
14 
 

 

 

 

หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 
คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



15 
 

 

 

 

หลักสูตรกายภาพบ าบัดบณัฑิต 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 
คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



16 
 

สารบัญ 
 

 

 หน้า 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก  1 

 4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 2 

 9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิ

การศกึษาของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร 

3 

  11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 3 

  11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 4 

 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ

เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

4 

  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 4 

  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 5 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 11 

 1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 12 



17 
 

สารบัญ (ต่อ) 

 

 

 หน้า 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 14 

 1. ระบบการจัดการศกึษา 14 

 2. การด าเนินการหลักสูตร 14 

 3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 16 

  3.1 หลักสูตร 16 

   3.1.1  จ ำนวนหนว่ยกิต 16 

   3.1.2  โครงสร้ำงหลักสูตร 16 

   3.1.3  รำยวิชำในหลักสูตร 16 

   3.1.4  แผนกำรศกึษำ 24 

   3.1.5  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 32 

   3.1.6  ควำมหมำยของเลขรหัสวิชำ 59 

  3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของ

อำจำรย์ 

60 

   3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 60 

   3.2.2  อาจารย์ประจ า 61 

   3.2.3  อาจารย์พิเศษ 63 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 69 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 69 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 69 

 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

77 

หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 88 

 1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 88 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 88 

 3. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 89 



18 
 

สารบัญ (ต่อ) 

 

 

 หน้า 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 90 

 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 90 

 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 90 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 92 

 1. การบริหารหลักสูตร 92 

 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 93 

 3. การบริหารคณาจารย์ 97 

 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 98 

 5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 99 

 6. ความตอ้งการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรอืความพึงพอใจ 

ของผู้ใชบ้ัณฑติ 

100 

 7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 100 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 102 

 1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 102 

 2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 102 

 3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 103 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 103 

ภาคผนวก  

  ภำคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

104 

  ภำคผนวก ข ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 115 

  ภำคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 118 

  ภำคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 133 
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หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

Bachelor of Physical Therapy 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

คณะ    สหเวชศำสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :  1500 

ชื่อภำษำไทย  :  หลักสูตรกำยภำพบ ำบัดบัณฑติ 

ชื่อภำษำอังกฤษ :  Bachelor of Physical Therapy Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  กำยภำพบ ำบัดบัณฑติ 

ชื่อย่อ  (ไทย)  :  กภ.บ. 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Physical Therapy 

ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :  B.PT. 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

140 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ป ี

5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

    รับนิสิตไทยและนสิิตตำ่งประเทศที่สำมำรถใช้ภำษำไทยได้เป็นอย่ำงดี 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญำกำยภำพบ ำบัดบัณฑติ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เปิดสอนภำคกำรศกึษำต้น ปีกำรศกึษำ 2555 

6.2 คณะกรรมกำรประจ ำคณะสหเวชศำสตร์ อนุมัติหลักสูตร ในกำรประชุมครั้งที่ 11 

(8/2554) วันที่ 16 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2554 

6.3 คณะกรรมกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยพะเยำ เห็นชอบหลักสูตร ในกำรประชุมครั้งที่ 

12/2554 วันที ่25 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2554 

6.4 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยพะเยำ เห็นชอบหลักสูตร ในกำรประชุมครั้งที่ 24 

(18/2554) วันที ่8 เดือนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2554 

6.5 สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ อนุมัตหิลักสูตร ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2554                 

วันที ่17 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2554 

6.6 สภำวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด รับรองหลักสูตร ในกำรประชุมครั้งที่...........   

 วันที่..............เดือน........................พ.ศ......................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีกำรศึกษำ 2557 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักกำยภำพบ ำบัด ปฏิบัติงำนในหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชน 

8.2 นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย 

8.3 นักวิชำกำรด้ำนสุขภำพ เครื่องมอื อุปกรณ์ และผลติภัณฑท์ำงกำรแพทย์  
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9. ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง 

วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นำงสำวทัศวญิำ  พัดเกำะ 13099000 

xxxxx 

- วท.ม. 

วท.บ. 

กำยภำพบ ำบัด 

กำยภำพบ ำบัด 

 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

มหำวิทยำลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2552 

2548 

2 นำงสำวสินธุพร  มหำรัญ 54409000 

xxxxx 

- วท.ม. 

วท.บ. 

สรรีวิทยำทำงกำรแพทย์ 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2551 

2546 

3 นำงสำวสุพรรณิกำร ์ลดำวัลย์ 34409007 

xxxxx 

- วท.ม. 

วท.บ. 

สรรีวิทยำทำงกำรแพทย์ 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2552 

2546 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

10.1 มหำวิทยำลัยพะเยำ และฝึกปฏิบัติงำนหรือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ

กำยภำพบ ำบัดภำยใต้สถำนกำรณ์จริงในโรงพยำบำลและสถำนบริกำรสุขภำพทุกระดับ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถำนกำรณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่โครงสร้ำงประชำกรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ แบบ

แผนกำรเกิดโรคเรื้อรัง และโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอำยุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรสุขภำพ 

และกำรจ่ำยผลตอบแทนเพื่อกำรเกษียณอำยุเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ประชำกรวัยแรงงำนต้องรับภำระกำร

ดูแลผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น ดังนั้นผลิตภำพแรงงำนของประชำกรวัยแรงงำนจึงลดลงเมื่อเทียบกับประชำกรสูง

วัย และหนึ่งในผลิตภำพที่ส ำคัญคือ ผลิตภำพกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ยังคงไม่เพียงพอต่อควำม

ต้องกำร  อันจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยเฉพำะบุคลำกรด้ำนกำยภำพบ ำบัดที่ส่วนใหญ่ให้บริกำรอยู่ในเมืองใหญ่และโรงพยำบำล

ของรัฐ ท ำให้ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในส่วนภูมิภำคไม่สำมำรถได้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึง 

ดังนั้นกำรเปิดหลักสูตรกำยภำพบ ำบัดบัณฑิต โดยคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จึงจะช่วย

เพิ่มก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุขในสำขำที่จ ำเป็น และขำดแคลน และเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
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11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

แม้ว่ำในปัจจุบันกำรเจ็บป่วยของประชำกรไทยโดยรวมจะลดลงแต่กำรเจ็บป่วยด้วยโรคที่

ป้องกันได้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพทั้งกำรด ำเนินชีวิต และ

กำรบริโภคถือว่ำเป็นสำเหตุส ำคัญของกำรเจ็บป่วยทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย และจติใจ อีกทั้งจ ำนวนผู้สูงอำยุ 

โรคเรื้อรัง และโรคอุบัติใหม่ที่มีกำรเพิ่มขึ้น ยังเป็นประเด็นปัญหำสุขภำพที่ต้องให้ควำมส ำคัญในกำร

ป้องกัน และแก้ไขอย่ำงจริงจัง ในปัจจุบันเกิดนโยบำยด้ำนกำรดูแลสุขภำพที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

กำรดูแลสุขภำพมำกขึน้รวมทั้งนโยบำยที่ต้องกำรให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรสุขภำพทุกรูปแบบอย่ำงเสมอ

ภำคและเท่ำเทียมกัน ดังนั้น กำรผลิตบัณฑิตกำยภำพบ ำบัดในสถำบันอุดมศกึษำที่อยู่ในส่วนภูมิภำคของ

ประเทศ ดังเช่นคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ นอกจำกจะช่วยให้นักเรียนในส่วนภูมิภำค

สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงเท่ำเทียมกันแล้ว ยังเป็นอีกหนทำงหนึ่งที่จะช่วยผลิตบุคลำกรทำงกำร

แพทย์ใหก้ระจำยออกไปให้บริกำรบ ำบัดรักษำ ตรวจประเมินภำวะสุขภำพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภำพ และ

ป้องกันโรคแก่ชุมชนในท้องถิ่นของสังคมไทยได้อย่ำงทั่วถึงอีกด้วยซึ่งจะมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้กับชุมชน และตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จำกควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ท ำให้ประชำกรมีอำยุยืน

ยำวขึ้น ประกอบกับควำมส ำเร็จของกำรคุมก ำเนิด ท ำให้โครงสร้ำงประชำกรของสังคมเปลี่ยนเป็นสังคม

ผู้สูงอำยุ  อีกทั้งควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรรับบริกำรสำธำรณสุขของประเทศไทย 

ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและสุขภำวะของสังคม มหำวิทยำลัยพะเยำ

จ ำเป็นต้องตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนี้ และคณะสหเวชศำสตร์ได้ค ำนึงถึงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำประเทศและควำมต้องกำรของสังคมทั้งในเชิงปริมำณและ

คุณภำพในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บัณฑิตใน

มำตรฐำนคุณภำพของบัณฑิตที่เทียบเคียงกันได้ระหว่ำงสถำบันในประเทศและนำนำชำติ ผลิตบัณฑิตที่

สำมำรถแข่งขันในระดับนำนำชำติได้ มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นไปตำม

เกณฑม์ำตรฐำนวิชำชีพ ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมจรยิธรรมและยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ สำมำรถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งควำมรู้ในวิทยำกำรสมัยใหม่และควำมรู้จำกภูมิปัญญำไทย มีทักษะในกำรคิด

วิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำเมื่อต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ใหม่  ตลอดจนมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน

เป็นกลุ่ม มีภำวะผู้น ำ มีควำมรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศเกี่ยวข้องกับพันธกิจและ

บทบำทของมหำวิทยำลัยพะเยำโดยตรง ด้วยมหำวิทยำลัยพะเยำตั้งปณิธำนไว้ว่ำจะเป็น “ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน” และมีวัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้ำน คอื หนึ่ง: จัดกำร

เรียนกำรสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่ำงมีควำมสุข จบไปมีงำนท ำ และเป็นคนดีของสังคม สอง: 

สร้ำงงำนวิจัยที่เน้นกำรสร้ำงปัญญำรวมหมู่เคียงคู่ชุมชน สำม: บริกำรวิชำกำรสู่สังคมด้วยกำรใช้ปัญญำ

รวมหมู่เพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน สี่ : ท ำนุบ ำรุงภูมิปัญญำ ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่นสู่สำกล และห้ำ: บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมำภิบำล 

ดังนั้นกำรพัฒนำหลักสูตรจึงต้องมุ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยให้นิสิตมี

ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ สง่เสริมให้นิสิตได้เรียนรูจ้ำกสถำนกำรณ์จริงเพื่อให้สำมำรถปรับ

ใช้ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำของสังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตส ำนึกในกำร

ให้บริกำร เคำรพในศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ มีทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถ

ท ำงำนเป็นทีมกับสหวิชำชีพได้เป็นอย่ำงดี 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  

 13.1.1.1  รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศำสตร์ 
 

001103 ทักษะภำษำไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills  

001111 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน 3(3-0-6) 

 Fundamental English    

001112 ภำษำอังกฤษพัฒนำ 3(3-0-6) 

 Developmental English    

001113 ภำษำอังกฤษเชงิวิชำกำร 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

002122 ปรัชญำเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

002123 ภำษำ สังคม และวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6) 

003132 ไทยกับประชำคมโลก 

Thai and the World Community 

3(3-0-6) 



24 
 

003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

003135 กำรเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 

Politics Economy and Society 

3(3-0-6) 

005172 กำรจัดกำรกำรด ำเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Living  Management  

 

13.1.1.2  รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และ 

  ศลิปกรรมศำสตร์ 
 

002124 ปริทัศนศ์ลิปะกำรแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

002125 ดุริยำงควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

002126 ศลิปะในชีวติประจ ำวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

13.1.1.3   รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior 

3(3-0-6) 

005171 ชีวติและสุขภำพ 3(3-0-6) 

 Life and Health  

 

13.1.1.4   รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยำศำสตร์ 
 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บริหำรกำย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข้ำจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 
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  004154 ว่ำยน้ ำ 

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลำศ 

Social Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร้อ 

Takraw 

1(0-2-1) 

004157 นันทนำกำร 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2-1) 

004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1) 

004161 บำสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล 

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศลิปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว 

Art of Self – Defense 

1(0-2-1) 

005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

 Life  Skills  

006142 คณิตศำสตรส์ ำหรับชวีิตในยุคสำรสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 

3(3-0-6) 

006245 วิทยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 
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13.1.1.5   รำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไปที่เปิดสอนโดยวิทยำลัยพลังงำนและ

สิ่งแวดล้อม 
 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3(3-0-6) 

006145 พลังงำนและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us  

 

13.1.1.6  รำยวิชำหมวดวิชำศกึษำทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศำสตร์ 
 

006143 ยำและสำรเคมีในชีวติประจ ำวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

13.1.1.7  รำยวิชำหมวดวิชำศกึษำทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะวิทยำกำรจัดกำรและ

สำรสนเทศศำสตร์ 
 

002121 สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศกึษำค้นคว้ำ 

Information Science for Study and Research 

3(3-0-6) 

003134 อำรยธรรมและภูมปิัญญำท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Civilization  and  Indigenous  Wisdom  
 

 13.1.1.8 รำยวิชำหมวดวิชำศกึษำทั่วไปในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนติิศำสตร์ 
 

003131 กฎหมำยพืน้ฐำนเพื่อคุณภำพชีวติ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  
 

13.1.1.9  รำยวิชำหมวดวิชำศกึษำทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร 
 

006141 คอมพิวเตอร์สำรสนเทศขัน้พืน้ฐำน 

Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5) 

 

13.1.1.10  รำยวิชำหมวดวิชำศกึษำทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะเกษตรศำสตร์และ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 

006144 อำหำรและวิถีชีวติ 

Food and Life Style 

3(3-0-6) 
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  13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 13.1.2.1 รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยำศำสตร์ 
 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 
 Principles of Chemistry  

243101 ชีววิทยำ 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 
 Biostatistics  

 

  13.1.2.2 รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 
 

363202 กำยวิภำคศำสตร์ 1 3(2-3-6) 
 Anatomy I  

363203 กำยวิภำคศำสตร์ 2 3(2-3-6) 
 Anatomy II  

363209 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์ 4(3-3-8) 
 Human Neuroanatomy  

365212 ชีวเคมีพืน้ฐำน 3(2-3-6) 
 Basic Biochemistry  

367200 สรีรวทิยำพืน้ฐำน        3(2-3-6) 
 Basic Physiology  

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 

 13.3 การบรหิารจัดการ 

  13.3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้ก ำหนดนโยบำยให้จัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต ในโครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำตรีทุกหลักสูตร และได้ด ำเนินกำร

แตง่ตัง้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1) คณะกรรมกำรบริหำรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป โดยมี อธิกำรบดี เป็นประธำน คณบดี/

ผู้อ ำนวยกำร เป็นกรรมกำร และรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ท ำหน้ำที่ 

ก ำหนดนโยบำยและพิจำรณำกำรด ำเนินกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมวดวิชำศึกษำทั่วไปของ

มหำวิทยำลัย 

2) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหมวดวิชำศึกษำทั่วไป โดยมี รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

เป็นประธำน รองคณบดี/รองผู้อ ำนวยกำร เป็นกรรมกำร ท ำหน้ำที่พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงหมวดวิชำศกึษำทั่วไป

ตลอดจนประสำนงำนเพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกัน 

3) คณะกรรมกำรประจ ำรำยวิชำ ท ำหนำ้ที่ประสำนงำนจัดกำรเรยีนกำรสอน 

13.3.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

จัดให้มีกลไกกำรบริหำรจัดกำรรำยวิชำเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้

ประสำนงำนรำยวิชำ และจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ คือท ำหน้ำที่ประสำนงำน/ช่วยประสำนงำนกับ

อำจำรย์ผู้สอนในสำขำวิชำและอำจำรย์ผู้แทนจำกสำขำวิชำ/คณะวิชำอื่น หรือสถำบันภำยนอกที่

เกี่ยวข้อง ในด้ำนเนื้อหำสำระ กำรจัดตำรำงเรียนและสอบ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของแต่ละ

รำยวิชำ รวมทั้งจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำและรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม เพื่อเป็น

มำตรฐำนในกำรติดตำมและประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนของกำร

เรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และมำตรฐำน วิชำชีพ

กำยภำพบ ำบัด 

 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

กำยภำพบ ำบัดที่มีคุณธรรม ปฏิบัติงำนได้ตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีบทบำทส ำคัญกับสุขภำพ

ของประชำชน ทั้งกำรตรวจประเมิน วินิจฉัย บ ำบัดรักษำ แก้ไขและฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยของผู้ที่มีปัญหำ

สุขภำพ รวมทั้งป้องกันและส่งเสริมสุขภำพของประชำชน และจะช่วยพัฒนำควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

จำกกำรสร้ำงปัญญำรวมหมูเ่คียงคู่ชุมชน  

1.2 ความส าคัญ 

นโยบำยทำงด้ำนสุขภำพของประเทศที่มุ่งเน้นให้ประชำชนมีภำวะสุขภำพที่สมบูรณ์ทั้งทำงด้ำน

ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ และทำงสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่ำงสมดุล และส่งเสริมให้ชุมชนมี
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ส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น กำรตอบสนองนโยบำยดังกล่ำวจะต้องเพิ่มอัตรำกำรผลิตบุคลำกรที่

ให้บริกำรทำงด้ำนสุขภำพให้มำกขึ้น  โดยเฉพำะบุคลำกรด้ำนกำยภำพบ ำบัดที่ยังคงมีจ ำนวนไม่เพียงพอ

ต่อควำมต้องกำร โดยในปัจจุบันนักกำยภำพบ ำบัดส่วนใหญ่กระจำยอยู่ในเมืองใหญ่ และโรงพยำบำล

ของรัฐ แต่ยังขำดกำรกระจำยในส่วนภูมิภำค ท ำให้ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศไม่สำมำรถได้รับ

บริกำรอย่ำงทั่วถึง จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรผลิตบุคลำกรด้ำนกำยภำพบ ำบัดที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้

เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของประชำชนอย่ำงเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 

คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นที่จะผลิตบุคลำกรด้ำน

กำยภำพบ ำบัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุขในสำขำที่จ ำเป็นและขำดแคลน ให้กระจำย

ออกไปเพื่อบริกำรบ ำบัดรักษำ ตรวจประเมินภำวะสุขภำพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันโรคแก่

ชุมชนในท้องถิ่นของสังคมไทยได้อย่ำงทั่วถึง นอกจำกนั้นยังมีส่วนช่วยใหน้ักเรียนในส่วนภูมิภำคสำมำรถ

เข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบัณฑิตกำยภำพบ ำบัดจะเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญของ

ทีมงำนด้ำนสุขภำพ สำมำรถประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดที่มีประสิทธิภำพ และคุณภำพ  มีควำม

พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในสภำพปัจจุบันและอนำคต และเป็นพลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 มีคุณ ธรรม จริยธรรม  จรรยำบรรณ วิชำชีพและเจตคติที่ ดี ต่ อวิชำชีพ

กำยภำพบ ำบัด 

1.3.2 มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร และทักษะในวิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำน

วิชำชีพกำยภำพบ ำบัดรวมทั้งสำมำรถประยุกต์ใช้และบูรณำกำรควำมรู้ทำง

กำยภำพบ ำบัดกับควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ในกำรประกอบวิชำชีพเพื่อตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของชุมชนและสังคม 

1.3.3 มีทักษะทำงปัญญำในกำรคิด วิเครำะห์ อย่ำงเป็นระบบและสร้ำงสรรค์ เพื่อ

น ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ พัฒนำตนเอง องค์กร ชุมชน และสังคมได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

1.3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถเป็นผู้น ำ ผู้ตำม หรือผูป้ระสำนงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

และสำมำรถท ำงำนรว่มกับสหวิชำชีพ และชุมชนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

1.3.5 สำมำรถสื่อสำรด้วยรูปแบบที่เหมำะสมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นประโยชน์ในกำรศึกษำค้นคว้ำ แก้ไขปัญหำ สนับสนุน 

และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
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1.3.6 สำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

และมีทักษะพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัย ค้นคว้ำ และติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร

จำกแหล่งข้อมูลตำ่งๆ ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในรอบกำรศึกษำของ

หลักสูตร (5 ปี) 
 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. พัฒนำอำจำรย์ให้มี

ประสบกำรณจ์ำกกำร

น ำควำมรูไ้ปปฎิบัติงำน

จรงิ 

1) สนับสนุนอำจำรยใ์ห้ท ำงำนบรกิำร

วิชำกำรแกส่ังคมและบูรณำกำรกับ

งำนวิจยัเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหำของ

ชุมชน 

1) จ ำนวนงำนวิจยั และงำน

บรกิำรวชิำกำรต่ออำจำรย์

ประจ ำหลักสูตร 

 

 2) สนับสนุนอำจำรยใ์ห้เข้ำรับกำร

ประชุม/อบรม/สัมมนำทำงวิชำกำรที่

เก่ียวข้องกับวชิำชีพกำยภำพบ ำบัด 

2) รำยงำนกำรเขำ้รับกำร

ประชุม/อบรม/สัมมนำทำง

วิชำกำร 

 

3) สนับสนุนอำจำรยใ์หม้ีกำรเข้ำอบรม/

ประชุมวิชำกำรทำงวิชำชีพ

กำยภำพบ ำบัดเพื่อเก็บหน่วยคะแนน

ส ำหรับตอ่ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 

3) รอ้ยละของอำจำรย์ที่มีใบ

ประกอบวิชำชีพ

กำยภำพบ ำบัดที่ไม่หมดอำยุ 
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

2. พัฒนำกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนให้ผูส้ ำเร็จ

กำรศึกษำมีสมรรถนะขัน้

ต่ ำตรงตำมขดี

ควำมสำมำรถขั้นพื้นฐำน

ของนักกำยภำพบ ำบดั

และพรอ้มที่จะเข้ำสู่

วิชำชีพ 

1) ส่งเสรมิกระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำร

สอนทัง้ภำคบรรยำยและปฏิบตัิที่

สอดคลอ้งกับขดีควำมสำมำรถขัน้

พืน้ฐำนของนักกำยภำพบ ำบัด 

1) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม ่

 

 

2) จัดใหม้ีอำจำรย์พเิศษที่เป็น

ผู้เช่ียวชำญ และ/หรอืผู้ช ำนำญกำร

ทำงกำยภำพบ ำบดัมำสอนนสิติใน

รำยวิชำเฉพำะวิชำชีพครบทุกแขนง

วิชำ 

2) รอ้ยละของบัณฑติทีส่อบ

ผ่ำนกำรขึน้ทะเบยีนเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพ

กำยภำพบ ำบัดในกำรสอบ

คร้ังแรก 

3. พัฒนำทักษะกำรสอน/

กำรประเมินผลของ

อำจำรยต์ำมผลกำร

เรียนรูท้ั้ง 8 ดำ้น 

1) ส่งเสรมิกระบวนกำรกำรจัดกำรเรยีน

กำรสอน/กำรประเมินผลของอำจำรย ์

โดยให้ควำมรูส้อดแทรกไปกับกำร

พัฒนำคุณธรรมจรยิธรรม วิธคีดิ  วธิี

สื่อสำรสัมพนัธ ์กำรมีควำมรบัผิดชอบ 

และทักษะเชิงวิชำชีพ 

1) ระดับควำมพึงพอใจของ

นิสิตต่อกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน 

 

 

 

2) ส่งเสรมิให้อำจำรย์เขำ้ร่วมกำรอบรม

พัฒนำทักษะกำรสอน/กำรประเมินผล 

2) รอ้ยละของอำจำรย์ที่ผ่ำน

กำรอบรมพัฒนำทักษะกำร

สอน/กำรประเมินผล 

 
หมวดที่ 3  ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

  เป็นกำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำคตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ กำรจัดกำร

ศกึษำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย กำรศกึษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2553 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน ในกำรเรียนช้ันปีที่ 3 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่ม ี
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2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภำคกำรศกึษำต้น  เดือนมิถุนำยน – ตุลำคม 

ภำคกำรศกึษำปลำย  เดือนตุลำคม – มีนำคม 

ภำคกำรศกึษำฤดูร้อน เดือนมีนำคม – พฤษภำคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ไม่ม ี

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ไม่ม ี

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

ไม่ม ี

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

รับปีละ 60 คน  คำดว่ำจะมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีละ 60 คน 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 60 60 60 60 60 

2 - 60 60 60 60 

3 - - 60 60 60 

4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 2.6 งบประมาณตามแผน   

มหำวิทยำลัยพะเยำ มีกำรประมำณกำรควำมต้องกำรงบประมำณ ส ำหรับกำรสนับสนุน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะสหเวชศำสตร์ โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยควำมต้องกำร

งบประมำณไว้ดังนี ้(หนว่ย: บำท) 

ประเภทงบประมาณ 
ปีการศกึษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

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

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

 หมวดค่ำจ้ำงประจ ำ 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 

2. งบด าเนินการ 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 
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 หมวดค่ำตอบแทน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 หมวดค่ำใชส้อย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

 หมวดค่ำวัสด ุ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

 หมวดสำธำรณูปโภค 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

3. งบลงทนุ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 หมวดครุภัณฑ ์ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

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

รวมรายจ่าย 12,300,000 12,680,000 13,098,000 13,557,800 14,063,575 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทำงไกลผำ่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทำงไกลผำ่นสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทำงไกลทำงอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทำงไกลทำงอนิเทอร์เน็ต 

 อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

ให้เทียบโอนผลกำรเรียนรู้ได้เฉพำะหลักสูตรกำยภำพบ ำบัดที่ได้รับกำรรับรอง และ

เผยแพร่ทั้งจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ และสภำวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดแล้วเท่ำนั้น กรณี

เป็นสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ ต้องเป็นสถำบันที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอุดมศกึษำ หรอืได้รับกำรรับรองตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศกึษำของประเทศนั้น และหำกเป็น

กำรเทียบโอนของนิสิตต่ำงหลักสูตรในสถำบันเดียวกัน  จะต้องผ่ำนกำรประเมินเจตคติต่อวิชำชีพ ส่วน

รำยละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 

พ.ศ. 2553 ทั้งนี ้ให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะเป็นผู้พจิำรณำ 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร: แบ่งเป็นหมวดวิชำที่สอดคล้องกับที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตรของกระทรวงศกึษำธิกำร ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

 1.1  หมวดวิชำศกึษำทั่วไปบังคับ    21 หนว่ยกิต 

 1.2  หมวดวิชำศกึษำทั่วไปเลือก    9 หนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 84    หน่วยกิต 104 หน่วยกิต 

 2.1  กลุ่มวชิำแกน    33 หนว่ยกิต 

  2.1.1 วิชำพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์    17 หนว่ยกิต 

  2.1.2 วชิำพืน้ฐำนวิชำชีพ    16 หนว่ยกิต 

 2.2  กลุ่มวิชำเอก    71 หนว่ยกิต 

  2.2.1 วชิำเอกบังคับ    68 หนว่ยกิต 

  2.2.2 วชิำเอกเลือก    3 หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม  (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120  หน่วยกิต 140  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

