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หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
Bachelor of Physical Therapy Program
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
สหเวชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 1500
ภาษาไทย
: หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Physical Therapy Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: กายภาพบาบัดบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
: กภ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Physical Therapy
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.PT.
วิชาเอก
ไม่มี
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า
140 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
1.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย หรือต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญากายภาพบาบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะสหเวชศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
1.4 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
1.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
1.6 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
1.7 สภากายภาพบาบัด เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
กายภาพบาบัด พ.ศ. 2556 ในปีการศึกษา 2562
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักกายภาพบาบัด ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย
8.3 นักวิชาการด้านสุขภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
8.4 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8.5 ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
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สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2555
2550
2557

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2554

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551
2557
2553
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ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประจาตัว
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
ประชาชน
1 นางสาวพัชรียา อัมพุธ
15601001xxxxx
อาจารย์
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกาลังกาย
วท.บ.
กายภาพบาบัด
2 นายพุทธิพงษ์ พลคาฮัก
34403008xxxxx
อาจารย์
วท.ม.
กายภาพบาบัด
วท.บ.
กายภาพบาบัด
3 นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา
15703000xxxxx
อาจารย์
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกาลังกาย
วท.บ.
กายภาพบาบัด
4 นางสาวศิรินทิพย์ คาฟู
15099002xxxxx
อาจารย์
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกาลังกาย
วท.บ.
กายภาพบาบัด
5 นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ 14502001xxxxx
อาจารย์
วท.ม.
สรีรวิทยาทางการแพทย์
วท.บ.
กายภาพบาบัด
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกทั้งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น
และอินเดีย ตลอดจนกรอบความร่วมมือต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ทาให้
ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในหลายด้ า น โดยเฉพาะการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
ตอบสนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ
กติก าต่างๆ ของอาเซีย นเพื่อรองรับ การแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากมีก ารเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ แรงงาน และเงินทุนอย่างเสรี ส่งผลให้การอุดมศึกษาไทยต้องปรับกลยุทธ์ตาม โดย
มุ่งเน้นพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อให้คน
ไทยสามารถสื่อสารกับประชาชนชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการ
ด ารงชีพ และการท างานในระดับ นานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศที่เ ป็นสมาชิก ประชาคม
อาเซี ย น ดั ง นั้ น เพื่ อ ยกระดั บ สมรรถนะของบั ณ ฑิ ต กายภาพบ าบั ด ให้ ใ กล้ เ คี ย งกั น กั บ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิตเพื่อเตรียมคว าม
พร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ และหนึ่งประชาคม”
และเพื่อยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยพะเยาให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท าให้ จ าเป็ น ต้อ งเตรีย มความพร้ อ มและสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ของ
ประเทศให้เข้มแข็งโดยยึดหลักการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝัง
ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาที่ดีงามของชาติเพื่อให้คนไทยสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
รัก ษาเสถี ย รภาพทางสั งคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยการผลัก ดันให้เ กิดสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-based society) ซึ่ ง เป็ น การน าความรู้ เทคโนโลยี และความคิ ด
สร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาพัฒนาสังคมผ่านกระบวนการการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์
ความรู้หรือนวัตกรรม มีการพัฒนาต่อยอดความรู้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
สร้างสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชนทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น กระตุ้นการ
ใช้ความรู้และงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เกิดความร่วมมือกับ
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ชุมชนในการพัฒนาความรู้อันเป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคงและ
ยั่งยืน รวมถึงเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่านกระบวนการบริการวิชาการก่อให้เกิดเป็นเครือข่าย
ในการพัฒนาชุมชนที่ทางานประสานความร่วมมือกั นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปสู่เป้าหมาย “สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร
กายภาพบาบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบัณฑิตกายภาพบาบัดให้สาเร็จการศึกษาออกไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น อุทิศตน เป็น
ก าลั ง ส าคั ญ ของชุ ม ชน ในการใช้ ทั ก ษะวิ ช าชี พ พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การอบรมสั่ ง สอนให้ มี ทั ก ษะวิ ช าชี พ ได้ ม าตรฐานและมี จิ ต
สาธารณะ พร้ อ มอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ของประเทศชาติ แ ละ
ประชาคมอาเซียนในการสร้าง สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคมุ้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป
ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทาให้ประชากรมีอายุยืน
ยาวขึ้ น ประกอบกั บ ความส าเร็ จ ของการคุ ม ก าเนิ ด ท าให้ โ ครงสร้ า งประชากรของสั งคม
เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการศึกษาและการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุ ขของประชาชนไทยและประชาชนในประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซีย นทั้ง 10
ประเทศ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนรวมถึงสุขภาวะของประชาชนในสังคมไทยและในประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา จึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้และคณะสห-เวชศาสตร์ได้
คานึงถึงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศและความ
ต้ อ งการของสั ง คมทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพในสาขาวิ ช ากายภาพบ าบั ด โดยให้
ความส าคั ญ กั บ การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในมาตรฐานคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่
เทียบเคียงกันได้ระหว่างสถาบันในประเทศและนานาชาติ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองทั้งความรูใ้ นวิทยาการสมัยใหม่และ
ความรู้จากภูมิปัญญาไทย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ ตลอดจนมีความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้นา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทยและประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธกิจและบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยตรง ด้วย
มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และมี
วัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คือ หนึ่ง: จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
นิสติ อยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทา และเป็นคนดีของสังคม สอง: สร้างงานวิจัยที่
เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน สาม: บริการวิชาการสู่สังคมด้วยการใช้ปัญญารวม
หมู่ เ พื่ อ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน สี่ : ท านุ บ ารุ ง ภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และห้า: บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ยึดมั่นในธรรมาภิบาล ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งการจัดการเรียนการสอนที่เ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้นิสิตมี ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและส่งเสริมให้นิสิตได้
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อให้สามารถปรับใช้ความรู้ในการแก้ไ ขปัญหาของสังคม ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตสานึกในการให้บริการ เคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษ ย์ มีทัก ษะในการสื่อสารอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ และสามารถท างานเป็นทีมกั บ สห
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
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003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

