําเทคนิคไปประยุกต์ใช้ ในปั ญหาของ
กระดูกสันหลังและแขนขา
History, meaning, principles, physiological and mechanical effects, indication, contraindication, 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
PTPT 316
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดในระบบกระดูก และกล้ ามเนือd ๑
๓ (๒-๒-๕)
Physical Therapy in Musculoskeletal System 1
3 (2-2-5)
บทนําสู่กายภาพบําบัดในภาวะกระดูกและกล้ ามเนื Pอ สรี รวิทยาและพยาธิสรี รวิทยาของความ
เจ็บปวด การอักเสบ กระบวนการซ่อมแซมเนื Pอเยื5อ การบาดเจ็บของเซลล์และการตอบสนองต่อการบาดเจ็บ ข้ อมูล
จากผู้ป่วยและการตรวจร่ างกายและเหตุผลทางคลินิก การตรวจประเมิน การป้องกัน การส่งเสริ ม การรักษาและ
การฟื นP ฟูปัญหากระดูกและกล้ ามเนื Pอระยะเฉียบพลัน เรื อP รัง การใช้ งานมากเกินไป ความเสื5อมตามวัย โรคข้ อรู มา
ติสซั5ม การบาดเจ็ บและหลังผ่าตัด อุปกรณ์ ช่วยพยุงในภาวะกระดูกและกล้ ามเนื Pอที5จําเพาะต่อบริ เวณร่ างกาย
ส่วนบน รังสีวินิจฉัยโรคบริ เวณร่ างกายส่วนบน การประยุกต์ ใช้ แนวคิ ดการจํา แนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้ ว ย
บัญชีสากลเพื5อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสุขภาพในระบบกระดูกและกล้ ามเนื 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
PTPT 317
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนือd ๒
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Musculoskeletal System 2
2 (1-2-3)
การตรวจประเมิ น และการจั ด การโดยใช้ หั ต ถการบํ า บั ด การออกกํ า ลั ง กาย เครื5 อ งมื อ
กายภาพบําบัด อุปกรณ์ช่วยพยุงในภาวะกระดูกและกล้ ามเนื Pอที5จําเพาะต่อบริ เวณร่ างกายส่วนล่าง การบาดเจ็บ
และหลังผ่าตัด พื Pนฐานการดูภาพรังสีและการบันทึกภาพอื5นๆ เพื5อวินิจฉัยโรคบริ เวณร่ างกายส่วนล่าง การจัดการ
ทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยตัดแขน ขา ความสัมพันธ์ภายในและการปรับชดเชยของระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ
ต่ อการบาดเจ็ บ การทํ าหน้ าที5 ที5 ผิ ดปกติ และความเสื5 อ มตามวัย พื นP ฐานเวชศาสตร์ พฤติ ก รรม หลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ ทางกายภาพบําบัดและการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
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.
๙๐
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กภกภ ๓๑๘
PTPT 318
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๑
๓ (๒-๒-๕)
Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1
3 (2-2-5)
สาเหตุ พยาธิสรี รวิ ทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิน การตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร การวิ นิ จ ฉั ย โรค การพยากรณ์ โ รค ภาวะแทรกซ้ อน การป้ อ งกัน การรั ก ษาทางแพทย์ แ ละ
กายภาพบําบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ หัวใจและการไหลเวียนเลือดทังด้
P านอายุรกรรมและศัลยกรรม หลักการ
ศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด ศัลยกรรมช่องท้ อง ศัลยกรรมศีรษะและลําคอ กายภาพบําบัด
ในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การรักษาทางกายภาพบําบัดร่ วมกับการรักษาอื5นๆ เช่น การให้ ออกซิเจนบําบัด การ
พ่นฝอยละออง และการดูดเสมหะ
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
PTPT 319
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดทางเด็ก ๑
๓ (๒-๒-๕)
Physical Therapy in Pediatrics 1
3 (2-2-5)
การเจริญ เติบโตและพัฒนาการเด็ก การออกกําลังกายและอุ้ม จับทารกและเด็ก โรคและภาวะ
ผิดปกติทางเด็กที5พบบ่อยและที5เกี5ยวข้ องกับกายภาพบําบัด การรักษาทางแพทย์ในผู้ป่วยทารกและเด็กที5มีปัญหา
ทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและการไหลเวียนเลือด และระบบอื5น ๆ
ทีเ5 กีย5 วข้ อง การซักประวัติ การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การวางแผนและดูแลรักษาขันพื
P Pนฐานทางกายภาพบําบัด
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
PTPT 381
เงื!อ นไข :

การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ๒
๒ (๐-๘-๒)
Clinical Practicum 2
2 (0-8-2)
สอบผ่ านรายวิช า กภกภ ๒๘๑
การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานพยาบาลโดยเน้ นแนวคิดเรื5 องกระบวนการตัดสินใจทางคลินิกตาม
แนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้ วยบัญ ชีสากลเพื5อการจํา แนกการทํางาน ความพิการและสุขภาพ
วิธีการสืบค้ นข้ อมูลผู้ป่วย การวางแผนการตรวจร่ างกาย การตรวจเพื5อคัดกรองโรคในระบบต่างๆ การสรุ ปปั ญหา
การวางแผนการรักษาและการให้ การรักษาเบื Pองต้ นในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ ามเนื 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
PTPT 382
เงื!อ นไข :

การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ๓
๓ (๐-๑๒-๓)
Clinical Practicum 3
3 (0-12-3)
สอบผ่ านรายวิช า กภกภ ๓๘๑
ฝึ ก ปฏิ บ ั ติ ง านทางคลิ นิ ก ในคลิ นิ ก กายภาพบํ า บั ด และหน่ ว ยงานกายภาพบํ า บั ด ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล กระบวนการคิดและการวิเคราะห์ตามแนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคล
ด้ วยบัญชีสากลเพื5อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสุขภาพ ทักษะการตรวจร่ างกาย การสรุ ปปั ญหา การ
วางแผนการรักษาและการให้ การรักษา
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
PTPT 383
เงื!อ นไข :

การฝึ กปฏิบัตงิ านทางคลินิก ๔
๔ (๐-๑๖-๔)
Clinical Practicum 4
4 (0-16-4)
สอบผ่ านรายวิช า กภกภ ๓๘๒
ฝึ กปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก เรี ย นรู้ การจั ด การในคลิ นิ ก กายภาพบํ า บั ด และหน่ ว ยงาน
กายภาพบําบัดส่วนภูมิภาค กระบวนการคิดและการวิเคราะห์ตามแนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้ วย
บัญ ชี ส ากลเพื5อ การจํ าแนกการทํา งาน ความพิ การและสุขภาพ ทัก ษะการตรวจร่ างกาย การสรุ ปปั ญ หา การ
วางแผนการรักษาและการให้ 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.
๙๒
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กภกภ ๔๑๒
PTPT 412
เงื!อ นไข :

ภาวะเฉพาะทางการแพทย์ สําหรับกายภาพบําบัด
๑ (๑-๐-๒)
Specific Medical Conditions for Physical Therapy
1 (1-0-2)
สาเหตุ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมินและการรั กษาทางแพทย์ ข้ อควรระวังในภาวะหรื อ
โรคต่างๆ ได้ แก่ โรคทางผิวหนัง ตา หู คอ จมูก โรคเอดส์และโรคติดเชื Pออืน5 ๆ ขณะให้ การรักษาทางกายภาพบําบัด
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
PTPT 413
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุ
๑ (๑-๐-๒)
Physical Therapy in Geriatric
1 (1-0-2)
ทฤษฎีผ้ ูสูงอายุเกี5ยวกับสรี รวิทยา ความเข้ าใจและการเรี ยนรู้ ยาและอาการไม่พึงประสงค์ จาก
ยา ความบกพร่ องและการจัดการทางกายภาพบําบัดด้ านความสามารถในการใช้ ออกซิเจน ความทนทาน การ
เคลื5อนไหวข้ อต่อ การทํางานของกล้ ามเนื Pอ การควบคุมการเคลื5อนไหว การทรงท่า การเคลื5อนที5 กิจกรรมทางกาย
และความพิการ การป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้ อน การส่งเสริ ม การออกกําลังกาย กายภาพบําบัดสุขภาพที5บ้าน
และบทบาทกายภาพบําบัดในสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายและการจบชีวิตของผู้สงู อายุ
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
PTPT 414
เงื!อ นไข :

ระบบบริ การสุขภาพและการบริ หารงานกายภาพบําบัด
๑ (๐-๓-๑)
Health Service System and Physical Therapy Administration
1 (0-3-1)
สุขภาวะและปั ญ หาสุขภาพของคนไทย ระบาดวิท ยาพื Pนฐาน เศรษฐศาสตร์ สุข ภาพเบื Pองต้ น
ระบบบริ การสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการสุขภาพในประเทศไทย หลักการบริหารงานเบื Pองต้ น การ
บริหารจัดการโครงการ การเป็ นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการคลินกิ กายภาพบําบัด
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.

๙๓
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กภกภ ๔๑๕
PTPT 415
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดในสุขภาพหญิง
๒ (๒-๐-๔)
Physical Therapy in Women Health
2 (2-0-4)
สุขภาพสตรี ตลอดช่วงอายุ การเปลี5ยนแปลงระหว่างการตังครรภ์
P
การเปลี5ยนแปลงของร่ างกาย
เมื5อเกิดภาวะโรคต่างๆ การรักษาทางกายภาพบําบัด การดูแลฟื นP ฟูและการให้ คําแนะนําทางกายภาพบําบัดเพื5อ
ส่งเสริ มสุข ภาพในสตรี และผู้ป่วยภาวะโรคเฉพาะต่ า งๆ ทางสูติน รี เวช 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
PTPT 416
เงื!อ นไข :

การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสําหรับกายภาพบําบัด
๑ (๑-๐-๒)
Diagnostic Screening for Physical Therapy
1 (1-0-2)
หลักของการประเมิ น ทางกายภาพบํ า บัด การซักประวัติ แ ละการทบทวนตามระบบ การใช้
คําถามจําเพาะโรค การแปลผลการทดสอบทางห้ องปฏิบตั ิการ การคัดกรองโรคที5มีภาวะทางจิต โรคที5สมั พันธ์ กบั
การปวดศีรษะ ภาวะข้ างเคียงของยา อาการ อาการแสดงของระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบต่อมไร้ ท่อ ระบบขับถ่ายและสืบพันธุ์ ระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ กายภาพบําบัดในผู้ป่วยที5ภาวะฉุกเฉิน
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
PTPT 417
เงื!อ นไข :

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายทีเกียวข้ องทางกายภาพบําบัด
๑ (๑-๐-๒)
Profession Ethic and Physical Therapy Related Laws
1 (1-0-2)
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ คําประกาศสิ ทธิผ้ ูป่วย องค์กรวิชาชี พ พระราชบัญ ญัติ
วิ ช าชี พ กายภาพบํ าบั ด และกฎหมายที5 เกี5 ย วข้ อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ พระราชบัญ ญั ติ ส ถานพยาบาล
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ
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.

๙๔
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กภกภ ๔๑๘
PTPT 418
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๒
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Cardiopulmonary System 2
2 (1-2-3)
การฟื นP ฟูสมรรถภาพโรคหัวใจและโรคระบบทางเดินหายใจ กายภาพบําบัดในหออภิบาลทังทาง
P
อายุรกรรมและศัลยกรรม กายภาพบําบัดในผู้ป่วยไฟไหม้ นํ Pาร้ อนลวก ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลัน
ผู้ป่วยที5ได้ รับการฟอกไต ผู้ป่วยที5ได้ รับการปลูกถ่า ยอวัยวะ การส่งเสริ มสุขภาพ แนะนําโภชนาการ เพื5อป้องกัน
โรคหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด
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
PTPT 419
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดทางเด็ก ๒
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Pediatrics 2
2 (1-2-3)
การตรวจประเมิน การรักษา การบัน ทึกผล การป้อ งกันความพิ การ การบริ บ าลเด็ ก ในระยะ
แรกเริ5 ม การจัดการดูแลทางกายภาพบําบัดในสภาพแวดล้ อมที5บ้านผู้ป่วย โรงเรี ยนและในชุมชนของเด็กที5มีปัญหา
ทางระบบกระดู ก และกล้ ามเนื อP ระบบประสาท ระบบทางเดิ น หายใจ หัว ใจและการไหลเวี ย นเลื อ ด เด็ ก ที5 มี
พัฒนาการล่าช้ าและมีความบกพร่ องด้ านระบบการรับรู้ ต่าง ๆ การป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพเด็ก
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
PTPT 420
เงื!อ นไข :

การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ
๒ (๑-๒-๓)
Ergonomics Health and Wellness
2 (1-2-3)
หลักการทางการยศาสตร์ การตรวจประเมิ น การป้อ งกัน และการแก้ ไขทางกายภาพบํ าบัด
ปั ญ หาสุขภาพที5เกิดจากการทํางาน แนวคิ ดพืนP ฐานและวิธีการต่างๆ ที5ใช้ ใ นการส่ งเสริ มสุข ภาพ บทบาทของ
กายภาพบําบัดในการส่งเสริ มสุขภาพสําหรับกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม การทําโครงการสุขภาพ โดยเน้ นปั ญ หา
สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ กรณีศกึ ษาและบริ บทต่างๆ ทีเ5 กี5ยวข้ องกับงานกายภาพบําบัด
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.
๙๕
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กภกภ ๔๒๑
PTPT 421
เงื!อ นไข :

กายภาพบําบัดทางกีฬา
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Sport
2 (1-2-3)
บทบาทนักกายภาพบําบัดและสรี รวิทยาประยุกต์ ทางการกีฬา หลักการทางชีวกลศาสตร์ แ ละ
การฟื นP ฟูทางการกีฬา การบาดเจ็บจากภยันตรายทางการกีฬาและการบาดเจ็บจากกีฬา การตรวจประเมินและ
รักษาข้ างสนามและในคลินิก หลักการพันผ้ าเทป การไม่ใช้ สารกระตุ้นและโภชนาการในนักกีฬา การฝึ กซ้ อมเป็ น
ช่ วงและผลของการฝึ ก หนัก เกิ น ไป กี ฬ าในเด็ ก ผู้ สู งอายุแ ละคนพิ การ จิ ต วิ ท ยาการกี ฬ า การวิ เคราะห์ การ
เคลื5อนไหวทางการกีฬา หลักฐานเชิงประจักษ์ ของกายภาพบําบัดในการกีฬา
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
กายภาพบําบัดในชุมชน
๒ (๑-๒-๓)
Physical Therapy in Community
2 (1-2-3)
กายภาพบําบัด ในชุมชน กระบวนการเรี ยนรู้ การปรับเปลี5ยนกระบวนทัศน์ส่คู วามเข้ าใจชุมชน
กระบวนการในการสํ ารวจ วิ เคราะห์ จัดลํ าดับความสํา คัญ และแก้ ไข เครื5 องมือศึกษาชุมชน หลักการและการ
ประเมินความพิการ การเขียนโครงการและ บริ หารโครงการเผยแพร่ ความรู้ สู่ชุมชน การส่งเสริ ม การป้องกัน การ
รักษา การฟื นP ฟูสมรรถภาพเบื Pองต้ นด้ วยวิธีการทางกายภาพบําบัดแก่ประชาชนทัว5 ไปและผู้ป่วยที5มีบริ บทต่างๆ ที5
เกีย5 วข้ องกับงานกายภาพบําบัด
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.

กภกภ ๔๒๒
PTPT 422
เงื!อ นไข :
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กภกภ ๔๘๑
PTPT 481
เงื!อ นไข :

การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ๕
๔ (๐-๑๖-๔)
Clinical Practicum 5
4 (0-16-4)
สอบผ่ านรายวิช า กภกภ ๓๘๓
ฝึ ก ปฏิ บ ัติ ง านทางคลิ นิ ก ในคลิ นิ ก กายภาพบํ า บัด และหน่ ว ยงานกายภาพบํ า บัดที5มี ผ้ ู ป่วย
หลากหลายประเภทในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทักษะที5ซบั ซ้ อนขึนP ของกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจทางคลินิกและการรักษาด้ วยวิธีการทางกายภาพบําบัด ตามแนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคล
ด้ วยบัญชีสากลเพือ5 การจําแนกการทํางาน 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 ๔๘๒
PTPT 482
เงื!อ นไข :

การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ๖
๔ (๐-๑๖-๔)
Clinical Practicum 6
4 (0-16-4)
สอบผ่ านรายวิช า กภกภ ๔๘๑
ฝึ ก ปฏิ บ ัติ ง านทางคลิ นิ ก ในคลิ นิ ก กายภาพบํ า บัด หรื อ หน่ ว ยงานกายภาพบํ า บัด ประจํ า
โรงพยาบาลชุมชนในภูมิภาค ทักษะที5ซบั ซ้ อนขึ Pนของกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจทางคลินิก และ
การรักษาด้ วยวิธีการทางกายภาพบําบัด โดยเน้ นการป้องกัน และส่ งเสริ มสุขภาพ ตามแนวคิดการจําแนกภาวะ
สุขภาพของบุคคลด้ วยบัญชีสากลเพือ5 การจําแนกการทํางาน 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.
กภกภ ๔๙๔
PTPT 494
เงื!อ นไข :

บทนําเกียวกับระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
๑ (๑-๐-๒)
Introduction to Research Methodology in Health Science
1 (1-0-2)
เคยศึก ษารายวิช า วทคณ ๑๘๒
การประยุก ต์ ห ลั ก การวิ จัย ทางวิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพมาใช้ ในการวิ จัย ทางกายภาพบํ า บัด
กิจกรรมบําบัด หรื อ สาขาอื5นที5เกี5ยวข้ องกับสุขภาพ จรรยาบรรณนักวิจยั ขันP ตอนการทําวิจัย การเขี ยนโครงร่ า ง
งานวิจยั และการนําเสนอโครงร่ างงานวิจัยต่อที5ประชุม
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.