 1.1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ   จ านวน 21 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิำภำษำ จ ำนวน 9 หนว่ยกิต 

001103 ทักษะภำษำไทย  3(3-0-6) 

 Thai Language  Skills   

001111 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน  3(3-0-6) 

 Fundamental English   

001112 ภำษำอังกฤษพัฒนำ  3(3-0-6) 

 Developmental English   

 กลุ่มวชิำสังคมศำสตร์ จ ำนวน 3 หนว่ยกิต 

003134 อำรยธรรมและภูมปิัญญำท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom   

     
 กลุ่มวชิำพลำนำมัย บังคับเลือกจ ำนวน 1 หนว่ยกิต 

004150 กอล์ฟ  1(0-2-1) 

 Golf   

004151 เกม  1(0-2-1) 
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 Game   

004152 บริหำรกำย    1(0-2-1) 

 Body Condition   

004153 กิจกรรมเข้ำจังหวะ  1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities   

004154 ว่ำยน้ ำ  1(0-2-1) 

 Swimming   

004155 ลีลำศ   1(0-2-1) 

 Social Dance   

004156 ตะกร้อ  1(0-2-1) 

 Takraw   

004157 นันทนำกำร  1(0-2-1) 

 Recreation   

004158 ซอฟท์บอล  1(0-2-1) 

 Softball   

004159 เทนนิส  1(0-2-1) 

 Tennis   

004160 เทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 

 Table Tennis   
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004161 บำสเกตบอล  1(0-2-1) 

 Basketball   

004162 แบดมินตัน  1(0-2-1) 

 Badminton   

004163 ฟุตบอล  1(0-2-1) 

 Football   

004164 วอลเลย์บอล  1(0-2-1) 

 Volleyball   

004165 ศลิปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

 Art of Self-Defence   

      กลุ่มวชิำบูรณำกำร จ ำนวน 8 หนว่ยกิต 

005171 ชีวติและสุขภำพ  3(3-0-6) 

 Life and Health   

005172 กำรจัดกำรกำรด ำเนินชีวิต  3(2-2-5) 

 Living Management   

005173 ทักษะชีวติ  2(1-2-3) 

 Life Skills   

      1.2) หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิำภำษำ 

001113 ภำษำอังกฤษเชงิวิชำกำร 3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes  

      กลุ่มวชิำมนุษยศำสตร์  

002121 สำรสนเทศศำสตร์เพื่อกำรศกึษำค้นคว้ำ 3(3-0-6) 

 Information Science for Study and Research  

002122 ปรัชญำชีวติ 3(3-0-6) 

 Philosophy of Life  

002123 ภำษำ สังคม และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Language Society and Culture  
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002124 ปริทัศน ์ศิลปะกำรแสดงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Performing Arts  

002125 ดุริยำงควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

 Music Appreciation 

 

 

 

002126 ศลิปะในชีวติประจ ำวัน  3(3-0-6) 

 Arts in Daily Life  

  
 กลุ่มวชิำสังคมศำสตร์ 

003131 กฎหมำยพืน้ฐำนเพื่อคุณภำพชีวติ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  

003132 ไทยกับประชำคมโลก 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  

003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(0-0-6) 

 Thai Way and Vision  

003135 กำรเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Politics Economy and Society  

  
 กลุ่มวชิำวิทยำศำสตรแ์ละคณิตศำสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Man and Environment  

006141 คอมพิวเตอร์สำรสนเทศขัน้พืน้ฐำน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science  

006142 คณิตศำสตรส์ ำหรับชวีิตในยุคสำรสนเทศ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  

006143 ยำและสำรเคมีในชีวติประจ ำวัน 3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life  

006144 อำหำรและวิถีชีวติ 3(3-0-6) 

 Food and Life Style  

006145 พลังงำนและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us  
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006245 วิทยำศำสตร์ในชีวติประจ ำวัน 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

 กลุ่มวชิำบูรณำกำร 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Behavior  

      
 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 104 หน่วยกิต 

 2.1) วิชาแกน จ านวน 33 หน่วยกิต 

 2.1.1) วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 หน่วยกิต 

242101 หลักเคมี  4(3-3-8) 

 Principles of Chemistry   

243101 ชีววิทยำ 1  4(3-3-8) 

 Biology I   

244104 ฟิสิกส์วิทยำศำสตร์ชีวภำพ  3(2-3-6) 

 Life Science Physics   

247111 ชีวสถิติ  3(2-2-5) 

 Biostatistics   

365212 ชีวเคมีพืน้ฐำน  3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry   

     
 2.1.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 16 หน่วยกิต 

363202 กำยวิภำคศำสตร์ 1  3(2-3-6) 

 Anatomy I   

363203 

 

กำยวิภำคศำสตร์ 2  3(2-3-6) 

 Anatomy II   

363209 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์  4(3-3-8) 

 Human Neuroanatomy   

367200 สรีรวทิยำพืน้ฐำน         3(2-3-6) 

 Basic Physiology   

381200 พยำธิวิทยำและจุลชวีวิทยำพืน้ฐำน  2(2-0-4) 

 Basic Pathology and Microbiology   
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381201 เวชศำสตรชั์นสูตรพืน้ฐำน  1(1-0-2) 

 Basic Laboratory Medicine   

      2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวน 71 หน่วยกิต 

  2.2.1) วิชาเอกบังคับ จ านวน 68 หน่วยกิต 

381210 กำรประเมนิก ำลังกล้ำมเนือ้และช่วงกำรเคลื่อนไหวของข้อตอ่ 2(1-3-4) 

 Assessment of Muscle Strength and Joint Range of Motion 

381211 ชีวกลศำสตรก์ำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Biomechanics of Human Movement  

381212 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะแบบองค์รวม 2(1-3-4) 

 Promotion of Holistic Performance  

381220 กำรบ ำบัดด้วยกำรออกก ำลังกำย 1 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy I   

381230 กำรบ ำบัดด้วยควำมร้อนและควำมเย็น 2(1-3-4) 

 Thermotherapy  

381301 สรีรวทิยำกำรออกก ำลังกำยส ำหรับกำยภำพบ ำบัด  2(2-0-4) 

 Exercise Physiology for Physical Therapy  

381313 กำรเคลื่อนย้ำยและกำยอุปกรณ์ 2(1-2-3) 

 Transferring and Prostheses  

381321 กำรบ ำบัดด้วยกำรออกก ำลังกำย 2 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy II  

381331 กำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ 2(1-2-3) 

 Electrotherapy  

381340 กำรบ ำบัดด้วยกำรจัด ดัด ดึง 2(1-3-4) 

 Manipulative Therapy   

381341 กำยภำพบ ำบัดในระบบโครงรำ่งและกล้ำมเนือ้ 1 3(2-2-5) 

 Musculoskeletal Physical Therapy I  

381342 กำยภำพบ ำบัดในระบบประสำท 1 3(2-2-5) 

 Neurological Physical Therapy I  

381343 กำยภำพบ ำบัดในระบบทำงเดินหำยใจและไหลเวียนโลหติ 1 3(2-2-5) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy I  
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381344 กำยภำพบ ำบัดในเด็ก 1 2(1-3-4) 

 Pediatric Physical Therapy I  

381345 กำยภำพบ ำบัดในระบบโครงรำ่งและกล้ำมเนือ้ 2 3(2-2-5) 

 Musculoskeletal Physical Therapy II  

381346 กำยภำพบ ำบัดในระบบประสำท 2 3(2-2-5) 

 Neurological Physical Therapy II  

381347 กำยภำพบ ำบัดในระบบทำงเดินหำยใจและไหลเวียนโลหติ 2 3(2-2-5) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy II  

381348 กำยภำพบ ำบัดในเด็ก 2 2(1-2-3) 

 Pediatric Physical Therapy II  

381350 กำรปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด 2(0-4-2) 

 Practice in Physical Therapy   

381351 กำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 1 5 หนว่ยกิต 

 Clinical Practice I (ไม่น้อยกว่ำ 360 ช่ัวโมง) 

381370 กำยภำพบ ำบัดในชุมชน 1 2(1-2-3) 

 Physical Therapy in Community I  

381452 กำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 2 6 หนว่ยกิต 

 Clinical Practice II (ไม่น้อยกว่ำ 648 ช่ัวโมง) 

381460 ภำคนิพนธ์ 2(1-3-4) 

 Term Paper  

381461 สัมมนำ 1(0-3-2) 

 Seminar   

381471 กำยภำพบ ำบัดในชุมชน 2 1(0-3-2) 

 Physical Therapy in Community II  

381480 กำยภำพบ ำบัดในกำรกีฬำ 2(1-2-3) 

 Physical Therapy in Sports  

381481 กำยภำพบ ำบัดในภำวะเฉพำะ 2(2-0-4) 

 Physical Therapy in Special Conditions  

381482 กำรบริหำรและจรรยำบรรณวิชำชีพ 2(2-0-4) 

 Administration and Professional Ethics  
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 2.2.2) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

381472 กำยภำพบ ำบัดชุมชนประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Appiled Community Physical Therapy  

381483 กำยภำพบ ำบัดในสุขภำพสตรแีละผูสู้งอำยุ 3(2-2-5) 

 Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics  

381484 สปำทำงกำรแพทย์ 3(2-2-5) 

 Medical Spa  

      
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นิสิตสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำที่ เปิดสอนในมหำวิทยำลัยพะเยำ หรือ 

สถำบันอุดมศกึษำอื่นที่มหำวิทยำลัยรับรอง ยกเว้นรำยวิชำในหมวดวิชำศกึษำทั่วไป 

หมายเหตุ:  นิสิตทุกคนต้องสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) เพื่อส ำเร็จ

กำรศึกษำ และต้องเป็นไปตำมประกำศคณะสหเวชศำสตร์  เรื่อง กำรสอบ

รวบยอดส ำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญำตรี พ.ศ. 2554 คณะสหเวชศำสตร์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001103 ทักษะภำษำไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language  Skills  

001111 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน 3(3-0-6) 

 Fundamental English  

005172 กำรจัดกำรกำรด ำเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Living Management  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Principles of Chemistry  

243101 ชีววิทยำ 1 4(3-3-8) 

 Biology I  

 รวม  17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003134 อำรยธรรมและภูมปิัญญำท้องถิ่น* 3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  

003136 พะเยำศกึษำ* 3(3-0-6) 

 Phayao Studies  

001112 ภำษำอังกฤษพัฒนำ 3(3-0-6) 

 Developmental English  

005171 ชีวติและสุขภำพ 3(3-0-6) 

 Life and Health  

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

 Life Skills  

244104 ฟิสิกส์วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 3(2-3-6) 

 Life Science Physics  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

 Biostatistics  

00xxxx กลุ่มวชิำพลำนำมัย**  1(x-x-x) 

 1. Personal Hygiene Course  

 รวม  18 หน่วยกิต 

    

หมายเหตุ: *  ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รำยวิชำ 

 
   ** ใหน้ิสติเลือกเรียน 004154 ว่ำยน้ ำ กรณีที่นสิิตมีทักษะทำงกำรว่ำยน้ ำ     

       อำจเลือกเรียนรำยวิชำอื่นในกลุ่มวชิำพลำนำมัย 

  

     

 

 

 

   

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=personal%20hygine%20course&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CFAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.hotcoursesabroad.com%2Fstudy%2Ftraining-degrees%2Finternational%2Fpersonal-hygiene-courses%2Fcgory%2Fhj.11-4%2Fsin%2Fct%2Fprograms.html&ei=MEChTrmRIoblrAex-Z3fAg&usg=AFQjCNE8AQJtpr-Xj7hEtYhSnPzjZuDvGw
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น  

 

363202 กำยวิภำคศำสตร์ 1 3(2-3-6) 

 Anatomy I  

363203 กำยวิภำคศำสตร์ 2 3(2-3-6) 

 Anatomy II  

365212 ชีวเคมีพืน้ฐำน 3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry  

367200 สรีรวทิยำพืน้ฐำน 3(2-3-6) 

 Basic Physiology  

381200 พยำธิวิทยำและจุลชวีวิทยำพืน้ฐำน 2(2-0-4) 

 Basic Pathology and Microbiology  

381210 กำรประเมนิก ำลังกล้ำมเนือ้และช่วงกำรเคลื่อนไหวของข้อตอ่ 2(1-3-4) 

 Assessment of Muscle Strength and Joint Range of Motion  

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

 General Elective  

   

 รวม  19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

363209 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์ 4(3-3-8) 

 Human Neuroanatomy  

381201 เวชศำสตรชั์นสูตรพืน้ฐำน 1(1-0-2) 

 Basic Laboratory Medicine  

381211 ชีวกลศำสตรก์ำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Biomechanics of Human Movement   

381212 กำรสรำ้งเสริมสมรรถนะแบบองค์รวม 2(1-3-4) 

 Promotion of Holistic Performance  

381220 กำรบ ำบัดด้วยกำรออกก ำลังกำย 1 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy I   

381230 กำรบ ำบัดด้วยควำมร้อนและควำมเย็น 2(1-3-4) 

 Thermotherapy  

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

 General Elective  

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

 General Elective   

 รวม  20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

381313 กำรเคลื่อนย้ำยและกำยอุปกรณ์ 2(1-2-3) 

 Transferring and Prostheses  

381321 กำรบ ำบัดด้วยกำรออกก ำลังกำย 2 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy II   

381331 กำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ 2(1-2-3) 

 Electrotherapy  

381340 กำรบ ำบัดด้วยกำรจัด ดัด ดึง 2(1-3-4) 

 Manipulative Therapy  

381341 กำยภำพบ ำบัดในระบบโครงรำ่งและกล้ำมเนือ้ 1 3(2-2-5) 

 Musculoskeletal Physical Therapy I  

381342 กำยภำพบ ำบัดในระบบประสำท 1 3(2-2-5) 

 Neurological Physical Therapy I  

381343 กำยภำพบ ำบัดในระบบทำงเดินหำยใจและไหลเวียนโลหติ 1 3(2-2-5) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy I  

381344 กำยภำพบ ำบัดในเด็ก 1 2(1-3-4) 

 Pediatric Physical Therapy I  

 รวม  19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

381301 สรีรวทิยำกำรออกก ำลังกำยส ำหรับกำยภำพบ ำบัด 2(2-0-4) 

 Exercise Physiology for Physical Therapy  

381345 กำยภำพบ ำบัดในระบบโครงรำ่งและกล้ำมเนือ้ 2 3(2-2-5) 

 Musculoskeletal Physical Therapy II  

381346 กำยภำพบ ำบัดในระบบประสำท 2 3(2-2-5) 

 Neurological Physical Therapy II  

381347 กำยภำพบ ำบัดในระบบทำงเดินหำยใจและไหลเวียนโลหติ 2 3(2-2-5) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy II  

381348 กำยภำพบ ำบัดในเด็ก 2 2(1-2-3) 

 Pediatric Physical Therapy II  

381350 กำรปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด 2(0-4-2) 

 Practice in Physical Therapy   

381370 กำยภำพบ ำบัดในชุมชน 1 2(1-2-3) 

 Physical Therapy in Community I  

 รวม  17 หน่วยกิต 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

381351 กำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 1 5 หนว่ยกิต 

 Clinical Practice I (ไม่น้อยกว่ำ 360 ช่ัวโมง) 

 รวม  5 หน่วยกิต 

   

หมายเหตุ : รำยวิชำ 381351 กำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 1 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

นอกภำคกำรศึกษำร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจ ำนวนช่ัวโมงกำรฝึกงำนไม่น้อย

กว่ำ 360 ช่ัวโมง 
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ชั้นปีที ่4 

ภาคการศึกษาต้น 

 

381460 ภำคนิพนธ์ 2(1-3-4) 

 Term Paper  

381461 สัมมนำ 1(0-3-2) 

 Seminar   

381471 กำยภำพบ ำบัดในชุมชน 2 1(0-3-2) 

 Physical Therapy in Community II  

381480 กำยภำพบ ำบัดในกำรกีฬำ 2(1-2-3) 

 Physical Therapy in Sports  

381481 กำยภำพบ ำบัดในภำวะเฉพำะ 2(2-0-4) 

 Physical Therapy in Special Conditions  

381482 กำรบริหำรและจรรยำบรรณวิชำชีพ 2(2-0-4) 

 Administration and Professional Ethics  

3814xx วิชำเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

xxxxxx วิชำเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective  

xxxxxx วิชำเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 Free Elective  

 รวม  19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

381452 กำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 2 6 หนว่ยกิต 

 Clinical Practice II (ไม่น้อยกว่ำ 648 ช่ัวโมง) 

 รวม  6 หน่วยกิต 

    

หมายเหตุ :  

 1. รำยวิชำ 381452 กำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 2 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนอก

ภำคกำรศึกษำร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจ ำนวนช่ัวโมงกำรฝึกงำนไม่น้อยกว่ำ 648 

ช่ัวโมง 

 2. นิสิตทุกคนสอบรวบยอดเพื่อจบกำรศึกษำ (Comprehensive Examination) และ

ต้องเป็นไปตำมประกำศของคณะสหเวชศำสตร์ เรื่อง กำรสอบรวบยอดส ำหรับ

นิสติหลักสูตรปริญญำตรี พ.ศ. 2554 คณะสหเวชศำสตร ์
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)  

Thai Language Skills 

ทักษะกำรใช้ภำษำไทย ทั้งในด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรพูดและกำรเขียน เพื่อกำรสื่อสำรโดยเน้น

ทักษะกำรเขียนเป็นส ำคัญ 

Thai  language  skills  in  listening, reading, speaking  and  writing  for communication 

emphasizing on writing skills 

 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)  

Fundamental English   

ทักษะกำรฟัง พูด  อ่ำน  เขียนภำษำอังกฤษและไวยำกรณ์ระดับพื้นฐำนเพื่อกำรสื่อสำรใน

บริบททำงวิชำกำรและบริบทอื่นๆ 

English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for communicative 

purposes  in academic contexts and others 

 
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6)  

Developmental English   

ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ภำษำอังกฤษและไวยำกรณ์ระดับซับซ้อน  เพื่อกำรสื่อสำรใน

บริบททำงวิชำกำรและบริบทอื่นๆ 

More complete English listening, speaking, reading, writing skills and grammar for 

communicative purposes in academic contexts and others 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)  

English for Academic Purposes 

ทักษะภำษำอังกฤษ เน้นทักษะกำรอ่ำน และกำรเขียนงำนวิชำกำร กำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับสำขำของผู้เรยีน 

English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic areas 

and research interest 

 
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)  

Information Sciences for Study and  Research 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และประเภทของแหล่งสำรสนเทศ กำรจัดระบบสำรสนเทศ  กำร

เข้ำถึงสำรสนเทศต่ำงๆ กำรสืบค้นสำรสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ บริกำรฐำนข้อมูล กำรใช้เทคโนโลยี
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สำรสนเทศ กำรเลือก กำรสังเครำะห์ และกำรน ำเสนอสำรสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีเจต

คติที่ดีและมีนสิัยในกำรใฝห่ำควำมรู ้ 

Meaning and significance of information sources, approaches, and database services; 

information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as 

creating positive attitudes and sense of inquiry in students 

 
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต                                                  3(3-0-6)  

Philosophy  for  Life 

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับปรัชญำและแนวคิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญำชีวิต และวิถีกำรด ำเนิน

ชีวิต ประสบกำรณ์อันทรงคุณค่ำ ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในชีวิตและงำนในทุกมิติของ

ผูม้ีช่ือเสียง เพื่อประยุกต์ใชใ้นกำรสร้ำงสรรค ์พัฒนำชีวติที่มีคุณภำพ มีประโยชน์ และคุณค่ำต่อสังคม 

Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of life, 

way of life, valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding 

persons as to apply for creativity and life enhance 

 
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                                  3(3-0-6)  

Language Society and Culture 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภำษำ สังคมและวัฒนธรรมไทย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำที่มีต่อ

สังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงของภำษำอัน

เนื่องมำจำกปัจจัยทำงสังคมและวัฒนธรรม 

Knowledge about language Thai society and culture, relation between language and 

society and language and culture and language change caused by social and cultural factors 

 
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6)  

Thai Performing  Arts 

ลักษณะและคุณค่ำของนำฎศิลป์ไทยแบบมำตรฐำนและแบบพื้นบ้ำนเพื่อให้เกิดสุนทรียใน

กำรชมนำฏศลิป์ไทยประเภทต่ำงๆ 

The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable student to 

understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance 

 
002125 ดุริยางควจิักขณ์                                              3(3-0-6)  

Music  Appreciation 

ลักษณะ ควำมส ำคัญ  พัฒนำกำร องค์ประกอบทำงด้ำนดนตรี  บทเพลง คีตกวี  



52 
 

สุนทรียศำสตร์ทำงด้ำนดนตรีไทยและตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในกำรแสดงดนตรี มำรยำทใน

กำรเข้ำฟังดนตรี กำรวิจำรณ์และอภปิรำยจำกกำรฟังและชมกำรแสดงดนตรี รวมทั้งบทบำทของดนตรี

ไทยและตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 

 Musical characteristics, importance of music development, musical components, lyrics, 

music composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and repertoire for 

musical performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical performance 

including the roles of Thai and Western music in Thai society from the past to the present 

 
002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน                                  3(3-0-6)  

Arts in Daily Life 

กำรรับรู้ทำงด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม เพื่ อประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ ำวัน

ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบแฟช่ัน ศิลปะภำพถ่ำย 

ภำพเคลื่อนไหว กำรออกแบบกำรสื่อสำร รวมทั้งควำมรู้ทำงสถำปัตยกรรมด้ำนกำรประหยัดพลังงำน 

คติควำมเชื่อต่ำงๆ อันจะน ำไปสู่กำรเห็นคุณค่ำของรสนิยมและสุนทรีย์ในกำรด ำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับ

บริบทต่ำงๆ ทั้งของไทยและสำกล 

Recognition of the arts and architecture for application in daily life, Topics include visual 

art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual 

communication design, knowledge of architecture in energy-saving management, beliefs 

concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in harmony in national and 

international contexts 

 
003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีิต 3(3-0-6)  

Fundamental Laws for Quality of Life 

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับระบบกฎหมำย และประเภทของกฎหมำย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ           

ขั้นพื้นฐำนตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยอำญำ กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ 

กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมำยเพื่อกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญำท้องถิ่น และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของนิสิต 

Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and basic rights 

under the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law, information 

technology law, law concerning local administration, law on natural resources and traditional 

knowledge preservation, an laws concerning contemporary phenomenon and student’s quality of life 
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003132 ไทยและประชาคมโลก 3(3-0-6)  

Thai and the World Community 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐไทยกับสังคมโลกภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลำต่ำงๆ ตั้งแต่

ก่อนสมัยใหมจ่นถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบำทของไทยบนเวทีโลกและแนวโน้มในอนำคต 

 Relations between Thailand and the world community under changes during various 

times stating from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world forum and 

future trends 

 
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6)  

Thai  Way  and  Vision 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ของวิถี ไทย วิถี ทั ศน์  พัฒ นำกำรของวิถี ไทยสู่ ปั จจุบั น 

ลักษณะเฉพำะและอัตลักษณ์ควำมเป็นไทย กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย กำร

ด ำรงควำมเป็นไทยในโลกปัจจุบัน 

 Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the 

present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the 

Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world 

 
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6)  

Civilization and Indigenous Wisdom 

อำรยธรรมในยุคต่ำงๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติควำมเชื่อ ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น กำรอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น 

Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices, 

beliefs and contribution and development are preservative of wisdom 

 
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6)  

Politics Economy and  Society   

ควำมหมำยและควำมสัมพันธ์ของกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนำกำรเมืองไทยและระดับ

สำกล กำรเมืองและกำรปรับตัวของประเทศพัฒนำ และก ำลังพัฒนำ ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของ

โลกำภิวัตน์กับกำรเมอืง เศรษฐกจิและสังคม ควำมสัมพันธข์องระบบโลกกับประเทศไทย 

Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and international political 

development, politics and adjustment of developed countries, the global economics system, impacts of 

globalization on politics economy and society, relations between the world system and Thailand 
  



54 
 

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1)  

Golf   

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยส ำหรับกีฬำกอล์ฟ  

กำรฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกำมำรยำทของกีฬำกอล์ฟ 

History, definition, importance and physical fitness for golf basic skill training rules and 

etiquette of golf 

 
004151 เกม 1(0-2-1)  

Game 

ประวัติ วิวัฒนำกำรควำมเป็นมำ ควำมส ำคัญ ควำมหมำย ทฤษฎีกำรเล่น เทคนิคกำรเป็นผู้น ำ 

กำรฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคกำรสอน ตลอดจนกำรใช้เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก อุปกรณ์ 

รวมถึงควำมคิดสร้ำงสรรค ์อีกทั้งส่งเสริมกำรใช้เวลำวำ่งให้เกิดประโยชน์ 

History philosophy definition and importance of games type of games basic game 

leadership and games participation 

 
004152 บริหารกาย 1(0-2-1)  

Body Conditioning 

ประวัติ  ควำมหมำย ควำมส ำคัญของกำรบริหำรกำย หลักกำรออกก ำลังกำย กิจกรรมกำร

สร้ำงสมรรถภำพทำงกำย และกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 

History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, physical 

fitness activities, and physical fitness test 

 
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1)  

Rhythmic Activities 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่ำเต้นร ำพื้นเมอืง และวัฒนธรรม

กำรเต้นร ำของนำนำชำต ิ

History, definition, importance and basic movements of folk dances and international folk 

dances 

 
004154 ว่ายน้ า 1(0-2-1)  

Swimming 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยส ำหรับกีฬำว่ำยน้ ำ 

กำรฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกำ มำรยำทของกีฬำว่ำยน้ ำ 
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History, definition, importance, physical fitness, basic skill training rules and etiquette of 

swimming 

 
004155 ลีลาศ 1(0-2-1)  

Social  Dance 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบกำรเต้นร ำสำกล และ

มำรยำทของกำรเต้นร ำสำกล 

History, definition, importance, basic movement, types and etiquette of social dances 

 
004156 ตะกร้อ 1(0-2-1)  

Takraw 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยส ำหรับนักกีฬำตะกร้อ 

กำรฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกำ มำรยำทของกีฬำตะกร้อ 

History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules and etiquette of 

takraw 

 
004157 นันทนาการ 1(0-2-1)  

Recreation 

ควำมหมำย  ขอบข่ำยและควำมส ำคัญของกิจกรรมนันทนำกำรในรูปแบบต่ำงๆ ตลอดจน

สำมำรถน ำกิจกรรมนันทนำกำรไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมำะสมและเกิดประโยชน์ 

History, philosophy, definition and importance of recreation nature of activities and 

recreation participation 

 
004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1)  

Softball 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสรรมถภำพทำงกำยส ำหรับกีฬำซอฟท์บอล 

กำรฝึกทักษะเบือ้งตน้ กฎกติกำ มำรยำทของกีฬำซอท์ฟบอล   

History, definition, importance and physical fitness for softball; basic skill training, rules 

and etiquette of softball 

 
004159 เทนนิส 1(0-2-1)  

Tennis 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยส ำหรับกีฬำเทนนิส 
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กำรฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกำ มำรยำทของกีฬำเทนนิส  

History, definition, Importance and physical fitness for tennis basic skill training rules 

and etiquette of tennis 

 
004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)  

Table Tennis 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยส ำหรับกีฬำเทเบิล

เทนนิส กำรฝึกทักษะเบือ้งตน้และกฎกติกำ มำรยำทของกีฬำเทเบิลเทนนิส 

History, definition, importance and physical fitness for table tennis basic skill training 

rules and etiquette of table tennis 

 
004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1)  

Basketball 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยส ำหรับบำสเกตบอล 

กำรฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกำ มำรยำทของกีฬำบำสเกตบอล   

History, definition, importance and physical fitness for basketball basic skill training rules 

and etiquette of basketball 

 
004162 แบดมินตัน 1(0-2-1)  

Badminton 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยส ำหรับกีฬำแบดมินตัน 

กำรฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกำ มำรยำทของกีฬำแบดมินตัน 

History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill training, 

rules and etiquette of badminton 

 
004163 ฟุตบอล 1(0-2-1)  

Football 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยส ำหรับกีฬำฟุตบอล 

กำรฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกำ มำรยำทของกีฬำฟุตบอล 

History, definition, importance and physical fitness for football basic skill training rules 

and etiquette of football 
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004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)  

Volleyball 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสรรมถภำพทำงกำยส ำหรับวอลเลย์บอล

กำรฝึกทักษะเบือ้งตน้และกฎกติกำ มำรยำทของกีฬำวอลเลย์บอล   

History, definition, Importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules 

and etiquette of volleyball 

 
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1)  

Art of Self – Defense 

ประวัติ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยส ำหรับศิลปะกำรต่อสู้

ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมำยส ำหรับกำรป้องกันตัวและกฎกติกำ

มำรยำทของศลิปะกำรตอ่สู้ป้องกันตัว 

History, definition, Importance and physical fitness for the art of self–defense; basic skill 

of the art of self–defense, laws for self–defense; rules and etiquette of the art of self-defense 

 
005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)  

Human Behavior 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรเกิดพฤติกรรม พื้นฐำนทำงชีวภำพของพฤติกรรมและประเภทของ

พฤติกรรม ควำมรู้สึกและกำรรับรู้ กำรมีสติสัมปชัญญะ กำรเรียนรู้และควำมจ ำ กำรคิดและภำษำ เชำว์

ปัญญำและกำรยกระดับเชำว์ปัญญำ กำรจัดกำรอำรมณ์และกำรสร้ำงแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทำง

สังคม พฤตกิรรมอปกติ และกำรวิเครำะห์กรณศึีกษำพฤตกิรรมมนุษยเ์พื่อกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  

Concept of human behavior, biology and type of behavior, sensation and perception, state 

of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and intelligence 

management of emotions and development of motivation, human social behavior, abnormal behavior, 

analysis of human behavior case studies for application in daily life 

 
005171 ชีวติและสุขภาพ  3(3-0-6)  

Life  and  Health 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงบูรณำกำรเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและกำรดูแลสุขภำพของมนุษย์ 

วัยรุ่นและสุขภำพกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพและนันทนำกำร กำรส่งเสริมสุขภำพจิต อำหำรและสุขภำพ 

ยำและสุขภำพ สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ กำรประกันสุขภำพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม 

กำรป้องกันตัวจำกอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ และโรคระบำด 

Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior and human 
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health care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental health, 

medicine and health, environment and health, health insurance, life insurance, accident insurance. 