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

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
247111 ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4(3-3-8)
Human Gross anatomy
363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Human Neuroanatomy
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Physiology
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์
341334 เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
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13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์
382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธานคณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการทา
หน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี ผู้อานวยการเป็นกรรมการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน กากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงานเพื่อให้ก ารจัดการ
เรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชาทาหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะสหเวชศาสตร์ แต่งตั้ง “คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร” เพื่อให้เป็นกลไก
กากับการบริหารหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตร โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูต ร (เลือกจากอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร 1 คน) และอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงทุกคนเป็นกรรมการ
มี
หน้าที่ ดังนี้
1) วางแผนการดาเนินงานยกร่างหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิม ตาม
แผนการเปิด หรือการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร รวมทั้ง
การปิดหลักสูตรกรณีที่มีปัญหา
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2) ก ากั บ ให้ มี ก ารส ารวจความต้ อ งการทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ
นิ สิ ต ที่ ต้ อ งการให้ ส่ ง เสริ ม ตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ น ามา
ประกอบการพิจารณาการยกร่างหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม
3) บริหารหลักสูตรโดยการควบคุมกากับ ติดตาม และทบทวนให้ผลการเรียนรู้ของ
นิสติ เป็นไปตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา และสภาวิชาชีพกายภาพบาบัด
ให้การรับรอง
4) กากับให้มีการจัดท ารายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอียดของการฝึก งาน
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา
ตามผลการประเมิ นการด าเนิ นการของรายวิ ช า (มคอ.5)และรายงานผลการ
ดาเนินการของการฝึกงาน (มคอ.6) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
5) กากับให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึก งาน ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
6) กากับให้มีการจัดท ารายงานผลการดาเนินการของหลัก สูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วั น หลังสิ้นสุดปีก ารศึก ษา และนาผลการประเมินมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร (ปรับเล็ก) ทุกปีการศึกษา
7) ก ากั บ ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร และนาผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร (ปรับใหญ่)
8) กากับให้มีการดาเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองสถาบันและหลักสูตรจากสภา
วิชาชีพตามรอบเวลาที่ได้รับการรับรอง
นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่ง ๆ คณะฯ ยังกาหนดให้มี อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา รับผิดชอบติดต่อประสานงาน/ช่วย
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา หรืออาจารย์พิเศษจากสาขาวิชาอื่ น/คณะวิชาอื่น
หรือสถาบันอื่น เพื่อจัดทารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)/รายละเอียดของการฝึกงาน (มคอ.4)
และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของการ
ฝึกงาน (มคอ.6) อีกด้วย

10
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1.

ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
นักกายภาพบาบัดที่มีสมรรถนะ เที่ยงธรรม และสานึกรับใช้ชุมชน มีความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองบนฐาน
ภูมปิ ัญญาไทย เป็นเสาหลักของครอบครัว ที่สร้างสรรค์สุขภาวะที่ดแี ก่สังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
นโยบายทางด้านสุขภาพของประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา และสังคม เชื่อมโยงกั นเป็นองค์รวมอย่างสมดุล และ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพมากขึ้น การตอบสนองนโยบายดังกล่าวจะต้อง
เพิ่ ม อั ต ราการผลิ ต บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ กระจายนั ก
กายภาพบาบัดให้มีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ประชากรส่วน
ใหญ่ ข องประเทศได้ รั บ บริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ในการผลิ ต บุ ค ลากรด้ า น
กายภาพบาบัดที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความจาเป็นที่จะผลิตบุคลากรด้าน
กายภาพบาบัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มกาลังคนด้านสาธารณสุขในสาขาที่จาเป็นและขาดแคลน ให้
กระจายออกไปเพื่อ ให้บ ริก ารบ าบัดรัก ษา ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริ ม
สุขภาพ และป้องกันโรคแก่ชุมชนในท้องถิ่นของสังคมไทยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังมีส่วน
ช่ว ยให้นัก เรีย นในส่ว นภูมิภาคสามารถเข้ าถึงการศึก ษาได้อย่ างเท่าเทีย มกั น โดยบัณฑิต
กายภาพบาบัดจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของทีมงานด้านสุขภาพ สามารถประกอบ
วิชาชีพกายภาพบ าบัดที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพปัจจุบันและอนาคต และเป็นพลเมืองที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
1.3.2 มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และมี ทั ก ษะในการประกอบวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด
1.3.3 สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
1.3.4 สามารถเป็นผู้นา ผูต้ าม หรือผูป้ ระสานงานได้เหมาะสมตามสถานการณ์
1.3.5 สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้า ใช้กระบวนการวิจัย และเรียนรู้ จ าก
แหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
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2.

แผนพัฒนาปรับปรุง
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จะประกั น คุ ณ ภาพและพั ฒ นากระบวนการการเรีย น
การสอน รูปแบบและวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
มีพัฒนาการของอาจารย์ผู้สอน ด้าน สนั บ สนุ น อาจารย์ป ระจ าให้ - มคอ.3 และ มคอ.4
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ได้ รั บ การเพิ่ ม พู น ค ว าม รู้ - มคอ.5 และ มคอ.6
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละ ทางด้านการสอน การวัดและ
รายวิชา
ประเมินผลการเรียนรู้
มี พั ฒ นาการของความพึ ง พอใจต่ อ บัณฑิต/ ศิษ ย์เ ก่ามีส่ว นร่ ว ม รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตรของบัณฑิต/ ศิษย์เก่า
ในการพั ฒ นา ทบทวน และ ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร
ของบัณฑิต/ ศิษย์เก่า
มีพั ฒนาการของความพึ งพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการ รายงานผลการประเมิ น
ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ตามผลการ พัฒนา ทบทวน และปรับปรุง ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้
เรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตร
บัณฑิต ต่อบัณฑิตใหม่ ต าม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย และเป็ น ที่ ประเมิ น หลั ก สู ต รทุ ก สิ้ น ปี มคอ.7 : รายงานผลการ
ต้องการของผู้เรียน
การศึกษา
ดาเนินการของหลักสูตร
มีพั ฒนาการของความพึ งพอใจของ ประเมิ น รายวิ ช าและผู้ ส อน รายงานผลการประเมิ น
ผูเ้ รียนต่อรายวิชา และผู้สอน
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ทุ ก ภ า ค ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย น
การศึกษา
ต่ อ รายวิ ช า และผู้ ส อนทุ ก
ภาคการศึกษา
บัณฑิตที่สอบผ่านการขึน้ ทะเบียนเป็น จัดกลยุทธการเรียน การสอน ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ส อบ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ไม่ ให้ ค รอบคลุ ม ตามรายวิ ช า ผ่ า นการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้
ต่ากว่าร้อยละ 80
และเนื้อหาสาคัญ (Essential ประกอบวิชาชีพ
content) สาหรับการสอบขึ้น
ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ
วิชาชีพกายภาพบาบัด
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1.