๙๗
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กภกภ ๔๙๕
PTPT 495
เงื!อ นไข :
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โครงการวิจัย
๑ (๐-๓-๑)
Research Project
1 (0-3-1)
เคยศึก ษารายวิช า กภกภ ๔๙๔
การทําวิจยั การเขียนรายงานวิจัยและการนําเสนอผลการวิจยั ต่อที5ประชุม
Conducting research, writing and presenting research results to the audience

๙๘
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ภาคผนวก ข
รายละเอีย ดอาจารย์ ป ระจําหลัก สูต ร

๙๙
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ชื!อ
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ุภ าวดี เลิศ วรรณเอก
คุณวุฒิ
คุณวุฒสิ ูงสุด สาขาวิช า
สําเร็ จ การศึก ษาจาก
สถาบัน
วท.ม.
(กายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.
(กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ. ๒

พ.ศ.
๒๕๓๗
๒๕๓๒

สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจ ัยที!ส นใจ
เด็กพิการและครอบครัวของเด็ก
ผลงานวิจ ัยหรื อ ผลงานทางวิช าการ
งานวิจ ัย
๑. วิท ยานิพ นธ์
การเปรี ยบเทียบผลการตอบสนองของ Asymmetrical tonic neck reflex ระหว่างท่านอนหงายและนอน
ควํ5าในทารกปกติ, †ˆ ¡
๒. งานวิจ ัยที!ต ีพ ิม พ์ แ ละงานนิพ นธ์ ท างวิช าการ
2.1 โสภา พิชัยยงค์ วงศ์ดี, สุภ าวดี เลิศวรรณเอก. การประเมินการผลิต ปั ญหาในการปฏิบตั ิงานและ
เจตคติต่อวิชาชีพกายภาพบําบัด. สารศิริราช, 2533; 42: 671-8.
2.2 สุภาวดี เลิศวรรณเอก, สํารวย ไตรติลานันท์, ชนัตถ์ อาคมานนท์, Lea Maher. การเปรี ยบเทียบ
ผลการตอบสนองของ Asymmetrical tonic neck reflex ระหว่ า งท่ า นอนหงายและนอนควํ5 า ในทารกปกติ .
การประชุมฟื นP ฟูวิชาการประจําปี ครังP ที5 35 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538: 160-1.
2.3 สุภาวดี เลิศวรรณเอก. ผู้ป่วยเด็กอัมพาตครึ5งซีก. ใน: วิมลวรรณ ชีวีวฒ
ั น์ (บรรณาธิการ) อัมพาต
ครึ5งซี ก: หลัก การรักษาทางคลินิ กกายภาพบํา บัด . โรงเรี ยนกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539: 64-89.
2.4 สุภ าวดี เลิ ศ วรรณเอก. การตอบสนองของ ATNR ระหว่ างข้ างซ้ ายและข้ างขวาของทารกปกติ :
การใช้ ทํานายความถนัดของมือ. วารสารกายภาพบําบัด, 2541; 20: 19-30.
งานแต่ งตําราและหนังสือ
-

๑๐๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒)
วิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกภ ๒๐๘
ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์ ๑
กภกภ ๒๑๐
กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาประยุกต์
กภกภ ๒๑๒
กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์และชีวกลศาสตร์
กภกภ ๒๑๔
การฝึ กกิจวัตรและการเคลื5อนย้ าย
กภกภ ๓๒๐
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๒
กภกภ ๓๒๒ การควบคุมและการเรี ยนรู้ การเคลื5อนไหวพื Pนฐาน
กภกภ ๓๓๗ กายภาพบําบัดทางเด็ก ๑
กภกภ ๔๓๗ กายภาพบําบัดทางเด็ก ๒
กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจัย

หน่ วยกิต
๒ (๐-๖-๒)
๑ (๐-๒-๑
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)

ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกภ ๑๐๒
ความรู้ และทักษะขันพื
P Pนฐานทางกายภาพบําบัด
กภกภ ๑๘๐
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑
กภกภ ๒๓๖
การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๑
กภกภ ๒๓๗ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๒
กภกภ ๒๓๘ ทักษะการรักษา ๑
กภกภ ๒๓๙ ทักษะการรักษา ๒
กภกภ ๒๘๐
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒
กภกภ ๓๕๐ กายภาพบําบัดในเด็ก ๑
กภกภ ๓๕๑ กายภาพบําบัดในเด็ก ๒
กภกภ ๓๗๑
การฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก ๓
กภกภ ๔๙๕ โครงงานวิจยั

หน่ วยกิต
๓ (๒-๓-๕)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๓-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๔ (๐-๑๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)

๑๐๑
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ชื!อ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. มัณฑนา วงศ์ ศิร ิน วรั ต น์
คุณวุฒิ
คุณวุฒสิ ูงสุด
สาขาวิช า
สําเร็ จการศึก ษาจาก
สถาบัน
Ph.D.
(Physical Therapy)
Texas Woman’s University
วท.ม.
(กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.
(กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ. ๒

พ.ศ.
๒๕๔๖
๒๕๓๙
๒๕๓๔

งานวิจ ัยที!ส นใจ
๑. กายภาพบําบัดชุมชน
๒. นโยบายและระบบสุขภาพ
ผลงานวิจ ัยหรื อ ผลงานทางวิช าการ
งานวิจ ัย
๑. Vongsirinavarat M, Sangvichian S, Chaipackdee K, Akamanon C. Anthropometric Survey of Primary
Schoolchildren in Bangkoknoi District, Bangkok, for Classroom Furniture Determination. The 18th
Annual Conference, The Society of Anatomy of Thailand, 1995.
๒. Srisuk S, Vongsirinavarat M, Limpasuteerat K. The Planning of Health Manpower in Next Two
Decades: Physical Therapy. In: The Planning of Health Manpower in next two decades. Bangkok:
Health Systems Research Institution, 1997: 300-315.
๓. Vongsirinavarat M, Phisutvimol P, Suwanmaneerat P, Trithong C, Boonprakong Y. The Effect of Leg
Starting Positions on Spinal Movement in Sitting. Thai Journal of Physical Therapy 1997; 19(1): 33-41.
๔. Sakulsriprasert P, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M, Kantasorn J. Cross-Cultural Adaptation of
Modified Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire to Thai and Its Reliability. Journal of the
Medical Association of Thailand 2006; 89(10): 1694-701.
๕. พรพิมล จันทรวิโรจน์, สุวิทย์ อริ ยชัยกุล, น้ อมจิตต์ นวลเนตร, ผกาวลี พุ่มสุทศั น์, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์, ลลิ
ตา สุริยประภาดิลก, ฉัตรวรัญ องคสิงห์. ระบบกายภาพบําบัดของคนไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2548-2557).
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรุ งเทพฯ 2549.
๖. พรพิมล จันทรวิโรจน์, สุวิทย์ อริ ยชัยกุล, น้ อมจิตต์ นวลเนตร, ผกาวลี พุ่มสุทศั น์, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์. การ
ทบทวนสิทธิประโยชน์ บริ การฟื นP ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภายใต้ หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า เป็ นส่วนหนึง5
ของชุดโครงการวิจยั เพื5อพัฒนาระบบบริ การฟื นP ฟูสภาพ (Rehabilitation) ภายใต้ ระบบประกันสุขภาพ. สํานัก
งานวิจัยเพือ5 การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย. กรุงเทพฯ 2551.
๑๐๒
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มคอ. ๒

๗. Sakulsriprasert P, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M, Pichaisak W, Sophonratanapokin B. Effects of
physical therapy treatments with and without spinal mobilization in individuals with acute
nonspecific low back pain: A randomized trial. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational
Therapy 2010; 4(4).
๘. Bovonsunthonchai S, Hiengkaew V, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M. Joint velocity during gait in
patients with stroke. The 2010 Asian Congress of NeuroRehabilitation, 5-8 December 2010,
Pattaya, Thailand.
๙. Bovonsunthonchai S, Hiengkaew V, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M. Gait Symmetrical Indexes
and Their Relationships to Muscle Tone, Lower Extremity Function, and Postural Balance in Mild to
Moderate Stroke. J Med Assoc Thai 2011; 94 (4): 476-84.
๑๐. Sakulsriprasert P, Vongsirinavarat M, Thammajaree C, Khoblueng D, Sunthornwiriyawong K.
Effect of superficial heating duration on plantarflexor extensibility. Songklanagarin Medical
Journal 2010; 28(6): 295-304.
๑๑. Jorrakate C, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M, Sasinontonkul S. Lower Extremity Joint Posture
and Peak Knee Valgus Moment during Side-step Cutting Performed by Males and Females.
Journal of Physical Therapy Science 2011;23(4): 585-89.
๑๒. Sangpring P, Vongsirinavarat M, Hiengkaew V, Kaewkungwan J. Development of a Geriatric Fear
of Falling Questionnaire for Assessing the Fear of Falling of Thai Elders. Journal of Physical
Therapy Science 2012; 24 (4): 359-65.
๑๓. Bavonsunthonchai S, Hiengkaew V, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M, Tretriluxana J. Effect of
speed on the upper and contralateral lower limb coordination during gait in individuals with
stroke. Kaohsiung J Med Sci. 2012 Dec;28(12):667-72.
๑๔. พรพิมล จันทรวิโรจน์, น้ อมจิตต์ นวลเนตร์ , ผกาวลี พุ่มสุทศั น์, สุวิทย์ อริ ยชัยกุล, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์. ชุด
สิทธิประโยชน์ของการบริ การกายภาพบําบัดเพือ5 การฟื นP ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สําหรับผู้ที5มคี วาม
บกพร่ องด้ านการเคลือ5 นไหวในชุมชน. วารสารกายภาพบําบัด 2555; 34: 96-104.
๑๕. วิมลวรรณ เหียงแก้ ว, ภครตี ชัยวัฒน์, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์. ภาวะความบกพร่องทางกายของผู้สงู อายุไทย
ในชุมชนภาคกลาง. วารสารระบบบริ การปฐมภูมิและเวชศาสตร์ ครอบครัว 2556; 3(2): 12-24.
๑๖. Utsahachant N, Sakulsriprasert P, Vongsirinavarat M. Comparisons of foot posture and ankle and
knee strength between athletes with and without chronic ankle instability. Journal of Sports
Science and Technology 2012;12 (2): 107 – 116.
๑๗. Suttiwong J, Vongsirinavarat M, Vachalathiti R, Chaiyawat P. Impact on Participation and
Autonomy Questionnaire: Psychometric Properties of the Thai Version. J Phys Ther Sci. 2013;
25:769-774.
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มคอ. ๒

๑๘. Borisut S, Vongsirinavarat M, Vachalathiti R, Sakulsriprasert P. Effects of Strength and Endurance
Training of Superficial and Deep Neck Muscles on Muscle Activities and Pain Level in Females
with Chronic Neck Pain. J Phys Ther Sci. 2013;25(9):1157-62.
๑๙. Kraiwong R, Vongsirinavarat M, Soonthorndhada K. Physical therapy workforce shortage for
aging and aged societies in Thailand. J Med Assoc Thai. 2014;97 Suppl 7:S101-6.
๒๐. Cheawthamai K, Vongsirinavarat M, Hiengkaew V, Saengrueangrob S. A comparison of homebased exercise programs with and without self-manual therapy in individuals with knee
osteoarthritis in community. J Med Assoc Thai. 2014;97 Suppl 7:S95-100.
๒๑. Earde P, Vongsirinavarat M, Sakulsriprasert P, Vachalathiti R. Immediate effects of trunk stabilizer
muscles training on muscle response time in individuals with non-specific chronic low back pain.
J Med Assoc Thai. 2014;97 Suppl 7:S89-94.
๒๒. Vongsirinavarat M, Hiengkaew V. Factors determining functional ability of individuals with stroke
in community. J Med Assoc Thai. 2014;97 Suppl 7:S60-4.
๒๓. Hiengkaew V, Vongsirinavarat M, Chaiyawat P. Weight and body mass index in men and age and
height in women relate to difficulty and ability in performing activities in community-living Thai
elders. J Med Assoc Thai. 2014;97 Suppl 7:S26-32.
๒๔. Suttiwong J, Vongsirinavarat M, Vachalathiti R, Chaiyawat P. Predicting community participation
after SCI in Thailand. Journal of Rehabilitation Medicine. Accepted.

งานแต่ งตําราและหนังสือ
๑. มัณฑนา วงศ์ศริ ิ นวรัตน์. การดัดดึงข้ อไหล่ ใน: คอ-ไหล่ การรักษาทางคลินิกกายภาพบําบัด.นวลอนงค์ ชัยปิ
ยะพร บรรณาธิการ, โรงเรี ยนกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล,2539: หน้ า 77-94
๒. มัณฑนา วงศ์ศริ ิ นวรัตน์. การทดสอบกําลังกล้ ามเนื Pอคอ กล้ ามเนื Pอลูกตา กล้ ามเนื Pอที5ใช้ ในการเคี Pยวและ
กล้ ามเนื Pอใบหน้ า ใน: การทดสอบกําลังกล้ ามเนื Pอด้ วยมือ. นวลอนงค์ ชัยปิ ยะพร บรรณาธิการ, บริษัทลิฟ
วิ5ง ทรานส์มดี ีย จํากัด กรุงเทพ,2540: 97-126.
๓. สุรศักดิf ศรีสขุ , วิมลวรรณ เหียงแก้ ว, มัณฑนา วงศ์ศริ ิ นวรัตน์. กายภาพบําบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ5งซีก
2548.
๔. สุรศักดิf ศรีสขุ มัณฑนา วงศ์ศริ ินวรัตน์, วิมลวรรณ เหียงแก้ ว. หยุดปวดด้ วยตัวเอง. สํานักพิมพ์หมอชาวบ้ าน,
2549.
๕. มัณฑนา วงศ์ศริ ิ นวรัตน์. ดูแลตัวเองด้ วยกายภาพบําบัด: ข้ อเข่าเสื5อม. สํานักพิมพ์ผีเสื Pอ กรุงเทพฯ 2550.
๖. มัณฑนา วงศ์ศริ ิ นวรัตน์. ดูแลตัวเองด้ วยกายภาพบําบัด: ปวดหลัง. สํานักพิมพ์ผีเสื Pอ กรุ งเทพฯ 2551.
๗. มัณฑนา วงศ์ศริ ิ นวรัตน์. ดูแลตัวเองด้ วยกายภาพบําบัด: ปวดคอ. สํานักพิมพ์ผีเสื Pอ กรุ งเทพฯ 2552.
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ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒)
วิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกภ ๑๐๑
บทนําวิชาชีพกายภาพบําบัด
กภกภ ๒๑๒
กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์และชีวกลศาสตร์
กภกภ ๒๒๐
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๑
กภกภ ๓๒๑
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๓
กภกภ ๓๒๓ กายภาพบําบัดด้ วยการจัด ดัด ดึง
กภกภ ๓๓๓ กายภาพบําบัดทางระบบกล้ ามเนื Pอและกระดูก ๑
กภกภ ๓๓๔ กายภาพบําบัดทางระบบกล้ ามเนื Pอและกระดูก ๒
กภกภ ๓๖๑
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
กภกภ ๓๖๒
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
กภกภ ๔๖๑
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
กภกภ ๔๔๗ การบริ หารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจัย
ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกภ ๑๘๐
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑
กภกภ ๑๐๒
ความรู้ และทักษะขันพื
P Pนฐานทางกายภาพบําบัด
กภกภ ๒๓๐
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๑
กภกภ ๒๓๑
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๒
กภกภ ๒๓๒ กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๓
กภกภ ๒๓๓ กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๔
กภกภ ๒๓๔ กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๕
กภกภ ๒๓๕ กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๖
กภกภ ๒๒๓๖ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๑๑
๔๔)
กภกภ ๒๓๗ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๒
กภกภ ๒๗๐
การฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก ๑
กภกภ ๒๘๐
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒
กภกภ ๓๗๐
การฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก ๒
กภกภ ๓๘๐
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๓
๑๐๕