And social security; protection from danger, accidents, natural disasters and communicable diseases 

 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5)  

Living  Management 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและ

สังคม กำรปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กำรติดต่อสื่อสำร กำรจัดกำร ควำมขัดแย้ง 

กำรคิดแก้ปัญหำอย่ำงสรำ้งสรรค ์เศรษฐศำสตร์กับกำรด ำเนินชีวติที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม 

Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity as a member of a family 

and a member of a society, adaptation to changes in a global society, world  communication, 

conflict management resolutions, methods of creative problem solutions, a good economy and living 

conditions and ethics 

 
005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3)  

Life Skills 

กำรพัฒนำบุคลิกภำพทั้งภำยในและภำยนอก กำรฝึกทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมที่เน้นกำรเป็น

ผูน้ ำและเป็นผูต้ำมที่ด ีกำรพัฒนำบุคคลใหม้ีจิตสำธำรณะ และกำรพัฒนำคุณสมบัติดำ้นอื่นๆ ของบุคคล 

Development of personality both mental and physical characteristics, practice in team 

working skills focusing on leader and follower roles, development of public consciousness and other 

desirable personal characteristics 

 
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  

Man and Environment 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม สำเหตุปัญหำสิ่งแวดล้อม ผลของกำร

เปลี่ยนแปลงประชำกรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหำสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 

และระดับโลก กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก อุบัติภัยธรรมชำติและกำรรับมือ กำรพัฒนำกับ

สิ่งแวดล้อม กำรปลูกจิตส ำนึก กำรสร้ำงควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

อย่ำงยั่งยืน 

Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, 

effects of population change related to environmental problems case studies of global climate 

change, natural disasters and encounter, at the global and local scale and the building of 

environmental awareness and participation in sustainable environmental management 
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006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)  

Introduction to Computer Information Science 

ระบบคอมพิวเตอร์ ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติกำร เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ตและกำรประยุกต์ใช้งำนระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ ระบบจ ำนวนและกำรแทนข้อมูล กำร

จัดกำรข้อมูล และระบบฐำนข้อมูล ระบบสำรสนเทศ ภำษำคอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำโปรแกรม 

ปัญญำประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ 

Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the 

Internet and its applications, office automation systems, number system and data representation, 

data management and database systems, information systems, programming languages, program 

design, artificial intelligent, geographic information system 

 
006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)  

Mathematics for Life in the Information Age 

กำรประยุกต์ใช้วิชำคณิตศำสตร์เพื่อใช้จริงกับชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรเงิน กำรธนำคำร กำร

ประกันภัย กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และกำรรวบรวมข้อมูลทำงสถิติเพื่อกำรส ำรวจและกำรตัดสินใจ

เบือ้งตน้    

Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, 

business and statistics for data collection and decision making 

 
006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน  3(3-0-6)  

Drugs and Chemicals in Daily Life 

ควำมรู้ของยำและเคมีภัณฑ ์เครื่องส ำอำง อำหำรและยำจำกสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันที่

เกี่ยวข้องกับสุขภำพ ตลอดจนกำรเลือกใช้และจัดกำรเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยกับสุขภำพและ

สิ่งแวดล้อม 

Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal 

product commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and 

management for health and environmental safety 

 
006144 อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6)  

Food  and  Life  Style 

บทบำทและควำมส ำคัญของอำหำรในชีวิตประจ ำวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมกำรบริโภค

อำหำรในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอำรยธรรมต่ำงประเทศต่อ
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พฤติกรรมกำรบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญำด้ำนอำหำรของไทย  กำรเลือกอำหำรที่

เหมำะสมต่อควำมต้องกำรของรำ่งกำย อำหำรเพื่อสุขภำพ ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำเลือกซือ้อำหำร 

อำหำรและวิถีชีวติกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุคโลกำภวิัตน์ 

Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the 

world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and wisdom 

of food in Thai, proper food selection according to basic needs, health foods, information for 

purchasing food, food and life style according in the age of globalization 

 
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   3(3-0-6)      

Energy and Technology around Us 

ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนพลังงำนและเทคโนโลยี กำรอนุรักษ์พลังงำน กำรใช้พลังงำนอย่ำงฉลำด  

ผลกระทบของกำรใช้พลังงำนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มำของพลังงำนไฟฟ้ำและพลังงำนอื่นๆ และกำรใช้

พลังงำนอย่ำงถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย หลักกำรท ำงำนและกำรเลือกใช้ระบบปรับอำกำศ รถยนต์ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศพื้นฐำน กำรใช้พลังงำนในอนำคต กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนนิวเคลียร์ 

เทคโนโลยีส ำหรับรถยนต์ในอนำคต ระบบขนส่งมวลชน กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี และกำรตัดสินใจเลือกใช้อย่ำงเหมำะสม 

Basic knowledge of energy and technology, energy conservations, intelligent methods for 

consuming energy, impact of consuming energy on environment, source of electricity and other 

energy, proper, economical and safe methods for consuming energy, principle of selecting air 

conditioner and vehicle, consuming energy in the future, electricity generation by nuclear energy, 

mass transportation system, preparation for changing technology and decision making on proper use 

 
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6)  

Science in Daily Life 

บทบำทของวิทยำศำสตร์ชีวภำพ วิทยำศำสตร์กำยภำพ และวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี บูรณำ

กำรควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สำรเคมี พลังงำน

และไฟฟ้ำ กำรสื่อสำรและคมนำคม อุตุนิยมวิทยำ โลกและอวกำศ รวมถึงกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีในชวีิตประจ ำวัน  

Role of biological science and physical science and integration of earth science in daily 

life organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, telecommunications, 

meteorology, earth and space including, the applications of science and technology in daily life 
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242101 หลักเคม ี  4(3-3-8)  

Principles of Chemistry 

สสำรและกำรวัด โครงสร้ำงอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้ำงโมเลกุล 

ปริมำณสำรสัมพันธ์ ปฏิกิริยำเคมี ก๊ำซ  ของแข็ง ของเหลว สำรละลำย อุณหพลศำสตร์เบื้องต้น  

จลนพลศำสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส  เคมีไฟฟ้ำ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Matter and measurment, atomic structure, periodic system, chemical bonding, and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reaction, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid and base electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

 
243101 ชีววทิยา 1   4(3-3-8)  

Biology I 

ระเบียบวิธีทำงวิทยำศำสตร์ คุณสมบัติ กำรจัดระบบ และสำรเคมีของชีวิตเซลล์และเมแทบอลิ

ซึม พันธุศำสตร์ วิวัฒนำกำร ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต โครงสร้ำงและหน้ำที่ของพืชและสัตว์ 

นเิวศวิทยำและพฤตกิรรม 

Scienctific methodology characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and functions of plants and animals, ecology 

and behavior 

 
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  3(2-3-6)  

Life Science Physics 

หน่วยและกำรวัด จลนศำสตร์และพลศำสตร์กำรเลื่อนต ำแหน่งและกำรหมุน งำน พลังงำน

และก ำลังของร่ำงกำย คุณสมบัติกำรยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศำสตร์และคุณสมบัติทำง

กำยภำพของของไหล ฟิสิกส์ของกำรหำยใจ ควำมร้อนและอุณหพลศำสตร์ คลื่นเสียงและกำรได้ยิน 

ทัศนศำสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้ำและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้ำ ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวช

ศำสตร์นวิเคลียร์ 

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

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

physical properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and 

hearing, optics and optical instruments, elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation 

physics, physics of nuclear medicine 
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247111 ชีวสถติิ  3(2-2-5)  

Biostatistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวภำพ กำรน ำไปใช้ใน

ชีวิตประจ ำวัน สถิติพรรณนำ ควำมน่ำจะเป็น ตัวแปรสุ่มและควำมน่ำจะเป็นของตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจง

ของตัวสถิติ กำรประมำณค่ำ และกำรทดสอบสมมติฐำน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนเบื้องต้น กำร

วิเครำะห์ถดถอยและสหสัมพันธเ์ชิงเสน้ กำรทดสอบดว้ยไคก ำลังสอง กำรแปรผลและกำรน ำเสนอผลสถิติ 

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

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

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

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

 
363202 กายวิภาคศาสตร์ 1   3(2-3-6)  

Anatomy I 

บทน ำสู่มหกำยวิภำคศำสตร์และกระดูก หลังสว่นต้ืนและส่วนลกึ บริเวณท้ำยทอย ด้ำนหลังของ

หัวไหล่ หน้ำอก รักแร้ ต้นแขนและปลำยแขน มือ ข้อต่อของรยำงค์บน บริเวณก้น ต้นขำและปลำยขำ เท้ำ 

และข้อตอ่ของรยำงค์ลำ่ง  

Introduction to human anatomy and osteology, superficial and deep back, occipital region, 

posterior shoulder, pectoral region, axilla, arm and forearm, hand, joint of upper extremity, 

anteromedial and posterior aspect of thigh, gluteal region, leg, foot and joint of lower extremity 

system 

 
363203 กายวิภาคศาสตร์ 2 3(2-3-6)  

Anatomy II 

ผนังหน้ำท้องและขำหนีบ ช่องอกและปอด ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด อวัยวะภำยใน

ช่องท้อง ผนังด้ำนหลังช่องท้องและอวัยวะในระบบขับถ่ำยปัสสำวะ บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และฝเีย็บ คอ 

บริเวณด้ำนหน้ำกกหูและใบหน้ำ บริเวณขมับ ส่วนลึกของขมับและข้อต่อของขำกรรไกร กะโหลกศีรษะ 

หนังศีรษะ เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง สมอง ไขสันหลัง แอ่งรับเลือดในเยื่อหุ้มสมอง ช่องปำกและจมูก 

หูและตำ คอหอย กล่องเสียงและหลอดลม 

 Anterior abdominal and groin, thoracic, lung and diaphragm, mediastinum and 

cardiovascular system, viscera, posterior abdominal and urinary, perineum, neck, parotid and face, 

temporal, infratemporal and temporomandibular joint, skull, scalp, meninges, brain, spinal cord and 

dural venous sinus, oral and nose and pharynx, larynx and trachea 
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363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8)  

Human Neuroanatomy 

บทน ำสู่ระบบประสำทกำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์ ระบบหลอดเลือดที่มำเลี้ยงสมองและไขสัน

หลัง ระบบประสำทอัตโนวัต ิกำยวิภำคศำสตร์และจุลกำยวิภำคศำสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลำออบ ลองกำ

ตำ พอนส์ มีเซ็นเซฟำลอน สมองน้อย ไดเอนเซฟำลอน ระบบประสำทรับกลิ่นกำรเรียนรู้และจดจ ำ เบซอ

ลแกงเกลี่ย ระบบประสำทรับควำมรู้สึกทั่วไป ระบบประสำทสั่งกำร ระบบประสำทรับรู้กำรได้ยินและกำร

ทรงตัว และระบบประสำทกำรมองเห็น 

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

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

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

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

 
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6)  

Basic Biochemistry 

นิยำมและหลักกำรของชีวเคมี ชนิด โครงสร้ำงและคุณสมบัติของสำรชีวโมเลกุล ได้แก่ 

คำร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนวิคลอีิก กำรถ่ำยทอดข้อมูลทำงพันธุกรรม กำรสร้ำงโปรตีน และกำร

ควบคุมกำร กลไกกำรควบคุมทำงชีวเคมีของฮอร์โมน บทบำทของโภชนำกำรตอ่กำรด ำรงชีวิต ชีวพลังงำน

ศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ควำมสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภำวะควำมผิดปกติ และชีวเคมีของ

เลอืดและปัสสำวะ 

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

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

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

integration of metabolism pathways, relationship between biochemistry and disorders and 

biochemistry of blood and urine  

 367200 สรีรวทิยาพื้นฐาน   3(2-3-6)  

Basic Physiology 

บทบำท หน้ำที่และกลไกกำรท ำงำนของร่ำงกำยมนุษย์ในระบบต่ำง ๆ เช่น สรีรวิทยำของเซลล์

ระบบประสำท ระบบกล้ำมเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหำยใจ ระบบทำงเดินอำหำร ระบบ

ขับถ่ำยปัสสำวะ ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบสบืพันธุ์ และกำรควบคุมอุณหภูมขิองร่ำงกำยในภำวะปกติ 

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

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

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

condition 



64 
 

381200 พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยาพื้นฐาน 2(2-0-4)  

Basic Pathology and Microbiology 

หลักกำรขั้นพื้นฐำนทำงพยำธิวิทยำ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อหรือ

อวัยวะ และกำรตอบสนองของร่ำงกำยเมื่อได้รับภยันตรำยชนิดต่ำง ๆ เช่น จำกอุบัติเหตุ เชื้อโรค ภูมิแพ้ 

และสิ่งแวดล้อม จุลชีพชนิดต่ำง ๆ วิธีกำรก่อโรค วิธีกำรติดต่อ พำหะแหล่งแพร่เชื้อ กำรป้องกันกำร

แพร่กระจำยของโรค 

Basic principles of pathology related to the change of cell, tissues or organs.  and the 

response of body to various dangers such as trauma, organisms, antigens and environment, 

various species of organisms, incubation, process of infection, carrier, sources of diseases and 

prevention of dissemination 

 
381201 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน 1(1-0-2)  

Basic Laboratory Medicine 

ควำมหมำย และควำมส ำคัญของงำนเวชศำสตร์ชันสูตรสำขำต่ำง ๆ โดยศึกษำภำวะปกติ

และผิดปกติทำงด้ำนโลหิตวิทยำ สำรชีวเคมีในเลือด ปัสสำวะ อุจจำระ น้ ำเหลืองวิทยำ ปรสิตวิทยำ 

และธนำคำรเลือด เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจคัดกรองสุขภำพทำงดำ้นเวชศำสตร์ชันสูตร 

Meaning and the advantage of laboratory medicine, including in hematology, 

biochemistry, microscopy, parasitology, serology and blood banking 

381210 การประเมินก าลังกล้ามเน้ือและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 2(1-3-4)  

Assessment of Muscle Strength and Joint Range of Motion 

หลักกำรในกำรตรวจและทดสอบก ำลังของกล้ำมเนื้อแขน ขำ และล ำตัว กำรวัดมุมกำร

เคลื่อนไหวของข้อต่อต่ำง ๆ ภำยในร่ำงกำย กำรทดสอบควำมยำวของกล้ำมเนื้อ และกำรคล ำเนื้อเยื่อ

อ่อนและปุ่มกระดูก 

Principle of Muscle strength testing of upper and lower extremities, and trunk, 

measurement of joint range of motion in different parts of the body, measurement of muscle length 

and palpation of soft tissue and bony prominence 

 
381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 3(2-2-5)  

Biomechanics of Human Movement 

หลักกำรทำงชีวกลศำสตร์ สภำวะของร่ำงกำยในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว กำรวิเครำะห์

กำรเคลื่อนไหว ท่ำทำงต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน กำรทรงท่ำ กำรเดิน และกำรเคลื่อนไหวของข้อต่อทั้งใน

ภำวะปกติและผิดปกติ หลักกำรพื้นฐำนทำงกำรยศำสตร์ในกำรวิเครำะห์  และประเมินสถำนที่ท ำงำน
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และท่ำทำงของร่ำงกำยที่เหมำะสม 

Principles of biomechanics, static and dynamic conditions of human body, analysis of body 

movement, posture in daily living, gait and joint motion in normaland abnormal conditions, basic 

principle of ergonomics for the analysis and evaluation of appropriate work station and posture 

 
381212 การสร้างเสริมสมรรถนะแบบองค์รวม 2(1-3-4)  

Promotion of Holistic Performance 

กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงกำยแบบองค์รวมโดยเรียนรู้ควำมหมำย หลักกำร องค์ประกอบ 

และวิธีกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย อันประกอบด้วย กำรวัดสัดส่วนและองค์ประกอบของร่ำงกำย 

ควำมแข็งแรง ควำมทนทำน และพลังของกล้ำมเนือ้ ควำมทนทำนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ควำม

อ่อนตัว ควำมเร็ว ควำมแคล่วคล่องว่องไว สมดุลกำรทรงตัว และกำรประสำนสัมพันธ์ รวมทั้งกำร

ประยุกต์ใช้กำรนวดสวีดิช กำรนวดไทย กำรนวดน้ ำมัน กำรใช้กลิ่นบ ำบัด กำรนวดกดจุด กำรนวดสตรีมี

ครรภ ์และกำรท ำสปำ 

Holistic ways to promote physical performance to study the definition, principles, 

components, and physical fitness testing including; anthropometry and body composition, muscular 

strength, endurance and power, cardiopulmonary endurance, flexibility, speed, agility, balance, 

and coordination, application swedish massage, Thai massage, oil massage, aromatherapy, 

reflexology, pregnancy massage and spa treatment 

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

Exercise Therapy I  

หลักกำรพื้นฐำนในกำรออกก ำลังกำยเพื่อกำรรักษำ กำรประยุกต์ควำมรู้ทำงกำยวิภำคศำสตร์ 

สรีรวทิยำ กำรเคลื่อนไหวและกำรน ำอุปกรณ์ตำ่ง ๆ เพื่อใช้ในกำรออกก ำลังกำย ท่ำเริ่มต้น ประเภทของ

กำรออกก ำลังกำย กำรออกก ำลังกำยแบบท ำเองและผู้อื่นท ำให้ กำรออกก ำลังกำยเพื่อเพิ่มควำม

แข็งแรง กำรออกก ำลังกำยเพื่อเพิ่มควำมทนทำน กำรออกก ำลังกำยเพื่อกำรผ่อนคลำย กำรออกก ำลัง

กำยเพื่อเพิ่มควำมยดืหยุ่น กำรให้ค ำแนะน ำในกำรออกก ำลังกำยและกำรออกก ำลังกำยแบบกลุ่ม 

Basic principle of therapeutic exercise, application of anatomy, physiology, biomechanics 

and equipment for exercise therapy, starting position, types of exercise, active and passive 

exercise, strengthening exercise, endurance exercise, relaxation exercise, flexibility exercise 

exercise prescription and group exercise 
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381230 การบ าบัดด้วยความร้อนและความเย็น 2(1-3-4)  

Thermotherapy 

กำรรักษำด้วยคลื่นอัลตร้ำซำวด์ คลื่นสั้น คลื่นไมโคร แสงเลเซอร์ รังสีอินฟรำเร็ด รังสีอัล 

ตร้ำไวโอเล็ต คลื่นแม่เหล็ก กำรรักษำด้วยควำมร้อนควำมเย็น และเครื่องมือไฟฟ้ำทำงกำยภำพบ ำบัด

อื่น ๆ กำรเลือกวิธีกำรรักษำและเครื่องมือให้เหมำะสมกับสภำพผู้ป่วย กำรบ ำรุงรักษำ และกำร

ตรวจสอบแก้ไขปัญหำเบือ้งตน้เกี่ยวกับเครื่องมือ 

Treatments by using ultrasonic wave, short wave diathermy, microwave diathermy, 

laser, infrared, ultraviolet, magnetic wave, thermotherapy, cryotherapy, and other physical therapy 

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

and solving basic problem related to the instruments 

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

Exercise Physiology for Physical Therapy 

กำรตอบสนองและกำรปรับตัวทำงสรีรวิทยำของระบบต่ำง ๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและ

กล้ำมเนื้อ ระบบประสำท ระบบไหลเวียนโลหติ ระบบหำยใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุม้กันและระบบ

อื่นๆ ในร่ำงกำยมนุษย์ที่มีต่อกำรออกก ำลังกำย สำรอำหำร กำรสร้ำงพลังงำน และหลักกำรฝึกต่ำง ๆ 

ที่เหมำะสมส ำหรับกำยภำพบ ำบัด 

Physiological responses and adaptations of the human body system to exercise such as 

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

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

appropriated to physical therapy 

 
381313 การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์ 2(1-2-3)  

Transferring and Prostheses 

หลักกำรพื้นฐำนและเทคนิคกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย กำรวัด กำรเลือกใช้ และวิธีกำรใช้

เครื่องช่วยเดินและรถเข็นนั่ง ชนิดและประเภทของแขนขำเทียม และกำยอุปกรณ์ กำรใส่และกำร

ประเมินสภำพผู้ป่วยที่ต้องใส่อุปกรณ์เทียมหรืออุปกรณ์เสริม กำรพันผ้ำยืด กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

และเทคนิคกำรปลอดเชือ้ 

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

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

patient assessment for the use of prostheses and orthoses, bandaging, first aids, and sterile 

technique 

 

http://www.google.co.th/search?q=Immune+system&hl=th&biw=1366&bih=519&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NpqQTpKPNIHKrAfK0tmgAQ&ved=0CDsQsAQ
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381321 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 2 2(1-3-4)  

Exercise Therapy II 

กำรออกก ำลังกำยเพื่อกำรรักษำในกลุ่มผู้ที่มีปัญหำทำงระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อในภำวะ

อำกำรปวด กระดูกหักหรือข้อเคลื่อน กำรปรับปรุงแก้ไขท่ำทำงที่ผิดปกติ พื้นฐำนกำรกระตุ้นกำรท ำงำน

และกำรประสำนสัมพันธ์ของระบบประสำทและกล้ำมเนื้อ เทคนิคเฉพำะและกำรประยุกต์ใช้ ธำรำ

บ ำบัด 

Exercise therapy in musculoskeletal disorders with pain, fracture and dislocation, 

improving abnormal posture, basic knowledge about proprioceptive neuromuscular facilitation 

technique, specific technique and application, hydrotherapy 

 
381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า 2(1-2-3)  

Electrotherapy 

ลักษณะของกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ในทำงกำยภำพบ ำบัด กำรวินิจฉัยด้วยวิธีทำงไฟฟ้ำของ

กล้ำมเนื้อและเส้นประสำท กำรป้อนกลับทำงชีวภำพ หลักกำรรักษำด้วยกระแสไฟฟ้ำควำมถี่ต่ ำ และ

ควำมถี่ปำนกลำง เช่น กำรชะลอกำรฝ่อลีบของกล้ำมเนื้อ กำรลดปวด  และกำรเพิ่มควำมแข็งแรง

กล้ำมเนื้อ ผลทำงสรีรวิทยำ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ำมและข้อควรระวังในกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อรักษำ กระบวนกำรใช้

เหตุผลทำงคลินิกในกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเพื่อรักษำ กำรเลือกใช้เครื่องมือที่เหมำะสม และกำรตรวจสอบ

แก้ไขปัญหำเบือ้งตน้ของเครื่องมอื 

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

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

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

contraindications and precautions, clinical reasoning process for electrotherapy selecting the 

instruments and solving their basic problems 

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

Manipulative Therapy 

หลักกำรและกำรแปลผลในกำรซักประวัติ และกำรตรวจร่ำงกำยด้วยวิธีกำรกด ขยับ ดัด 

และดึงข้อต่อในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ ควำมหมำยของหลักกำรและสัญลักษณ์ ระดับกำร

เคลื่อนไหวควำมเจ็บปวดที่มำจำกบริเวณอื่น ผลกำรรักษำ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ำมและข้อควรระวัง กำร

เคลื่อนไหวระบบประสำท กำรประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคกำรรักษำที่เหมำะสมในผูป้่วยที่มีปัญหำกำร