2.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือน มิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในแผนการเรียนที่เลือกเรียน
วิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า
2.2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมี
ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 พืน้ ฐานความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ
2.3.3 ปัญหาในการปรับตัวและการเข้าสังคม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มโครงการสอนเสริ ม วิ ช าภาษาภาษาอั ง กฤษ ที่ ค ณะวิ ช าที่
เกี่ยวข้องเปิดให้บริการ และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยต้อง
มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 ส่งเสริมให้นสิ ิตเข้าร่วมโครงการสอนเสริมวิชาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ
ที่คณะวิชาที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการ หรือสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมพี่สอนน้อง
ของสโมสรนิสติ โดยต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.4.3 ส่งเสริมให้นสิ ิตเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
โดยจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มแก่ นิ สิ ต ใหม่ ทั้ ง ด้ า นภาษาอั ง กฤษ การแนะน า
หลักสูตรและการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย มีการประชุมผู้ปกครอง มีการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ มีกิจกรรมสันทนาการที่รุ่นพี่จัดให้รุ่นน้อง และมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ประจาตัวนิสิตทุกคนตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา เพื่อคอยแนะนาและให้
คาปรึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2560
1. งบบุคลากร
4,200,000
1.1 หมวดเงินเดือน
2,750,000
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
1,450,000
2. งบดาเนินการ
2,050,000
2.1 หมวดค่าตอบแทน
1,000,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
200,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
600,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
250,000
3. งบลงทุน
5,000,000
3.1 หมวดครุภัณฑ์
5,000,000
4. งบเงินอุดหนุน
1,050,000
รวมรายจ่าย
12,300,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
4,475,000 4,777,500 5,110,250 5,476,275
3,025,000 3,327,500 3,660,250 4,026,275
1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000
4,100,00 6,150,000 8,200,000 10,250,000
2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
400,000
600,000
800,000 1,000,000
1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000
500,000
750,000
1,00,000 1,250,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
1,155,000 1,270,500 1,397,550 1,537,300
14,350,000 17,198,000 19,707,800 22,263,575

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เทียบโอนผลการเรียนรู้ได้เฉพาะหลักสูตรกายภาพบาบัดที่ได้รับการรับรองและเผยแพร่ทั้ง
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพกายภาพบาบัดแล้วเท่านั้น กรณี
เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาในต่ า งประเทศต้ อ งเป็ น สถาบั น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของ
ประเทศนั้น และหากเป็นการเทียบโอนของนิสิตต่างหลักสูตรในสถาบันเดียวกันจะต้องผ่าน
การประเมินเจตคติต่อวิชาชีพ และให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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3.

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
(มคอ. 1)
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
30
21
9
104
33
17

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
0
104
30
12

16
71
68
3
6
140

18
74
71
3
6
140

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

16
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management

3(2-2-5)

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
จานวน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Celland
andMolecular
MolecularBiology
Biology
Cell
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
247111
ชีวสถิติ
Biostatistics
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry

341334

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology

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

3(2-2-5)

104 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)

18 หน่วยกิต
3(3-0-6)

17
363201
363209
363221
367200
382271

มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
Human Gross Anatomy
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Human Neuroanatomy
กายวิภาคศาสตร์พืน้ ฐาน
Basic Anatomy
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology
เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
Basic Laboratory Medicine

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
1(1-0-2)

กลุ่มวิชาเอก
จานวน
74 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
71 หน่วยกิต
381110
บทนาวิชาชีพกายภาพบาบัด
กิต 1(1-0-2)
Introduction Physical Therapy
381210 การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนือ้ และช่วงการ
3(2-3-6)
เคลื่อนไหวของข้อต่อ
Assessment of Muscle Strength and Joint
Range of Motion
381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
2(1-2-3)
Biomechanics of Human Movement
381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบาบัด
2(1-3-4)
Physical Performance and Therapeutic Massage
381220 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2(1-3-4)
Exercise Therapy I
381230 การบาบัดด้วยความร้อนและความเย็น
2(1-3-4)
Thermotherapy
381301 สรีรวิทยาการออกกาลังกายสาหรับกายภาพบาบัด
2(2-0-4)
Exercise Physiology for Physical Therapy
381313 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย
2(1-3-4)
Assistive Devices and Transferring