มคอ. ๒

หน่ วยกิต
๑ (๑-๐-๒)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๑-๔-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๓-๐)
๔ (๐-๑๒-๐)
๔ (๐-๑๕-๐)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๓-๑)
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หน่ วยกิต
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๔ (๒-๖-๖)
๓ (๒-๒-๕)
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๒ (๒๒-๐๐-
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กภกภ ๔๙๕

โครงการวิจัย

มคอ. ๒

๑ (๐-๓-๑)

๑๐๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื!อ อาจารย์ ดร.อัม พร นัน ทาภรณ์ ศ ัก ดิl
คุณวุฒิ
คุณวุฒสิ ูงสุด
สาขาวิช า
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

(วิทยาศาสตร์ การออกกําลังกาย)
(กายภาพบําบัด)
(กายภาพบําบัด)

สําเร็ จ การศึก ษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ. ๒

พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๕๔๕
๒๕๔๑

สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจ ัยที!ส นใจ
๑. Physical Therapy in cardiopulmonary
๒. Disability in Elderly
๓. Exercise physiology
๔. Education of physical therapy
ผลงานวิจ ัยหรื อ ผลงานทางวิช าการ
งานวิจ ั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.
งานแต่ งตําราและหนังสือ
-

๑๐๗
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มคอ. ๒

ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒)
วิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกภ ๒๑๐
กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาประยุกต์
กภกภ ๒๑๒
กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์และชีวกลศาสตร์
กภกภ ๒๑๓
การปฐมพยาบาลเบื Pองต้ น
กภกภ ๒๑๔
การฝึ กกิจวัตรและการเคลื5อนย้ าย
กภกภ ๒๒๐
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๑
กภกภ ๒๒๙ การนวด
กภกภ ๒๖๑
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
กภกภ ๓๒๐
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๒
กภกภ ๓๓๖
กายภาพบําบัดทางหัวใจ – หลอดเลือด และทางเดินหายใจ ๑
กภกภ ๓๖๑
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
กภกภ ๓๖๒
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
กภกภ ๔๓๖
กายภาพบําบัดทางหัวใจ – หลอดเลือด และทางเดินหายใจ ๒
กภกภ ๔๖๑
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๕
กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจัย

หน่ วยกิต
๑ (๐-๒-๑)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๒-๑)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๒-๐)
๑ (๐-๓-๐)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๓-๐)
๔ (๐-๑๒-๐)
๑ (๑-๐-๒)
๕ (๐-๑๕-๐)
๑ (๐-๓-๑)

ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกภ ๑๘๐
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑
กภกภ ๑๐๒
ความรู้ และทักษะขันพื
P Pนฐานทางกายภาพบําบัด
กภกภ ๒๓๐
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๑
กภกภ ๒๓๓ กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๔
กภกภ ๒๘๐
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒
กภกภ ๒๓๗ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๑
กภกภ ๒๓๘ ทักษะการรักษา ๑
กภกภ ๒๓๙ ทักษะการรักษา ๒
กภกภ ๓๔๗ กายภาพบําบัดในระบบหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๑
กภกภ ๓๔๘ กายภาพบําบัดในระบบหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๒
กภกภ ๓๔๙ กายภาพบําบัดในระบบหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๓
กภกภ ๓๗๑
การฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก ๓
กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจัย

หน่ วยกิต
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๔ (๒-๖-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๓-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)
๔ (๐-๑๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)

๑๐๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื!อ อาจารย์ ดร.จตุพ ร สุท ธิว งษ์
คุณวุฒิ
คุณวุฒสิ ูงสุด
สาขาวิช า
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

(กายภาพบําบัด)
(กายภาพบําบัด)
(กายภาพบําบัด)

สําเร็ จการศึก ษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ. ๒

พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๔๗
๒๕๔๔

สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจ ัยที!ส นใจ
๑. Rehabilitation among persons with spinal cord injury
๒. Physical therapy in community
ผลงานวิจ ัยหรื อ ผลงานทางวิช าการ
งานวิจ ั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).
งานแต่ งตําราและหนังสือ
ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒)
วิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกภ ๒๑๒
กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์และชีวกลศาสตร์
กภกภ ๒๒๐
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๑
กภกภ ๒๒๙ การนวด
กภกภ ๓๒๐
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๒
กภกภ ๓๒๒ การควบคุมและการเรี ยนรู้ การเคลื5อนไหวพื Pนฐาน
กภกภ ๓๓๕ กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๑
กภกภ ๓๖๑
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
กภกภ ๓๖๒
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
๑๐๙

หน่ วยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๒-๐)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๒)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๓-๐)
๔ (๐-๑๒-๐)
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กภกภ ๔๓๕
กภกภ ๔๖๑
กภกภ ๔๗๓
กภกภ ๔๗๖

กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๒
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๕
กายภาพบําบัดในชุมชน
กลุ่มงานดูแลสุขภาพ

ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกภ ๑๐๒
ความรู้ และทักษะขันพื
P Pนฐานทางกายภาพบําบัด
กภกภ ๒๓๐
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๑
กภกภ ๒๓๒ กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๓
กภกภ ๒๓๖
การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๑
กภกภ ๒๓๗ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๒
กภกภ ๒๓๘ ทักษะการรักษา ๑
กภกภ ๓๔๒ กายภาพบําบัดในระบบประสาท ๓
กภกภ ๓๔๓ กายภาพบําบัดในระบบประสาท ๔
กภกภ ๓๔๔ กายภาพบําบัดในระบบประสาท ๕
กภกภ ๓๗๐
การฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก ๒
กภกภ ๓๗๑
การฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก ๓
กภกภ ๔๐๙
กายภาพบําบัดในชุมชน

มคอ. ๒

๒ (๑-๒-๓)
๕ (๐-๑๕-๐)
๒ (๐-๖-๒)
๑ (๐-๓-๑)

หน่ วยกิต
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๑-๐-๒)
๓ (๐-๑๒-๓)
๔ (๐-๑๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

ภาระงานสอน ระดับ ประกาศนียบัต รบัณฑิต
(หลัก สูต รประกาศนียบัต รบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัดคลิน ิก หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิช าบังคับ
หน่ วยกิต
กภกภ ๕๖๕ กรอบแนวคิดทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
๓ (๒-๒-๕)
ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาโท
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิช าบังคับ
หน่ วยกิต
กภกภ ๕๕๔ ระเบียบวิธีการวิจยั และสถิติ
๒ (๑-๒-๓)
กภกภ ๖๕๗ การควบคุมและการเรี ยนรู้ การเคลือ5 นไหวขันสู
P ง
๓ (๒-๒-๕)
กภกภ ๖๙๔ กายภาพบําบัดขันสู
P ง
๓ (๑-๔-๔)

๑๑๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื!อ อาจารย์ ดร.เวทสิน ี แก้ ว ขัน ตี
คุณวุฒิ
คุณวุฒสิ ูงสุด
สาขาวิช า
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

(กายภาพบําบัด)
(กายภาพบําบัด
(กายภาพบําบัด)

สําเร็ จการศึก ษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ. ๒

พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๔๘
๒๕๔๔

สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจ ัยที!ส นใจ
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 ัยหรื อ ผลงานทางวิช าการ
งานวิจ ั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.

งานแต่ งตําราและหนังสือ
-

๑๑๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒)
วิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกภ ๓๐๒
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
กภกภ ๓๒๐
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๒
กภกภ ๓๒๑
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๓
กภกภ ๓๓๖
กายภาพบําบัดทางหัวใจ-หลอดเลือดและทางเดินหายใจ ๑
กภกภ ๓๖๑
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
กภกภ ๓๖๒
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
กภกภ ๔๓๖
กายภาพบําบัดทางหัวใจ-หลอดเลือดและทางเดินหายใจ ๒
กภกภ ๔๖๑
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๕

หน่ วยกิต
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๓-๐)
๔ (๐-๑๒-๐)
๓ (๒-๒-๕)
๕ (๐-๑๕-๐)

ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกภ ๑๐๒
ความรู้ และทักษะขันพื
P Pนฐานทางกายภาพบําบัด
กภกภ ๑๘๐
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑
กภกภ ๒๓๖
การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๑
กภกภ ๒๓๗ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ๒
กภกภ ๒๓๘ ทักษะการรักษา ๑
กภกภ ๒๓๙ ทักษะการรักษา ๒
กภกภ ๓๔๗ กายภาพบําบัดในระบบหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๑
กภกภ ๓๔๘ กายภาพบําบัดในระบบหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๒
กภกภ ๓๔๙ กายภาพบําบัดในระบบหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต ๓
กภกภ ๓๗๐
การฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก ๒
กภกภ ๓๗๑
การฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก ๓
กภกภ ๓๘๐
จิตตปั ญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๓
กภกภ ๔๙๕ โครงงานวิจยั

หน่ วยกิต
๓ (๒-๓-๕)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๓-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๐-๑๒-๓)
๔ (๐-๑๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)

๑๑๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาโท
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิช าบังคับ
หน่ วยกิต
กภกภ ๕๙๑ การอ่านรายงานทางกายภาพบําบัดเชิงวิพากษ์
๑ (๑-๐-๒)
กภกภ ๕๙๓ สัมมนาทางกายภาพบําบัด
๑ (๑-๐-๒)
กภกภ ๖๑๔ สรี รวิทยาประยุกต์ทางกายภาพบําบัด
๓ (๒-๒-๕)
กภกภ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์
๑๒ (๐-๓๖-๐)
ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาเอก
(หลัก สูต รปรั ช ญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิช ากายภาพบําบัด หลัก สูต รปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิช าบังคับ
กภกภ ๖๐๒ การวัดและการประเมินผลสําหรับนักกายภาพบําบัด
กภกภ ๖๐๕ หัวข้ อร่ วมสมัยด้ านวิทยาศาสตร์ การเคลื5อนไหวและกายภาพบําบัด
กภกภ ๖๐๘ สัมมนาทางกายภาพบําบัด

๑๑๓

หน่ วยกิต
๓ (๑-๔-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก ค
สาระสําคัญการปรั บ ปรุ งหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายภาพบําบัด
หลัก สูต รฉบับ ปี พ.ศ.๒๕๕๕

๑๑๔

มคอ. ๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

การปรั บปรุ งแก้ ไขหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
(หลักสูตร ๔ ปี )
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ .๒๕๕๕
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
------------------------------------------------------๑. หลักสูตรฉบับดังกล่ าวนีไd ด้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมือวันที…………………………………………….
๒. สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน ได้ อนุ มตั ิการปรั บปรุ งครังd นีแd ล้ ว ในคราวประชุมครั งd ที………………
เมือวันที ……………………………………………
๓. หลักสูตรปรับปรุ งแก้ ไขนี d เริมใช้ กับนักศึกษา รุ่ นปี การศึกษา ๒๕๕๙ ตังd แต่ ภาคการศึกษาที ๑
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
๔. เหตุผลในการปรั บปรุ งแก้ ไข
๔.๑ เพือ3 ให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ .๒๕๕๒
๔.๒ เพือ3 ให้ เป็ นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื3อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ.๒๕๕๖
๔.๓ ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว3 ไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาความรู้พื Gนฐาน และกลุ่มวิชา
ความรู้ เฉพาะด้ านวิชาชีพ
๔.๔ เพือ3 พัฒนาเนื Gอหาในการเรียนการสอนและจัดลําดับเนื Gอหาไม่ให้ ซํ Gาซ้ อนกัน
๔.๕ เพือ3 พัฒนาการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง

๕. สาระสําคัญ ในการปรับ ปรุ งหลัก สูต ร
๕.๑ การปรั บปรุ งรายวิชาในโครงสร้ างหลักสูตร และการเปรี ยบเทียบหลักสูตรเดิม (พ.ศ .๒๕๕๕)
กับหลักสูตรปรั บปรุ ง (พ.ศ .๒๕๕๘) รายละเอียดดังนี d

๑๑๕

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม และรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง และการเปลียนแปลง
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
จํานวน ๓๐
หน่ วยกิต
๑. กลุ่มวิชาทีมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๘
หน่ วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๙
หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสู ตรเดิม
รหัส

ชื3อวิชา

รายวิชาในหลักสูตรปรั บปรุ ง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)

รหัสวิชา

ชื3อวิชา

การเปลียนแปลง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)

ไม่เปลี3ยนแปลง

มมศท ๑๐๑

การศึกษาทั3วไปเพื3อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๑

การศึกษาทั3วไปเพื3อการพัฒนามนุษย์

MUGE 101
มมศท ๑๐๒

General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื3อการพัฒนามนุษย์

2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)

MUGE 101
มมศท ๑๐๒

General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื3อการพัฒนามนุษย์

2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)

ไม่เปลี3ยนแปลง

MUGE 102
มมศท ๑๐๓

Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพือการพัฒนามนุ ษย์

3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)

MUGE 102
มมศท ๑๐๓

Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพือการพัฒนามนุ ษย์

3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)

ไม่เปลี3ยนแปลง

MUGE 103
สมสค ๑๔๐

Arts and Sciences for Human Development
จิตวิทยาทั5วไป

2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)

MUGE 103
สมสค ๑๔๐

Arts and Sciences for Human Development
จิตวิทยาทั5วไป

2 (1-2-3)
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 กลุม่ วิชาภาษา

๑๒

รายวิชาในหลักสู ตรเดิม
รหัส

ชื3อวิชา

หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรปรั บปรุ ง

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

รหัสวิชา

ชื3อวิชา

การเปลียนแปลง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)

ศศภท ๑๐๐
LATH 100

ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื3อการสื3อสาร
Art of Using Thai Language in
Communication

ศศภอ ๑๐๓

ภาษาอังกฤษระดับ ๑

๓ (๒-๒-๕)

LAEN 103

English Level 1

3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๔

ภาษาอังกฤษระดับ ๒

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๔

LAEN 104

English Level 2

3 (2-2-5)

LAEN 104

ศศภอ ๑๐๕

ภาษาอังกฤษระดับ ๓

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๕

ภาษาอังกฤษระดับ ๓

๓ (๒-๒-๕)

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)

LAEN 106

English Level 4

3 (2-2-5)

LAEN 106

3 (2-2-5)

ศศภอ ๒๖๖

English Level 4
ภาษาอังกฤษเพื5อวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

๓ (๓-๐-๖)

LAEN 266

English for Health Science

3 (3-0-6)

ไม่เปลี3ยนแปลง

ศศภท ๑๐๐

ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื3อการสื3อสาร

LATH 100

Art of Using Thai Language in
Communication

3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๓

ภาษาอังกฤษระดับ ๑

๓ (๒-๒-๕)

ไม่เปลี3ยนแปลง

LAEN 103

English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒

3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)

ไม่เปลี3ยนแปลง

English Level 2

3 (2-2-5)

๑๑๖

ไม่เปลี3ยนแปลง
ไม่เปลี3ยนแปลง
เพิ3มรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั3วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. กลุ่มวิชาทีหลักสูตรกําหนด
๒.๑ กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

๙
๙

รายวิชาในหลักสู ตรเดิม
รหัส

ชื3อวิชา

มคอ. ๒
หน่ วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตรปรั บปรุ ง
หน่วยกิต ๖
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)

รหัสวิชา

ชื3อวิชา

การเปลียนแปลง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
ยกเลิกรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั3วไป

ศศศศ ๑๐๗

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวติ มนุษย์

๓ (๓-๐-๖)

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
วทคม ๑๑๒

Basic Biology
เคมีทั3วไป

2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)$

SCBI 114
วทคม ๑๑๒

Basic Biology
เคมีทั3วไป

2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)$

ไม่เปลี3ยนแปลง

SCCH 112

General Chemistry

3 (3-0-6)$

SCCH 112

General Chemistry

3 (3-0-6)$

วทคม ๑๒๑

เคมีอินทรีย์เบื Gองต้ น

๓ (๓-๐-๖)$

วทคม ๑๒๑

เคมีอินทรีย์เบื Gองต้ น

๓ (๓-๐-๖)$

ไม่เปลี3ยนแปลง

SCCH 121
วทคณ ๑๘๒

Basic Organic Chemistry
สถิตศิ าสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

3 (3-0-6)$
๒ (๒-๐-๔)

SCCH 121
วทคณ ๑๘๒

Basic Organic Chemistry
สถิตศิ าสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

3 (3-0-6)$
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

ฟิ สิกส์เบื Gองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

๓ (๓-๐-๖)

วทฟส ๑๕๙

ฟิ สิกส์เบื Gองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

๓ (๓-๐-๖)