เจ็บปวด และจ ำกัดกำรเคลื่อนไหวของข้อต่อแขน ขำ และกระดูกสันหลัง 

Principles and interpretation of subjective and objective examination by manipulative 

technique in patients with musculoskeletal disorders, definitions, principles, symbols, grades, 
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therapeutic effects, indications, contraindications, precautions of joint mobilization and manipulation, 

neural mobilization, refer pain including application and selection of appropriate techniques in 

patients with problems related to pain and limited range of joint motion of the extremities and 

spine 

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

Musculoskeletal Physical Therapy I 

สำเหตุ พยำธิสภำพ อำกำรและอำกำรแสดง กำรด ำเนินโรค หลักกำรประเมินและกำรรักษำ

ทำงกำยภำพบ ำบัดและออร์โธปิดิกส์ในผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติของกระดูกสันหลัง แขนและขำควำม

ผิดปกติของกล้ำมเนื้อ ควำมผิดปกติของข้อจำกโรคทำงรูมำโตโลยี และภำวะกระดูกพรุน กำรแปลผล

ทำงรังสีวินิจฉัยและกำรใช้ยำในผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ กระบวนกำรใช้

เหตุผลทำงคลินิก เพื่อกำรวินิจฉัย กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรตั้งเป้ำหมำยในกำรรักษำ กำรวำงแผนกำร

รักษำโดยวิธีกำรทำงกำยภำพบ ำบัด กำรพยำกรณ์โรค และกำรป้องกันภำวะแทรกซ้อนของโรคที่

เกี่ยวกับกระดูกและกล้ำมเนือ้   

Etiology, pathology, sign and symptom, progression, principles, and procedures of 

assessment and treatment of physical therapy and orthopedics in patients with spine and limb 

disorders, muscle disorders, rheumatology and osteoporosis, interpretation of related radiology and 

drugs in patients with musculoskeletal disorders, clinical reasoning process for diagnosis, problem 

analysis, goal of treatment and plan of treatment by physical therapy techniques and prognosis, 

prevention of complications concerning diseases of musculoskeletal system 

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

Neurological Physical Therapy I 

สำเหตุ พยำธิสภำพ อำกำร อำกำรแสดง กำรด ำเนินโรค ภำวะแทรกซ้อน กำรป้องกัน กำร

พยำกรณ์โรค กำรตรวจประเมินและกำรรักษำทำงกำรแพทย์ในผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติของระบบ

ประสำทส่วนกลำง ผู้ป่วยที่มีพยำธิสภำพที่หลอดเลือดสมองและกำรบำดเจ็บที่สมอง กำรฟื้นตัวของ

ระบบประสำท กำรควบคุมและกำรเรียนรู้กำรเคลื่อนไหว รูปแบบกำรเคลื่อนไหวปกติ กระบวนกำรใช้

เหตุผลทำงคลินิกในกำรตรวจประเมินทำงกำยภำพบ ำบัด กำรวิเครำะห์ปัญหำ และกำรวำงแผนกำร

รักษำ วิธีกำรรักษำฟื้นฟูทำงกำยภำพบ ำบัด เช่น กำรกระตุ้นประสำทรับควำมรู้สึก กำรเรียนรู้กำร

เคลื่อนไหวที่ปกติ และกำรเคลื่อนไหวล ำตัวแบบจ ำเพำะส่วน เป็นต้น 

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

prognosis, medical  assessment, and  treatment  in patients with central nervous system disorder; 
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cerebrovascular  disease  and  traumatic  brain  injury, the recovery  of  nervous  system, motor  

control  and  motor  learning, normal movement pattern,   clinical reasoning process for physical 

therapy assessment,  problem analysis, and treatment planning, treatment techniques and 

rehabilitation such as sensory facilitation approach, motor relearning, and selective trunk activity 

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

Cardiopulmonary Physical Therapy I 

กำรตรวจร่ำงกำยทำงกำยภำพบ ำบัดและกำรแปลผลทำงห้องปฏิบัติกำร รังสีวินิจฉัย 

คลื่นไฟฟ้ำหัวใจ กำรทดสอบสมรรถภำพปอด เทคนิคกำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัด กำรรำยงำนผลกำร

ตรวจรำ่งกำยและกำรรักษำ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยระบบหำยใจและไหลเวียนโลหิต  

Physical therapy examinations and interpretation of laboratory, chest x-ray image, 

electrocardiogram, pulmonary function test, and physical therapy treatment, the report of physical 

examination and treatment results equipment used for cardiopulmonary patient 

 
381344 กายภาพบ าบัดในเด็ก 1 2(1-3-4)  

Pediatric Physical Therapy I 

บทบำทและหน้ำที่ของนักกำยภำพบ ำบัดในทีมพัฒนำกำรเด็ก ควำมหมำยของพัฒนำกำรเด็ก 

พัฒนำกำรและกำรเจริญเติบโตก่อน ขณะ และหลังคลอด โดยเฉพำะพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว  

ประสำทสัมผัสและพัฒนำกำรของรีเฟล็กซ์ พัฒนำกำรรวมทุก ๆ ด้ำนในเด็กวัยต่ำง ๆ จิตวิทยำพัฒนำกำร

ขั้นพื้นฐำนส ำหรับเด็กปกติและเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำ กำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วยเทคนิคกำรเล่นที่เหมำะสม

ตำมวัย เทคนิคกำรจับ กำรกระตุ้นท่ำทำงที่เหมำะสม ซึ่งมีผลต่อพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวที่ล่ำช้ำ 

หลักกำรรักษำทำงกำรแพทย์ กำรตรวจคัดกรองควำมเสี่ยงต่อพัฒนำกำรล่ำช้ำที่ เกี่ยวข้องกับ

กำยภำพบ ำบัดเด็ก หลักกำรตรวจประเมิน กำรใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว 

กำรใช้ยำในผู้ป่วยเด็กที่มีควำมผิดปกตทิำงระบบประสำท ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อที่สง่ผลตอ่พัฒนำกำร 

กำรใช้เหตุผลทำงคลนิกิวิเครำะห์ควำมผิดปกต ิหลักกำรรักษำ กำรตั้งเป้ำหมำย และกำรวำงแผนกำรรักษำ

ทำงกำยภำพบ ำบัดในเด็กที่มีพัฒนำกำรผิดปกติ 

Role and functions of physical therapists in a child-development team, definition of child  

development, growth and development at pre-, peri-, and post-natal phases especially sensori-

motor and reflex development for typically developing and delayed children; facilitation through play, 

handing techniques, and proper posture, affected motor developmental delay, medical management, 

all developmental screening test for screening children risk to developmental delay related to pediatric 

physical therapy, the use of developmental assessments in assessing motor development, drugs using 

in children with neurological and musculoskeletal disorders affeected development, problem analysis of 
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clinical reasoning, treatment principles and planning for abnormal child development 

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

Musculoskeletal Physical Therapy II 

สำเหตุ พยำธิสภำพ อำกำร และอำกำรแสดง กำรตรวจประเมินและกำรรักษำทำงกำรแพทย์

และทำงกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยกระดูกหัก เอ็นขำด ข้อเคลื่อน และกำรตัดแขน ขำ รวมถึงกำยภำพบ ำบัด

ในผู้ป่วยผ่ำตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยนข้อเข่ำและข้อตะโพกเทียม ภำวะแทรกซ้อน ข้อห้ำมและข้อควรระวัง 

ในกำรรักษำวิธีกำรพันผ้ำยืดเพื่อกำรบ ำบัดรักษำ กำรแปลผลรังสีวินิจฉัยในผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน 

และเปลี่ยนข้อเทียม 

Etiology, pathology, sign and symptom, medical and physical therapy assessment and 

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

including physical therapy in patients with spinal surgery, knee and hip replacement, complications, 

precautions, therapeutics bandaging, and interpretation of related radiology in patients with fracture, 

joint dislocation and replacement 

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

Neurological Physical Therapy II 

สำเหตุ พยำธิสภำพ อำกำร อำกำรแสดง กำรด ำเนินโรค ภำวะแทรกซ้อน กำรป้องกัน  กำร

พยำกรณ์โรค กำรตรวจประเมินและกำรรักษำทำงกำรแพทย์ กำรอ่ำนและแปลผลภำพถ่ำยรังสีทำงรังสี

วิทยำ ชนิดและฤทธิ์ของยำที่เกี่ยวข้องกับกำยภำพบ ำบัดทำงทำงระบบประสำท กระบวนกำรใช้เหตุผล

ทำงคลินิกในกำรตรวจประเมินทำงกำยภำพบ ำบัด กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรวำงแผนกำรรักษำ และ

เทคนิคกำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยที่มีพยำธิสภำพที่ซีรีเบลลัม เบเซลแกงเกลีย ไขสันหลัง 

เส้นประสำทส่วนปลำย รอยต่อระหว่ำงเส้นประสำทและกล้ำมเนื้อ หลักกำรรักษำทำงอรรถบ ำบัด 

กิจกรรมบ ำบัด และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผูพ้ิกำรโดยชุมชน 

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

medical assessment and treatment, interpreting roentgenogram, drugs related to neurological 

physical therapy.  clinical reasoning process for physical therapy assessment, problem analysis, 

treatment planning, and physical therapy in neurological patients with pathology of cerebellum, 

basal ganglia, spinal cord, peripheral nerve injury, and neuromuscular junctions and, principles of 

speech therapy, occupational therapy, and community-base rehabilitation 

   
  



71 
 

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

Cardiopulmonary Physical Therapy II 

พยำธิสรีรวิทยำ อำกำรและอำกำรแสดง กำรวินิจฉัยโรค กำรรักษำทำงกำรแพทย์และเภสัช

วิทยำพื้นฐำนของโรคระบบทำงเดินหำยใจและไหลเวียนโลหิต รวมทั้งกำรตรวจประเมิน กำรวิเครำะห์

ปัญหำ วำงแผนกำรรักษำ วิธีกำรรักษำ และกำรฟื้นฟูทำงกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยทำงอำยุรกรรม 

ศัลยกรรม ผูป้่วยในหออภิบำล กำรดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่ำตัด และกำรช่วยฟื้นคืนชีพ 

Patophysiology, sign and symptom, diagnosis, medical treatment and basic pharmacology 

in cardiopulmonary disease, physical therapy examinations, problem analysis, plan of treatment, 

treatment technique, and physical therapy rehabilitation for patients in medical, surgery, patients in 

intensive care unit, pre and post-operation, and cardiopulmonary resuscitation 

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

Pediatric Physical Therapy II 

ภำวะที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่ำง และหลังคลอด ซึ่งมีผลต่อพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวที่ล่ำช้ำ 

หลักกำรรักษำทำงกำรแพทย์ เทคนิคกำรกระตุ้นพัฒนำกำรระยะแรกเริ่มและส่งเสริมพัฒนำกำรแบบองค์

รวม ภำยใต้แนวคิดของกำรท ำงำนเป็นทีมสหสำขำ ปัญหำกำรเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับควำมผิดปกติทำง

ระบบประสำท หลักกำรรักษำแบบต่ำง ๆ รวมทั้งเครื่องช่วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มพูนพัฒนำกำร

กำรเคลื่อนไหว รวมทั้งกำรรักษำทำงกิจกรรมบ ำบัด อรรถบ ำบัดในเด็ก 

The occurrence of conditions at pre-, peri- and post natal affected motor developmental 

delay, medical management, developmental promotion, and stimulation within the concept of 

multidisciplinary team, physical therapy, and holistic ways of early intervention, the movement 

problems related to neurological, musculoskeletal, genetic, and cardiopulmonary conditions or 

diseases, the concept of neurodevelopment therapy, ambulation aids, other treatment principles, and 

adjunct therapy for improving motor development including occupation and speech therapy as a 

pediatric multidisciplinary team 

   
381350 การปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด 2(0-4-2)  

Practice in Physical Therapy 

กำรฝึกปฏิบัติทำงกำยภำพบ ำบัดขั้นพื้นฐำน เกี่ยวกับบทบำทและควำมรับผิดชอบของนัก

กำยภำพบ ำบัด กระบวนกำรและเทคนิควิธีกำรทำงกำยภำพบ ำบัดพืน้ฐำนกำรเขียนรำยงำน และกำรเข้ำ

หำผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งสังเกตกำรจัดกำรทำงกำยภำพบ ำบัด กำรท ำงำนร่วมกับบุคลำกร

ทำงกำรแพทย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์ที่ดีตอ่ผูป้่วยและญำติผู้ป่วย 

Clinical practice in physical therapy regarding roles and responsibilities of physical 
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therapist, basic physical therapy procedures and techniques, report writing, appropriate 

approaching to patients including observation of physical therapy management, and health team, 

creation of good relation to patient and family 

 
381351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 5 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)  

Clinical Practice I 

กำรฝึกปฏิบัติในโรงพยำบำลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกระบวนกำรพื้นฐำนทำง

กำยภำพบ ำบัด อันประกอบด้วย กำรซักประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจร่ำงกำย กำรประเมินผลกำรตรวจ  

กำรวินจิฉัย กำรวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนกำรรักษำ ให้กำรรักษำฟื้นฟู และประเมินผลกำรรักษำ กำรเขียน

รำยงำนผู้ป่วย รวมถึงกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันภำวะผิดปกติของประชำชนเพื่อให้มีคุณภำพชีวิต

ที่ดดีว้ยจิตบริกำร 

Clinical practice in hospital or related settings emphasizing physical therapy basic 

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

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

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

service mind 

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

Physical Therapy in Community I 

นโยบำยและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพชุมชนและระบบบริกำรปฐมภูมิ แนวคิดใน

กำรวินิจฉัยชุมชน และหลักกำรให้ควำมรู้ชุมชนแนวคิดวิเครำะห์พฤติกรรมสุขภำพ และเศรษฐศำสตร์

สุขภำพ ระบำดวิทยำพื้นฐำน กำรประเมินสุขภำวะ ปัญหำ และควำมต้องกำรของชุมชนด้วยวิธีกำรส ำรวจ

และวิเครำะห์ปัญหำ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำยภำพบ ำบัดชุมชน บทบำทของงำนกำยภำพบ ำบัด

ในชุมชนและบทบำทของทีมสหวิชำชีพ ศึกษำวิถีชุมชน และประยุกต์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในชุมชนเพื่อกำร

รักษำและฟื้นฟูทำงกำยภำพบ ำบัด  

Policies and concepts related to community health care and primary care system, concepts 

of community diagnosis and educational principles, concepts of human behavioral analysis in relation 

to health and fundamental health economic, basic epidemiology, evaluation of community health 

conditions and problems and community needed by investigating and summarizing the problems, 

concepts and theory related to physical therapy in community health, role of physical therapy and 

multidisciplinary team, and study of community ways and application of local materials for treatment 

and rehabilitation 
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381452 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 648 ชั่วโมง)  

Clinical Practice II 

ฝึกปฏิบัติในโรงพยำบำลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกำรตรวจประเมิน กำรวินิจฉัย 

กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรวำงแผนและให้กำรรักษำ กำรฟื้นฟู กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันภำวะ

ผิดปกติ กำรติดตำมผลกำรรักษำและกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรมกำรรักษำในผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อน

อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยกระบวนกำรคิดและตัดสินใจทำงคลินิก และศึกษำกำรบริหำรงำนทำง

กำยภำพบ ำบัด  

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

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

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

decision making process, and study of physical therapy administration 

    
381460 ภาคนิพนธ์ 2(1-3-4)  

Term Paper 

หลักกำรวิจัยพื้นฐำน ขั้นตอนกำรท ำวิจัย กำรเขียนโครงร่ำง ฝกึท ำงำนวิจัย รำยงำนผล และ

น ำเสนอผลงำนวิจัย  

Basic research principles, research methodology, writing research proposal, conducting 

research project, final report and presentation 

    
381461 สัมมนา 1(0-3-2)  

Seminar 

กรณีศึกษำ บทควำมหรืองำนวิจัยทำงกำยภำพบ ำบัดที่ทันสมัยและน่ำสนใจเพื่อเสริมสร้ำง

ทักษะในกำรน ำเสนอกรณีศึกษำ กำรอ่ำนบทควำมวิชำกำร และฝกึใช้หลักฐำนทำงกำรวิจัย มำประกอบ

และสร้ำงเหตุผลในกำรเลือกกำรรักษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำทักษะกำรฟังผลงำนทำงด้ำน

วิชำกำร 

Case study, articles or interesting research in physical therapy, case presentation 

practice, academic reading in terms of treatment-related to articles/ research, effectively modern 

evidence-based practice utilizing for supporting treatment, improvement for skill in listening 

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

Physical Therapy in Community II 

กำรปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัดภำคสนำมเพื่อส ำรวจ วิเครำะห์ วินิจฉัย และจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญของปัญหำสุขภำพในชุมชน ประยุกต์และปฏิบัติงำนกำยภำพบ ำบัดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน 

รักษำและฟื้นฟูสุขภำพของประชำชนในชุมชนต่ำง ๆ กำรจัดท ำโครงกำรเพื่อแก้ปัญหำและประเมินผล

โครงกำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของชุมชน 

Physical therapy field work for survey, analysis, diagnosis and ranking health problems 

in community, application and practicability of physical therapy techniques for health promotion, 

prevention, treatment, and rehabilitation in people in multiple communities, planning and evaluation 

of projects for solve the problem and respond to community needed 

 
381472 กายภาพบ าบัดชุมชนประยุกต์ 3(2-2-5)  

Appiled Community Physical Therapy 

ประชำสังคม และองค์ประกอบของประชำสังคม ชุมชนศึกษำ แนวคิด และกระบวนกำร

ชุมชนยั่งยืน กำรวิเครำะห์ และท ำงำนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน กำรส่งเสริมควำมร่วมมือ และกำร

พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ บทบำทวิทยำกรกระบวนกำร แนวคิด และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำง

กำยภำพบ ำบัดในกำรวิเครำะห์ปัญหำ และควำมต้องกำรของชุมชน หลักกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน 

กำรตดิตำม และประเมินผลโครงกำรสุขภำพที่มชุีมชนเป็นส่วนรว่ม 

Civil society and its composition, community study, concept and process of sustainable 

community, participatory rural appraisal, active participation for development, developing of net-

working, roles of civil innovators, concept and application of physical therapy knowledge for 

analyzed problems and needs of the community, principle of health program planning, 

implementation, monitoring and evaluation health project with community participating 

 
381480 กายภาพบ าบัดในการกีฬา 2(1-2-3)  

Physical Therapy in Sports 

บทบำทของนักกำยภำพบ ำบัดทำงกำรกีฬำ ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกี่ยวกับชีวกลศำสตร์ทำงกำรกีฬำ 

กลไกกำรบำดเจ็บและกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ กำรตรวจประเมินร่ำงกำยทำง

กำยภำพบ ำบัดในนักกีฬำ เทคนิคกำรรักษำทั้งในข้ำงสนำมและในคลินิก กำรฟื้นฟูสมรรถภำพในนักกีฬำ 

ตลอดจนกำรกีฬำส ำหรับคนพิกำร 

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

mechanisms of injuries and injury prevention, physical therapy assessment in athletes, treatment 
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techniques in athletes on field and in sports clinic, rehabilitation in athletesincluding sports for the 

disabled 

 
381481 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4)  

Physical Therapy in Special Conditions 

กำรดูแลทำงกำยภำพบ ำบัดในผู้สูงอำยุและสตรีในแต่ละช่วงวัย ผู้ป่วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วย

โรคไต ผู้ป่วยเบำหวำน ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้ ำร้อนลวก ผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนม และใน

ภำวะอื่น ๆ สำเหตุ พยำธิสภำพ อำกำรและอำกำรแสดง และภำวะแทรกซ้อนต่ำง ๆ ที่ตำมมำ 

Physical therapy management in elderly and women across life span, immunology 

disorder, kidney disorder, diabetes mellitus, hypertension, burn, breast cancer, and other conditions, 

etiology, pathology, sign and symptoms, and following complication 

 
381482 การบรหิารและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4)  

Administration and Professional Ethics 

หลักกำร ทฤษฎีของกำรบริหำรงำนเบื้องต้น กำรจัดตั้งและบริหำรหน่วยงำนกำยภำพบ ำบัด

ในองค์กรต่ำงๆ ของระบบสำธำรณสุขทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน กำรบริหำรจัดกำรคลินิ ก

กำยภำพบ ำบัดหรือกำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำคุณภำพงำน รวมถึงกำรจัดกำรควำมรู้ 

จรรยำบรรณวิชำชีพ บทบำทวิชำชีพ ขอบเขตกำรท ำงำน กำรสร้ำงสัมพันธภำพ กำรสื่อสำร และกำร

ประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง พระรำชบัญญัติกำรประกอบโรคศิลปะ พระรำชบัญญัติ

วิชำชีพและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนกำรบริกำรกำยภำพบ ำบัด ค ำประกำศสิทธิของผู้ป่วย ระบบ

สุขภำพ และนโยบำยกำรประกันสุขภำพของประเทศ 

Principle and basic theories of setting up and administration of physical therapy unit in 

government, private section, ownership clinic leader quality improvement including knowledge 

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

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

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

health insurance policy 

 
381483 กายภาพบ าบัดในสุขภาพสตรแีละผู้สูงอายุ 3(2-2-5)  

Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics 

สุขภำพสตรีตลอดชว่งอำยุ กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงกำรตั้งครรภ ์กลไกกำรคลอด ภำวะหลัง

คลอด อำกำรแทรกซ้อน กำรจัดกำรและดูแลระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ กำรคลอดและภำวะหลังคลอด โรค

ทำงนรีเวชที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบัด กำรให้ค ำแนะน ำและกำรดูแลทำงกำยภำพบ ำบัด
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เพื่อส่งเสริมสุขภำพที่ดใีนสตรีวัยต่ำงๆ และผูสู้งอำยุ 

Woman health across life span, changes during pregnancy, mechanism of labor, post 

portum, complications, management and care during pregnancy, labor and post portum, 

gynecological disease that related to physical therapy treatment, instruction and physical therapy 

management for promoting good health in woman in all ages and geriatrics 

 
381484 สปาทางการแพทย์ 3(2-2-5)  

Medical Spa 

ประวัติและควำมเป็นมำ ประเภท และประโยชน์ของสปำต่อสุขภำพกำยและจิต กำรจัดสถำนที่

และรูปแบบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ในสปำ สุคนธบ ำบัด หัตถบ ำบัด วำรีบ ำบัด ดนตรีบ ำบัด กำรท ำสปำหน้ำ 

สปำตัว สปำมือและเท้ำ สปำผม อำหำรและเครื่องดื่มในสปำ ตัวอย่ำงต ำรับผลิตภัณฑท์ี่ใช้ในสปำ 

History, types and benefits of spa for physical and mental health, facilities arrangement 

and patterns of service in the spa, aromatherapy, massage therapy, hydrotherapy, music therapy, 

facial spa, body spa, hand and foot spa, and hair spa, the food and beverage, sample recipes 

products used in spa 
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 3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา   

  รหัสวิชำประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว โดยตัวเลขในแตล่ะล ำดับมีควำมหมำยดังนี้ 

  1. เลขสำมล ำดับแรก หมำยถึง รหัสของสำขำวิชำ 

  2. เลขในล ำดับที่ 4 หมำยถึง ระดับช้ันปีของกำรศกึษำ 

   2.1 เลข 1 หมำยถึง รำยวิชำในระดับช้ันปีที่ 1  

   2.2 เลข 2 หมำยถึง รำยวิชำในระดับช้ันปีที่ 2  

   2.3 เลข 3 หมำยถึง รำยวิชำในระดับช้ันปีที่ 3 

   2.4 เลข 4 หมำยถึง รำยวิชำในระดับช้ันปีที่ 4 

  3. เลขในล ำดับที่ 5  หมำยถึง หมวดหมู่ในสำขำวิชำ 

   3.1 เลข 0 หมำยถึง วิชำพืน้ฐำนทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

   3.2 เลข 1 หมำยถึง วิชำพืน้ฐำนทำงกำยภำพบ ำบัด 

   3.3 เลข 2 หมำยถึง วิชำกำรออกก ำลังกำย 

   3.4 เลข 3 หมำยถึง วิชำเครื่องมอืไฟฟ้ำและเครื่องมอืที่ให้ควำมรอ้น

ควำมเย็น 

   3.5 เลข 4 หมำยถึง วิชำกำยภำพบ ำบัดทำงคลินิก 

   3.6 เลข 5 หมำยถึง วิชำกำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินกิ 

   3.7 เลข 6 หมำยถึง วิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและสัมมนำ 

   3.8 เลข 7 หมำยถึง วิชำกำยภำพบ ำบัดในชุมชน 

   3.9 เลข 8 หมำยถึง วิชำอื่น ๆ 

  4. เลขในล ำดับที่ 6 หมำยถึง อนุกรมของรำยวิชำ ซึ่งมีต้ังแต ่0-9 
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

1  นำยเดชำธร  อิรัญ 33102002xxxxx - วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยำศำสตรก์ำรเคลื่อนไหว 

และกำรออกก ำลังกำย 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

 

มหำวิทยำลยันเรศวร 

2552 

 

2547 

2 * นำงสำวทัศวิญำ  พัดเกำะ 13099000xxxxx - วท.ม. 

วท.บ. 

กำยภำพบ ำบัด 

กำยภำพบ ำบัด 

 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

มหำวิทยำลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

2552 

2548 

3  นำงสำวปำจรยี์  มำน้อย 39300118xxxxx - วท.ม. 

วท.บ. 

เวชศำสตรก์ำรกีฬำ 

กำยภำพบ ำบัด 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

2550 

2543 

4 * นำงสำวสนิธุพร  มหำรัญ 54409000xxxxx - วท.ม. 

วท.บ. 

สรรีวทิยำทำงกำรแพทย ์

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2551 

2546 

5 * นำงสำวสุพรรณิกำร์  ลดำวลัย์ 34409007xxxxx - วท.ม. 

วท.บ. 

สรรีวทิยำทำงกำรแพทย ์

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2552 

2546 

6  นำงสำวอรุณยี์  พรหมศร ี 35601008xxxxx - วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยำศำสตรก์ำรเคลื่อนไหว 

และกำรออกก ำลังกำย 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

2552 

 

2546 

หมายเหตุ  * หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

62 
60 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

1  นำงสำวณภัทร  ศรีรักษำ 

 

34404006xxxxx - ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ประสำทวิทยำศำสตร ์

สรรีวทิยำทำงกำรแพทย ์

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2554 

2549 

2546 

2  นำยเดชำธร  อิรัญ 33102002xxxxx - วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยำศำสตรก์ำรเคลื่อนไหว 

และกำรออกก ำลังกำย 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

 

มหำวิทยำลยันเรศวร 

2552 

 

2547 

3 * นำงสำวทัศวิญำ  พัดเกำะ 13099000xxxxx - วท.ม. 

วท.บ. 

กำยภำพบ ำบัด 

กำยภำพบ ำบัด 

 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

มหำวิทยำลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

2552 

2548 

4  นำงสำวปำจรยี์  มำน้อย 39300118xxxxx - วท.ม. 

วท.บ. 