18
381321
381331
381340
381341
381342
381343

381344
381345
381346
381347

381348
381350
381351
381352

381360

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2(1-3-4)
Exercise Therapy II
การรักษาด้วยไฟฟ้า
2(1-3-4)
Electrotherapy
การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
2(1-3-4)
Manipulative Therapy
3(2-2-5)
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ 1
Musculoskeletal Physical Therapy I
3(2-2-5)
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1
Neurological Physical Therapy I
กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและ
3(2-2-5)
ไหลเวียนโลหิต 1
Cardiopulmonary Physical Therapy I
กายภาพบาบัดในเด็ก 1
3(2-2-5)
Pediatric Physical Therapy I
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ 2
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy II
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 2
3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy II
กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจ
3(2-2-5)
และไหลเวียนโลหิต 2
Cardiopulmonary Physical Therapy II
กายภาพบาบัดในเด็ก 2
2(1-3-4)
Pediatric Physical Therapy II
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-2)
Practice in Physical Therapy I
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 2
2(0-6-3)
Practice in Physical Therapy II
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 3
3(0-35-18)
Practice in Physical Therapy III
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)
ระเบียบวิธีวิจัย

2(2-0-4)
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381370
381453
381461
381462
381471
381480
381481
381482
381483

381484
381485

Research Methodology
กายภาพบาบัดในชุมชน 1
Physical Therapy in Community 1
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 4
Practice in Physical Therapy IV

2(1-3-4)
5(0-35-18)
(ไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง)

สัมมนาทางกายภาพบาบัด
Seminar in Physical Therapy
ภาคนิพนธ์
Term Paper
กายภาพบาบัดในชุมชน 2
Physical Therapy in Community II
กายภาพบาบัดในการกีฬา
Physical Therapy in Sports
กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
Physical Therapy in Special Conditions
การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Administration and Professional Ethics
กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรีและผูส้ ูงอายุ
Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics
วิชาเอกเลือก
กายภาพบาบัดกับความงาม
Aesthetic Physical Therapy
กายภาพบาบัดในผู้ป่วยเบาหวาน
Physical Therapy in Diabetes Mellitus

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

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

20
3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
003202
243211
244104
365212

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry
รวม

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

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
001103
004101
247111
363221
381110
381210

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
ชีวสถิติ
Biostatistics
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
Basic Anatomy
บทนาวิชาชีพกายภาพบาบัด
Introduction Physical Therapy
การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนือ้ และช่วงการเคลื่อนไหว
ของข้อต่อ
Assessment of Muscle Strength and Joint Range of Motion
รวม

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

16 หน่วยกิต

22
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
003201
363201
367200
381212
382271

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
Human Gross Anatomy
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology
สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบาบัด
Physical Performance and Therapeutic Massage
เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
Basic Laboratory Medicine
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
1(1-0-2)

19 หน่วยกิต

23
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
002201
004201
341334
363209
381211
381220
381230
381313

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Human Neuroanatomy
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
Biomechanics of Human Movement
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
Exercise Therapy I
การบาบัดด้วยความร้อนและความเย็น
Thermotherapy
อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย
Assistive Devices and Transferring
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
2(1-2-3)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)

21 หน่วยกิต

24
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
381321
381331
381340
381341
381342
381343
381344
381350
xxxxxx

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
Exercise Therapy II
การรักษาด้วยไฟฟ้า
Electrotherapy
การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
Manipulative Therapy
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ 1
Musculoskeletal Physical Therapy I
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1
Neurological Physical Therapy I
กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 1
Cardiopulmonary Physical Therapy I
กายภาพบาบัดในเด็ก 1
Pediatric Physical Therapy I
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 1
Practice in Physical Therapy I
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

22 หน่วยกิต

25
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
381301
381345
381346
381347
381348
381351
381360
381370

สรีรวิทยาการออกกาลังกายสาหรับกายภาพบาบัด
Exercise Physiology for Physical Therapy
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ 2
Musculoskeletal Physical Therapy II
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 2
Neurological Physical Therapy II
กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 2
Cardiopulmonary Physical Therapy II
กายภาพบาบัดในเด็ก 2
Pediatric Physical Therapy II
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 2
Practice in Physical Therapy II
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
กายภาพบาบัดในชุมชน 1
Physical Therapy in Community I
รวม

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

19 หน่วยกิต

26
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
381352

หมายเหตุ :

การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 3
Practice in Physical Therapy III
รวม

3(0-35-18)
3 หน่วยกิต

รายวิชา 381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 3 มีการจัดการ
เรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจานวนชั่วโมง
การฝึกงานไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง โดยฝึก 7 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อ
สัปดาห์ รวมทั้งสิน้ 10 สัปดาห์
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
381461
381462
381471
381480
381481
381482
381483
3814xx
xxxxxx