SCPY 159

Elementary Physics for Health Science

3 (3-0-6)

SCPY 159

Elementary Physics for Health Science

3 (3-0-6)

ไม่เปลี3ยนแปลง

$

หน่วยกิตจะอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทั3วไปจํานวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจํานวน ๒ หน่วยกิต

ข. หมวดวิช าเฉพาะ
๑ .กลุ่มวิชาความรู้พื Pนฐานวิชาชีพ

๑๑๐
๓๒

รายวิชาในหลักสูตรเดิม
รหัส

ชื3อวิชา

หน่ ว ยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสู ตรปรั บปรุ ง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้ า)

รหัสวิชา

ชื3อวิชา

การเปลียนแปลง
หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า

SCBC 206

ชีวเคมีทั5วไป

๓ (๓-๐-๖)

SCBC 206

ชีวเคมีทั5วไป

๓ (๓-๐-๖)

วทชค ๒๐๖

General Biochemistry

3 (3-0-6)

วทชค ๒๐๖

General Biochemistry

3 (3-0-6)

วทคม ๑๑๒

เคมีทั3วไป

๓ (๓-๐-๖)$

ไม่เปลี3ยนแปลง

วทคม ๑๑๒

เคมีทั3วไป

๓ (๓-๐-๖)$

ไม่เปลี3ยนแปลง

$

ไม่เปลี3ยนแปลง

SCCH 112
วทคม ๑๑๙*

General Chemistry
ปฏิบตั กิ ารเคมี

3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)

SCCH 112
วทคม ๑๑๙*

General Chemistry
ปฏิบตั กิ ารเคมี

3 (3-0-6)$
๑ (๐-๓-๑)

SCCH 119*

Chemistry Laboratory

1 (0-3-1)

SCCH 119*

Chemistry Laboratory

1 (0-3-1)

วทคม ๑๒๑

เคมีอินทรีย์เบื Gองต้ น

๓ (๓-๐-๖)$

วทคม ๑๒๑

เคมีอินทรีย์เบื Gองต้ น

๓ (๓-๐-๖)$

ไม่เปลี3ยนแปลง

SCCH 121
วทคณ ๑๑๑
SCMA 111

Basic Organic Chemistry
แคลคูลสั
Calculus

3 (3-0-6)$
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

SCCH 121
วทคณ ๑๑๑
SCMA 111

Basic Organic Chemistry
แคลคูลัส
Calculus

3 (3-0-6)$
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ไม่เปลี3ยนแปลง

๒ .กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้ านวิชาชีพ

๗๘

รายวิชาในหลักสูตรเดิม
รหัส

ชื3อวิชา

กภกภ ๑๐๒
PTPT 102
กภกภ ๒๓๘
PTPT 238

ความรู้และทักษะขันพื
P Pนฐานทางกายภาพบําบัด
Basic Knowledge and Skill in Physical Therapy
ทักษะการรักษา ๑
Therapeutic Skills 1

หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตรปรั บปรุ ง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)

รหัสวิชา

ชื3อวิชา

กภกภ ๑๐๓
PTPT 103
กภกภ ๒๐๘
PTPT 208

การดูแลสุขภาพพื Pนฐาน
Basic Health Care
การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
Physical Therapy Assessment-Evaluation
and Diagnosis
เทคนิคการเคลื5อนย้ าย การเคลื5อนที5 และการนวด
Transfer Techniques Ambulation and Massage

กภกภ ๒๐๙
PTPT 209

๑๑๗

การเปลียนแปลง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๓ (๑-๔-๔)
3 (1-4-4)
๓ (๑-๔-๔)
3 (1-4-4)

เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา คําอธิบายรายวิชา
เนื Pอหาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา และปรับจํานวน
หน่วยกิตให้ กระจายในสัดส่วน
ที5เหมาะสมเพือ5 การเรียนรู้
เป็ นลําดับขั Pน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
รหัส

ชื3อวิชา

กภกภ ๑๘๐
PTPT180

จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑
Contemplative Education for Physical
Therapy 1
จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒
Contemplative Education for Physical
Therapy 2
จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๓
Contemplative Education for Physical
Therapy 3
จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๔
Contemplative Education for Physical
Therapy 4
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๑
Physical Therapy in Musculoskeletal System 1
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๒
Physical Therapy in Musculoskeletal System 2
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๓
Physical Therapy in Musculoskeletal System 3
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๔
Physical Therapy in Musculoskeletal System 4
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๕
Physical Therapy in Musculoskeletal System 5
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๖
Physical Therapy in Musculoskeletal System 6

กภกภ ๒๘๐
PTPT 280
กภกภ ๓๘๐
PTPT 380
กภกภ ๔๘๐
PTPT 480
กภกภ ๒๓๐
PTPT 230
กภกภ ๒๓๑
PTPT 231
กภกภ ๒๓๒
PTPT 232
กภกภ ๒๓๓
PTPT 233
กภกภ ๒๓๔
PTPT 234
กภกภ ๒๓๕
PTPT 235

มคอ. ๒

รายวิชาในหลักสูตรปรั บปรุ ง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

กภกภ ๑๙๐
PTPT 190

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

กภกภ ๒๙๐
PTPT 290

รหัสวิชา

ชื3อวิชา
จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๑
Contemplative Education for Physical
Therapy 1
จิตตปัญญาศึกษาสําหรับกายภาพบําบัด ๒
Contemplative Education for Physical
Therapy 2

การเปลียนแปลง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา คําอธิบายรายวิชา
เนื Pอหาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชาให้ กระชับขึ Pน
เพื5อลดความซํ Pาซ้ อนและ
ปรับจํานวนหน่วยกิต

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๔ (๒-๖-๖)
4 (2-6-6)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

กภกภ ๑๐๔
PTPT 104
กภกภ ๒๐๕
PTPT 205
กภกภ๒๐๖
PTPT206
กภกภ ๒๐๗
PTPT 207
กภกภ ๒๐๙
PTPT 209
กภกภ ๒๑๑
PTPT 211
กภกภ ๓๐๗
PTPT 307
กภกภ ๓๐๘
PTPT 308
กภกภ ๓๑๐
PTPT 310
กภกภ ๓๑๔
PTPT 314
กภกภ ๓๑๕
PTPT 315
กภกภ ๓๑๖
PTPT 316
กภกภ ๓๑๗
PTPT 317

๑๑๘

กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๑
Anatomy and Biomechanics 1
กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๒
Anatomy and Biomechanics 2
กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๓
Anatomy and Biomechanics 3
กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๔
Anatomy and Biomechanics 4
เทคนิคการเคลื5อนย้ าย การเคลื5อนที5 และการนวด
Transfer Techniques Ambulation and Massage
สรีรวิทยา
Physiology
พยาธิวทิ ยา
Pathology
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน
Microbiology and Immunology
อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
สิ5งอํานวยความสะดวก
Prosthesis Orthosis and Assistive
Technology
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๓
Therapeutic Exercise 3
การขยับ ดัด ดึง ข้ อต่อ และการรักษาด้ วยมือ
Joint Mobilization and Manual Techniques
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๑
Physical Therapy in Musculoskeletal System 1
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ๒
Physical Therapy in Musculoskeletal System 2

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๓ (๑-๔-๔)
3 (1-4-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๑-๔-๔)
3 (1-4-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา คําอธิบายรายวิชา
เนื Pอหาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา และปรับจํานวน
หน่วยกิตให้ กระจายในสัดส่วน
ที5เหมาะสมเพือ5 การเรียนรู้
เป็ นลําดับขั Pน ปรับเปลี5ยนกลุ่ม
วิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
กายภาพบบัด พ.ศ. ๒๕๕๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
รหัส
กภกภ ๒๓๖
PTPT 236
กภกภ ๒๓๗
PTPT 237

ชื3อวิชา
การตรวจประเมินและวินิจฉัย
ทางกายภาพบําบัด ๑
Physical Therapy Assessment
and Diagnosis 1
การตรวจประเมินและวินิจฉัย
ทางกายภาพบําบัด ๒
Physical Therapy Assessment
and Diagnosis 2

มคอ. ๒

รายวิชาในหลักสูตรปรั บปรุ ง

การเปลียนแปลง

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๓ (๑-๔-๔)

รหัสวิชา

ชื3อวิชา

กภกภ ๒๐๘

การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด

2 (2-0-4)

PTPT 208

๒ (๐-๔-๒)

กภกภ ๒๑๒

Physical Therapy Assessment-Evaluation
and Diagnosis
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

๒ (๑-๒-๓)

2 (0-4-2)

PTPT 212

Physiology of Exercise

2 (1-2-3)

กภกภ ๒๑๕
PTPT 215
กภกภ ๒๑๖
PTPT 216
กภกภ ๒๑๑
PTPT 211
กภกภ ๒๑๒
PTPT 212
กภกภ ๒๑๖
PTPT 216
กภกภ ๔๒๑
PTPT 421

การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๑
Therapeutic Exercise 1
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๒
Therapeutic Exercise 2
สรีรวิทยา
Physiolog y
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
Physiology of Exercise
การบําบัดด้ วยการออกกําลังกาย ๒
Therapeutic Exercise 2
กายภาพบําบัดทางกีฬา
Physical Therapy in Sport

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

3 (1-4-4)

กภกภ ๒๓๙
PTPT 239

ทักษะการรักษา ๒
Therapeutic Skills 2

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

กภกภ ๒๗๐
PTPT 270

การฝึ กปฏิบตั ทิ างคลินิก 1
Clinical Practicum 1

๒ (๐-๘-๒)
2 (0-8-2)

กภกภ ๒๘๑
PTPT 281

การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก ๑
Clinical Practicum 1

๑ (๐-๔-๑)
1 (0-4-1)

กภกภ ๓๔๐
PTPT 340
กภกภ ๓๔๑
PTPT 341
กภกภ ๓๔๒
PTPT 342
กภกภ ๓๔๓
PTPT 343
กภกภ ๓๔๔
PTPT 344

กายภาพบําบัดในระบบประสาท ๑
Physical Therapy in Neurological System 1
กายภาพบําบัดในระบบประสาท ๒
Physical Therapy in Neurological System 2
กายภาพบําบัดในระบบประสาท ๓
Physical Therapy in Neurological System 3
กายภาพบําบัดในระบบประสาท ๔
Physical Therapy in Neurological System 4
กายภาพบําบัดในระบบประสาท ๕
Physical Therapy in Neurological System 5

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

กภกภ ๓๔๕
PTPT 345
กภกภ ๓๔๖
PTPT 346

ทักษะการรักษา ๓
Therapeutic Skills 3
ทักษะการรักษา ๔
Therapeutic Skills 4

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

กภกภ ๒๐๕
PTPT 205
กภกภ๒๐๖
PTPT206
กภกภ ๒๑๐
PTPT 210
กภกภ ๓๑๑
PTPT 311
กภกภ ๓๑๒
PTPT 312
กภกภ ๓๑๓
PTPT 313
กภกภ ๒๑๓
PTPT 213
กภกภ ๒๑๔
PTPT 214

กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๒
Anatomy and Biomechanics 2
กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ ๓
Anatomy and Biomechanics 3
ประสาทกายวิภ าคศาสตร์
Neuroanatomy
กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๑
Physical Therapy in Neurological System 1
กายภาพบําบัดทางระบบประสาท ๒
Physical Therapy in Neurological System 2
การควบคุมและการเรี ยนรู้ การเคลื5อนไหว
Motor Control and Learning
การวินิจฉัยและการรักษาด้ วยไฟฟ้า
Electrodiagnosis and Electrotherapy
การรั กษาด้ วยไฟฟ้าและความร้ อน
Eletrotherapy and Themotherapy

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

๑๑๙

เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา คําอธิบายรายวิชา
เนื Pอหาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา และปรับจํานวน
หน่วยกิตให้ กระจายในสัดส่วน
ที5เหมาะสมเพือ5 การเรียนรู้
เป็ นลําดับขั Pน ปรับเปลี5ยนกลุ่ม
วิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
กายภาพบบัด พ.ศ. ๒๕๕๖

เปลี5ยนเลขรหัสวิชา ปรับชื5อ
วิชา คําอธิบายรายวิชาเนื Pอหา
และวัตถุประสงค์ของรายวิชา
และปรับจํานวนหน่วยกิตให้ ก
ระจายในสัดส่วนที5เหมาะสม
เพื5อการเรี ยนรู้เป็ นลําดับขั Pน
ปรับเปลี5ยนกลุ่มวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิช า
กายภาพบบัด พ.ศ. ๒๕๕๖
เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา หน่วยกิต
และคําอธิบายรายวิช า
ปรับเนื Pอหาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา
เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา คําอธิบายรายวิชา
เนื Pอหาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา และปรับจํานวน
หน่วยกิตให้ กระจายในสัดส่วน
ที5เหมาะสมเพือ5 การเรียนรู้
เป็ นลําดับขั Pน ปรับเปลี5ยนกลุ่ม
วิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
กายภาพบบัด พ.ศ. ๒๕๕๖

เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา คําอธิบายรายวิชา
เนื Pอหาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
รหัส
กภกภ ๓๔๗
PTPT 347
กภกภ ๓๔๘
PTPT 348
กภกภ ๓๔๙
PTPT 349

ชื3อวิชา
กายภาพบําบัดในระบบหายใจ หัวใจ และการ
ไหลเวียนโลหิต ๑
Physical Therapy in Respiratory and
Cardiovascular Systems 1
กายภาพบําบัดในระบบหายใจ หัวใจ และการ
ไหลเวียนโลหิต ๒
Physical Therapy in Respiratory and
Cardiovascular Systems 2
กายภาพบําบัดในระบบหายใจ หัวใจ และการ
ไหลเวียนโลหิต ๓
Physical Therapy in Respiratory and
Cardiovascular Systems 3

มคอ. ๒

รายวิชาในหลักสูตรปรั บปรุ ง

การเปลียนแปลง

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)

กภกภ ๓๐๗

พยาธิวทิ ยา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

2 (2-0-4)

PTPT 307

Pathology

1 (1-0-2)

๒ (๒-๐-๔)

กภกภ ๓๐๘

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน

๑ (๑-๐-๒)

2 (2-0-4)

PTPT 308

Microbiology and Immunology

1 (1-0-2)

๓ (๒-๓-๕)

กภกภ ๓๑๘

๓ (๒-๒-๕)

3 (2-3-5)

PTPT 318

กายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ
และการไหลเวียนโลหิต ๑
Physical Therapy in Cardiopulmonary System 1

๒ (๑-๒-๓)

รหัสวิชา

กภกภ ๔๑๘

ชื3อวิชา

3 (2-2-5)

กภกภ ๓๕๐
PTPT 350
กภกภ ๓๕๑
PTPT 351

กายภาพบําบัดในเด็ก ๑
Physical Therapy in Pediatric 1
กายภาพบําบัดในเด็ก ๒
Physical Therapy in Pediatric 2

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

PTPT 418
กภกภ ๓๑๙
PTPT 319
กภกภ ๔๑๙
PTPT 419

กายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ
และการไหลเวียนโลหิต ๒
Physical Therapy in Cardiopulmonary System 2
กายภาพบําบัดทางเด็ก ๑
Physical Therapy in Pediatrics 1
กายภาพบําบัดทางเด็ก ๒
Physical Therapy in Pediatrics 2

กภกภ ๓๗๐
PTPT 370
กภกภ ๓๗๑
PTPT 371
กภกภ ๓๗๒
PTPT 372
กภกภ ๔๐๒
PTPT 402

การฝึ กปฏิบตั ทิ างคลินิก ๒
Clinical Practicum 2
การฝึ กปฏิบตั ทิ างคลินิก ๓
Clinical Practicum 3
การฝึ กปฏิบตั ทิ างคลินิก ๔
Clinical Practicum 4
เภสัชวิทยาสําหรั บวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Pharmacology for Health Sciences

๓ (๐-๑๒-๓)
3 (0-12-3)
๔ (๐-๑๒-๓)
4 (0-12-3)
๓ (๐-๑๒-๔)
3 (0-12-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

กภกภ ๓๘๑
PTPT 381
กภกภ ๓๘๒
PTPT 382
กภกภ ๓๘๓
PTPT 383
กภกภ ๓๐๙
PTPT 309

การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก ๒
Clinical Practicum 2
การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก ๓
Clinical Practicum 3
การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก ๔
Clinical Practicum 4
เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
Pharmacology for Health Science

๒ (๐-๘-๒)
2 (0-8-2)
๓ (๐-๑๒-๓)
3 (0-12-3)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

กภกภ ๔๐๓
PTPT 403
กภกภ ๔๐๔
PTPT 404
กภกภ ๔๐๖

กายภาพบําบัดในผู้สงู อายุ
Physical Therapy in Geriatrics
การยศาสตร์ สุขภาพ และสุขภาวะ
Ergonomics Health and Wellness
กายภาพบําบัดในสุขภาพหญิงและภาวะเฉพาะ
อื5นๆ
Physical Therapy in Woman’s Health and
Specific Conditions