เวชศำสตรก์ำรกีฬำ 

กำยภำพบ ำบัด 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

2550 

2543 

5  นำงสำวพนดิำ  หำญพิทักษ์พงศ์ 36501005xxxxx - วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยำศำสตรก์ำรเคลื่อนไหว

และกำรออกก ำลังกำย 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

2553 

 

2546 

 6  นำงสำวสมฤทัย  พุ่มสลดุ 36599005xxxxx - วท.ม. 

วท.บ. 

เวชศำสตรก์ำรกีฬำ 

กำยภำพบ ำบัด 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

2552 

2546 
 

61 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

  7 * นำงสำวสนิธุพร  มหำรัญ 54409000xxxxx - วท.ม. 

วท.บ. 

สรรีวทิยำทำงกำรแพทย ์

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2551 

2546 

 8  นำงสำวสดุำรัตน์  สงัฆะมณี 34501000 xxxxx - วท.ม. 

วท.บ. 

สรรีวทิยำทำงกำรแพทย ์

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2547 

2543 

 9 * นำงสำวสุพรรณิกำร์  ลดำวลัย์ 34409007xxxxx - วท.ม. 

วท.บ. 

สรรีวทิยำทำงกำรแพทย ์

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2552 

2546 

 10  นำงสำวอรุณยี์  พรหมศร ี 35601008xxxxx - วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยำศำสตรก์ำรเคลื่อนไหว 

และกำรออกก ำลังกำย 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

2552 

 

2546 

 

หมายเหตุ  * หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

62 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

1 นำงสำวจงจินต ์รัตนำภินันท์ชัย รองศำสตรำจำรย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Physiotherapy 

สรีรวทิยำ 

กำยภำพบ ำบัด 

Curtin University of Technology, Australia 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

2 นำงธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง รองศำสตรำจำรย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สำธำรณสุขศำสตร์ 

กำรพัฒนำสุขภำพ 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

3 นำงปนดำ เตชทรัพย์อมร รองศำสตรำจำรย์ ปร.ด. 

M.S. 

วท.บ. 

ระบบและนโยบำยสุขภำพ 

Physical Therapy 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 

Georgia State University, USA 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

4 นำงรุ้งทิพย ์พันธุเมธำกุล รองศำสตรำจำรย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Physiotherapy 

Physiotherapy 

กำยภำพบ ำบัด 

University of South Australia, Australia 

University of South Australia, Australia 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

5 นำยสมชำย รัตนทองค ำ 

 

รองศำสตรำจำรย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

หลักสูตรและกำรสอน 

กำยภำพบ ำบัด 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

6 นำงสำยนที ปรำรถนำผล รองศำสตรำจำรย์ วท.ม. 

วท.บ. 

สรีรวทิยำ 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

7 นำงสำวกรกฏ เห็นแสงวิไล รองศำสตรำจำรย์ วท.บ. กำยภำพบ ำบัด มหำวิทยำลัยมหิดล 

8 นำงชุลี โจนส์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Sport and Exercise Science 

สรีรวทิยำกำรออกก ำลังกำย 

กำยภำพบ ำบัด 

University of Birmingham, UK 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

9 นำยดลรวี ลีลำรุ่งระยับ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

ชีวเคมี 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

10 นำงสำวนวลลออ ธวินชัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Physical Therapy-Pediatrics 

Physical Therapy-Pediatrics 

กำยภำพบ ำบัด 

Drexel University, USA 

MCP Hahnemann University, USA 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

11 นำงสำวรสลัย กัลยำณพจน์พร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Health Science 

Physiotherapy 

กำยภำพบ ำบัด 

University of South Australia, Australia 

University of South Australia, Australia 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

12 นำงสมพร สังขรัตน์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Biokinesiology 

Biokinesiology and Physical Therapy 

กำยภำพบ ำบัด 

University of Southern California, USA 

University of Southern California, USA 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

13 นำยสมรรถชัย  จ ำนงคก์ิจ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Physical Therapy-Biomechanics 

Physical Therapy 

กำยภำพบ ำบัด 

University of Georgia, USA 

Georgia State University, USA 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

14 นำยอำทิตย์  พวงมะลิ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Physiotherapy 

Physiotherapy 

กำยภำพบ ำบัด 

University of Queensland, Australia 

University of South Australia, Australia 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

15 นำยสุธรี์ รัตนมงคลกุล 

- 

Ph.D. 

M.Sc. 

พ.บ. 

Epidermology 

Public Health 

- 

University of Nottingham, UK 

University of Nottingham, UK 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 นำงสำวอรวรรณ โพนเงนิ 

 - 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

กำยภำพบ ำบัด 

กำยภำพบ ำบัด 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

17 นำยเดชำธร อธจิิรกุล - ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

- 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

18 นำยยอดปิติ  ตัง้ตรงจิตร - ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

- 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

19 นำยอนุเทพ  วไิลลักษณ์ - วท.ม. 

วท.บ. 

สรีรวทิยำ 

กำยภำพบ ำบัด 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จัดให้มีรำยวิชำกำรปฏิบัติงำน

กำยภำพบ ำบัด กำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 1 และกำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 2 แก่นิสิตสำขำวิชำ

กำยภำพบ ำบัด ซึ่งนิสิตจะได้ออกฝึกปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริงในแหล่งฝึกที่ประกอบด้วย 

โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลสังกัดมหำวิทยำลัย โดยนิสิต

จะต้องมีช่ัวโมงฝึกงำนไม่นอ้ยกว่ำ 1,000 ช่ัวโมง ตำมข้อก ำหนดของสภำกำยภำพบ ำบัด 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 สำมำรถปฏิบัติทักษะทำงวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ได้แก่  บ ำบัดรักษำ แก้ไข และฟื้นฟู

สภำพร่ำงกำยของผู้ที่มีปัญหำสุขภำพ รวมทั้งกำรป้องกันภำวะผิดปกติ และส่งเสริมสุขภำพของ

ผูใ้ช้บริกำรได้อย่ำงมคีุณภำพตำมข้อก ำหนดของสภำกำยภำพบ ำบัด 

4.1.2 สำมำรถประยุกต์ใช้และบูรณำกำรควำมรูท้ำงกำยภำพบ ำบัดกับควำมรูใ้นศำสตร์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 

รวมทั้งตระหนัก อธิบำยและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรได้รับรู้และเข้ำใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรปฏิบัติงำน 

4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรมองค์กรของ

แหล่งฝึกได้เป็นอย่ำงดี และมีควำมรับผิดชอบ เป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถ

ท ำงำนรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

4.1.5 สำมำรถสื่อสำรกับบุคคลที่หลำกหลำยด้วยรูปแบบที่เหมำะสมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4.1.6 สำมำรถเรียนรูแ้ละพัฒนำตนเองให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

4.1.7 สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำยภำพบ ำบัดในองค์กรที่เป็นแหล่งฝกึได้เป็นอย่ำงดี 

4.2 ช่วงเวลา 

ชั้นปี ภาคการศึกษา รายวิชา 

3 2   381350  กำรปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด 

3 ภำคฤดูร้อน   381351  กำรฝกึปฏิบัติงำนทำงคลินกิ 1      

4 2   381452  กำรฝกึปฏิบัติงำนทำงคลินกิ 2      
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง 

  381350  กำรปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด 2 60 ช่ัวโมง 

  381351  กำรฝกึปฏิบัติงำนทำงคลินกิ 1      5 ไม่น้อยกว่ำ 360 ช่ัวโมง 

  381452  กำรฝกึปฏิบัติงำนทำงคลินกิ 2      6 ไม่น้อยกว่ำ 648 ช่ัวโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

หลักสูตรก ำหนดให้นิสิตต้องเรียนในรำยวิชำภำคนิพนธ์ เพื่อนิสิตจะได้ท ำโครงงำนซึ่งเป็น

กำรศึกษำถึงประเด็นปัญหำทำงกำยภำพบ ำบัดที่สนใจหรือมีควำมถนัด โดยประยุกต์ใช้และบูรณำกำร

ควำมรู้ทำงกำยภำพบ ำบัดกับควำมรู้ในศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภำยใต้กำรควบคุมดูแลของอำจำรย์ที่

ปรึกษำ โดยมีขอบเขตของกำรท ำโครงงำนที่สำมำรถท ำเสร็จได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และใช้

หลักเกณฑ์และวิธีกำรต่ำง ๆ ตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ น ำสถิติมำใช้ในกำรวิเครำะห์ เรียนรู้

จรยิธรรมในกำรวิจัย สอบป้องกันภำคนพินธ์ ด ำเนนิกำรจัดท ำรูปเล่มที่สมบูรณ์ และน ำเสนอผลงำนวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลักกำรวิจัยพื้นฐำน ขั้นตอนกำรท ำวิจัย กำรเขียนโครงร่ำง ฝึกท ำงำนวิจัย รำยงำนผล และ

น ำเสนอผลงำนวิจัยทำงกำยภำพบ ำบัด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 สำมำรถท ำงำนวิจัยได้ตั้ งแต่กำรก ำหนดปัญหำ  กำรใช้ระเบียบวิธีกำรทำง

วิทยำศำสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหำนั้น ๆ โดยมี

ขอบเขตกำรวิจัยที่เหมำะสมกับปัจจัยในกำรด ำเนินงำนและเวลำที่ก ำหนด 

5.2.2 สำมำรถเขียนรำยงำนวิจัยที่มีแบบแผนเป็นสำกลทั้งในเรื่องกำรล ำดับควำม กำรใช้

ถ้อยส ำนวนในกำรเขียน กำรใชค้ ำศัพท์ กำรอำ้งองิตลอดจนรูปแบบของกำรพมิพ์ 

5.2.3 สำมำรถเสนอผลงำนทำงวิชำกำรด้วยวำจำได้ เป็นผู้พูดที่มคีวำมรู้ สำมำรถอธิบำยให้

ผู้ฟังเข้ำใจได้ง่ำยและถูกต้อง รู้จักใช้ถ้อยค ำและภำษำ สำมำรถเตรียมสื่อประกอบกำรน ำเสนอให้ผู้ฟัง

เกิดควำมสนใจได้ มีบุคลิกภำพดีและมีควำมเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งมีปฏิภำณไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ

เฉพำะหนำ้ 
 

5.3 ช่วงเวลา 

ภำคกำรศกึษำต้น ส ำหรับปีกำรศึกษำที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

2  หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสติจัดกลุ่มเลือกเรื่องท ำภำคนิพนธ์ตำมควำมสมัครใจ กลุ่มละไม่เกิน 3 คน 

5.5.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำภำคนิพนธ์ อธิบำยรำยละเอียดหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน

กำรด ำเนินงำน กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์และแปลผลข้อมูล กำรใช้สถิติที่เหมำะสมให้นิสิตเข้ำใจ

อย่ำงชัดเจน 
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5.5.3 นิสิตด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรวิจัยโดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคนิพนธ์

ควบคุมดูแลและให้ค ำปรึกษำ โดยจัดตำรำงเวลำให้นิสติเข้ำพบอย่ำงนอ้ยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

5.5.4 อำจำรย์ที่ปรึกษำภำคนิพนธ์ควบคุมกำรเขียนรำยงำนภำคนิพนธ์ของนิสิต ให้

เป็นไปตำมรูปแบบที่คณะสหเวชศำสตร์ก ำหนด   

5.5.5 อำจำรย์ที่ปรึกษำภำคนิพนธ์พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรขอสอบปำกเปล่ำ

ภำคนิพนธ์ของนสิิตโดยพิจำรณำทั้งปริมำณและคุณภำพของงำนวิจัย 

5.5.6 อำจำรย์ที่ปรึกษำสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงำนไปเผยแพร่ เช่น กำรประกวด

โครงงำนภำคโปสเตอร์ระดับมหำวิทยำลัย เป็นต้น 

5.5.7 อำจำรย์ที่ปรึกษำภำคนิพนธ์ปลูกฝังทัศนคติให้นิสิตรักกำรท ำวิจัย และสนับสนุน

ส่งเสริมตอ่ไปแมน้ิสติจะส ำเร็จกำรศกึษำไปแล้ว 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

กำรประเมนิคุณภำพของโครงงำน มี 2 ส่วน ดังนี้ 

5.6.1 คุณภำพของตัวรำยงำนภำคนิพนธ์ ประเมินผลโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ/อำจำรย์ที่

ปรึกษำร่วม คิดน้ ำหนักคะแนน ร้อยละ 60 

5.6.2 คุณภำพของกำรสอบภำคนิพนธ์ปำกเปล่ำ ประเมินผลโดยคณะกรรมกำรสอบ

ภำคนิพนธ์ คิดน้ ำหนักคะแนน ร้อยละ 40 
 

กำรตัดสินผลกำรสอบ ให้ใช้เกณฑ ์2 ระดับ คือ 

S หมำยถึง  เป็นที่พอใจ : คุณภำพอยู่ในระดับ  ดีมำก หรอื ดี หรอื ผ่ำน 

U หมำยถึง  ไม่เป็นที่พอใจ : คุณภำพอยู่ในระดับ  ไม่ผำ่น 
 

คุณภำพอยู่ในระดับดี

มำก 

หมำยถึง ผลประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง

ร้อยละ 

80-100 

คุณภำพอยู่ในระดับดี หมำยถึง ผลประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง

ร้อยละ 

70-79 

คุณภำพอยู่ในระดับ

ผำ่น 

หมำยถึง ผลประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง

ร้อยละ 

60-69 

คุณภำพอยู่ในระดับไม่

ผำ่น 

หมำยถึง ผลประเมินมีคะแนนรวมต่ ำกว่ำร้อย

ละ 

60 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 
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1. ดำ้นควำมเป็นผู้มคีวำม

เพียร ควำมอดทน 

1) ให้นิสิตออกค่ำยและจัดกิจกรรมให้บริกำรทำงด้ำนกำยภำพบ ำบัด

ในชุมชนชนบทที่ห่ำงไกลจำกสถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ ให้ควำมรู้

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค และพัฒนำระบบ

สำธำรณูปโภคของชุมชน เช่น โครงกำร “สหเวชอำสำพัฒนำ

ชุมชน” 

2) พัฒนำคุณธรรมด้ำนควำมเพียรและควำมอดทนแทรกเสริมใน

กิจกรรมเปิดห้องเชียร์แก่นิสิตโดยเฉพำะนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้

เป็นกิจกรรมที่นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ท ำร่วมกัน และเป็นกิจกรรม

ที่สนุกสนำนตำมวัยของนิสิต ในโครงกำรเพำะ “กล้ำธรรม”สู่ต้น 

“กลำ้ท ำ” 

2. ดำ้นเป็นผู้เอื้ออำทรตอ่

เพื่อนมนุษย์ มคีวำม

เสยีสละ ตลอดจนมีจิต

สำธำรณะ 

1) ให้นิสิตเข้ำร่วมให้บริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยแก่ชุมชน ในโครงกำร

บริกำรวชิำกำรดำ้นกำยภำพบ ำบัดต่ำงๆ เช่น โครงกำร “เสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นสิติวันกำยภำพบ ำบัดสำกล” 

2) ให้รุ่นพี่ชั้นปีที่สูงกว่ำสอนเสริมแก่นสิติรุ่นนอ้งชั้นปีที่ 1 และ 2  ใน

รำยวชิำที่ผลประเมนิกำรเรียนรู้มักอยูใ่นระดับต่ ำ เช่น โครงกำร 

“ตวิน้องกอ่นสอบ” 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยำบรรณทำง

วิชำกำร 

2) มีวนิัย และควำมรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

3) เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององคก์รและสังคม  

4) เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและ

ศักดิ์ศรขีองควำมเป็นมนุษย์ 

5) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในจรรยำบรรณวิชำชีพ และสิทธิพื้นฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด 

6) ปฏิบัติงำนตำมหลักจรรยำบรรณวิชำชีพ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำ

คุณธรรม จรยิธรรมในกำรปฏิบัติงำนโดยใช้ดุลยพินิจที่เหมำะสม 

7) ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรรู้และเข้ำใจในสิทธิของตนเองในกำรรับบริกำรทำง

กำยภำพบ ำบัด 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

1) ก ำหนดให้อำจำรย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยำบรรณวิชำชีพในกำรสอนทุกรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิทธิผู้ป่วย

และศักดิ์ศรคีุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์และท ำตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

2) สอดแทรกกิจกรรมให้มีกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำจริยธรรมและกำร

ปฏิบัติงำนทำงวชิำชีพในรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง 

3) ปลูกฝังจติสำธำรณะ และจิตบริกำร ด้วยกิจกรรมกำรใหบ้ริกำรชุมชนที่บูรณำ

กำรกับกำรเรียนกำรสอน 

4) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นกำรเข้ำช้ันเรียนให้ตรงเวลำตลอดจนกำรแต่ง

กำยที่เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย โดยผู้สอนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

5) จัดกำรเรียนกำรสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้ำที่ของกำรเป็นผู้น ำกลุ่มและกำรเป็น

สมำชิกกลุ่ม เข้ำใจวิธีท ำงำนเป็นทีม กล้ำแสดงควำมคิดเห็นและเปิดใจกว้ำงรับ

ฟังควำมคดิเห็นของผู้อื่น 

6) สร้ำงจิตส ำนึกแก่นิสิตในคุณธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์ โดยนิสิตต้องไม่กระท ำ

กำรทุจริตในกำรสอบหรือลอกกำรบ้ำนของผู้อื่น 

7) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ท ำดี ท ำประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็น

แบบอย่ำงที่ดดี้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

   ใช้วิธีกำรประเมินหลำกหลำยวิธีทั้งกำรประเมินก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน 

ภำยหลังสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ ทั้งในช้ันเรียนและแหล่งฝึกงำน โดยอำจ

เป็นกำรประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต อำจำรย์ประจ ำแหล่งฝึกงำน 

หรอืผูร้ับบริกำร แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

1) ประเมินจำกพฤติกรรมกำรเสียสละ และรู้จักกำรให้ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนและ

ขณะฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิกและจำกกิจกรรมต่ำง ๆ และจัดกำรปัญหำ

คุณธรรมจริยธรรม 

2) ประเมินจำกกำรตรงเวลำของนิสิตในกำรเข้ำช้ันเรียนและขณะฝึกงำน กำรส่ง

งำนตำมก ำหนดระยะเวลำที่มอบหมำยและกำรรว่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

3) ประเมินจำกกำรมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

4) ประเมินจำกพฤติกรรมกำรแสดงออกของนิสิตที่มีต่อเพื่อน อำจำรย์ บุคลำกร 

สถำบันกำรศึกษำ ผูป้่วย หรือผู้ใชบ้ริกำร 
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5) ปริมำณกำรกระท ำทุจรติในกำรสอบ 

2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร และทฤษฎีที่ส ำคัญในเนื้อหำที่ศึกษำ 

หรอืในศำสตร์ที่เป็นพืน้ฐำนของชีวติหรอืพืน้ฐำนวทิยำศำสตร์สุขภำพ 

2) สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และมีควำมรู้ในแนวกว้ำงของ

สำขำวิชำที่ศึกษำ เพื่อให้เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลงและเข้ำใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรอืเพื่อจัดกำรควำมรู้ 

3) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ที่ศกึษำกับควำมรูใ้นศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4) มีควำมรูค้วำมเข้ำใจของศำสตร์ทำงวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 

5) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบสุขภำพ กฎหมำย กำรจัดกำร และกำร

บริหำรงำนเบือ้งตน้ของระบบกำรบริกำรกำยภำพบ ำบัด 

6) มีควำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนกำรวิจัย 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ออกแบบกำรสอนที่ช่วยให้นิสิต

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งควำมรู้ที่เป็นหลักกำรทำงทฤษฎีและแนวทำงประยุกต์เพื่อ

กำรปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง โดยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี และ

เป็นไปตำมลักษณะของรำยวิชำตลอดจนเนื้อหำสำระของรำยวิชำนั้น ๆ นอกจำกนี ้

มีกำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงโดยกำรศึกษำดูงำน ออกใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรแก่

สังคมในแหล่งชุมชน มีกำรเชิญผู้เช่ียวชำญที่มีประสบกำรณ์ตรงมำเป็นอำจำรย์

พิเศษเฉพำะเรื่อง ตลอดจนกำรฝึกปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล และจัดกำรเรียนกำร

สอนในรำยวิชำที่เกี่ยวกับกำรวิจัยทั้งภำคทฤษฎี และปฏิบัติ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและปฏิบัติของนิสิตในด้ำนต่ำง ๆ คือ 

1) กำรทดสอบย่อย 

2) กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียนทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ 

3) ประเมินจำกรำยงำนที่นิสติจัดท ำ 

4) ประเมินจำกกำรน ำเสนอรำยงำนในชัน้เรียน 

5) ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรวิจัยจำกกำรท ำโครงงำนวิชำชีพ 

6) ประเมินจำกรำยวิชำกำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ กำรบริหำรและจรรยำบรรณ 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
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2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สำมำรถคิดอย่ำงมวีิจำรณญำณและอย่ำงเป็นระบบ 

2) สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ รวมทั้งประยุกต์ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้เครื่องมือที่

เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม 

3) สำมำรถสืบค้น รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำเพื่อใช้ในกำร

แก้ปัญหำได้อย่ำงสรำ้งสรรค์ 

4) ใช้ประสบกำรณ์ทำงภำคปฏิบัติมำหำแนวทำงใหม่ในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำง

เหมำะสม 

5) สำมำรถเรียนรูแ้ละพัฒนำตนเองให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น 

6) สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ โดยใช้องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและควำมรู้

อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภำพในกำรดูแลสุขภำพ 

7) สำมำรถประยุกต์ใช้และบูรณำกำรควำมรู้สำขำกำยภำพบ ำบัด กับควำมรู้

ศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ หรือ

บริบททำงสุขภำพที่เปลี่ยนแปลงไป 

8) สำมำรถใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรวิจัยหรือสร้ำงนวัตกรรมที่

เกี่ยวข้องกับวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  เน้นให้นิสิตคิดหำเหตุผล เข้ำใจที่มำและสำเหตุของปัญหำ วิธีกำรแก้ปัญหำ

รวมทั้ งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ ำ โดยใช้วิธีกำรสอนที่

หลำกหลำย เช่น กำรอภิปรำย กำรท ำกรณีศึกษำ สถำนกำรณ์จ ำลอง กำรท ำ

โครงงำนวิชำชีพ กำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ กำรจัดโครงกำรหรือ

กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรโดยให้นิสิตเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน 

ฝกึตอบปัญหำ และแก้ไขปัญหำเฉพำะหนำ้ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษำที่ให้นิสิตแก้ปัญหำ อธิบำยแนวคิดของกำร

แก้ปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำโดยกำรประยุกต์ควำมรูท้ี่เรยีนมำ 

2) ประเมินจำกกำรน ำเสนอรำยงำนและกำรตอบข้อซักถำมในชัน้เรียน 

3) ประเมินจำกกำรสอบปำกเปล่ำโครงงำนวิชำชีพ 

4) ประเมินจำกกำรอภปิรำยวิชำสัมมนำ 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนหลำกหลำยทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

2) สำมำรถวำงตัวและแสดงควำมคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงเหมำะสม

ตำมบทบำท หนำ้ที่และควำมรับผดิชอบ 

3) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้เหมำะสม 

ท ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

4) มีควำมรับผดิชอบในกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงตอ่เนื่อง   

5) มีจิตบริกำร และมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้ใช้บริกำร ผู้ร่วมงำน และ

ผูบ้ังคับบัญชำ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

1) ก ำหนดกิจกรรมให้มีกำรท ำงำนที่ต้องประสำนงำนกับผู้อื่นข้ำมสำขำ หรอืต้อง

ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์บุคคลอื่น หรือต้องแนะน ำให้ควำมรู้ด้ำน

สุขภำพกับประชำชน  

2) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อส่งเสริมกำรแสดง

บทบำทของกำรเป็นผูน้ ำและผูต้ำมหลำกหลำยสถำนกำรณ์ 

3) ปลูกฝังและส่งเสริมให้รูจ้ักพัฒนำตนเอง และวิชำชีพอย่ำงตอ่เนื่อง   

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ประเมินจำกพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนิสิตในกำรน ำเสนอรำยงำน

กลุ่มในช้ันเรียนและสังเกตจำกพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 

โดยมีควำมคำดหวังในผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและ

ควำมสำมำรถในกำรรับผดิชอบ ดังนี้ 

1) สำมำรถท ำงำนกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่ำงดี 

2) มีควำมรับผดิชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย 

3) สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรมองคก์รที่ไปปฏิบัติงำนได้เป็น

อย่ำงดี 

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงำนในองค์กรและบุคคลทั่วไป 

5) มีภำวะควำมเป็นผูน้ ำ 

2.5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้อง

กับกำรใชส้ำรสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 

2) สำมำรถแก้ไขปัญหำโดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือน ำสถิติมำ

ประยุกต์ใชใ้นกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องอย่ำงสรำ้งสรรค์ 

3) สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน เลือกใช้

รูปแบบของสื่อกำรน ำเสนออย่ำงเหมำะสม 

4) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล

แปลควำมหมำย และน ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ให้นิสิตได้วิเครำะห์กรณีศึกษำ และ

สถำนกำรณจ์ ำลอง และน ำเสนอกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม  

2) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะกำรสื่อสำรระหว่ำง

บุคคลทั้งกำรพูด กำรฟัง และกำรเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่ำงผู้เรียนและ

ผูส้อน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถำนกำรณท์ี่หลำกหลำย 

3) กำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคกำรประยุกต์

เทคโนโลยีสำรสนเทศในหลำกหลำยสถำนกำรณ์ เลือกสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรที่เหมำะสมกับผูฟ้ัง และเนือ้หำที่น ำเสนอ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรอธิบำยถึงข้อจ ำกัด เหตุผลในกำรเลือกใช้

เครื่องมือต่ำง ๆ ที่ ช่วยวิเครำะห์เชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหำ กำรอภิปรำย 

กรณีศกึษำต่ำง ๆ ที่มกีำรน ำเสนอต่อช้ันเรยีน 

2) ประเมินผลงำนตำมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยใช้แบบประเมินทักษะกำร

น ำเสนอ กำรฟัง และกำรเขียน 

3) ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ มีกำรอ้ำงองิที่มำอย่ำงถูกต้อง 

2.6 ด้านสุนทรียศลิป์ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 
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มีควำมซำบซึง้ในคุณค่ำของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

  อำจำรย์น ำเสนอภำพที่มีควำมงดงำม หรือบทกวีที่มีควำมหมำยกินใจหรือ

บทเพลงที่ไพเรำะ สอดแทรกช่วงพักระหว่ำงสอนบทเรียนในรำยวิชำที่เน้นกำร

บรรยำย ให้นิสิตได้รับรู้ควำมงดงำมด้วยประสำทสัมผัสทำงตำ ทำงหู หรือทำงใจ 

ด้วยตนเองและอำจเสริมสรำ้งทัศนคติที่ดีประกอบ 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