สัมมนาทางกายภาพบาบัด
Seminar in Physical Therapy
ภาคนิพนธ์
Term Paper
กายภาพบาบัดในชุมชน 2
Physical Therapy in Community II
กายภาพบาบัดในการกีฬา
Physical Therapy in Sports
กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
Physical Therapy in Special Conditions
การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Administration and Professional Ethics
กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรีและผูส้ ูงอายุ
Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

17 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
381453

หมายเหตุ :

การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 4
Practice in Physical Therapy IV
รวม

5(0-35-18)
5 หน่วยกิต

รายวิชา 381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 4 มีการจัดการเรียน
การสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจานวนชั่วโมงการ
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง โดยฝึก 7 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์
รวมทั้งสิน้ 16 สัปดาห์
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั ง และการอ่ า น การเขี ย นย่ อ หน้ า การสรุ ป ความ และการแสดงความคิ ด ผ่ า นทั ก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with someone,
accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation in
restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ใ นการสื่ อ สารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การ
โทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การ
สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การ
สนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English
grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including
trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การ
อ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e- mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further study
and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความกตัญญู
พลเมื อ งกั บ ประชาธิ ป ไตย จริ ย ธรรมทางวิ ช าชี พ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship
and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social and
cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society,
social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’ s regional, Phayao
and University of Phayao dimensions
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจทิ ัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
ผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิต ประจาวัน การ
สื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ
วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์
ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าในชีวิตประจาวัน
การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, analysis
and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and health,
recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning with accident,
natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิง
บวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal
setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and
management
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University of
Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ
การท างานของเอนไซม์ ใ นกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ แ ละ
องค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์
และออแกเนลล์
Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics, enzymes
and metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, expression
of genetic information, cell physiology, relationships between cell and organelles
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงาน
และกาลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทาง
กายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน
ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวช
ศาสตร์นวิ เคลียร์
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 ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ การน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น
การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง การแปรผลและการนาเสนอ
ผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics in
daily life, descriptive statistics, probability, random variable and probability distribution, sampling
distribution, estimation and hypotheses test, elementary analysis of variance, regression and
correlation analysis, chi-square test, the data interpretation and presentation to research
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
บทนาสู่บทบาทของวิชาชีพในการใช้ยารักษาโรค รูปแบบ ลักษณะและวิธีการให้ยา การ
คานวณขนาดของยา รูปแบบยา เตรียมวิธีการให้ยาและกฎหมาย เภสัชจลนศาสตร์ของยาและกลุ่มยา
ต่าง ๆ การออกฤทธิ์ ข้อห้ามใช้ยา ปฏิกิรยิ าไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวังและปฏิกิรยิ าของยา
Principle of pharmacology, dosage form, route of administration, dosage calculation and
drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used in disorders in various systems,
mechanism of action, contraindication, adverse drug reaction, precaution and drug interaction
363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4(3-3-8)
Human Gross Anatomy
บทนาสู่มหกายวิภาคศาสตร์ การศึกษาระบบกระดูกและข้อต่อรยางค์ หลังส่วนตื้นและส่วน
ลึก บริเวณท้ายทอย บริเวณด้านหลังของหัวไหล่และต้นแขน บริเวณอกและรักแร้ ปลายแขน มือ ต้นขา
บริเวณสะโพก ขา เท้า ผนังหน้าท้องด้านหน้าและด้านหลัง ผนังทรวงอก หัวใจ ปอดและกระบังลม คอ
หน้าและบริเวณขมับ
Introduction to human gross anatomy study of osteology and joints, back and suboccipital