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๓-๐-๖)

กภกภ ๔๑๓
PTPT 413
กภกภ ๔๒๐
PTPT 420
กภกภ ๔๑๒

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๑-๐-๒)

3 (3-0-6)

PTPT 412

๒ (๒-๐-๔)

กภกภ ๔๑๕
PTPT 415
กภกภ ๔๑๑

2 (2-0-4)

PTPT 411

กายภาพบําบัดในผู้สงู อายุ
Physical Therapy in Geriatric
การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ
Ergonomics Health and Wellness
ภาวะเฉพาะทางการแพทย์สําหรับ
กายภาพบําบัด
Specific Medical Conditions for Physical
Therapy
กายภาพบําบัดในสุขภาพหญิง
Physical Therapy in Women Health
จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์ สําหรับ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Clinical Psychology and Psychiatry for
Health Science

PTPT 406

กภกภ ๔๐๕
PTPT 405

จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์ สําหรับ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Clinical Psychology and Psychiatry for
Health Science

๑๒๐

เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา คําอธิบายรายวิชา
เนื Pอหาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา และปรับจํานวน
หน่วยกิตให้ กระจายในสัดส่วน
ที5เหมาะสมเพือ5 การเรียนรู้
เป็ นลําดับขั Pน ปรับเปลี5ยนกลุ่ม
วิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิช า
กายภาพบบัด พ.ศ. ๒๕๕๖

2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

เปลี5ยนเลขรหัสวิชา ปรับชื5อ
วิชา คําอธิบายรายวิชาและ
ปรับเพิ5มจํานวนหน่วยกิตให้
กระจายในสัดส่วนที5เหมาะสม
เพื5อการเรี ยนรู้เป็ นลําดับขั Pน
เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา หน่วยกิต
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับเนื Pอหาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา
เปลี5ยนเลขรหัสวิชา เปลี5ยนเป็ น
กลุ่มวิชาความรู้พื Pนฐานวิชาชีพ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชา
กายภาพบบัด พ.ศ.๒๕๕๖
เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
และจํานวนหน่วยกิต
ให้ กระจายในสัดส่วน
ที5เหมาะสม

1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับลดหน่วยกิต คําอธิบาย
รายวิชาปรับเนื Pอหาและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เปลี5ยนเป็ นกลุ่มวิชาความรู้
พื Pนฐานวิชาชีพ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบบัด
พ.ศ.๒๕๕๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
รหัส

ชื3อวิชา

มคอ. ๒

รายวิชาในหลักสูตรปรั บปรุ ง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

กภกภ ๔๑๗

รหัสวิชา

กภกภ ๔๐๗

วิชาชีพและกฎหมาย

PTPT 407

Professionalism and Laws

1 (1-0-2)

PTPT 417

กภกภ ๔๐๘
PTPT 408
กภกภ ๔๐๙
PTPT 409
กภกภ ๔๑๐

กายภาพบําบัดในกีฬา**
Physical Therapy in Sport
กายภาพบําบัดในชุมชน**
Physical Therapy in Community
การเป็ นผู้ประกอบการในกายภาพบําบัด

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)

กภกภ ๔๒๑
PTPT 421
กภกภ ๔๒๒
PTPT 422
กภกภ ๔๑๔

PTPT 410

Entrepreneurship in Physical Therapy

2 (1-2-3)

PTPT 414

กภกภ ๔๑๖

ชื3อวิชา
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที5เกี5ยวข้ อง
ทางกายภาพบําบัด
Profession Ethic and Physical Therapy
Related Laws
กายภาพบําบัดทางกีฬา**
Physical Therapy in Sport**
กายภาพบําบัดในชุมชน**
Physical Therapy in Community**
ระบบบริการสุขภาพและการบริ หารงาน
กายภาพบําบัด**
Health Service System and Physical
Therapy Administration**

การเปลียนแปลง
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้ นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

๑ (๑-๐-๒)

PTPT 416

การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสําหรับ
กายภาพบําบัด
Diagnostic Screening for Physical Therapy

1 (1-0-2)

กภกภ ๔๗๐
PTPT 470
กภกภ ๔๗๑
PTPT 471

การฝึ กปฏิบตั ทิ างคลินิก ๕
Clinical Practicum 5
การฝึ กปฏิบตั ทิ างคลินิก ๖
Clinical Practicum 6

๔ (๐-๑๒-๔)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
4 (0-12-4)

กภกภ ๔๘๑
PTPT 481
กภกภ ๔๘๒
PTPT 482

การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก ๕
Clinical Practicum 5
การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก ๖
Clinical Practicum 6

๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)

กภกภ ๔๙๔

บทนําเกี5ยวกับระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
Introduction to Research Methodology in
health science
โครงการวิจัย
Research project

๑ (๑-๐-๒)

กภกภ ๔๙๔

๑ (๑-๐-๒)

1 (1-0-2)

PTPT 494

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

กภกภ ๔๙๕
PTPT 495

บทนําเกี5ยวกับระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
Introduction to Research Methodology in
Health Science
โครงการวิจัย
Research Project

PTPT 494
กภกภ ๔๙๕
PTPT 495

เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา คําอธิบายรายวิชา
และจํานวนหน่วยกิตให้ กระ
จายในสัดส่วนที5เหมาะสม
**โดยนักศึกษาต้ องลงทะเบียน
เรี ยนทุกคน
เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา คําอธิบายรายวิชา
และจํานวนหน่วยกิตให้ กระ
จายในสัดส่วนที5เหมาะสม
**โดยนักศึกษาต้ องลงทะเบียน
เรี ยนทุกคน
รายวิชาใหม่ ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิช ากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖
เปลี5ยนเลขรหัสวิชา
ปรับชื5อวิชา หน่วยกิต
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับเนื Pอหาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา
ไม่เปลี3ยนแปลง

1 (1-0-2)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

ไม่เปลี5ยนแปลง

๕.๒ ขอยกเลิก และเพิ!ม บางรายวิช าในหมวดวิช าศึก ษาทั!วไป จํานวน ๒ วิช า ดังต่ อ ไปนี L
(๑) ขอยกเลิกรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน ๓ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
ศศศศ ๑๐๗ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
CRRS 107 Science, Technology and Human Life
3 (3-0-6)
(๒) ขอเพิ5มรายวิชากลุ่มวิชาภาษา จํานวน ๓ หน่วยกิต
ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพื3อวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
LAEN 266 English for Health Science
๑๒๑

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

๕.๓ ขอเปลียนเลขรหัสวิชา ปรั บชือวิชา หน่ วยกิต คําอธิบายรายวิชา ปรั บเนือd หาและวัตถุประสงค์ ของ
รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้ านวิชาชีพ) จํานวน ๑๐ รายวิชา ดังต่ อไปนี d
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
กภกภ ๒๗๐ การฝึ กปฎิบัติทางคลินกิ ๑
PTPT 270 Clinical Practicum 1
เงือนไข : -

หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒ (๐-๘-๒)
2 (0-8-2)

กภกภ ๒๘๑ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
PTPT 281 Clinical Practicum 1
เงือนไข : -

๑ (๐-๔-๑)
1 (0-4-1)

ฝึ กปฏิ บัติง านทางคลิ นิกในคลิ นิกและหน่ วยงานกายภาพบํ า บัด ทั กษะ
เกี3ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจทางคลินิกและรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูก
และกล้ ามเนื อG ได้ ภายใต้ การควบคุมดูแลของนักกายภาพบําบัดผู้เชี3ยวชาญทางระบบ
กระดูกและกล้ ามเนื Gอโดยยึดมั3นในคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเคารพ
ในคุณค่าศักดิศŠ รีของความเป็ นมนุษย์
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 ๓๗๐ การฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก ๒
๓ (๐-๑๒-๓)
PTPT 370 Clinical Practicum 2
3 (0-12-3)
เงือนไข : สอบผ่ านรายวิชา กภกภ ๒๗๐

การฝึ กปฏิ บัติงานในสถานพยาบาล การสั ง เกตการณ์ การซั กประวัติ
การศึกษาเวชระเบียน การตรวจร่ างกายพื นG ฐานทางกายภาพบําบัดและการวิเคราะห์
ปั ญ หาอย่างง่ ายของผู้ป่วยตามแนวคิดการจําแนกภาวะสุ ขภาพของบุคคลด้ วยบัญชี
สากลเพื3อการจําแนกการทํางาน ความพิการและสุขภาพ

ฝึ กปฏิ บัติง านทางคลิ นิกในคลิ นิกและหน่ วยงานกายภาพบํ า บัด ทั กษะ
เกี3ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจทางคลินิกและรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูก
และกล้ ามเนื Gอ หรื อทางระบบประสาท ภายใต้ การควบคุมดูแลของนักกายภาพบํ าบั ด
ผู้เชี3ยวชาญทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื Gอ หรือระบบประสาทโดยยึ ดมั3นในคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเคารพในคุณค่าศักดิศŠ รีของความเป็ นมนุษย์
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 ๓๗๑ การฝึ กปฏิบัติทางคลินกิ ๓
๓ (๐-๑๒-๓)
PTPT 371 Clinical Practicum 3
3 (0-12-3)
เงือนไข : สอบผ่ านรายวิชา กภกภ ๓๗๐

ฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินกิ ในคลินิกกายภาพบําบัดและหน่วยงานกายภาพ
บํา บัดในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล กระบวนการคิ ดและการวิเคราะห์ ตาม
แนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้ วยบัญชีสากลเพื3อการจําแนกการทํางาน
ความพิการและสุขภาพ ทักษะการตรวจร่างกาย การสรุปปั ญหา การวางแผนการรักษา
และการให้ การรักษา
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.

ฝึ กปฏิ บัติง านทางคลิ นิกในคลิ นิกและหน่ วยงานกายภาพบํ า บัด ทั กษะ
เกี3 ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจทางคลินิกและรักษาผู้ป่วยระบบบทางเดิน
หายใจ ระบบหั ว ใจ-หลอดเลื อด ผู้ ป่ วยเด็ กและผู้ ป่ วยระบบประสาท ภายใต้ การ
ควบคุมดูแลของนักกายภาพบําบัดผู้เชี3ยวชาญระบบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจหลอด
เลือด ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยระบบประสาทโดยยึดมั3นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและเคารพในคุณค่าศักดิศŠ รี ของความเป็ นมนุษย์
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.

ฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินกิ ในคลินิกกายภาพบําบัดและหน่วยงานกายภาพ
บํา บัดในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล กระบวนการคิ ดและการวิเคราะห์ ตาม
แนวคิดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้ วยบัญชีสากลเพื3อการจําแนกการทํางาน
ความพิการและสุขภาพ ทักษะการตรวจร่างกาย การสรุปปั ญหา การวางแผนการรักษา
และการให้ การรักษา

๑๒๒

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 ๓๘๒ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
PTPT 382 Clinical Practicum 3
เงือนไข : สอบผ่ านรายวิชา กภกภ ๓๘๑

กภกภ ๓๘๒ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
PTPT 382 Clinical Practicum 3
เงือนไข : สอบผ่ านรายวิชา กภกภ ๓๘๑

๓ (๐-๑๒-๓)
3 (0-12-3)

๓ (๐-๑๒-๓)
3 (0-12-3)

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.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
กภกภ ๓๗๒ การฝึ กปฏิบตั ิทางคลินกิ ๔
PTPT 372 Clinical Practicum 4
เงือนไข : สอบผ่ านรายวิชา กภกภ ๓๗๑

หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓ (๐-๑๒-๓)
3 (0-12-3)

กภกภ ๓๘๓ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
PTPT 383 Clinical Practicum 4
เงือนไข : สอบผ่ านรายวิชา กภกภ ๓๘๒

ฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกในหน่วยงานกายภาพบําบัดในส่วนภูมิภาค ทักษะ
เกี3ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจทางคลินิกได้ ภายใต้ การควบคุมดูแลของนัก
กายภาพบําบัดผู้เชี3ยวชาญ โดยยึดมัน3 ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
เคารพในคุณค่าศักดิŠศรีของความเป็ นมนุษย์
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 ๔๗๐ การฝึ กปฏิบัติทางคลินกิ ๕
PTPT 470 Clinical Practicum 5
เงือนไข : สอบผ่ านรายวิชา กภกภ ๓๗๒

มคอ. ๒

๔ (๐-๑๒-๔)
4 (0-12-4)

ฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกในคลินิกและหน่วยงานกายภาพบําบัด ทักษะเกี3ยวกับ
กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ ตั ด สิ นใจทางคลิ นิ ก และการรั ก ษาด้ วยวิธีการทาง
กายภาพบําบัดที3 ครบถ้ วน ภายใต้ การควบคุมดูแลของนักกายภาพบํ าบัดผู้เชี3ยวชาญ
โดยยึ ดมั3 นในคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พและเคารพในคุณ ค่ าศักดิŠ ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
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 ๔๗๑ การฝึ กปฏิบัติทางคลินกิ ๖
๔ (๐-๑๒-๔)
PTPT 471 Clinical Practicum 6
4 (0-12-4)
เงือนไข : สอบผ่ านรายวิชา กภกภ ๔๗๐
ฝึ กปฏิ บั ติง านทางคลิ นิ กในหน่ วยงานกายภาพบํ าบั ดส่ วนภู มิภ าคและ
โรงพยาบาลชุมชน ทักษะเกี3ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจทางคลินิก และการ
รั กษาด้ วยวิธีการทางกายภาพบํ า บั ดที3 ค รบถ้ วน ภายใต้ การควบคุม ดูแลของนั ก
กายภาพบําบัดผู้เชี3 ยวชาญ โดยยึดมั3นในคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
เคารพในคุณค่าศักดิŠศรีของความเป็ นมนุษย์
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.

๑๒๓

๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)

ฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เรี ยนรู้การจัดการในคลินิกกายภาพบําบัดและ
หน่วยงานกายภาพบําบัดส่วนภูมิภาค กระบวนการคิดและการวิเคราะห์ตามแนวคิดการ
จําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้ วยบัญชีสากลเพื3อการจําแนกการทํางาน ความพิการ
และสุขภาพ ทักษะการตรวจร่ างกาย 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 ๔๘๑ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๕
๔ (๐-๑๖-๔)
PTPT 481 Clinical Practicum 5
4 (0-16-4)
เงือนไข : สอบผ่ านรายวิชา กภกภ ๓๘๓
ฝึ กปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ในคลิ นิ ก กายภาพบํ า บั ดและหน่ ว ยงาน
กายภาพบําบัดที3มีผ้ ูป่วยหลากหลายประเภทในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ทักษะที3
ซับซ้ อนขึ Gนของกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจทางคลินิกและการรักษาด้ วย
วิธีการทางกายภาพบําบัด ตามแนวคิดการจําแนกภาวะสุ ขภาพของบุคคลด้ วยบัญชี
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 ๔๘๒ การฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก ๖
PTPT 482 Clinical Practicum 6
เงือนไข : สอบผ่ านรายวิชา กภกภ ๔๘๑

๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)

ฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกในคลินิกกายภาพบําบัด หรือหน่วยงานกายภาพบําบัด
ประจํ าโรงพยาบาลชุมชนในภู มิภาค ทักษะที3 ซบั ซ้ อนขึ นG ของกระบวนการคิ ด การ
วิเคราะห์ การตัดสินใจทางคลินิก และการรักษาด้ วยวิธีการทางกายภาพบําบัด โดยเน้ น
การป้องกันและส่ งเสริ มสุขภาพ ตามแนวคิ ดการจําแนกภาวะสุขภาพของบุคคลด้ วย
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.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
กภกภ ๓๔๕ ทัก ษะการรัก ษา ๓
PTPT 345 Therapeutic skills 3
เงื!อ นไข : -

มคอ. ๒

หลักสูตรปรั บปรุ ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

กภกภ ๒๑๓ การวิน ิจ ฉัย และการรัก ษาด้ ว ยไฟฟ้ า
PTPT 213 Electrodiagnosis and Electrotherapy
เงื!อ นไข : -

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

การตรวจประเมินและวินิจ ฉัยทางไฟฟ้าของสภาพกล้ ามเนื Pอและเส้ นประสาท
การรั กษาด้ ว ยกระแสความถี5 ตํ5 าและความถี5 ปานกลางต่ อการกระตุ้น กล้ า มเนื อP และ
เส้ นประสาททั Pงในสภาวะปกติและผิดปกติ การเลือกใช้ เครื5 องมือและการตรวจสอบแก้ ไข
ปัญหาเบื Pองต้ น
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 ๓๔๖ ทัก ษะการรัก ษา ๔
๓ (๒-๒-๕)
PTPT 346 Therapeutic skills 4
3 (2-2-5)
เงื!อ นไข : -

วิธี ก ารตรวจประเมิ น และวินิ จ ฉั ย ทางไฟฟ้ า ของสภาพกล้ ามเนื อP และ
เส้ นประสาท การรั กษาด้ วยกระแสความถี5ตํ5าและความถี5ปานกลางเพื5อกระตุ้นกล้ ามเนื Pอ
และเส้ น ประสาททั Pงในสภาวะปกติและผิดปกติ การเลือกใช้ การตรวจสอบและการแก้ ไข
ปัญหาเบื Pองต้ นของเครื5 องมือ
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 การรัก ษาด้ ว ยไฟฟ้ าและความร้ อน
๓ (๒-๒-๕)
PTPT 214 Eletrotherapy and Themotherapy
3 (2-2-5)
เงื!อ นไข : -

การรักษาด้ วยคลื5นสันP คลื5น ไมโคร คลื5นอัลตร้ าซาวด์ เลเซอร์ รังสี อินฟราเร็ ด
รัง สี อัลตร้ าไวโอเล็ต คลื5 นแม่เหล็ ก และเครื5 องมื อไฟฟ้ าทางกายภาพบํ าบั ดอื5น ๆ การ
รักษาด้ วยความร้ อน ความเย็น หลักการเลือกวิธีการรักษาให้ เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย
การเลือกใช้ เครื5 องมือและการตรวจสอบแก้ ไขปั ญหาเบื Pองต้ น
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.