  ประเมินจำกปฏิกริยำควำมสนใจ และควำมชื่นชมยินดีของนิสิต  และ

ควำมสำมำรถในกำรกระตุ้นใหเ้กิดควำมตื่นตัว มีควำมสุขในกำรเรียนรู้ต่อไป 

2.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อกำรดูแลรักษำสุขภำพ 

2) สำมำรถพัฒนำบุคลิกภำพได้อย่ำงเหมำะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) ส่งเสริมให้นิสติน ำควำมรู้ที่ได้จำกบทเรียนไปใช้ในกำรดูแลรักษำสุขภำพตนเอง 

เช่น กำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ และกำรมีท่ำทำงในชีวิตประจ ำวันที่

ถูกต้องเหมำะสม เป็นต้น 

2) ส่งเสริมให้นิสิตรักษำควำมสะอำดของตนเอง เช่น กำรใช้เทคนิคปลอดเชื้อ 

(Sterile Techniques) ขณะให้บริกำรในผูป้่วยบำงรำย กำรล้ำงมือก่อนและหลัง

กำรสัมผัสผู้ป่วยทุกครั้ง หรือในบำงครั้งอำจต้องสวมถุงมือหรือผ้ำปิดจมูก 

(Mask) ขณะให้บริกำรทำงกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยบำงรำย เป็นต้น 

3) ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกพัฒนำบุคลิกภำพที่เหมำะสมทั้งกำรแต่ง

กำย กำรพูดจำ และกำรใช้ท่ำทำงในกำรน ำเสนองำนหน้ำช้ันเรียน หรือขณะ

ให้บริกำรทำงกำยภำพบ ำบัดแก่ประชำชน  

 

2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

1) ประเมินจำกจ ำนวนครั้งของกำรขำดเรียนอันเนื่องมำจำกควำมเจ็บป่วยของ

นิสติ 

2) ประเมินสุขนสิัยจำกกำรแสดงออกขณะให้บริกำรทำงกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วย 

3) ประเมินบุคลิกภำพที่นสิิตแสดงออกในช้ันเรยีนและกิจกรรมต่ำง ๆ 
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4) ประเมินจำกเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ หรือกำรยอมรับของบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับ

กำรแต่งกำยของนิสติคณะสหเวชศำสตร์ 

2.8 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 

1) สำมำรถปฏิบัติทักษะทำงวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดในกำรตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกัน บ ำบัดรักษำ ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภำพแก่ผู้ใช้บริกำร ตำมมำตรฐำน

วิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 

2) สำมำรถปฏิบัติทักษะทำงวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดอย่ำงเป็นองค์รวม โดย

ประยุกต์ใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจศำสตร์กำยภำพบ ำบัดและศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งกำรใช้เหตุผลทำงคลินิก (Clinical Reasoning) และหลักฐำนเชิงประจักษ์ 

(Evidence-Based) ในกำรปฏิบัติงำน 

2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 

1) กำรสำธิต 

2) กำรฝึกปฏิบัติสถำนกำรณ์จ ำลองในห้องเรียน 

3) กำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง ณ แหล่งฝกึงำน 

4) กำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคมร่วมกับอำจำรย์ 

2.8.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 

1) ประเมินทักษะกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ โดยกำรสอบปฎิบัติในสถำนกำรณ์จ ำลอง

ในห้องเรยีน และสถำนกำรณจ์ริงในแหลง่ฝึกงำน 

2)   ข้อมูลสะท้อนกลับจำกอำจำรย์ผู้ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 

3)   สังเกตกำรปฏิบัติงำนในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

ผลกำรเรียนรู้ในตำรำงมีควำมหมำย ดังนี้ 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยำบรรณทำง

วิชำกำร 

(2) มีวนิัย และควำมรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององคก์รและสังคม  
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(4) เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและ

ศักดิ์ศรขีองควำมเป็นมนุษย์ 

(5) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในจรรยำบรรณวิชำชีพ และสิทธิพื้นฐำนต่ำง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด 

(6) ปฏิบัติงำนตำมหลักจรรยำบรรณวิชำชีพ และสำมำรถจัดกำรกับปัญหำ

คุณธรรม จรยิธรรมในกำรปฏิบัติงำนโดยใช้ดุลยพินิจที่เหมำะสม 

(7) ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรรู้และเข้ำใจในสิทธิของตนเองในกำรรับบริกำรทำง

กำยภำพบ ำบัด 
 

3.2 ความรู้ 

(1) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญในเนื้อหำที่ศึกษำ 

หรอืในศำสตร์ที่เป็นพืน้ฐำนของชีวติหรอืพืน้ฐำนวทิยำศำสตร์สุขภำพ 

(2) สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และมีควำมรู้ในแนวกว้ำงของ

สำขำวิชำที่ศึกษำ เพื่อให้เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลงและเข้ำใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรอืเพื่อจัดกำรควำมรู ้

(3) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ที่ศกึษำกับควำมรูใ้นศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) มีควำมรูค้วำมเข้ำใจของศำสตร์ทำงวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 

(5) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเข้ำใจเกี่ยวกับระบบสุขภำพ กฎหมำย กำรจัดกำรและ

กำรบริหำรงำนเบือ้งตน้ของระบบกำรบริกำรกำยภำพบ ำบัด 

(6) มีควำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนกำรวิจัย 
 

3.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) สำมำรถคิดอย่ำงมวีิจำรณญำณและอย่ำงเป็นระบบ 

(2) สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ รวมทั้ งประยุกต์ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้

เครือ่งมอืที่เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม 

(3) สำมำรถสืบค้น รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำเพื่อใช้ใน

กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงสรำ้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบกำรณ์ทำงภำคปฏิบัติมำหำแนวทำงใหม่ในกำรแก้ปัญหำได้อย่ำง

เหมำะสม 

(5) สำมำรถเรียนรูแ้ละพัฒนำตนเองให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น 

(6) สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ โดยใช้องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพและ

ควำมรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภำพในกำร

ดูแลสุขภำพ 
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(7) สำมำรถประยุกต์ใช้และบูรณำกำรควำมรู้สำขำกำยภำพบ ำบัด กับควำมรู้

ศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

หรอืบริบททำงสุขภำพที่เปลี่ยนแปลงไป 

(8) สำมำรถใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรวิจัยหรือสร้ำงนวัตกรรมที่

เกี่ยวข้องกับวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
 

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนหลำกหลำยทั้งภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

(2) สำมำรถวำงตัวและแสดงควำมคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงเหมำะสม

ตำมบทบำท หนำ้ที่และควำมรับผดิชอบ 

(3) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้เหมำะสม

ท ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

(4) มีควำมรับผดิชอบในกำรพัฒนำตนเอง และวิชำชีพอย่ำงตอ่เนื่อง   

(5) มีจิตบริกำร และมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้ใช้บริกำร ผู้ร่วมงำน 

และผูบ้ังคับบัญชำ 
 

3.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่

เกี่ยวข้องกับกำรใชส้ำรสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 

(2) สำมำรถแก้ไขปัญหำโดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือน ำสถิติมำ

ประยุกต์ใชใ้นกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องอย่ำงสรำ้งสรรค์ 

(3) สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน เลือกใช้

รูปแบบของสื่อกำรน ำเสนออย่ำงเหมำะสม 

(4) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล 

ประมวลผลแปลควำมหมำย และน ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม 
  

3.6 สุนทรียศลิป์ 

(1) มีควำมซำบซึง้ในคุณค่ำของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

 

3.7 ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อกำรดูแลรักษำสุขภำพ 

(2) สำมำรถพัฒนำบุคลิกภำพได้อย่ำงเหมำะสม 
 



82 
 

 
 

3.8 ทักษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 

(1) สำมำรถปฏิบัติทักษะทำงวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดในกำรตรวจประเมิน 

วินิจฉัย ป้องกัน บ ำบัดรักษำ ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภำพแก่ผู้ใช้บริกำร ตำม

มำตรฐำนวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 

(2) สำมำรถปฏิบัติทักษะทำงวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดอย่ำงเป็นองค์รวม โดย

ประยุกต์ใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจศำสตร์กำยภำพบ ำบัดและศำสตร์ที่

เกี่ยวข้องรวมทั้งกำรใช้เหตุผลทำงคลินิก (Clinical Reasoning) และหลักฐำน

เชงิประจักษ์ (Evidence-Based) ในกำรปฏิบัติงำน 



 
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

  (1) (2) (3) (4) (5)   (6)  (7)  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (1) (2) (3) (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (1) (2) (3) (4) (5) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ) 

กลุ่มวิชาภาษา  

ทักษะภำษำไทย                                             

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน                                       

ภำษำอังกฤษพัฒนำ                           

 

อำรยธรรมและภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น 
                          

 

กอล์ฟ                            

เกม                           

บรหิำรกำย                           

กิจกรรมเข้ำจังหวะ                           

ว่ำยน้ ำ                                                                

ลีลำศ                           

ตะกร้อ                           

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

  (1) (2) (3) (4) (5)   (6)  (7)  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (1) (2) (3) (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (1) (2) (3) (4) (5) 

นันทนำกำร                           

ซอฟท์บอล                           

เทนนิส                           

เทเบิลเทนนิส                           

บำสเกตบอล                                                        

แบดมินตัน                           

ฟุตบอล                           

วอลเลย์บอล                            

ศิลปะกำรต่อสู้ป้องกัน                           
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ตัว 

กลุ่มวชิาบูรณาการ                           

ชีวติและสขุภำพ                           

กำรจัดกำรกำรด ำเนิน

ชีวติ         
                          

ทักษะชีวติ                           

หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป (เลือก) 

กลุ่มวิชาภาษา                           

ภำษำอังกฤษเชงิวิชำกำร                                      
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

  (1) (2) (3) (4) (5)   (6)  (7)  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (1) (2) (3) (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (1) (2) (3) (4) (5) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                           

สำรสนเทศศำสตร์เพื่อ

กำรศึกษำค้นคว้ำ   
                          

ปรัชญำเพื่อชวีิต                           

ภำษำ สังคมและ

วัฒนธรรม 
                          

ปรทิัศน์ศิลปะกำรแสดง

ไทย 
                          

ดุรยิำงควิจักษณ์                           

ศิลปะในชีวิตประจ ำวัน                           

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

กฎหมำยพืน้ฐำนเพื่อ

คุณภำพชีวติ 
                          

ไทยกับประชำคมโลก                                            

วิถีไทย วถิีทัศน ์                           

กำรเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม 
                          

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม                           
ดดดดด 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

  (1) (2) (3) (4) (5)   (6)  (7)  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (1) (2) (3) (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (1) (2) (3) (4) (5) 

คอมพิวเตอร์สำรสนเทศ

ขั้นพื้นฐำน 
                          

คณิตศำสตร์ส ำหรับชีวติ

ในยุคสำรสนเทศ  
                          

ยำและสำรเคมีใน

ชีวติประจ ำวัน    
                          

อำหำรและวิถีชวีติ                                                

พลังงำนและเทคโนโลยี

ใกล้ตัว          
                          

วิทยำศำสตร์ใน                           
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ชีวติประจ ำวัน 
 

พฤติกรรมมนุษย์                           

หมวดวิชาเฉพาะ (วชิาแกน) 

วชิาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

หลักเคม ี                           

ชีววทิยำ 1                           

ฟิสิกส์วิทยำศำสตร์

ชีวภำพ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

  (1) (2) (3) (4) (5)   (6)  (7)  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (1) (2) (3) (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (1) (2) (3) (4) (5) 

ชีวสถิต ิ                           

ชีวเคมีพืน้ฐำน                           

วชิาพื้นฐานทางวิชาชีพ 

กำยวิภำคศำสตร์ 1                           

กำยวิภำคศำสตร์ 2                           

สรรีวิทยำพืน้ฐำน                                  

ประสำทกำยวิภำค

ศำสตร์ 
                          

พยำธิวทิยำและจุล

ชีววทิยำพืน้ฐำน 
                          

เวชศำสตรช์ันสูตร 

พืน้ฐำน 
                          

หมวดวิชาเฉพาะ (วชิาเอก) 

วชิาเอกบังคับ 

กำรประเมินก ำลงั

กล้ำมเนือ้และช่วงกำร

เคลื่อนไหวของข้อต่อ 
                          

ชีวกลศำสตร์กำร

เคลื่อนไหวของมนุษย ์
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ดดดดดด 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

  (1) (2) (3) (4) (5)   (6)  (7)  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (1) (2) (3) (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (1) (2) (3) (4) (5) 

กำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะ

แบบองค์รวม 
                          

กำรบ ำบัดด้วยกำรออก

ก ำลังกำย 1 
                          

กำรบ ำบัดด้วยควำมร้อน

และควำมเย็น 
                          

สรรีวิทยำกำรออกก ำลัง

กำยส ำหรับ

กำยภำพบ ำบัด  
                          

กำรเคลื่อนย้ำยและกำย

อุปกรณ์ 
                          

กำรบ ำบัดด้วยกำรออก

ก ำลังกำย 2 
                          

กำรรักษำด้วยไฟฟำ้                           

กำรบ ำบัดด้วยกำรจัด 

ดัด ดึง 
                          

กำยภำพบ ำบัดในระบบ

โครงร่ำงและกล้ำมเนือ้ 1 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

  (1) (2) (3) (4) (5)   (6)  (7)  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (1) (2) (3) (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (1) (2) (3) (4) (5) 

กำยภำพบ ำบัดในระบบ

ประสำท 1 
                          

กำยภำพบ ำบัดในระบบ

ทำงเดินหำยใจและ

ไหลเวียนโลหิต 1 

                          

กำยภำพบ ำบัดในเดก็ 1                           

กำยภำพบ ำบัดในระบบ

โครงร่ำงและกล้ำมเนือ้ 2 
                          

กำยภำพบ ำบัดในระบบ

ประสำท 2 
                          

กำยภำพบ ำบัดในระบบ

ทำงเดินหำยใจและ

ไหลเวียนโลหิต 2 

                          

กำยภำพบ ำบัดในเดก็ 2                           

กำรปฏิบัติงำนทำง

กำยภำพบ ำบัด 
                          

กำรฝึกปฏิบัติงำนทำง

คลินิก 1 
                          

กำยภำพบ ำบัด 

ในชุมชน 1 
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ดดดดดดดรายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

  (1) (2) (3) (4) (5)   (6)  (7)  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (1) (2) (3) (4)   (5)  (6)  (7)  (8)  (1) (2) (3) (4) (5) 

กำรฝึกปฏิบัติงำนทำง

คลินิก 2 
                          

ภำคนิพนธ ์                           

สัมมนำ                           

กำยภำพบ ำบัด 

ในชุมชน 2 
                          

กำยภำพบ ำบัดในกำร

กีฬำ 
                          

กำยภำพบ ำบัดในภำวะ

เฉพำะ 
                          

กำรบรหิำรและ

จรรยำบรรณวิชำชีพ 
                          

วชิาเอกเลือก 

กำยภำพบ ำบัดชุมชน 

ประยุกต์ 
                          

กำยภำพบ ำบัดในสุขภำพ

สตรแีละผูสู้งอำยุ 
                          

สปำทำงกำรแพทย ์                           
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  หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

กำรวัดผลและกำรส ำเร็จกำรศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย 

กำรศกึษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2553 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

ระบบกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรประกัน

คุณภำพภำยในของคณะที่มีกำรท ำควำมเข้ำใจใหต้รงกัน และด ำเนินกำรจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้

ผูป้ระเมินภำยนอกตรวจสอบได้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำ โดยให้นิสิตประเมินกระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนในระดั บรำยวิชำทั้ งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบั ติ  มี

คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อสอบให้เป็นไปตำมแผนกำร

สอน มีกำรประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และสัมภำษณ์อำจำรย์ผู้

ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติงำนในแหล่งฝกึ 

2.1.2 รำยงำนผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ระดับรำยวิชำทั้งภำคทฤษฎี

และภำคปฏิบัติของนิสิตขณะยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ให้คณะกรรมกำร

บริหำรคณะพจิำรณำทุกภำคกำรศึกษำ  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนิสิต กระท ำโดยกำรท ำวิจัยสัมฤทธิ์ผล

ของกำรประกอบอำชีพของบัณฑิตอย่ำงตอ่เนื่อง  เพื่ อน ำผลวิจัยที่ ได้ย้อนกลับมำปรับปรุง

กระบวนกำรกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพของ

หลักสูตรและสถำบันโดยสภำกำยภำพบ ำบัด ซึ่งหัวข้อกำรวิจัย ได้แก่ 

2.2.1 ภำวะกำรได้งำนท ำของบัณฑิต โดยประเมินจำกบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ

กำรศึกษำ ในด้ำนของระยะเวลำในกำรหำงำนท ำ ควำมเห็นต่อควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ และควำมมั่นใจของบัณฑิตในกำรประกอบกำรงำนอำชีพ 

2.2.2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในบัณฑิตที่จบกำรศึกษำและเข้ำท ำงำนใน

สถำนประกอบกำรนั้น ๆ ในคำบระยะเวลำต่ำง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 โดยกำร

ตรวจสอบจำกผู้ประกอบกำร โดยกำรขอเข้ำสัมภำษณ์  หรือกำรส่ง

แบบสอบถำม เป็นต้น 

2.2.3 กำรประเมนิต ำแหน่ง และ/หรอืควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของบัณฑิต 
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2.2.4 กำรประเมินจำกสถำนศึกษำอื่น โดยกำรส่งแบบสอบถำม หรือสอบถำม

เมื่อมีโอกำสในระดับควำมพึงพอใจในด้ำนควำมรู้ ควำมพร้อม และ

คุณสมบัติด้ำนอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำและเข้ำศึกษำเพื่อปริญญำ

ที่สูงขึน้ในสถำนศกึษำนั้น ๆ 

2.2.5 กำรประเมินจำกบัณฑิตที่ไปประกอบอำชีพ ในแง่ของควำมพร้อมและ

ควำมรู้จำกสำขำวิชำที่เรียนรวมทั้งสำขำอื่น ๆ ที่ก ำหนดในหลักสูตร ที่

เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบอำชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกำสให้เสนอ

ข้อคิดเห็นในกำรปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ด้วย 

2.2.6 ผลงำนของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อำทิ นวัตกรรมที่พัฒนำเอง จ ำนวน

สิทธิบัตรจ ำนวนรำงวัลทำงสังคมและวิชำชีพ จ ำนวนกิจกรรมกำรกุศลเพื่อ

สังคมและประเทศชำติ และจ ำนวนกิจกรรมอำสำสมัครในองค์กรที่ท ำ

ประโยชน์ตอ่สังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2553 

และต้องสอบรวบยอดผ่ำนตำมประกำศของคณะสหเวชศำสตร์ เรื่อง กำรสอบรวบยอดส ำหรับ

นิสติหลักสูตรปริญญำตรี พ.ศ. 2554 คณะสหเวชศำสตร์ 

 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก ำหนดให้อำจำรย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับกำรปฐมนิเทศของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ทรำบ

และเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง 

1.1.1 บทบำทหนำ้ที่ของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศกึษำ 

1.1.2 นโยบำยและยุทธศำสตรข์องมหำวิทยำลัย 

1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหลักสูตรตำมแนวคิดของกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษำแหง่ชำติ 

1.2 ในระดับคณะ จัดให้มีอำจำรย์อำวุโสเป็นพี่เลี้ยงให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ แก่อำจำรย์ใหม่ 

ในเรื่อง 

1.2.1 จรรยำบรรณของอำจำรย์ 

1.2.2 นโยบำยและยุทธศำสตรข์องคณะ 

1.2.3 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตำมเกณฑม์ำตรฐำนของสภำวิชำชีพ 
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1.2.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมนิผล 

1.3 ให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมกำรสอนและกำรวิจัย

อย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนกำรท ำวิจัยในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด  กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ 

ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศ 

และ/หรือต่ำงประเทศ หรอืกำรลำเพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย์อย่างต่อเน่ือง 

จัดให้มีกระบวนกำรและกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณของ

อำจำรย์อย่ำงต่อเนื่องโดยเข้ำร่วมกำรอบรมที่จัดขึ้นโดยมหำวิทยำลัย คณะ หรือหน่วยงำน

ภำยนอกมหำวิทยำลัย และให้กำรยกย่องเชิดชูอำจำรย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยำบรรณที่ดีเพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจ 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมเช่ียวชำญกำรปฏิบัติเฉพำะสำขำทำงวิชำชีพ

กำยภำพบ ำบัดใหม้ีควำมทันสมัยอยู่เสมอ 

2.2.2 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนต ำรำ หนังสือ กำรวิจัยและตีพิมพ์ 

เผยแพร่ผลงำนในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ และนำนำชำติ 

2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำร

พัฒนำควำมรูแ้ละคุณธรรม 

2.2.4 สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ เพื่อพัฒนำคุณวุฒิของอำจำรย์ให้สูงขึ้น 

2.2.5 กระตุ้นให้อำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด เพื่อ

พัฒนำอำจำรย์ให้เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรอืระบบเทียบเคียง 

2.2.6 ส่งเสริมอำจำรย์ให้เพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมกำร

สอนและกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนกำรท ำวิจัยในสำขำกำยภำพบ ำบัด 

สนับสนุนกำรฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำร

ประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ หรือกำรลำเพื่อ

เพิ่มพูนประสบกำรณ์ 

2.3 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.3.1 จัดอบรมประจ ำปีเกี่ยวกับทักษะกำรสอนและกำรประเมินผล เพื่อเพิ่มพูน

ทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อสนับสนุนควำมส ำเร็จของมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในทุกด้ำน 

2.3.2 สนับสนุนอำจำรย์เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและดูงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและกำรประเมนิผล 
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2.4 การพัฒนาด้านการวิจัย 

2.4.1 ก ำหนดให้อำจำรย์จัดท ำแผนกำรพัฒนำตนเองด้ำนกำรวิจัย กำรน ำเสนอ

ผลงำน และกำรตพีิมพ์เผยแพร่ผลงำนในระดับชำติและนำนำชำติ 

2.4.2 ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรวิจัยร่วมกับสถำบันอื่นทั้งในและนอก

ประเทศ 

2.4.3 จัดสรร/จัดหำ งบประมำณส ำหรับกำรท ำวิจัย ส ำหรับคณำจำรย์ 

2.5 พัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มพูน และพัฒนำทักษะในกำรใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

 

หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การบรหิารหลักสูตร 

หลักสูตรกำยภำพบ ำบัดบัณฑิต ของคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ พัฒนำ

และบริหำรภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงคณะและสภำกำยภำพบ ำบัดนับแต่เริ่มเปิดหลักสูตรใหม่ 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตร รับผิดชอบพัฒนำและบริหำรหลักสูตรใหเ้ป็นไป

ตำมรำยละเอียดหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ คณะกรรมกำร

รับผิดชอบหลักสูตร มีหัวหน้ำสำขำวิชำเป็นประธำนหลักสูตร และมีอำจำรย์ประจ ำ ครบทุก

แขนงวิชำเป็นกรรมกำร มีหน้ำที่พัฒนำและบริหำรหลักสูตรดังนี้ 

1.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนยกร่ำงหลักสูตรใหม่ หรือกำรปรับปรุงหลักสูตรเดิม ตำม

แผนกำร   เปิด – ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 5 ปี ของคณะ รวมทั้งกำรปิดหลักสูตร

กรณีที่มปีัญหำ 

1.2 ก ำกับให้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพของบัณฑิต 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของ

นิสิตที่ ต้องกำรให้ส่ งเสริมตำมควำมต้องกำรของผู้ ใช้บัณฑิต  เพื่ อน ำมำ

ประกอบกำรพิจำรณำในกำรยกร่ำงหลักสูตรใหม่ หรอืกำรปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

1.3 บริหำรหลักสูตร โดยกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และทบทวนให้เป็นไปตำม

หลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 

1.4 ก ำกับให้มีกำรจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์

ภำคสนำม ตำมแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดกำรสอนในแต่ละภำค

กำรศกึษำทุกรำยวิชำ 
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1.5 ก ำกับให้มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม ตำมแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภำยใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศกึษำที่เปิดสอนใหค้รบทุกรำยวิชำ 

1.6 ก ำกับให้มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ. 7 

ภำยใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีกำรศึกษำ 

1.7 ก ำกับให้มกีำรด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ด้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำวิชำชีพ  

1.8 ก ำกับให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดไว้ใน

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับระดับอุดมศกึษำแหง่ชำติ ภำยใน 3 ปี นับแตป่ีที่ใช้หลักสูตร 

1.9 ก ำกับให้มีกำรประเมินหลักสูตร จำกบัณฑิตที่จบกำรศกึษำในปีที่ประเมินทุกปี และ

น ำมำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตร 

1.10 ก ำกับให้มีกำรประเมินหลักสูตรจำกศิษย์เก่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำเดียวกัน 

และจำกผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ

ปรับปรุงหลักสูตร และอย่ำงนอ้ยทุก 5 ปี นับแตป่ีที่ใช้หลักสูตร 

1.11 ก ำกับให้มีกำรน ำผลกำรส ำรวจในข้อ 1.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร

ในข้อ 1.6 และผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในข้อ 1.8 1.9 และ 1.10 

มำด ำเนนิกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบเวลำที่ก ำหนด 

2. การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

คณะสหเวชศำสตร์วำงแผนควำมต้องกำรทรัพยำกรกำรศึกษำทุกประเภท เพื่อ

จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเสนอต่อมหำวิทยำลัยให้จัดสรรงบประมำณเป็น

ประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง เช่น งบประมำณจัดซื้อหนังสือ ต ำรำวัสดุครุภัณฑ์กำรศึกษำ วัสดุ

วิทยำศำสตร์เพื่อกำรสอนภำคปฏิบัติ โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจุดเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียนและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้

เหมำะสมกับกำรเรียนรูด้้วยตนเองของนสิิต  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

2.2.1 มหำวิทยำลัยพะเยำมีต ำรำหนังสือ วำรสำรที่ เกี่ยวกับควำมรู้ทำง

วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิชำที่เป็นหลักกำรพื้นฐำนทำงกำยภำพบ ำบัดและทักษะทำงวิชำชีพ

กำยภำพบ ำบัดที่ทันสมัยจ ำนวนเพียงพอ หรือสำมำรถสืบค้นได้จำกระบบฐำนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ และนิสิตสำมำรถเข้ำถึงระบบกำรสืบค้นได้อย่ำงสะดวกและทุกโอกำส โดยมี

ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ และห้องสมุดสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ เป็นหน่วยงำน

ให้บริกำรแก่นสิิตและบุคลำกร ทั้งนีจ้ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด มีดังนี้ 

ต าราเรยีน :     ภำษำไทย 49,285  เล่ม 
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 ภำษำต่ำงประเทศ 16,538  เล่ม 