region, posterior shoulder and arm, pectoral region and axilla, forearm, hand, thigh, gluteal region,
leg, foot, anterior abdominal wall and posterior abdominal wall, thoracic wall, heart, lung and
diaphragm, neck, face and temposrl region
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363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Human Neuroanatomy
บทนาสู่ระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ระบบหลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมองและไข
สันหลัง ระบบประสาทอัตโนวัติ กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลาออบ
ลองกาตา พอนส์ มีเซ็นเซฟาลอน สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาทรับกลิ่นการเรียนรู้และ
จดจา เบซอลแกงเกลี่ย ระบบประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับรู้
การได้ยินและการทรงตัว และระบบประสาทการมองเห็น
Introduction to human neuroanatomy, blood supply of brain and spinal cord, autonomic
nervous system, spinal cord, medulla oblongata, pons, mesencephalon, cerebellum, diencephalon,
olfactory pathway, hippocampal formation, amygdala, cerebrum, basal ganglia, motor pathway,
general sensory system, auditory system, vestibular system and visual system
363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(3-2-6)
Basic Anatomy
บทนาสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบปก
คลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึ ก และ
อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้าเหลืองและเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
Introduction to basic anatomy and cytology, epithelium and connectice tissue,
integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory system and
special sense organs, cardiovascular system, lymphatic system blood, respiratory system, urinary
system, endocrine system, male reproductive system and female reproductive system
365212 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิย ามและหลั ก การของชีว เคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุ ล ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอกิ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และ
การควบคุมการ กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการดารงชีวิต ชีว
พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ
และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ
Definition and principle of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules
including carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, genetic expression, protein synthesis and
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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 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
บทบาท หน้าที่และกลไกการทางานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ เช่น สรีรวิทยาของ
เซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในภาวะ
ปกติ
Human body roles, functions and mechanisms of various body systems such as cellular
physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal
system, urinary system, endocrine system, reproductive system and body temperature regulation in normal
condition
381110 บทนาวิชาชีพกายภาพบาบัด
1(1-0-2)
Introduction Physical Therapy
ประวั ติ แ ละแนวคิ ด พื้ น ฐานของวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของนัก
กายภาพบาบัด ความรูเ้ บือ้ งต้นงานกายภาพบาบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
หายใจและไหลเวียนโลหิต เด็ก ชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นพื้นฐานในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการสื่อสารทางการแพทย์ หลักการนาเสนอผลงาน การสร้างเครือข่าย บทบาทของทีมสหวิชาชีพ
อัตลักษณ์บัณฑิตกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัย พะเยา หลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล หลักการ
ดูแลป้องกันให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนและการช่วยชีวิตขัน้ พืน้ ฐาน
History and basic concepts of physical therapy, roles of physical therapists, basic
knowledge of physical therapy in musculoskeletal system, nervous system, cardiovascular system,
pediatric, community and preliminary rehabilitation of community, personality development and
medical communications, the fundamentals presentation, networking, role of the multidisciplinary
team, identities of graduate physical therapist University of Phayao, principles of first aid, sterile
techniques and cardiopulmonary resuscitation
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381210 การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคลื่อนไหว
3(2-3-6)
ของข้อต่อ
Assessment of Muscle Strength and Joint Range of Motion
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของข้อต่อและกล้ามเนื้อ หลักการในการตรวจและทดสอบกาลัง
ของกล้ามเนื้อใบหน้า รยางค์บนและล่าง และแกนกลาง การวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่ า งๆ
ภายในร่างกาย การประเมินความยาวของกล้ามเนือ้ และการคลาเนื้อเยื่ออ่อนและปุ่มกระดูก
Basic anatomy of joint and muscles, principle of muscle strength testing of face, upper
and lower extremities, and core muscles, measurement of joint range of motion in the parts of body,
evaluation of muscle length and palpation of soft tissue and bony prominence
381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
2(1-2-3)
Biomechanics of Human Movement
การนาหลักการทางชีวกลศาสตร์มาประเมินสภาวะของร่างกายในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การทรงท่า การเดิน และการเคลื่อนไหว
ของข้อต่อทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ หลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์ในการวิเคราะห์ และประเมิน