การรักษาด้ วยคลื5นสันP คลื5 น ไมโครเวฟ คลื5 นอัลตร้ าซาวด์ แสงเลเซอร์ รั งสี
อินฟราเร็ ด รั งสีอลั ตร้ าไวโอเล็ ตและเครื5 องมื อไฟฟ้าทางกายภาพบําบัดอื5 นๆ การรัก ษา
ด้ วยความร้ อนและความเย็น การเลือกเทคนิคการรักษาที5เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การ
เลือกใช้ การตรวจสอบและการแก้ ไขปัญหาเบื Pองต้ นของเครื5องมือ
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 ๓๑๙ กายภาพบําบัดทางเด็ก ๑
๓ (๒-๒-๕)
PTPT 319 Physical Therapy in Pediatrics 1
3 (2-2-5)
เงื!อ นไข : การเจริญเติบโตและพัฒ นาการเด็ก การออกกําลังกายและอุ้ม จับทารก
และเด็ก โรคและภาวะผิ ดปกติทางเด็กที5พบบ่อยและที5เกี5ยวข้ องกับกายภาพบําบัด การ
รักษาทางแพทย์ในผู้ป่วยทารกและเด็กที5มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื Pอ ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและการไหลเวียนเลือด และระบบอื5น ๆ ที5เกี5ยวข้ อง
การซักประวัติ การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การวางแผนและดูแลรักษาขั Pนพื Pนฐานทาง
กายภาพบําบัด
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 ๔๑๙ กายภาพบําบัดทางเด็ก ๒
๒ (๑-๒-๓)
PTPT 419 Physical Therapy in Pediatrics 2
2 (1-2-3)
เงื!อ นไข :
การตรวจประเมิ น การรั กษา การบั น ทึ ก ผล การป้อ งกัน ความพิ ก าร การ
บริ บาลเด็กในระยะแรกเริ5 ม การจัดการดูแลทางกายภาพบําบัดในสภาพแวดล้ อมที5บ้าน
ผู้ป่วย โรงเรี ยนและในชุมชนของเด็กที5มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ ามเนือP ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและการไหลเวียนเลือด เด็กทีม5 ีพฒ
ั นาการล่าช้ าและ
มีความบกพร่ องด้ านระบบการรั บรู้ต่าง ๆ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเด็ก
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 ๓๕๐ กายภาพบําบัด ในเด็ก ๑
๒ (๑-๒-๓)
PTPT 350 Physical Therapy in pediatrics 1
2 (1-2-3)
เงื!อ นไข
การเจริ ญ เติ บโตและพั ฒ นาการเด็ ก การอุ้ม จั บ เด็ ก พิ เศษ โรคและภาวะ
ผิ ด ปกติ ทางเด็ก ที5 พ บบ่ อยและที5เกี5ยวข้ อ งกับ กายภาพบํ าบัด การรั กษาทางแพทย์ ใ น
ผู้ป่วยทารกและเด็ก ที5มี ปัญ หาทางระบบกระดูกข้ อต่ อและกล้ ามเนื อP ระบบประสาท
ระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือ ด และระบบอื5นๆ ที5 เกี5ยวข้ อง การซักประวัติ
ตรวจประเมิน วางแผนและดูแลรักษาขั Pนพื Pนฐานทางกายภาพบําบัด
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 ๓๕๑ กายภาพบําบัด ในเด็ก ๒
๒ (๑-๒-๓)
PTPT 351 Physical Therapy in pediatrics 2
2 (1-2-3)
เงื!อ นไข
การตรวจประเมิน รักษา การบันทึก ผล การป้องกัน ความพิการ การบริ บาล
เด็กในระยะแรกเริ5 ม การจัดการดูแลทางกายภาพบําบัดในสภาพแวดล้ อมที5 บ้านผู้ป่วย
และโรงเรี ย นของเด็ กที5 มี ปั ญ หาในระบบกระดูกข้ อ ต่ อ และกล้ ามเนื อP ระบบประสาท
ระบบทางเดิน หายใจ หัวใจและหลอดเลื อด เด็กที5มีพัฒ นาการล่ าช้ าและผิด ปกติ การ
ป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพเด็ก
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.

๑๒๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

๖. โครงสร้ างหลัก สูต รภายหลังการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข เมื5อเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี P

หมวดวิช า

วิช าศึก ษาทั!วไป
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
กลุม่ วิชาภาษา
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กลุม่ วิชาสุขภาพและนันทนาการ

วิช าเฉพาะ
กลุม่ วิชาความรู้พื Pนฐาน
กลุม่ วิชาความรู้เฉพาะด้ านวิชาชีพ

วิช าเลือ กเสรี
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต ร
หลัก สูต ร
ระดับ ปริ ญ ญาตรี
หลังปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.๒๕๔๘
(ฉบับ ๒๕๕๕)
กระทรวงศึก ษาธิก าร
ไม่น้อยกว่า ๓๐
๓๐
๙
๙
๑๒
ไม่น้อยกว่า ๘๔
๑๐๘
๑๐
๙๘
ไม่น้อยกว่า ๖
ไม่น้อยกว่า ๖
ไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๔๔

๑๒๕

หลัก สูตร
หลังปรั บ ปรุ ง
(ฉบับ ๒๕๕๘)
๓๐
๙
๑๒
๙
๑๑๐
๓๒
๗๘
ไม่น้อยกว่า ๖
ไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๔๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ภาคผนวก ง
ข้ อ บังคับ มหาวิท ยาลัย มหิด ลว่ าด้ วยการศึก ษาระดับ อนุป ริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๒๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
_______________________
โดยทีเ3 ป็ นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ให้ เหมาะสม
และสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ .๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครังG ที3 ๔๒๖ เมื3อวันที3 ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกข้ อบังคับไว้ ดงั นี G
ข้ อ ๑ . ข้ อบังคับ นี เG รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญ ญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ .๒๕๕๒”
ข้ อ ๒ . ให้ ใช้ ข้ อบั ง คั บ นี สG ํ า หรั บ นั กศึ กษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญ าและปริ ญ ญ าตรี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ทีเ3 ข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
G ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ . ในข้ อบังคับนี G
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ”
หมายความรวมถึง ส่ วนงานที3เรี ยกชื3 ออย่างอื3นที3มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที3มีการเรี ยนการสอน
“คณะกรรมการประจําคณะ”
หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําส่วนงานที3เรี ยกชื3อ
อย่างอืน3 ที3มีฐานะเทียบเท่าคณะที3มีการเรี ยนการสอน
“คณบดี”
หมายความรวมถึงหัวหน้ าส่วนงานที3เรี ยกชื3ออย่างอื3น
ทีม3 ีฐานะเทียบเท่าคณะที3มีการเรี ยนการสอน
“หลักสูตร”
หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
ที3สอดคล้ องและสนับสนุนนโยบาย หรื อการดําเนินงานหรื อ
ข้ อบั ง คั บ กฎ ระเบี ย บของสภาวิ ชาชี พ หรื อกองการ
ประกอบโรคศิ ลปะ (ถ้ ามี ) และได้ รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ รับทราบการเสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรใหม่/การปรับปรุ ง
หลักสูตรแล้ ว
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หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรอนุปริ ญญาและปริญญาตรี
หมายถึง คณะกรรมการที3ได้ รับแต่งตังจากคณบดี
G
เพือ3 ทําหน้ าทีบ3 ริ หารจัดการและพิจารณาหลักสูตร

ข้ อ ๔ . การรั บนักศึกษา
ให้ มหาวิทยาลัยหรื อคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเข้ าศึกษาในหลักสูตรตามเงื3อนไข
และวิธีการที3ระบุไว้ ในหลักสูตร หรื อตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ซึ3งการรับนักศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ
๔.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา
๔.๒ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผ่านสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔.๓ คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๕ . การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี G
๕.๑ ระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ3ง ๆ ให้ แบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที3 ๑ และภาคการศึกษาที3 ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ3งอาจแบ่ งช่ วงได้ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ ตาม
ความจํ าเป็ นของแต่ ละคณะ และให้ กําหนดระยะเวลาและจํ านวนหน่ วยกิ ต โดยมี สัดส่ วน
เทียบเคียงกันได้ กบั การศึกษาภาคปกติ
๕.๒ ระบบไตรภาค ปี การศึกษาหนึง3 ๆ ให้ แบ่งเป็ น ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที3 ๑ ภาคการศึกษาที3 ๒ และภาคการศึกษาที3 ๓ โดย ๑ ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึ กษาไม่ น้อยกว่ า ๑๒ สัปดาห์ ซึ3งอาจแบ่ งช่ วงได้ ส่ วนภาค
การศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ ตามความจํ าเป็ นของแต่ ละคณะ และให้ กําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหน่วยกิต โดยมีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้ กบั การศึกษาภาคปกติ
๕.๓ ระบบอื น คณะอาจจั ดการศึ กษาระบบอื3 น ซึ3 งต้ องแสดงรายละเอี ยดเกี3 ยวกับระบบนันG ใน
หลักสูตรให้ ชดั เจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที3เทียบเคียงได้ กบั ระบบทวิภาค
หรื อระบบไตรภาค
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ข้ อ ๖ . การกําหนดหน่ วยกิตสําหรับแต่ ละรายวิชา ให้ ถือเกณฑ์ดงั ต่อไปนี G
๖.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิ ชาภาคทฤษฎี ที3 ใช้ เวลาบรรยาย หรื อการอภิ ปรายปั ญ หา หรื อการศึ กษาที3
เทียบเท่า ที3ใช้ เวลา ๑ ชั3วโมงต่ อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่ า ๑๕ ชั3 วโมง และศึ กษาด้ วย
ตนเอง ๒ ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั3วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๒) รายวิ ชาภาคปฏิ บั ติ ที3 ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลอง หรื อการศึ กษาที3 เที ยบเท่ า ที3 ใช้ เวลา
๒ -๓ ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๓๐ - ๔๕ ชั3 วโมง และศึ กษาด้ วยตนเอง ๑ ชั3วโมงต่ อ
สัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั3วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิ ชาชี พ) หรื อการทํ าโครงงาน หรื อ
กิจกรรมการเรี ยนอื3นใดตามที3ได้ รับมอบหมาย ที3ใช้ เวลา ๓-๖ ชั3 วโมงต่อสัปดาห์ หรื อ
๔๕-๙๐ ชั3 วโมง และศึกษาด้ วยตนเอง ๑ ชั3วโมงต่ อสัปดาห์ หรื อ ๑๕ ชั3วโมง ต่ อภาค
การศึกษาปกติให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๖.๒ ระบบไตรภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที3ใช้ เวลาบรรยาย หรื อการอภิปรายปั ญหา หรื อการศึกษาที3เทียบเท่า ที3
ใช้ เวลา ๑ ชัว3 โมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๒ ชัว3 โมง และ
ศึกษาด้ วยตนเอง ๒ ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่ า ๒๔ ชั3วโมง ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค
(๒) รายวิ ชาภาคปฏิ บัติที3ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลอง หรื อการศึกษาที3 เที ยบเท่ า ที3 ใช้ เวลา ๒-๓
ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๒๔-๓๖ ชั3วโมง และศึกษาด้ วยตนเอง ๑ ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรื อ
๑๒ ชัว3 โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค
(๓) การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิชาชีพ) หรื อการทําโครงงานหรื อกิจกรรมการ
เรี ยนอื3นใดตามทีไ3 ด้ รับมอบหมาย ที3ใช้ เวลา ๓-๖ ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๓๖-๗๒ ชั3วโมง
และศึกษาด้ วยตนเอง ๑ ชั3วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๒ ชั3วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค
๖.๓ ในกรณีทไม่
ี สามารถใช้ เกณฑ์ ตามข้ อ ๖.๑ หรือ ข้ อ ๖.๒ ได้ ให้ คณะกรรมการประจําคณะ
หรื อผู้ที3คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความ
เหมาะสม โดยให้ แสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ ในหลักสูตรให้
ชัดเจนด้ วย
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ข้ อ ๗.