วารสาร :        ภำษำไทย 91  เล่ม 

 ภำษำต่ำงประเทศ 42  เล่ม 

โสตทัศนวัสดุ 2,157  ชิน้ 

(วีดิทัศน ์แผน่ดิสก์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม)  

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เชน่  

Medline with Full Text, SCOPUS, MD CONSULT, Wiley InterScience, 

Springer Link, Science Direct and Science Online 
 

2.2.2 คณะสหเวชศำสตร์ มีห้องเรียนส ำหรับนิสิตกำยภำพบ ำบัดภำยในตึก

คณะสหเวชศำสตร์ ประกอบด้วยห้องเรียนบรรยำยจ ำนวน 2 ห้อง และห้องเรียนปฏิบัติกำร

จ ำนวน 4 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อจ ำนวนนิสิตและสำมำรถปฏิบัติกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

นอกจำกนั้น คณะสหเวชศำสตร์ยังได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ประกอบอำคำรและครุภัณฑ์กำรศึกษำ 

ทั้งที่เป็นวัสดุอุปกรณ์กำรสอน และครุภัณฑว์ิทยำศำสตร์ เชน่ เตียงฝกึปฏิบัติกำรทั้งชนิดเตียงสูง

และเตียงเตี้ย หุ่นจ ำลองโครงสร้ำงกระดูกและข้อต่อมนุษย์ หุ่นจ ำลองแขนขำที่ถูกตัด เครื่องวัด

สัดส่วนของร่ำงกำย เครื่องบริหำรข้อเข่ำแบบมีแรงช่วย (Continuous Passive Motion) ครุภัณฑ์

และอุปกรณ์ส ำหรับกำรวัดสมรรถภำพทำงกำย  อุปกรณ์วัดช่วงกำรเคลื่อนไหวของข้อต่อ ชุด

อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก และอุปกรณ์ส ำหรับกำรออกก ำลังกำย รวมทั้งครุภัณฑ์ที่เป็น

เครื่องมือทำงกำยภำพบ ำบัดตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ก ำหนดเครื่ องมือ

กำยภำพบ ำบัด พ.ศ. 2549 เช่น เครื่องก ำเนิดควำมร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น (Shortwave Diathermy 

Machine) เครื่องก ำเนิดควำมร้อนลึกด้วยคลื่นไมโคร (Microwave Diathermy Machine)  เครื่อง

ผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษำ (Ultrasonic Therapy Machine) เครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้ำควำมถี่

ต่ ำ เครื่องป้อนกลับทำงชีวภำพ (Biofeedback Unit) ถังน้ ำวน ถังแช่พำรำฟิน เครื่องแช่แผ่นเก็บ

ควำมร้อน เครื่องควบคุมแรงกดดันควำมเย็นเพื่อกำรรักษำ (Cryo Controller Pressure Therapy 

Unit) เครื่องผลิตแสงเลเซอร์ก ำลังต่ ำ เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้ำ เตียงหมุนตั้งให้ตรง (Tilt 

Table) เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีอุปกรณ์เพื่อกำรวิจัยที่ทันสมัยส ำหรับนิสิต เช่น เครื่องติดตำมกำร

ท ำงำนของหัวใจและสัญญำณชีพ เครื่องวัดควำมเข้มข้นของออกซิเจน (Oxymeter) เครื่องวัด

ระดับควำมเจ็บปวดด้วยแรงกด (Presser Pain Algometer) เครื่องวัดก ำลังกล้ำมเนื้อ (Hand-

Held Dynamometer) เป็นต้น 

ในด้ำนสื่อกำรสอนและอุปกรณ์โสตส ำหรับกำรเรียนกำรสอนนั้น คณะสหเวช

ศำสตร์ได้จัดสรรโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริกำรแก่คณำจำรย์เพื่อกำรสอน ทั้งกล้องถ่ำยวิดิโอ กล้อง

ถ่ำยภำพ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ จอรับภำพ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องเล่นวีดีโอ เครื่อง
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เล่นวีซีดี โทรทัศน์สี  ล ำโพง และ ไมโครโฟนชนิดมือถือและชนิดหนีบไทด์ นอกจำกนี้ยังมีชุดมัล

ติมิเดียในห้องเรยีนเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

2.2.3 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบั ด  คณ ะสหเวชศำสตร์  ได้ เปิ ด ให้บ ริก ำ ร

หอ้งปฏิบัติกำรกำยภำพบ ำบัดภำยในตึกคณะนอกเวลำเรียนให้กับนิสิต โดยมีนักกำยภำพบ ำบัด

และอำจำรย์ให้ควำมดูแล รวมทั้งให้บริกำรยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ทำงกำยภำพบ ำบัดที่นิสิต

จ ำเป็นต้องใช้ เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนควำมรู้ และฝึกปฏิบัติกำรทำงกำยภำพบ ำบัดเพิ่มเติม 

นอกจำกนั้นสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ ได้รับควำมร่วมมือกับสำขำวิชำกำย

วิภำคศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ในกำรเปิดให้บริกำรหอ้งปฏิบัติกำรกำยวิภำคศำสตร์

นอกเวลำเรียนในช่วงเวลำใกล้สอบ เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนควำมรู้และเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 

โดยมีนักกำยภำพบ ำบัดของสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด และพนักงำนประจ ำห้องปฏิบัติกำรคอยให้

ควำมดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 

2.2.4 มหำวิทยำลัยพะเยำมีกำรเรียนกำรสอนในระบบร่ำงกำยมนุษย์ทั้งจำกหุ่น

และร่ำงกำยมนุษย์จริงพร้อมสื่อที่มีประสิทธิภำพ โดยกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติกำรใน

รำยวิชำกำยวิภำคศำสตร์นั้น นิสิตจะได้ลงมือผ่ำอำจำรย์ใหญ่ด้วยตนเองเพื่อให้นิสิตเกิดควำม

เข้ำใจถึงระบบโครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำยมนุษย์อย่ำงถ่องแท้ ซึ่งร่ำงอำจำรย์ใหญ่

รวมทั้งหุ่นจ ำลองที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำยวิภำคศำสตร์และประสำทกำยวิภำค

ศำสตร์นี้ จะมีสำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

รับผิดชอบในกำรจัดหำและจัดกำรเรยีนกำรสอน 

ส่วนกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดนั้น นิสิตจะ

ได้ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงในสถำนที่ท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่คณะสหเวชศำสตร์ได้

จัดเตรียมไว้คือ สถำนพยำบำลต่ำง ๆ ที่อยู่ใกล้กับมหำวิทยำลัย เช่น โรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ โรงพยำบำลชุมชนประจ ำอ ำเภอต่ำง ๆ และโรงพยำบำลพะเยำ 

รวมทั้งกำรออกหน่วยใหบ้ริกำรทำงกำยภำพบ ำบัดทั้งภำยในมหำวิทยำลัยและในชุมชนภำยนอก

มหำวิทยำลัย และกำรออกเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วย เพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์ให้กับนิสิตในกำรบูรณำ

กำรควำมรู้จำกภำคทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติจริงกับผูป้่วย โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด

ของอำจำรย์สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด  

2.2.5 คณะสหเวชศำสตร์มีห้องท ำงำนที่เพียงพอส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกร

ประจ ำสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัดอยู่ภำยในตึกที่ท ำกำรของคณะสหเวชศำสตร์ พร้อมอุปกรณ์ที่

เหมำะสมต่อกำรท ำงำนของอำจำรย์และบุคลำกร เช่น เก้ำอี้และโต๊ะท ำงำน  ตู้เก็บเอกสำร 

เครื่องสแกนเนอร์ ปริน้เตอร์ และเครื่องถ่ำยเอกสำร รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภำยในส ำนักงำนที่

อำจำรย์และบุคลำกรสำมำรถเบิกจำกคณะได้อย่ำงเพียงพอ นอกจำกนั้นยังมีกำรเชื่อมต่อ



98 
 

 
 

อินเตอร์เน็ตในทุกจุดของห้องท ำงำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับอำจำรย์และบุคลำกรในกำร

สืบค้นข้อมูลทำงวิชำกำรได้ทุกโอกำส 

2.2.6 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จัดให้มี

แหล่งฝึกประสบกำรณ์ทักษะทำงวิชำชีพในรำยวิชำ “กำรปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด กำรฝึก

ปฎิบัติงำนทำงคลินิก 1 และกำรฝึกปฎิบัติงำนทำงคลินกิ 2” แก่นสิิตสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ซึ่ง

นิสิตจะได้ออกฝึกปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริงในแหล่งฝึกงำนที่มีคุณภำพ โดยมีจ ำนวนนัก

กำยภำพบ ำบัดที่มีคุณสมบัติในกำรเป็นอำจำรย์ผู้ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติงำน (Clinical Instructor) 

ตำมเกณฑ์ของสภำวิชำชีพและมีผู้ใช้บริกำรเพียงพอต่อคุณภำพกำรฝึกงำนของนิสิตโดยไม่

กระทบกระเทือนต่อสุขภำวะของผู้ใช้บริกำรและคุณภำพกำรบริกำร อีกทั้งยังเป็นแหล่งฝกึงำนที่

มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรในสหวิชำชีพอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตได้มีควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ ในกำรท ำงำนในวิชำชีพและกำรท ำงำนร่วมกับบุคลำกรในวิชำชีพอื่น ซึ่ง

ประกอบด้วย โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลศูนย์ และโรงพยำบำลสังกั ด

มหำวิทยำลัย โดยทำงสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัดได้มีกำรควบคุมคุณภำพของแหล่งฝึกงำน คือ 

กำรศึกษำดูงำนแหล่งฝึกโดยคณำจำรย์เพื่อคัดเลือกแหล่งฝึกงำน กำรสัมมนำอำจำรย์ผู้ควบคุม

กำรฝึกปฏิบัติงำน กำรจัดท ำคู่มือฝึกงำนส ำหรับนิสิตและอำจำรย์ผู้ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติงำน

เพื่อก ำหนดแนวปฏิบัติ และเกณฑก์ำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติ กำรนิเทศฝึกงำนโดยคณำจำรย์ 

และกำรสัมมนำนิสติหลังฝึกงำน 

2.2.7 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ได้

ประสำนกับแหล่งฝึกงำนในกำรจัดหำที่พักที่ปลอดภัยและเหมำะสมส ำหรับนิสิต และได้

มอบหมำยให้อำจำรย์ผู้ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติงำนประจ ำแหล่งฝึกช่วยให้กำรดูแลช่วยเหลือ และ

ให้ค ำปรึกษำแนะน ำต่ำง ๆ แก่นิสิตในระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมที่ได้ระบุไว้ในค ำสั่งแต่งตั้ง

อำจำรย์ผู้ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติงำนที่ออกให้โดยมหำวิทยำลัยพะเยำ อีกทั้งนิสิตยังสำมำรถ

ขอรับค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัดได้ตลอดช่วงของกำรฝึกงำนทั้งทำง

โทรศัพท์หรอือีเมล์ เป็นต้น 

ในส่วนของอำจำรย์ที่เดินทำงไปนิเทศงำนนั้น ทำงคณะสหเวชศำสตร์ ได้อ ำนวย

ควำมสะดวกและเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยระหว่ำงเดินทำงด้วยกำรจัดให้มีรถตู้พร้อมคนขับรถ

ของมหำวิทยำลัยพะเยำในกำรรับส่งอำจำรย์ตลอดระยะเวลำของกำรออกนิเทศงำน และทำง

คณะสหเวชศำสตร์ยังได้จัดท ำประกันอุบัติเหตุให้กับอำจำรย์ทุกท่ำนในช่วงที่ออกนิเทศงำนอีก

ด้วย 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 มีกำรศึกษำถึงควำมเพียงพอและควำมต้องกำร และน ำมำวำงแผนกำร

จัดหำและแผนกำรใชท้รัพยำกรกำรเรียนกำรสอน 
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2.3.2 ประสำนงำนกับกองแผนงำนมหำวิทยำลัยพะเยำผ่ำนศูนย์บรรณสำรและ

สื่อกำรศึกษำ และหอ้งสมุดสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ในกำรจัดซือ้หนังสือ 

และต ำรำที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริกำรให้อำจำรย์และนิสิตได้ค้นคว้ำ และใช้

ประกอบกำรเรียนกำรสอน ในกำรประสำนกำรจัดซื้อหนังสือนั้น อำจำรย์

ผูส้อนแต่ละรำยวิชำจะมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะรำยชื่อหนังสือ ตลอดจน

สื่ออื่น ๆ ที่จ ำเป็น นอกจำกนี้นิสิตก็มีสว่นในกำรเสนอแนะรำยชื่อหนังสือได้

ด้วยเชน่กัน 

2.3.3 จัดให้มหีอ้งอำ่นหนังสือของคณะสหเวชศำสตร ์

2.3.4 จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นิสิตตำมที่ต่ำง ๆ ได้แก่ Self Study Room ของ

นิสิต ห้องสอนปฏิบัติกำรและห้องคอมพิวเตอร์ในอัตรำส่วนนิสิตต่อจ ำนวน

เครื่องคอมพวิเตอร์ อย่ำงนอ้ย 10 ต่อ 1 

2.3.5 บริหำรจัดกำรให้นิสิตสำมำรถสืบค้นข้อมูลควำมรู้จำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ 

และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะสหเวชศำสตร์จัดสรร ได้ตลอด 24 

ช่ัวโมง 

2.3.6 ติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่อง 

2.3.7 ประสำนงำนและสนับสนุนให้มีต ำรำและสื่อประกอบกำรฝึกงำนในแหล่ง

ฝกึงำนอย่ำงเพียงพอ 

2.3.8 ประสำนงำนกับกองแผนงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ ให้จัดสรรครุภัณฑ์

ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งในห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรของอำคำร

ถำวรคณะสหเวชศำสตร์ ให้เพียงพอและเหมำะสมกับกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดหลักสูตรและรำยวิชำ เช่น เครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยทอดภำพ 3 มิติ เป็นต้น 

 

 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตและอำจำรย์ ต่อกำรบริกำรห้องสมุด

และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทั้งในเชิงคุณภำพ

และปริมำณ อย่ำงตอ่เนื่องทุกภำคกำรศึกษำ 

2.4.2 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรบริกำรที่ เหมำะสมด้ำน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

ทั้งในสถำนศกึษำและแหลง่ฝึกงำน 
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2.4.3 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรด้ำนงำนทะเบียน

นิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัยและกำร

รักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรอืจัดบริกำรด้ำนอำหำร และสนำมกีฬำ 

2.4.4 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรด้ำนระบบ

สำธำรณูปโภคและระบบรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ ได้แก่ เรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ 

รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำง ๆ โดย

เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

3. การบรหิารคณาจารย์ 

3.1   การรับอาจารย์ใหม่ 

คณะสหเวชศำสตร์มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของอำจำรย์และแนวปฏิบัติในกำรรับ

อำจำรย์ใหม่ประจ ำสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ก่อนที่จะเสนอมหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนินกำรตำม

ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยดังนี้ 

3.1.1 มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโทขึ้นไปในสำขำกำยภำพบ ำบัดหรือสำขำวิชำ

ทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ และมีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำ

กำยภำพบ ำบัด 

3.1.2 เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดที่ไม่หมดอำยุ  หรือมี

ประสบกำรณ์กำรสอนภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในสำขำกำยภำพบ ำบัดไม่

น้อยกว่ำ 1 ปี  หลังส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทหรือปริญญำเอกทำง

กำยภำพบ ำบัด 

3.1.3 เข้ำรับกำรสัมภำษณ์  และ/หรือ น ำเสนอผลงำนวิจัย/ทดสอบกำรสอน ต่อ

คณำจำรย์ของสำขำวิชำ  และคณำจำรย์ของสำขำวิชำมีมติเห็นชอบให้รับ

เป็นอำจำรย์ได้ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

3.2.1 คณำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ และ

คณำจำรย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอน 

ประเมินผล และให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผลทุกรำยวิชำ มีกำรน ำผล

ประเมินกำรสอนของอำจำรย์โดยนิสิต และผลประเมินรำยวิชำของทุกภำค

กำรศึกษำมำวิเครำะห์ เพื่อพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน  

และเตรียมไว้ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ตลอดจนปรึกษำหำรือแนวทำงที่จะท ำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหลักสูตร และ

ได้บัณฑิตเป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
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3.2.2 กรณีเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม คณำจำรย์ประจ ำทุกคน

จะต้องร่วมยกร่ำงหรอืวิพำกษ์หลักสูตรด้วย 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

3.3.1 รำยวิชำที่เป็นรำยวิชำเฉพำะวิชำชีพ จะเชิญผู้มีประสบกำรณ์ตรงจำกกำร

ปฏิบัติในวิชำชีพ หรือมีควำมเช่ียวชำญพิเศษมำท ำกำรสอนในหัวข้อที่

ต้องกำรควำมเช่ียวชำญหรือในหัวข้อที่ต้องกำรควำมหลำกหลำยทำง

วิชำกำร  

3.3.2 กำรคัดเลือกอำจำรย์พิเศษต้องวำงแผนล่วงหน้ำก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ โดย

อำจำรย์ผูร้ับผิดชอบรำยวิชำติดต่อผูม้ีคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำร หรือ

ทบทวนผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์พิเศษกรณีที่เคยเชิญมำสอน

แล้วร่วมกับอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำ และเสนอผลกำรคัดเลือกต่อคณะ

กรรมกำรบริหำรหลักสูตร พร้อมประวัติและผลงำนที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่จะ

เชญิสอนในรำยวิชำนั้น ๆ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง 

3.3.3 กำรขออนุมัติแต่งตั้ ง ประธำนหลักสูตรเสนอชื่อผ่ำนคณะวิชำเพื่อให้

มหำวิทยำลัยจัดท ำค ำสั่งแตง่ตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

จัดใหม้ีบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหรอืผูช่้วยสอนในห้องปฏิบัติกำรในจ ำนวนที่

เหมำะสมกับจ ำนวนผู้เรียน และมีบุคลำกรสนับสนุนกำรบริหำรงำนของคณะ ทั้งในงำนบริหำร

ทั่วไป งำนบริกำรกำรศึกษำ งำนกำรเงินและพัสดุ งำนนโยบำยและแผน และงำนบุคคล 

บุคลำกรสำยสนับสนุนของคณะต้องเข้ำใจโครงสร้ำงและธรรมชำติของหลักสูตรกำยภำพบ ำบัด

และจะต้องสำมำรถบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ให้อำจำรย์สำมำรถใช้สอนได้อย่ำงสะดวก สำมำรถ

เตรียมหอ้งปฏิบัติกำรกำยภำพบ ำบัดในวิชำที่มกีำรฝึกปฎิบัติ 

 4.1 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลำกรสำยสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญำตรีที่เกี่ยวข้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบ

และมีควำมรู้ตรงสำยงำน เช่น ต ำแหน่งผู้ช่วยสอน ควรมีวุฒิปริญญำตรี สำขำกำยภำพบ ำบัด 

หรอืสำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

4.2.1 คณะมีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนทุกคนตำม

งำนที่รับผดิชอบในแตล่ะปี ไม่น้อยกว่ำคนละ 10 ช่ัวโมง ต่อปีกำรศกึษำ 

4.2.2 จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนโดยให้วำงแผน

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเอง (Training Need) วิเครำะห์ควำม

เหมำะสม งบประมำณระยะเวลำ และด ำเนนิกำรตำมแผน 
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4.2.3 จัดระบบกำรศึกษำดูงำนเพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำนที่ดี

ระหว่ำงหน่วยงำน 

4.2.4 สนับสนุนให้บุคลำกรสำยสนับสนุนร่วมงำนกับอำจำรย์ในโครงกำร

บริกำรทำงวชิำกำรและโครงกำรวิจัยของสำขำวิชำ 

4.2.5 มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำย

สนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.2.6 มีระบบกำรตดิตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำก

กำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 

4.2.7 มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรสำย

สนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

4.2.8 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ

บุคลำกรสำยสนับสนุน 

4.2.9 มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงกำรบริหำรและกำร

พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นสิิต 

5.1.1 มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต 

โดยคณะมีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรให้แก่นิสิตทุกคน 

อำจำรย์ของคณะทุกคนจะต้องท ำหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

ให้แก่นิสิต และอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรทุกคนต้องก ำหนดช่ัวโมงให้

ค ำปรึกษำ (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้ำปรึกษำได้ นอกจำกนี้ ต้องมีที่

ปรึกษำกิจกรรมเพื่อให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรจัดท ำกิจกรรมแก่นิสติ 

5.1.2 มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลำกหลำย

ช่องทำง เชน่ เรื่องทุนกำรศึกษำ แหลง่งำน และกำรศกึษำต่อ 

5.1.3 มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่

นิสติ  

5.1.4 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรในข้อ 5.1.1 ถึง 

5.1.3 โดยนักวิชำกำรศึกษำ (ด้ำนกิจกำรนิสิต) เป็นผู้ช่วยด ำเนินกำร 

ตลอดจนน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลใน

กำรพัฒนำกำรจัดบริกำรที่สนองควำมตอ้งกำรของนสิิตในปีตอ่ไป 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
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กรณีที่นิสิตมีควำมสงสัยเกี่ยวกับผลกำรประเมินในรำยวิชำใด นิสิตสำมำรถที่จะ

ยื่นค ำร้องขอดูกระดำษค ำตอบในกำรสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีกำรประเมินของ

อำจำรย์ในแต่ละรำยวิชำได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

ในปัจจุบัน นักกำยภำพบ ำบัดยังมีควำมขำดแคลนและเป็นที่ต้องกำรของ

ตลำดแรงงำนสูง จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศกึษำ จะต้องช่วยกันผลิต

บัณฑิตสำขำนี้ให้มีจ ำนวนมำกขึน้ นักกำยภำพบ ำบัดมีบทบำทในกำรตรวจประเมิน วนิิจฉัย 

บ ำบัดรักษำ แก้ไข และฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยของผู้ที่มีปัญหำสุขภำพ รวมทั้งกำรป้องกันภำวะ

ผิดปกติ และส่งเสริมสุขภำพของประชำชนทั่วไป จึงสำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำย 

เชน่ ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลหรอืสถำนพยำบำลภำครัฐและเอกชน เปิดคลินิกส่วนตัว เป็น

นักกำยภำพบ ำบัดด้ำนกำรกีฬำ นักกำยภำพบ ำบัดในชุมชน นักกำยภำพบ ำบัดในสถำบันให้

กำรดูแลหรือบ ำบัดรักษำผูสู้งอำยุ และโรงเรียนหรอืคลินิกส ำหรับเด็กพิเศษ เป็นต้น  

คณะสหเวชศำสตร์ จะท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนด้ำน

กำยภำพบ ำบัด ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ำรวจอัตรำกำรได้งำนท ำของบัณฑิต

นับตั้งแต่นสิิตรุน่แรกส ำเร็จกำรศกึษำ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

กำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่จะท ำให้บัณฑิตมี

คุณภำพอย่ำงนอ้ยตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนด มีตัวบ่งชีผ้ลกำรด ำเนนิงำน ดังนี้ 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2  ปีท่ี 3  ปีท่ี 4  ปีท่ี 5 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในกำรประชุมวำงแผน เพื่อตดิตำม และทบทวนกำร

ด ำเนินกำรของหลักสูตร 
     

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2ที่

สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำม)ี 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2  ปีท่ี 3  ปีท่ี 4  ปีท่ี 5 

3. มรีำยละเอยีดของรำยวชิำ และรำยละเอียดของ

ประสบกำรณภ์ำคสนำม (ถ้ำม)ี ตำมแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่ำงนอ้ยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำค

กำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ 

     

4. มกีำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรของรำยวิชำ และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม 

ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน  30 วัน หลัง

สิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

     

5. มกีำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรของหลักสูตร  

ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศกึษำ      

6. มกีำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิติตำมมำตรฐำนกำร

เรียนรู้ ที่ก ำหนดใน  มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อย   

ร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแตล่ะปีกำรศกึษำ 
     

7. มกีำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรจดักำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์

กำรสอน หรือกำรประเมนิผลกำรเรียนรู้จำกผลกำร

ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

     

8. อำจำรย์ใหม่ทุกคน ไดร้ับกำรปฐมนเิทศ หรือค ำแนะน ำ

ดำ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน      

9. อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร 

และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง      

10. บุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนไดร้ับกำรพัฒนำ

วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 50 ตอ่ปี      

11. ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ตอ่คุณภำพหลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่ำ 3.5 จำก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 

3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1.1.1 กระบวนกำรประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอนตำมแผนที่วำงแผนไว้

เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนพิจำรณำจำกตัวผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดย

อำจำรย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ำมีควำมเข้ำใจหรือไม่ อำจ

ประเมินจำกกำรทดสอบย่อย กำรสังเกตพฤติกรรมของนิสิต กำร

อภิปรำยโต้ตอบจำกนิสิต กำรตอบค ำถำมของนิสิตในช้ันเรียน กำร

รวบรวมข้อมูลจำกที่กล่ำวข้ำงตน้ กระท ำโดยกำรใชแ้บบตรวจสอบตนเอง

เกี่ยวกับกลยุทธ์กำรสอน อำจำรย์ผูส้อนจะสำมำรถประเมินเบือ้งตน้ได้ว่ำ 

ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจหรือไม่ หำกวิธีกำรที่ใช้ไม่สำมำรถท ำให้ผู้เรียนเข้ำใจ

ได้ ก็จะตอ้งมกีำรปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

1.1.2 กำรทดสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน จะสำมำรถชีไ้ด้ว่ำผู้เรียน

มีควำมเข้ำใจหรือไม่ในเนื้อหำที่ได้สอนไป หำกพบว่ำมีปัญหำก็จะต้องมี

กำรด ำเนินกำรวจิัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในโอกำสต่อไป 

1.1.3 จัดให้มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของอำจำรย์ในแต่ละแขนง

วิชำเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอนในทุกรำยวิชำ เมื่อสิ้นสุดกำรสอนของทุก

ภำคกำรศึกษำ  จะได้เป็นแนวทำงในกำรวำงกลยุทธ์กำรสอนในกำรสอน

ครำวถัดไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

ให้นิสิตประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ในทุกด้ำน ทั้งด้ำนทักษะกลยุทธ์

กำรสอน กำรตรงต่อเวลำ กำรชี้แจงเป้ำหมำย วัตถุประสงค์รำยวิชำ ชี้แจงเกณฑ์

กำรประเมินผลรำยวิชำ และกำรใช้สื่อกำรสอนในทุกรำยวิชำ โดยใช้แบบประเมิน

กำรสอนกลำงออนไลน์ในระบบลงทะเบียนของงำนทะเบียนและประมวลผลของ

มหำวิทยำลัย ซึ่งสำมำรถประมวลผลและแสดงผลเฉพำะบุคคล หรือแก่ผู้บริหำร 

น ำไปวำงแนวทำงพัฒนำทักษะกำรสอนของอำจำรย์ได้ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

กำรประเมนิหลักสูตรในภำพรวมนั้นจะใช้ผลประเมินรอบด้ำน ดังนี้ 

2.1 ผลประเมินของอำจำรย์ที่ไปนิเทศนิสิต เมื่อนิสิตเรียนอยู่ช้ันปีที่ 3 และออกฝึก

ปฏิบัติงำน เป็นเวลำ 2 เดือน โดยอำจำรย์จะไปนิเทศนิสิต ตลอดจนติดตำม

ประเมินควำมรู้ของนิสิตว่ำ สำมำรถปฏิบัติงำนได้หรือไม่ มีควำมรับผิดชอบและ
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ยังอ่อนด้อยในด้ำนใด ซึ่งจะมีกำรรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อกำรปรับปรุงและ

พัฒนำหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งใน

ภำพรวมและในแต่ละรำยวิชำ 

2.2 ผลประเมินควำมพึงพอใจในหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ที่จบกำรศึกษำ โดยใช้แบบ

ประเมิน และให้บัณฑิตกรอกในช่วงที่กลับมำซ้อมรับปริญญำที่มหำวิทยำลัยทุกปี 

เพื่อน ำผลกำรประเมินมำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตร 

2.3 ผลประเมินหลักสูตรจำกศิษย์เก่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำเดียวกัน และจำกผู้ใช้

บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แบบประเมิน และประเมินอย่ำงน้อยทุก 5 

ปี นับแต่ปีที่ใช้หลักสูตร เพื่อน ำผลกำรประเมินมำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง

หลักสูตร 

2.4 รำยงำนและผลกำรประเมินรับรองหลักสูตรจำกสภำกำยภำพบ ำบัด 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี ตำมดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุใน

หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสำขำวิชำอย่ำงน้อย 1 คน ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมหำวิทยำลัย (เป็นคณะกรรมกำร

ประเมินชุดเดียวกันกับกำรประกันคุณภำพภำยในของคณะ) โดยมีเกณฑก์ำรประเมนิดังนี้ 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

มีกำรด ำเนินกำร 

ครบ 5 ข้อแรก 

มีกำรด ำเนินกำร 

ครบ 12 ข้อแรก 

มีกำรด ำเนินกำร 

ครบทุกข้อ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จำกกำรรวบรวมข้อมูล จะท ำให้ทรำบปัญหำของกำรบริหำรหลักสูตรทั้งใน

ภำพรวม และในแต่ละรำยวิชำ กรณีที่พบปัญหำของรำยวิชำก็สำมำรถที่จะด ำเนินกำร

ปรับปรุงรำยวิชำนั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นกำรปรับปรุงย่อย ในกำรปรับปรุงย่อยนั้นควรท ำ

ได้ตลอดเวลำที่พบปัญหำ ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท ำทุก 4 ปี 

ทั้งนีเ้พื่อให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ข 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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แบบวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด) 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 เหมำะสม    

   ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจำกเป็นหลักสูตรใหม่ เพรำะฉะนั้นชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญำต้องเป็นไปประกำศ

กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนดชื่อปริญญำ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงขอ

แนะน ำดังนี้ 

- ชื่อหลักสูตร 

เป ลี่ ย น แปล งจำก  “วิ ท ย ำศ ำสตรบัณ ฑิ ต  (ก ำยภ ำพบ ำบั ด ) ”  เป็ น 

“กำยภำพบ ำบัดบัณฑติ”   

- ชื่อปริญญา 

เปลี่ยนแปลงจำก “วิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบ ำบัด) หรือ วท.บ.