จํานวนหน่ วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา
๗.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ) ให้ มีจํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ หน่ วยกิตทวิภาค หรื อ
๑๕๐ หน่วยกิตไตรภาค ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
๗.๒ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๕ ปี ) ให้ มีจํานวนหน่ วยกิ ตรวม ไม่ น้อยกว่ า ๑๕๐ หน่ วยกิตทวิ ภาค หรื อ
๑๘๗.๕ หน่วยกิตไตรภาค ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา
๗.๓ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ) ให้ มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต
ทวิภาค หรื อ ๒๒๕ หน่วยกิตไตรภาค ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
๗.๔ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื3 อง) ให้ มีจํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ า ๗๒ หน่ วยกิตทวิภาค
หรื อ ๙๐ หน่วยกิตไตรภาค ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา
หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื3 อง) จะต้ องถือเป็ นส่ วนหนึ3งของหลักสูตรปริ ญญาตรี และจะต้ อง
สะท้ อนปรัชญาและเนือG หาสาระของหลักสูตรปริ ญญาตรี นนั G ๆโดยครบถ้ วนและให้ ระบุ คําว่า “ต่อเนื3อง” ในวงเล็บ
ต่อท้ ายชื3อหลักสูตร
ทังd นี d ให้ นับเวลาศึกษาจากวันทีเปิ ดภาคการศึกษาแรกทีรับเข้ าศึกษาในหลักสูตรนันd
ข้ อ ๘ . การกําหนดสัญลักษณ์ แสดงผลการศึกษา
๘.๑ สัญลักษณ์ ซึงมีแต้ มประจํา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์ ตา่ ง ๆ ซึง3 มีแต้ มประจํา ดังนี G
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้ มประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๕๐
๐.๐๐
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๘.๒ สัญลักษณ์ ซึงไม่ มีแต้ มประจํา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึง3 มีความหมาย ดังนี G
สัญลักษณ์
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไม่สิ Gนสุด (In Progress)
S
พอใจ (Satisfactory)
T
การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X
ยังไม่ได้ รับผลการประเมิน (No report)
๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
(๑) สัญลักษณ์ที3มีแต้ มประจําไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรื อสัญลักษณ์ S เป็ นการประเมินผลว่า
ได้ หรื อ ผ่ าน (Pass) ในแต่ละรายวิชา
(๒) สัญลักษณ์ ที3มีแต้ มประจํา ๑.๐๐ หรื อ ๑.๕๐ หรื อสัญลักษณ์ U ในแต่ละรายวิชาถือว่ามี
ความรู้ ความสามารถตํ3ากว่าเกณฑ์ ถ้ าจะตัดสิ นการประเมินผลเป็ นอย่างอื3น ให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะหรื อผู้ที3ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ในกรณีให้ สอบแก้ ตวั หรื อปฏิบตั ิงานแก้ ตวั เมื3อเสร็ จสิ Gนแล้ วจะให้ สญ
ั ลักษณ์ ที3มีแต้ ม
ประจําได้ ไม่เกิน ๒.๐๐ หรื อสัญลักษณ์ S
๘.๔ การให้ F จะกระทําได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี G
(๑) นักศึกษาเข้ าสอบ และ/หรื อมีผลการสอบหรื อผลงานที3ประเมินผลว่า ตก
( ๒) นั กศึ กษาขาดสอบ โดยไม่ ได้ รับอนุ ญ าตจากคณะกรรมการประจํ า คณะหรื อผู้ ที3
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบตามข้ อ ๑๑
(๔) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ เช่น เข้ าสอบสายเกินเวลาที3กําหนด ทําผิดวินยั ว่าด้ วย
การแต่งกายนักศึกษา หรื อมีการกระทําตามข้ อ ๒๒ และได้ รับการตัดสินให้ ตก
(๕) นักศึกษาที3 ได้ สัญลักษณ์ I แล้ วไม่ ดําเนิ นการสอบ หรื อไม่ ปฏิ บัติงานภายใน ๑ภาค
การศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ Gนภาคการศึกษาที3
ได้ สญ
ั ลักษณ์ I ยกเว้ นกรณี ที3นกั ศึกษาได้ รับอนุญาตให้ ลาพักการศึกษาตามข้ อ ๑๕.๑
และ ๑๕.๒
(๖) นักศึกษาที3ได้ สญ
ั ลักษณ์ P แล้ วไม่สอบ และ/หรื อไม่ส่งผลการปฏิบตั ิงานตามที3กําหนด
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(๗) นักศึกษาที3ไม่สอบแก้ ตวั หรื อไม่ปฏิบตั ิงานแก้ ตวั ตามที3กําหนดไว้ ใน ๘.๓ )๒ (หรื อสอบแก้
ตัว หรื อปฏิบตั ิงานแก้ ตวั แล้ ว แต่ยงั ประเมินผลว่า “ไม่ได้ ” หรือ “ไม่ผ่าน”
๘.๕ การให้ S หรือ U จะกระทําได้ เฉพาะรายวิชาที3ไม่มีหน่วยกิต หรื อมีหน่วยกิต แต่ภาควิชา
หรื อคณะเห็นว่าไม่ควรจําแนกผลการศึกษาออกเป็ นสัญลักษณ์ที3มแี ต้ มประจํา
๘.๖ การให้ AU จะกระทําได้ เฉพาะรายวิชาที3นกั ศึกษาแจ้ งความจํานงเข้ าร่ วมศึกษา โดยไม่นบั
หน่วยกิต แต่ต้องมีเวลาเรียนหรื อปฏิบตั ิการไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐
๘.๗ การให้ I จะกระทําได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี G
(๑) นักศึกษาไม่ได้ สอบและ/หรื อไม่ ส่งผลงาน เพราะป่ วยโดยมีใบรับรองแพทย์ จากหน่วย
บริ การสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อมีใบรับรองแพทย์ที3แพทย์ประจําหน่วย
บริ การสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทังG นีใG ห้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที3
คณะกรรมการ ประจําคณะมอบหมาย
(๒) นักศึกษาไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบตามข้ อ ๑๑ เนื3องจากป่ วยโดยมีใบรับรองแพทย์
จากหน่ วยบริ การสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อมี ใบรั บรองแพทย์ที3แพทย์
ประจําหน่วยบริ การสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง ทังนี
G Gให้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้ทคี3 ณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไม่ได้ เข้ า สอบ และ/หรื อไม่ได้ ส่ งผลงานด้ วยเหตุสุดวิสัยให้ อยู่ในดุล ย
พินิจของคณะกรรมการประจําคณะ หรื อผู้ที3คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
๘.๘ การให้ P จะกระทําได้ เฉพาะรายวิชาที3มีการสอนหรื อปฏิบตั ิงานต่อเนือ3 งกัน
มากกว่า ๑ ภาคการศึกษาและ/หรื อการศึกษาในรายวิชานันยั
G งไม่สิ Gนสุด
๘.๙ การให้ T จะกระทําได้ ในกรณีทโี3 อนย้ ายหน่วยกิตมาจากคณะ หรื อสถาบันอื3น
๘.๑๐ การให้ W จะกระทําได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี G
(๑) ในรายวิชาที3นกั ศึกษาได้ รับอนุญาตให้ ถอนการศึกษาตามข้ อ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาได้ รับอนุญาตให้ ลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาถูกสัง3 พักการศึกษา
๘.๑๑ การให้ X จะกระทําได้ เฉพาะรายวิ ชาที3คณะยังไม่ได้ รับรายงานผลการประเมิ นการศึกษา
ของรายวิชานันๆ
G ตามกําหนด
ข้ อ ๙ . การลงทะเบียน
นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรี ยนตามรายวิชา และจํานวนหน่วยกิตที3ไม่น้อยกว่าที3แต่ละ
หลักสูตรกําหนด โดยเป็ นไปตามเงื3อนไข ดังนี G
๙.๑ การลงทะเบี ยนเรี ยนในแต่ ละภาคการศึ กษาปกติ สํ าหรั บการลงทะเบี ยนเรี ยนเต็ มเวลาให้
ลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่ วยกิต และไม่ เกิน ๒๒ หน่ วยกิต และในภาคฤดูร้อนให้
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ลงทะเบี ยนเรี ยนได้ ไม่ เกิ น ๙ หน่ วยกิ ต โดยการลงทะเบี ยนเรี ยนจะสมบู รณ์ ต่อเมื3 อนั กศึกษา
ดําเนินการได้ ครบขันตอนภายในระยะเวลาที
G
3กาํ หนด
หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเป็ น อาจให้ มีการลงทะเบียนเรี ยนที3มีจํานวนหน่วย
กิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ ข้างต้ นได้ ทังG นีตG ้ องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา โดยต้ องเรียนให้ ครบตามรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตทีร3 ะบุไว้ ในหลักสูตร
๙.๒ การลงทะเบียนเรี ยนซํ Gา จะทําได้ ต่อเมือ3
(๑) รายวิชานันG ได้ สญ
ั ลักษณ์ F หรื อ W หรื อ U หรื อคณะกรรมการประจําคณะ หรื อผู้ที3
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นว่านักศึกษาควรเรี ยนซํ Gา ตามข้ อ ๘.๓
(๒) กรณี
ทีเ3 ป็ นรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื3นแทนได้ หรื อ
(๒) นักศึกษาต้ องการเรี ยนซํ าG ในรายวิ ชาที3เรี ยนแล้ ว เพื3อแก้ ไขผลการศึกษาให้ ได้ แต้ มเฉลี3ย
สะสมสูง ขึ นG แต่ต้ องได้ รับ ความเห็ นชอบจากอาจารย์ ผ้ ู รับผิ ดชอบรายวิ ชา และ
อาจารย์ที3ปรึกษา
(๓) การลงทะเบียนเรี ยนซํ Gาในแต่ละรายวิชา ตามข้ อ ๙.๒ (๑) และ ข้ อ ๙.๒ (๒) นักศึกษา
จะลงทะเบียนเรี ยนซํ Gาได้ ตามจํานวนครังG ที3คณะกําหนด แต่ซํ Gาได้ อีกไม่เกิน ๒ ครังG ยกเว้ น
กรณี ที3นกั ศึกษาได้ รับอนุญาต ให้ ลาพักการศึกษา ตามข้ อ ๑๕.๑ (๑) ข้ อ ๑๕.๑ (๒) และ
ข้ อ ๑๕.๑ (๓)
๙.๓ การลงทะเบียนเรี ยนมากกว่า ๑ หลักสูตร
นักศึกษาที3ต้องการเรี ยนมากกว่า ๑ หลักสูตร สามารถลงทะเบียนในรายวิชาทีแ3 ต่ละ
หลักสูตรกําหนดได้ ตามข้ อ ๙.๑ และเมื3อเรี ยนครบรายวิชาที3แต่ละหลักสูตรกําหนดแล้ ว จะได้ รับ
อนุ มัติปริ ญญาของหลักสู ตรนันG ทังG นี รG ะยะเวลาการศึ กษาในทุ กหลักสู ตรต้ องไม่ เกิ น ๘ ปี
การศึกษา โดยนับตังแต่
G แรกเข้ าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ข้ อ ๑๐. การขอเพิม ขอลด และขอถอนรายวิชา
นักศึกษาจะขอเพิ3ม ขอลด หรื อขอถอนรายวิชาได้ ต่อเมื3อได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ประจํ า
หลักสูตรและต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณบดี หรื อผู้ที3คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมตั ดิ งั ต่อไปนี G
๑๐.๑ การขอเพิมรายวิชา จะต้ องดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ
หรื อภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน สําหรับรายวิชาที3มไิ ด้ เปิ ดสอนพร้ อมกับการ
เปิ ดภาคการศึกษาให้ ขอเพิ3มภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ3 มการศึกษาในรายวิชานันG
๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที3ขอลดจะไม่บนั ทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไม่นับครังG ในการ
ลงทะเบียน หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อภายใน
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สัปดาห์ แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน สํ าหรับรายวิชาที3มิได้ เปิ ดสอนพร้ อมกับการเปิ ดภาค
การศึกษา ให้ ขอลดภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ3 มการศึกษาในรายวิชานันG
๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ดําเนินการได้ หลังสัปดาห์ที3 ๒ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อหลัง
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรื อหลังสัปดาห์แรกนับจากวันเริ3 มการศึกษารายวิชาที3
เปิ ดสอนไม่พร้ อมกับการเปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึ3งสัปดาห์ก่อนสอบสิ Gนสุด
รายวิชานันG รายวิชาที3ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครังG ในการลงทะเบียน
เรียน
ทังนี
G G การอนุญาตหรื อไม่ อนุญาต ให้ เพิ3ม ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรื อผู้ที3คณบดี
มอบหมาย จะต้ องแสดงเหตุผลประกอบด้ วย
ข้ อ ๑๑ . เวลาเรี ยน
นักศึกษาต้ องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาใด ๆทังภาคทฤษฎี
G
ภาคปฏิบตั ิ การฝึ กงาน และการฝึ กภาคสนาม
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาทังหมดจึ
G
งจะมีสิทธิเข้ าสอบในรายวิชานันG ๆ
ข้ อ ๑๒. การนับจํานวนหน่ วยกิต
๑๒.๑ การนับจํ านวนหน่วยกิตของนักศึกษาเพื3 อจบการศึกษาตามหลักสูตร ให้ นับเฉพาะจํ านวน
หน่ วยกิตที3 กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที3 ได้ รับการประเมิ นผลว่ า “ได้ ” หรื อ “ผ่ าน”
เท่านันG
ในกรณีที3นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดมากกว่าหนึง3 ครังG ให้ นบั เฉพาะจํานวนหน่วย
กิตครังG สุดท้ ายที3ประเมินผลว่า “ได้ ” หรือ “ผ่ าน” ไปคิดเป็ นหน่วยกิตสะสมเพียงครังG เดียว
๑๒.๒

การรวมจํานวนหน่วยกิตเพื3อใช้ ในการคํานวณแต้ มเฉลี3ย ให้ นบั จํานวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที3
ผลการศึกษามีแต้ มประจํา
ในกรณี ที3นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดมากกว่าหนึ3งครังG ให้ นบั จํานวนหน่วยกิตที3
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานันๆ
G ครังG สุดท้ ายไปใช้ ในการคํานวณแต้ มเฉลี3ย

ข้ อ ๑๓. การคิดแต้ มเฉลีย
แต้ มเฉลี3ยมี ๒ ประเภท คือ แต้ มเฉลี3ยประจําภาค และแต้ มเฉลี3ยสะสม การคํานวณแต้ มเฉลี3ยให้
ทําดังนี G
๑๓.๑ แต้ มเฉลียประจําภาค ให้ คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานันG โดย
เอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้ มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็ นตัวตังG
หารด้ วยจํ า นวนหน่ วยกิ ตรวมของรายวิ ชาที3 ผ ลการศึ กษามี แต้ มประจํ า ที3 ศึกษาในภาค
การศึกษานันๆ
G ให้ มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยปั ดเศษจากตําแหน่งที3 3
๑๓๔
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๑๒.๒ แต้ มเฉลี ยสะสม ให้ คํ านวณจากผลการศึ กษาของนั กศึ กษาตั งG แต่ เริ3 มเข้ าศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงการประเมินผลครังG สุดท้ าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต
กับแต้ มประจํ าของผลการศึกษาแต่ ละรายวิ ชาเป็ นตัวตังG หารด้ วยจํ านวนหน่วยกิตรวมของ
รายวิชาทังหมดที
G
3ศึกษา และผลการศึกษามีแต้ มประจํา ตามข้ อ ๑๒.๒ ให้ มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง
โดยปั ดเศษจากตําแหน่งที3 ๓
ในกรณี ที3นักศึ กษาลงทะเบี ยนเรี ยนซํ าG ให้ นําแต้ มประจํ าของสัญลักษณ์ ที3ได้ รับการ
ประเมินครังG สุดท้ ายมาคํานวณแต้ มเฉลี3ย
ข้ อ ๑๔. การเทียบรายวิชาและการโอนย้ ายหน่ วยกิต
นักศึกษาที3ย้ายประเภทวิชาหรื อคณะในมหาวิทยาลัยหรื อที3โอนย้ ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื3นหรื อ
นักศึกษาที3ขอโอนผลการเรี ยนจากสถาบันอุดมศึกษาอื3น อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้ ายหน่วยกิตให้ ครบหน่วยกิ
ตตามหลักสู ตรได้ โดยไม่ ต้องลงทะเบี ยนเรี ยนในรายวิ ชาที3 ปรากฏในหลักสู ตรนันG และมี ผลการศึกษาที3 มี
สัญลักษณ์ เป็ น T การเทียบรายวิชาและโอนย้ ายหน่วยกิตนี Gให้ ใช้ เฉพาะนักศึกษาที3ได้ รับอนุมตั ิให้ โอนย้ าย หรื อ
นักศึกษาที3 ได้ รับอนุมัติให้ เรี ยนในรายวิชาที3จัดสอนโดยสถาบันอื3น ทังG นี ตG ้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ที3ได้ รับ
มอบหมายให้ รับผิดชอบหลักสูตร หรื อผู้ที3คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรื อคณะกรรมการหลักสูตร ทังนี
G G
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี G
๑๔.๑ เงือ3 นไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนย้ ายหน่วยกิต
(๑) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที3โอนย้ ายจากสถาบันอุดมศึกษาทังในหรื
G
อต่างประเทศที3มี
มาตรฐานไม่ตํ3ากว่ามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้ วย
(๒) เป็ นรายวิ ชาหรื อกลุ่มรายวิชาที3มีเนื อG หา และให้ ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ครอบคลุม
หรื อเทียบเคียงกันได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี3ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที3ขอเทียบโอน
หน่วยกิต และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้ วย
(๓) เป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาที3 ลงทะเบียนเรี ยนมาแล้ วไม่ เกิน ๕ ปี ถ้ าไม่เป็ นไป
ตามนี Gให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
(๔) เป็ นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที3มีผลการเรียนไม่ตํ3ากว่า C หรื อเทียบเท่า
(๕) การเที ยบรายวิ ชาและโอนย้ ายหน่ วยกิ ต ให้ ทําได้ ไม่ เกิ นกึ3 งหนึ3งของจํ า นวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนย้ ายหน่วยกิตให้ ทําหนังสือถึงคณบดี พร้ อมหลักฐานที3เกี3ยวข้ อง
กับรายวิ ชาที3 ขอโอน ทังG นี G ให้ คณะกรรมการหลักสูตรประจํ าภาควิ ชาที3 เกี3 ยวข้ อง และ/หรื อ
คณะกรรมการประจําคณะเป็ นผู้พิจารณาพร้ อมเหตุผลในการอนุมตั ิ และนําเสนอมหาวิทยาลัย
และ/หรื ออธิการบดีเป็ นผู้อนุมตั ิ หรือให้ ความเห็นชอบการอนุมตั ิจากระดับคณะ
๑๔.๓ รายวิชาที3เทียบและโอนย้ ายหน่วยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื3อรายวิชาที3เทียบ
โอนให้ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์เป็ น T และจะไม่นาํ มาคิดแต้ มเฉลี3ย
๑๓๕
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๑๔.๔ นักศึกษาที3ขอเทียบรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และโอนย้ ายหน่วยกิต ตามข้ อ ๑๔.๑
(๑) ๑๔.๑ (๓) มีสิทธิได้ รับปริ ญญาเกียรตินิยม ทังนี
G ตG ้ องเป็ นไปตามข้ อ ๒๑ ของข้ อบังคับฉบับ
นี G
๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ ายหน่วยกิตที3มิได้ อยูใ่ นข้ อบังคับใดให้ อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาที3เกี3ยวข้ อง และ/หรื อคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และ/หรื ออธิการบดี เป็ นผู้อนุมตั ิหรื อให้ ความ
เห็นชอบการอนุมตั ิจากระดับคณะ ทังนี
G G ต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๑๔.๑
ข้ อ ๑๕. การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาอาจยื3นคําร้ องขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดงั ต่อไปนี G
(๑) ถูกเกณฑ์ หรื อระดมเข้ ารับราชการทหารกองประจําการ
(๒) ได้ รั บ ทุ นแลกเปลี3 ยนนั กศึ กษาระหว่ า งประเทศหรื อได้ เข้ าร่ วมโครงการอื3 นๆ ซึ3 ง
มหาวิทยาลัย เห็นชอบด้ วย
(๓) เจ็ บป่ วยต้ องพักรั กษาตัวเป็ นเวลานานเกิ นร้ อยละ ๒๐ ของเวลาเรี ยนทังG หมด โดยมี
ใบรับรองแพทย์ จากหน่ วยบริ การสุ ขภาพนักศึ กษาของมหาวิทยาลัย หรื อมี ใบรั บรอง
แพทย์อื3นที3รับรองโดยแพทย์ประจําหน่วยบริ การสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๔) เมื3อนักศึกษามี ความจํ าเป็ นส่วนตัว อาจยื3 นคําร้ องขอลาพักการศึกษาได้ แต่ต้องได้
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและมีแต้ มเฉลี3ยสะสมไม่ตํ3า
กว่า ๒.๐๐
การลาพักการศึกษาตามข้ อ ๑๕.๑ ให้ นกั ศึกษายื3นคําร้ องต่อคณบดี หรื อผู้ที3
คณบดีมอบหมายโดยเร็วที3สดุ และให้ คณบดีหรือผู้ที3คณบดีมอบหมายเป็ นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ
๑๕.๒ เมื3อนักศึกษามีเหตุสุดวิสยั จําต้ องลาพักการศึกษา ด้ วยเหตุผลนอกเหนือจากที3ระบุไว้
ในข้ อ ๑๕.๑ ให้ ยื3นคําร้ องต่อคณบดีหรื อผู้ที3คณบดีมอบหมายโดยเร็วทีส3 ดุ และ
ให้ คณะกรรมการประจําคณะหรื อผู้ทคี3 ณะกรรมการประจําคณะทีน3 กั ศึกษาสังกัด
มอบหมายเป็ นผู้พจิ ารณาอนุมตั ิ
๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามข้ อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ให้ อนุมตั ิได้ ครังG ละไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรื อ ๓ ภาคการศึกษาปกติตาม
การจั ด การศึ กษาแบบไตรภาค ถ้ ามี ค วามจํ า เป็ นต้ องลาพั ก การศึ ก ษาต่ อ ไปอี ก
ให้ ยื3นคําร้ องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้ อ ๑๕.๑ หรื อ ๑๕.๒ แล้ วแต่กรณี