(กำยภำพบ ำบัด)” เป็น “กำยภำพบ ำบัดบัณฑติ หรอื กภ.บ.” 

2. ควรก ำหนดลักษณะเฉพำะของบัณฑิตกำยภำพบ ำบัด ของมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำมี

ลักษณะอย่ำงไร 

3. ควรปรับควำมสอดคล้องของปรัชญำของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ

เป้ำหมำยของ คณะฯ และมหำวิทยำลัย 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 เหมำะสม    

   ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

............ไม่มี

......................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 เหมำะสม    

   ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับแก้ตัวเลขของหน่วยกิต เพื่อให้สำมำรถจัดตำรำงสอนได้จรงิ 

2. ปรับแก้ช่ัวโมงฝึกปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเกณฑข์องสภำวิชำชีพ 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 เหมำะสม    

   ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับใหส้อดคล้องกับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน และให้สำมำรถวัดและประเมินผลได้

จรงิ 
 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 เหมำะสม    

   ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

............ไม่มี

......................................................................................................................................... 

 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 เหมำะสม    

   ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

............ไม่มี

......................................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 เหมำะสม    

   ไม่เหมำะสม 
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ข้อเสนอแนะ 

............ไม่มี

......................................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 เหมำะสม    

   ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

............ไม่มี

......................................................................................................................................... 

 

 
       (รศ. ดร. สมชำย รัตนทองค ำ) 

   20 สิงหำคม 2554 
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แบบวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด) 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 เหมำะสม    

   ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

๑. หลักสูตรควรมีควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนก่อน

กำรเปิดรับผู้เรียนรุ่นแรก กำรเผยแพร่หลังเปิดสอนเป็นเวลำ 2 ปี อำจท ำให้ผู้เรียน

ขำดข้อมูลในกำรตัดสินใจเลือกเข้ำศกึษำ 

๒. หลักสูตรจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรรำยวิชำโดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ และ

อำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ (หน้ำ 7) ทังนี้ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ และ

อำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ มีหน้ำที่แตกต่ำงกันอย่ำงไร  ควรระบุให้ชัดเจน    

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

.........ไม่มี 

.................................................................................................................... 
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หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

     เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

๑. โครงสร้ำงหลักสูตรเป็นไปตำม ร่ำง มคอ. 1 ระดับปริญญำตรี สำขำกำยภำพบ ำบัด   

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรฝึกงำนจ ำนวน 1,068 ช่ัวโมง  ที่จัดไว้ใน 3 รำยวิชำนั้น   

อำจท ำให้ผู้เรยีนมีภำระกำรเรียนส ำหรับ 2 รำยวิชำมำกเกินไป คือ 

1) 381351 กำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 2  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 360 

ช่ัวโมง ในภำคฤดูร้อนที่มีระยะเวลำเรียนเพียง 8 สัปดำห์ ท ำให้ผู้เรียน

ต้องฝกึงำนอย่ำงนอ้ย 45 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 

2)  381352 กำรฝึกปฏิบัติงำนทำงคลินิก 3  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 648 

ช่ัวโมง ในภำคปลำยที่มีระยะเวลำเรียนเพียง 15 สัปดำห์ ท ำให้ผู้เรียน

ต้องฝกึงำนอย่ำงนอ้ย 44 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 

ขอเสนอแนะให้หลักสูตรพิจำรณำกระจำยช่ัวโมงกำรฝึกงำนไว้ในภำค

กำรศกึษำ และปีกำรศึกษำอื่นด้วย 

๒. กำรระบุจ ำนวนช่ัวโมงเรียน ร่วมกับช่ัวโมงที่ศึกษำด้วยตนเองต่อสัปดำห์  ในแต่ละ

รำยวิชำมีควำมสัมพันธ์กับจ ำนวนหน่วยกิตประจ ำรำยวิชำนั้นอย่ำงไร โดยทั่วไป 

ควรก ำหนดโดยใช้เกณฑ์เดียวกันทุกรำยวิชำ 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

     เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรเขียนแสดงกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ และกลยุทธ์กำร

ประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้  เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกำรเรียนรู้ด้ำน

กำรวิจัยด้วย  

๒. ให้พิจำรณำเติมประโยคในหัวข้อ 2.2.3.6 ให้สมบูรณ์  (หน้ำ 70)    

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

   เหมำะสม 
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 ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

หลักสูตรควรเขียนระบุว่ำ จะรำยงำนผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ระดับ

รำยวิชำทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติของนสิิตขณะยังไม่ส ำเร็จกำรศกึษำ ให้คณะกรรมกำร

บริหำรคณะพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำม ร่ำง มคอ. 1 ระดับปริญญำตรี 

สำขำกำยภำพบ ำบัด      

 

หมวดทื่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

     เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

.........ไม่มี 

.................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

     เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

.........ไม่มี 

.................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

     เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

       ควรแก้ไขข้อควำมในหัวข้อ 2.4 หน้ำ 103 เป็น “สภำกำยภำพบ ำบัด” 
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     (ผศ.ดร. รสลัย  กัลยำณพจน์พร) 

    20 สิงหำคม 2554 
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แบบวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด) 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน้าปกและต าแหน่งอื่น 

ควรแก้ไขข้อควำมว่ำหลักสูตร “วิทยำศำสตรบัณฑิต” เป็น “กำยภำพบ ำบัดบัณฑติ” 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 

ควรแก้ไขหลักสูตรเป็น “กำยภำพบ ำบัดบัณฑติ” และชื่อปริญญำเป็น “กำยภำพบ ำบัด

บัณฑติ” 

 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 

.........ไม่มี

......................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 
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ข้อเสนอแนะ 

.........ไม่มี

......................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 

.........ไม่มี

......................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 

.........ไม่มี

......................................................................................................................... 

 

หมวดทื่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 

.........ไม่มี

......................................................................................................................... 

 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 เหมำะสม 
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 ไม่เหมำะสม 
 

ข้อเสนอแนะ 

.........ไม่มี

......................................................................................................................... 

 

 

 

 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

  เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 
 

ข้อเสนอแนะ 

.........ไม่มี

......................................................................................................................... 

 

 

             
        (นำยอนุเทพ  วไิลลักษณ์) 

   20 สิงหำคม 2554 
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แบบวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด) 

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หน้าปก และต าแหน่งอื่น 

ควรแก้ไขข้อควำมว่ำหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

 

หมวดที ่1   ข้อมูลทั่วไป 

  เหมำะสม 

  ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อ 6.1 แก้ไขหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอนภำค

กำรศกึษำต้น   ปีกำรศึกษำ 2555 
 

หมวดที่ ๒   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 เหมำะสม 

 ไม่เหมำะสม 
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ข้อเสนอแนะ 

 ควรให้ควำมหมำยค ำว่ำ ปัญญำรวมหมู่ และกำรเขียนในหัวข้อ 12.2 อำจต้อง

พิจำรณำเรื่องกำรเว้นวรรคตอน เพื่อให้อ่ำนง่ำยขึ้น และในวัตถุประสงค์ ไม่ได้ก ำหนดใน

เรื่องกำรพัฒนำบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับบัณฑิตที่จบจำกประเทศอื่นใน

ภูมภิำคอำเซียน ซึ่งจะมีกำรเปิดเสรีเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 

 

หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

  เหมำะสม 

  ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ซึ่งมี 9 คน ไม่พอเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 60 คน ต่อรุ่น 

โดยเฉพำะกำรคุมกำรฝึกปฏิบัติกำร 

ข้อ 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้ำศกึษำ และ ข้อ 2.3 หนำ้ 10 ปัญหำของนสิิตแรกเข้ำ ไม่มี 

1. คิดว่ำ น่ำจะมีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะที่ต่ำงจำกสถำบันอื่นและ นิสิตน่ำจะมี

ปัญหำเฉพำะบำงอย่ำงเนื่องจำกในหัวข้อ 12.1 กำรพัฒนำหลักสูตร ม.พะเยำให้

เหตุผลในกำรเปิดสอนหลักสูตรกำยภำพบ ำบัด ว่ำเป็นเพรำะมีกำรเปลี่ยนแปลง

โครงสร้ำงของประชำกรไปสู่สังคมผู้สูงอำยุ  และควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึง

กำรศึกษำและ.... แสดงเป็นนัยให้เห็นว่ำ นักเรียนมัธยมปลำยในประเทศไทย มี

โอกำสเข้ำศกึษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยได้ต่ำงกัน และ ม.พะเยำ จะช่วยลดควำม

เหลื่อมล้ ำนี้ ท ำให้คิดว่ำ นิสิตที่ ม.พะเยำจะรับเข้ำศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ 

หรอืมีปัญหำเฉพำะบำงอย่ำงหรอืไม่ 

2. กำรก ำหนดวิชำเอกเลือกเป็น วิชำกำรพัฒนำบุคลิกภำพทำงกำย ดูจำกค ำอธิบำย

วิชำแล้ว ไม่น่ำจัดเป็นกลุ่มวิชำเอก เพรำะเป็นเนื้อหำที่เหมำะกับคนทั่วไป และไม่ใช่

เนือ้หำทำงวิชำชีพ 

3. วิชำกำรสร้ำงสมรรถนะแบบองค์รวม ซึ่งมีกำรเรียนบรรยำย 15 ช่ัวโมง และปฏิบัต ิ

45 ช่ัวโมง แต่มีเนื้อหำที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่ำ 14 หัวข้อ ท ำให้เห็นว่ำมีช่ัวโมงปฏิบัติ

ไม่พอเพียงกับเนื้อหำ โดยเฉพำะกำรเรียนเรื่อง กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 

และกำรนวดแบบต่ำงๆ ดูเหมือนในแต่ละหัวข้อย่อยอำจมีเวลำสอนและนักศึกษำ

ปฏิบัติได้เพียง 3 ช่ัวโมง บำงหัวข้อเป็นเนื้อหำที่ส ำคัญต่องำนทำงกำยภำพบ ำบัด 

อำจไม่พอเพียง 
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4. วิชำกำรฝึกงำนทำงคลินิก 381351 ที่เปิดสอนภำคฤดูร้อน ของปี 3 และ 381352 

ที่เปิดสอนภำค 1 ปี 4 ดูเหมอืนจ ำเป็นต้องจัดกำรเรียนกำรสอน นอกเวลำเรยีนด้วย

เพื่อให้ครบช่ัวโมงกำรฝึกงำนที่ก ำหนด เช่น 381352 ก ำหนดช่ัวโมงฝึกงำน = 360 

ช่ัวโมง แต่ระยะเวลำเรียนจริงเมื่อค ำนวณจำกระยะเวลำในภำคเรียนนั้นๆ อำจมี

ช่ัวโมงรวมน้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น ทำงคณะอำจท ำหมำยเหตุระบุว่ำ มีกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนนอกภำคเรียนโดยแจ้งว่ำเริ่มต้นและสิ้นสุดที่สัปดำห์ที่ใดของ

เดือนใด 

 

หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

  เหมำะสม 

  ไม่เหมำะสม 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในกำรประเมินมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  หมวดที่ 6 สุนทรียศิลป์ มีวิชำที่บรรลุ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ข้อนี้ไม่กี่วิชำ ได้แก่ ทักษะภำษำไทย และ อำรยธรรมและภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น และวิชำเลือกซึ่งนิสิตอำจไม่ได้เรียน อำจต้องระวังถ้ำหำกมีกำรปรับเปลี่ยนวิชำใน

หลักสูตร 

 

หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

  เหมำะสม 

  ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

..........................................................................................................................

........... 

..........................................................................................................................

........... 

 

หมวดทื ่๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
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  เหมำะสม 

  ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

..........................................................................................................................

........... 

..........................................................................................................................

........... 

 

หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  เหมำะสม 

  ไม่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ 

..........................................................................................................................

........... 

..........................................................................................................................

........... 

 

 

หมวดที ่๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

  เหมำะสม 

  ไม่เหมำะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 

..........................................................................................................................

........... 

..........................................................................................................................

........... 
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 (รศ.ดร. จงจินตน ์รัตนำภนิันท์ชัย) 

  20 สิงหำคม 2554 
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ภาคผนวก ง 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

 

 

 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล นำยเดชำธร  อิรัญ 

วัน เดือน ปี เกิด 9 มถิุนำยน 2524 

สถานที่เกิด 5/1 หมู่ 5 ต ำบลคูเมอืง อ ำเภอคูเมอืง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

33102002xxxxx 

ต าแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์ 

สถานที่ท างาน คณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ระดับการศึกษา พ.ศ. 2552 วท. ม.  (วิทยำศำสตร์กำรเคลื่อนไหวและกำรออกก ำลังกำย) 
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   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2547 วท. บ. (กำยภำพบ ำบัด) เกียรตินยิมอันดับ 2 

   มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2548 - 2549 นักกำยภำพบ ำบัด 

   โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ จังหวัดนนทบุรี 

 พ.ศ. 2549 - 2550 นักกำยภำพบ ำบัด 

   โรงพยำบำลล ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร  

   ต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 

   คณะสหเวชศำสตร ์มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)  

1. Irun D, Paungmali A, Sitilertpisan P, Piroonsan U, Chamnongkich S, Keawyod W, 

Avirutdhakarn P.   Effects of knee educational program in Thai national weightlifters.  J. 

Sports Sci. Technol 2009;9(1): 205-218. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล นำงสำวทัศวิญำ พัดเกำะ 

วัน เดือน ปี เกิด 24 มกรำคม 2527 

สถานที่เกิด 152 หมู ่2 ต ำบลหมื่นไวย อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

13099000xxxxx 

ต าแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์ 

สถานที่ท างาน คณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ระดับการศึกษา พ.ศ. 2552 วท. ม.  (กำยภำพบ ำบัด)  

   มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 พ.ศ. 2549 วท. บ. (กำยภำพบ ำบัด) เกียรตินยิมอันดับ 2 

   มหำวิทยำลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2549 - 2550 นักกำยภำพบ ำบัด 

   โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

 พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร  

   ต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 

   คณะสหเวชศำสตร ์มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)  

1. Padkao T. Boonsawat W. Jones CU. Conical-PEP is safe, reduces lung hyperinflation and 

contributes to improved exercise endurance in people with COPD: a randomized, cross-

over trial. Journal of Physiotherapy 2010; 56: 33-9.  

2. Padkao T, Boonsawat W, Jones C. A new conical positive expiratory pressure device (C-

PEP)  reduces dyspnea and dynamic hyperinflation during exercise in patients with 

moderate COPD. Thai Journal of Physical Therapy 2009; 1: 18-28. 

3. Padkao T, Boonsawat W, Jones C. A new conical positive expiratory pressure device (C-

PEP)  reduces dyspnea and dynamic hyperinflation during exercise in patients with 

moderate COPD. The 1st National physical therapy conference: Advance and progress in 

physical therapy; 2009 April 28-30; Physical therapy society of Thailand, Bangkok; 

2009. 45.  

4. Padkao T, Boonsawat W, Jones C.  The effects of a new positive expiratory pressure 
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device on dynamic hyperinflation during exercise in a patient with COPD:  a controlled 

case study. The 6th Pan-Pacific conference of rehabilitation (PPCR); 2008 October 4-5; 

Department of rehabilitation Sciences, Hong Kong polytechnic university, Hong Kong; 

2008. 79.  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล นำงสำวปำจรยี์  มำน้อย 

วัน เดือน ปี เกิด 10 กรกฎำคม 2522 

สถานที่เกิด 368ถนนอภัยบริรักษ์ ต ำบลคูหำสวรรค์ อ ำเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

39300118xxxxx 

ต าแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์ 

สถานที่ท างาน คณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ระดับการศึกษา พ.ศ. 2549 วท. ม.  (เวชศำสตร์กำรกีฬำ) 

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 พ.ศ. 2543 วท. บ. (กำยภำพบ ำบัด)  

   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2544 - 2547 นักกำยภำพบ ำบัด 

  ทัณฑสถำน โรงพยำบำลรำชทันคลองเปรม 

 พ.ศ. 2548 - 2549 นักกำยภำพบ ำบัด โรงพยำบำลหำดใหญ่ 

  จังหวัดสงขลำ 

 พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร  

   ต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 

   คณะสหเวชศำสตร ์มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)  

ไม่ม ี
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล นำงสำวสินธุพร มหำรัญ 

วัน เดือน ปี เกิด 12 พฤศจกิำยน 2524 

สถานที่เกิด 171 หมู่ 5 ต ำบลหนองแสง อ ำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม 44120 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

54409000xxxxx 

ต าแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์ 

สถานที่ท างาน คณะสหเวชศำสตร ์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ระดับการศึกษา พ.ศ. 2551 วท. ม.  (สรีรวทิยำทำงกำรแพทย์) 

   มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 พ.ศ. 2546 วท. บ. (กำยภำพบ ำบัด)  

   มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2547 -2548  นักกำยภำพบ ำบัด 

   โรงพยำบำลมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม 

 พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร  

  ต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 

  คณะสหเวชศำสตร ์มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)  

1. สินธุพร  มหำรัญ, เทอดไทย  ทองอุ่น, สุภำพร  มัชฌิมะปุระ, จินตนำภรณ์  วัฒนธร,

บังอรศรีพำนิชกุลชัย. Kaempferiaparviflora improves cognitive deficit induced by focal 

cerebral ischemia.กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี ครั้งที่ 36 สรีรวิทยำสมำคมแห่งประเทศ

ไทย วันที่ 25-27 เมษำยน 2550 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ. 

(Oral presentation) 

2. Maharan S, Tong-un T, Wattanathorn J, Muchimapura S, Sripanidkulchai B. 

Evaluation of the cognitive enhancing effect and neuroprotective effect of 

Kaempferiaparviflora in flocal cerebral ischemia rats.  North-Eastern Thai Journal of 

Neuroscience 2007; 2(3): 18-27. 

3. Maharan S, Tong-un T, Muchimapura S, Wattanathorn J, Sripanidkulchai B. Effect of 

Kaempferiaparviflora on spatial memory impairment and neurodegeneration after 

focal cerebral ischemia in rats.  The 2nd Sino-Thai International Conference on 
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Traditional Medicine and Natural Products.  Faculty of Pharmaceutical Sciences,     

2nd-6th December 2007. (Oral presentation)  

4. ทวีศักดิ์ จรรยำเจริญ , ธิดำรัตน์ คงนำคำ, จุฬำรัตน์ ดวงตำผำ, สมพร กระบัตทอง,       

สินธุพร มหำรัญ, วัชรำ บุญสวัสดิ์. ผลของกำรอบไอร้อนต่อสมรรถภำพปอดในผู้ป่วย

หอบหืดที่มรีะดับน้อย. จุฬำลงกรณ์เวชศำสตร์ 2552:53(5); 389-96. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล นำงสำวสุพรรณิกำร์ ลดำวัลย์ 

วัน เดือน ปี เกิด 9 พฤษภำคม 2524 

สถานที่เกิด 177 หมู่ 7 ต ำบลหัวเรือ  อ ำเภอวำปีปทุม  จังหวัดมหำสำรคำม  44120 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

34409007xxxxx 

ต าแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์ 

สถานที่ท างาน คณะสหเวชศำสตร ์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ระดับการศึกษา พ.ศ. 2552 วท. ม.  (สรีรวทิยำทำงกำรแพทย์) 

   มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 พ.ศ. 2546 วท. บ. (กำยภำพบ ำบัด)  

   มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2547 -2549 นักกำยภำพบ ำบัด 

   โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชจอมบึง จังหวัดรำชบุรี 

 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร  

  ต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 

  คณะสหเวชศำสตร ์มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)  

1. Ladawan S, Buranrak O, Wichitsranoi J, Makarawate P, SuwanichT, Kanpittaya J, and 

Leelayuwat N. Measures of exercise intensity during arm swing exercise in the elderly.1st 

International Conference on Advanced Technologies &Tereatments for  Diabetes. 

Prague 2008.1(1): 95. 

2. สุพรรณิกำร์ ลดำวัลย์, อรวรรณ บุรำณรักษ์, จตุพร วิชิตสระน้อย, อรทัย ตันก ำเนิดไทย, ภัทร

พงศ์ มกรเวช,  เทวัญ สุวนิช และ นฤมล ลีลำยุวัฒน์. กำรท ำงำนของระบบหัวใจและปอดและ

กำรใช้พลังงำนในขณะออกก ำลังกำยแบบแกว่งแขนในผู้สูงอำยุที่มีสุขภำพปกติ. กำรประชุมทำง

วิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 10. บัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยขอนแก่น. 

ขอนแก่น. 2552. 143. 

3. Buranruk O, Grow SL, Ladawan S, Makarawate P, Suwanich T, Leelayuwat N. Thai Yoga 

as an appropriate alternative physical activity for older adults. JCIM 2010; 7(1): 1-14. 

 

http://gsmis.gs.kku.ac.th/publish/details/2938
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ชื่อ – สกุล นำงสำวอรุณีย์ พรหมศรี 

วัน เดือน ปี เกิด 26 มนีำคม 2524 

สถานที่เกิด 101/1 หมู่ 18 ต ำบลแม่ปืม อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ56000 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

35601008xxxxx 

ต าแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์ 

สถานที่ท างาน คณะสหเวชศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ระดับการศึกษา พ.ศ. 2552 วท. ม.  (วิทยำศำสตร์กำรเคลื่อนไหวและกำรออกก ำลังกำย) 

   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2546 วท. บ. (กำยภำพบ ำบัด)  

   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการท างาน พ.ศ. 2547 - 2550 นักกำยภำพบ ำบัด โรงพยำบำลแพร่ จังหวัดแพร่ 

 พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร  

   ต ำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 

   คณะสหเวชศำสตร ์มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)  

1. Promsri A, Chamnongkich S.  Comparison of gait parameters between elderly women 

with andwithout balance impairment during walking over obstacle.  Bull Chiang Mai 

Assoc Med Sci. 2010, 43: 39-50. 
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ภาคผนวก จ 
ภาระการสอนของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2555 2556 2557 2558 2559 

1  นำยเดชำธร  อิรัญ 350 350 330 340 350 

2 * นำงสำวทัศวิญำ  พัดเกำะ 330 330 330 330 330 

3  นำงสำวปำจรยี์  มำน้อย 320 320 320 320 320 

4 * นำงสำวสินธุพร  มหำรัญ 350 350 350 350 350 

5 * นำงสำวสุพรรณิกำร์  ลดำวัลย์ 340 350 340 340 330 

6  นำงสำวอรุณีย์  พรหมศรี 330 340 340 330 340 

หมายเหตุ  * หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2555 2556 2557 2558 2559 

1  นำงสำวณภัทร  ศรีรักษำ 310 310 320 330 330 

2  นำยเดชำธร  อิรัญ 350 350 330 340 350 

3 * นำงสำวทัศวิญำ  พัดเกำะ 330 330 330 330 330 

4  นำงสำวปำจรยี์  มำน้อย 320 320 320 320 320 

5  นำงสำวพนิดำ หำญพิทักษ์พงศ์ 340 350 340 340 330 

6  นำงสำวสมฤทัย  พุ่มสลุด 330 340 340 330 340 

7 * นำงสำวสินธุพร  มหำรัญ 350 350 350 350 350 

8  นำงสำวสุดำรัตน ์ สังฆะมณี 350 350 330 340 350 

9 * นำงสำวสุพรรณิกำร์  ลดำวัลย์ 340 350 340 340 330 

10  นำงสำวอรุณีย์  พรหมศรี 330 340 340 330 340 

หมายเหตุ  * หมำยถึง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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