๑๓๖
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๑๕.๔ ในกรณีที3นกั ศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษา ให้ นบั เวลาทีล3 าพักอยูใ่ น
ระยะเวลาการศึกษาด้ วย ยกเว้ นนักศึกษาที3ได้ รับอนุญาตให้ ลาพักการศึกษา ตามข้ อ ๑๕.๑
(๑) และ
ข้ อ ๑๕.๑ (๒) หรื อในกรณีที3มเี หตุสดุ วิสยั ให้ เสนออธิการบดีพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
๑๕.๕ ระหว่างที3ได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้ องรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา
โดยชํ าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย มิฉะนันG จะถูกจําหน่ายชื3อออกจาก
มหาวิทยาลัย
๑๕.๖ นักศึกษาที3 ได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษา เมื3 อจะกลับเข้ าศึกษาจะต้ องยื3นคําร้ องขอกลับเข้ า
ศึกษาต่อคณบดีหรื อผู้ที3คณบดีมอบหมายก่ อนกําหนดวันชํา ระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่
น้ อยกว่า ๑ สัปดาห์ การอนุมัติหรื อไม่ อนุมัติ ให้ ลาพักการศึกษาตามความในวรรคก่อน
คณบดีหรื อผู้ที3ได้ รับมอบหมายจะต้ องระบุเหตุผลในการพิจารณาด้ วย
ข้ อ ๑๖. การจําแนกสภาพนักศึกษา
๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที3เข้ าศึกษาเป็ นปี แรก จะจําแนกสภาพนักศึกษา
เมื3อสิ Gนภาคการศึกษาที3สอง ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรื อสิ Gนภาคการศึกษาที3สาม
ตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค นับตังแต่
G เริ3 มเข้ าศึกษา ส่วนนักศึกษาที3ศกึ ษาตังแต่
G ปีที3 ๒
เป็ นต้ นไป จะจําแนกสภาพนักศึกษา เมื3อสิ Gนภาคการศึกษาปกติของแต่ละภาค หรื อเมื3อสิ Gนปี
การศึกษาสําหรับหลักสูตรที3มีการศึกษาต่อเนื3องตลอดปี สําหรับนักศึกษาที3จะยื3นความจํานง
ขอรับอนุปริ ญญาหรื อปริ ญญาตรี อาจให้ จําแนกสภาพนักศึกษาเมื3อสินG ภาคการศึกษาฤดู
ร้ อนได้
๑๖.๒

การจําแนกสภาพนักศึกษาให้ พจิ ารณาว่าเป็ นนักศึกษาสภาพปกติหรื อสภาพวิทยา
ทัณฑ์ ดังต่อไปนี G
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้ แก่ นักศึกษาที3ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นภาคการศึกษาแรก
หรื อนักศึกษาที3สอบได้ แต้ มเฉลี3ยสะสมไม่ตาํ3 กว่า ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้ แก่ นักศึกษาที3สอบ ได้ แต้ มเฉลี3ยสะสมตังG แต่ ๑.๕๐
แต่ไม่ถงึ ๒.๐๐ จําแนกออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
ประเภทที ๑ ได้ แก่ นักศึกษาที3สอบได้ แต้ มเฉลี3ยสะสม ตังแต่
G ๑.๕๐ แต่ไม่ถงึ ๑.๘๐
ประเภทที ๒ ได้ แก่ นักศึกษาทีส3 อบได้ แต้ มเฉลี3ยสะสมตังแต่
G ๑.๘๐ แต่ไม่ถงึ ๒.๐๐

ข้ อ ๑๗. ฐานะชันd ปี ของนักศึกษา
ให้ เที ยบฐานะชันG ปี ของนักศึกษาจากจํ านวนหน่ วยกิ ตที3 สอบได้ ตามอัตราส่ วนของหน่วยกิ ตรวมของ
หลักสูตรนันG
๑๓๗
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ข้ อ ๑๘. การพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี G
๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ได้ รับอนุปริ ญญาหรื อปริ ญญาตามข้ อ ๒๐
๑๘.๒ ได้ รับอนุมตั ิจากอธิการบดีให้ ลาออก
๑๘.๓ อธิการบดีสงั3 ให้ พ้นจากสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี G
(๑) เมือ3 มีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแต้ มเฉลี3ยสะสมตํ3ากว่า ๑.๕๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิ ทยาทัณ ฑ์ ประเภทที3 ๑ ที3มีแต้ มเฉลี3ยสะสมตํ3 ากว่ า ๑.๘๐ อีก ๒
ภาคการศึกษาติ ดต่ อกันที3 มีการจํ าแนกสภาพนักศึ กษาตามการจั ดการศึ กษาแบบ
ทวิภาค หรื ออีก ๓ ภาคการศึกษาติดต่อกันที3มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัด
การศึกษาแบบไตรภาค หรื ออีก ๑ ปี การศึกษาที3มีการจํ าแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้
ระบบอื3นตามข้ อ ๕.๓
(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที3 ๒ ที3มีแต้ มเฉลี3ยสะสมตํ3ากว่า ๒.๐๐ อีก ๔ ภาค
การศึกษาติดต่อกันที3มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ
ทวิภาค หรื ออีก ๖ ภาคการศึกษาติดต่อกันที3มีการจํ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัด
การศึกษาแบบไตรภาค หรื ออีก ๒ ปี การศึกษาที3มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้
ระบบอื3นตามข้ อ ๕.๓
(๔) ลงทะเบียนเรี ยนซํ GาในรายวิชาบังคับครบจํานวนครังG ตามข้ อ ๙.๒ (๓) แล้ วผลการศึกษา
หรื อผลการสอบ ยังคง “ไม่ได้ ” หรือ “ไม่ผ่าน”
(๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เท่าของเวลาทีก3 ําหนดในหลักสูตร
(๖) เมื3อพ้ นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ วยังไม่ลงทะเบียนเรี ยน หรื อ
ยังไม่ได้ ดําเนินการรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา โดยขาดการติดต่อหรื อโดยไม่ มีเหตุผล
สมควร
(๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินยั ตามข้ อบังคับว่าด้ วยวินยั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อ
สถาบันร่ วม/สถาบันสมทบ
(๘) มีปัญหาทางจิ ตจนเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรื อจะเป็ นอุปสรรคต่ อการประกอบ
วิชาชีพ ทังนี
G G ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการเพื
G
3อพิจารณาข้ อมูล และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื3ออนุมตั ิ
(๙) ถูกลงโทษตามข้ อ ๒๒
(๑๐) ตาย
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ข้ อ ๑๙ . การสําเร็จการศึกษา
๑๙.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ) สําเร็ จการศึ กษาได้ ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๑๙.๒ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๕ ปี ) สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๑๙.๓ หลักสูตรปริ ญ ญาตรี (ไม่ น้อยกว่ า ๖ ปี ) สํ าเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๑๙.๔ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื3อง) สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้ อ ๒๐. การให้ อนุปริ ญญาหรือปริ ญญา
การพิจารณาให้ ได้ อนุปริ ญญาหรื อปริ ญญา นักศึกษาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี G
๒๐.๑ สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื3น ๆ ครบตามที3หลักสูตรกําหนด
๒๐.๒ ได้ แต้ มเฉลี3ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตาํ3 กว่า ๒.๐๐
๒๐.๓ เป็ นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศกั ดิŠศรี แห่งอนุปริ ญญาหรือปริ ญญานันG
ข้ อ ๒๑. การให้ ปริ ญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาตรี ที3ศกึ ษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ซึ3งรวมทังรายวิ
G
ชาที3
นักศึกษาย้ ายประเภทวิชา หรื อคณะในมหาวิทยาลัย หรือที3โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื3น และเป็ นรายวิชาหรื อ
กลุ่มรายวิชาที3มีผลการเรี ยนไม่ตํ3ากว่า B (หรื อเทียบเท่า) โดยไม่นําหน่วยกิตและแต้ มประจําที3เทียบรายวิชา หรื อ
โอนย้ ายหน่วยกิตมาคิดแต้ มเฉลี3ยสะสม จะได้ รับการพิจารณาให้ ได้ รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ ๑ เมื3อสอบ
ได้ แต้ มเฉลี3ยสะสมไม่ตํ3ากว่า ๓.๕๐ และได้ รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ ๒ เมื3อสอบได้ แต้ มเฉลี3ยสะสมไม่ตํ3า
กว่า ๓.๒๕ และต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี G
๒๑.๑ มีเวลาเรียนไม่เกินจํานวนภาคการศึกษาหรื อจํานวนปี การศึกษาน้ อยทีส3 ดุ ที3กาํ หนด
ไว้ ในหลักสูตร
๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบได้ ปริ ญญาตรี ตามข้ อ ๒๐
๒๑.๓ ไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนซํ Gา หรื อลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื3นแทน หรื อสอบแก้ ตวั
หรื อปฏิบตั ิงานแก้ ตวั ในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทังรายวิ
G
ชาทีเ3 ทียบโอน
๒๑.๔ ในกรณีที3นกั ศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนย้ ายหน่วยกิต จํานวนรายวิชาที3ขอย้ าย หรื อขอ
โอนจะต้ องไม่เกินหนึ3งในสี3ของจํานวนหน่วยกิตทังหลั
G กสูตร
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ข้ อ ๒๒ . การลงโทษนักศึกษาทีทุจริ ตในการสอบ
ให้ ดําเนินการตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยวินยั นักศึกษา โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี
ดังต่อไปนี G
๒๒.๑ ให้ ได้ สญ
ั ลักษณ์ F ในรายวิชาที3ทจุ ริ ต
๒๒.๒ ให้ ได้ สญ
ั ลักษณ์ F ในรายวิชาที3ทจุ ริ ตและให้ พกั การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
๒๒.๓ ให้ ได้ สญ
ั ลักษณ์ F ทุกรายวิชาทีล3 งทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานันG
๒๒.๔ ให้ ได้ สญ
ั ลักษณ์ F ทุกรายวิชาที3ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานันG และให้ พกั การศึกษา
ในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
๒๒.๕ พ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
อธิการบดีมีอํานาจสัง3 ให้ นกั ศึกษาที3ทุจริ ตในการสอบพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา และนักศึกษาที3ถูกสัง3 ให้
พ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณีนี GหมดสิทธิŠที3จะเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป
ข้ อ ๒๓. การใดที3มิได้ บญ
ั ญัติไว้ ในข้ อบังคับนี G ให้ นําแนวปฏิบตั ิ ข้ อบังคับ และระเบียบที3เกี3ยวกับการศึกษาของ
คณะหรือของมหาวิทยาลัยทีไ3 ม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี Gมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ . ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี G ในกรณี ที3มีปัญหาเกี3ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี G ให้
อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยตีความ และสัง3 การตามที3เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที3 ๒๗ เมษายน พ.ศ .๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที5 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------โดยที5 เป็ น การสมควรแก้ ไขปรั บปรุ ง ข้ อ บังคั บ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว่ า ด้ วยการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ให้ มีความเหมาะสมยิ5งขึ Pน
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลในการประชุ มครังP ที5 ๔๗๘ เมื5 อ วัน ที5 ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ จึ ง ออกข้ อ บังคับ ไว้
ดังต่อไปนี P
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี Pเรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที5 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี Pให้ ใช้ บงั คับตังแต่
P วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อความในข้ อ ๔ ของข้ อบังคับมหาวิท ยาลัย มหิด ล ว่ า ด้ ว ยการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี Pแทน
“ข้ อ ๔ ให้ มหาวิทยาลัยหรื อคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเข้ าศึกษา
ในหลัก สู ตรตามเงื5 อ นไขและวิ ธีก ารที5 ระบุ ไว้ ใ นหลัก สู ต ร หรื อ ตามประกาศของคณะโดยความเห็ น ชอบของ
อธิ ก ารบดี ทังP นี กP ารรั บ นักศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ทยาลัย จะมี ป ระเภทใดบ้ า งให้ เป็ น ไปตามที5
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเป็ นประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้ อ ๔ ให้ ยกเลิ กความในข้ อ ๑๘.๓ (๖) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดล ว่า ด้ ว ยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี Pแทน
“ข้ อ ๑๘.๓ อธิการบดีสงั5 ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี P
(๖) เมื5 อ พ้ น กํ า หนดเวลา ๒ สัป ดาห์ แ รกของภาคการศึ ก ษาแล้ ว ยัง ไม่
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ หรื อยังไม่ได้ ดําเนินการรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา หรื อไม่ได้ รับอนุมตั ิให้
ผ่อนผันการลงทะเบียนเรี ยน”
ข้ อ ๕ ให้ เพิ5มความต่อไปนี Pเป็ น ข้ อ ๑๘/๑ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ด้ วยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
“ข้ อ ๑๘/๑ การคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๔๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มคอ. ๒

๑๘/๑.๑ นักศึกษาที5พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณีข้อ ๑๘.๓ (๖) อาจยื5น
คําร้ องขอคืนสภาพการเป็ นนักศึกษาได้ โดยให้ ดําเนินการยื5นคําร้ องต่ออธิการบดีเพื5อขอคืนสภาพการเป็ น
นักศึกษาภายใน ๑ ปี นับตังแต่
P วนั ที5อธิการบดีสงั5 ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๘/๑.๒ การคืนสภาพการเป็ นนักศึกษาต้ องได้ รับอนุมตั ิจากอธิการบดี โดย
ผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตามลําดับ
๑๘/๑.๓ เมื5อนักศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ คืนสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้ นกั ศึกษา
กลับเข้ าศึกษาในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที5อธิการบดีอนุมตั ิให้ คนื สภาพ
๑๘/๑.๔ ให้ นั บ รวมระยะเวลาที5 นั ก ศึ ก ษาพ้ นสภาพเป็ นส่ ว นหนึ5 ง ของ
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรนันด้
P วย
๑๘/๑.๕ นักศึก ษาต้ องชํ าระค่าธรรมเนียมคืนสภาพ พร้ อมทังค่
P าธรรมเนียม
การรักษาสภาพตามประกาศมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาทีน5 กั ศึกษาพ้ นสภาพ
๑๘/๑.๖ นั ก ศึ ก ษาที5 ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ คื น สภาพการเป็ น นัก ศึ ก ษาแล้ ว จะมี
สถานภาพเช่นเดียวกับสถานภาพเดิมก่อนพ้ นสภาพ แต่ทงนี
ั P Pการนับระยะเวลาศึกษาเป็ นไปตามข้ อ ๗”

ประกาศ ณ วันที5 ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

๑๔๒