สถานที่ทางานและท่าทางของร่างกายที่เหมาะสม
Using of biomechanics principles for assessment in static and dynamic conditions, analysis
of body movement, posture in daily living, gait and joint motion in normal and abnormal conditions,
basic principle of ergonomics for the analysis and evaluation of appropriate work station and posture
381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบาบัด
2(1-3-4)
Physical Performance and Therapeutic Massage
ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ การวัด
สัดส่วนของร่างกาย ความแข็งแรง ความทนทาน และพลังของกล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ความอ่อนตัว ความเร็ว ความแคล่วคล่องว่องไว สมดุลการทรงตัว และการประสาน
สัมพันธ์ ทฤษฎี เทคนิค ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และประโยชน์ของการนวด การนวดสวีดิช การ
นวดไทย การประยุกต์การนวดสาหรับการรักษาทางกายภาพบาบัด การนวดน้ามัน สุคนธบาบัด การ
นวดกดจุด การนวดทารก การนวดสตรีมีครรภ์ และการทาสปา
Definition, principles, components and physical fitness testing including; anthropometry
and body composition, muscular strength, endurance and power, cardiovascular endurance,
flexibility, speed, agility, balance, and coordination, theory, techniques, indications, contraindications,
precaution and benefit of massag, swedish massage, Thai massage, massage application for
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physical therapy treatment, oil massage, aromatherapy, reflexology, baby massage, pregnancy
massage and spa
381220 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2(1-3-4)
Exercise Therapy I
หลักพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อ
ป้องกันการยึดติดของข้อ กล้ามเนื้อฝ่อลีบและกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหดสั้น เพิ่มความแข็งแรง กาลังและ
ความทนทานของกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต เพิ่ม
ความยืดหยุ่นของร่างกาย เพิ่มการประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพิ่มความสามารถในการ
ทรงตัว การออกกาลังกายเพื่อความผ่อนคลาย การออกกาลังกายโดยใช้อุปกรณ์ การออกกาลังกาย
แบบกลุ่มโดยใช้กิจกรรม การออกกาลังกายเพื่อป้องกันและรักษากลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรม
Basic principle of exercise prescription for health, exercise for preventing joint stiffness,
muscle atrophy and muscles/ ligaments/ tendons shortening, exercise for improving muscle
strength/ power/ edurance, cardiorespiratory function, muscle flexibility, body coordination, balance
and relaxation, exercise equipment, group exercise by various activities and exercise for prevention
and treatment of office syndrome
381230 การบาบัดด้วยความร้อนและความเย็น
2(1-3-4)
Thermotherapy
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น คลื่น เหนือเสียง รังสีอัลตร้าไวโอเลต รังสีอินฟาเรด
แสงเลเซอร์ คลื่นไมโคร คลื่นสั้น และเครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบาบัดอื่นๆ การเลือกวิธีการรักษา
และเครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การบารุงรักษา และการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เกี่ยวกับเครื่องมือ
Treatments by using thermotherapy, cryotherapy, ultrasonic wave, ultraviolet, infrared,
laser, microwave diathermy, short wave diathermy, and other physical therapy electrical
equipment, appropriate selection of treatment techniques and instruments, maintenance, and solving
basic problem related to the instruments
381301 สรีรวิทยาการออกกาลังกายสาหรับกายภาพบาบัด
2(2-0-4)
Exercise Physiology for Physical Therapy
การตอบสนองและการปรับ ตัวทางสรี รวิท ยาของระบบต่ างๆ ได้แก่ ระบบกระดูก และ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและ
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ระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ที่มีต่อการออกกาลังกาย สารอาหาร การสร้างพลังงาน และหลักการฝึก
ต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับกายภาพบาบัด
Physiological responses and adaptations of human body system to exercise including
musculoskeletal system, nervous system, cardiovascular system, respiratory system, endocrine
system, immune system and others, nutrition, energy production, and principles of training
appropriated to physical therapy
381313 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย
2(1-3-4)
Assistive Devices and Transferring
หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้าย การวัด การเลือกใช้ และวิธีการใช้เครื่องช่วย
เดินและรถเข็นนั่ง ชนิดและประเภทของแขนขาเทียม และกายอุปกรณ์ การใส่และการประเมินสภาพ
ผูป้ ่วยที่ตอ้ งใส่อุปกรณ์เทียมหรืออุปกรณ์เสริม การพันผ้ายืด
Basic principles and technique of transferring, measurement, selection and application of
ambulatory aids and wheelchair, types and classifications of prostheses and orthoses, fittings and
patient assessment for the use of prostheses and orthoses, and bandaging
381321 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2(1-3-4)
Exercise Therapy II
การบาบัดด้วยการออกกาลังกายในสตรีมีครรภ์ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด
ระบบไหลเวียนโลหิตและน้าเหลือง ภาวะปวดคอ ข้อไหล่ และหลัง การออกกาลังกายเพื่อปรับปรุง
ท่าทางที่ผิดปกติ เพื่อกระตุ้นการทางานของการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
เทคนิคเฉพาะและการประยุกต์ใช้ ธาราบาบัดและการออกกาลังกายในน้า
Exercise therapy in pregnant woman, patient with scoliosis, circulatory and lymphatic
drainage systems, neck, shoulder, back problems, improving abnormal posture, basic knowledge
about proprioceptive neuromuscular facilitation techniques, specific techniques and applications,
hydrotherapy and aquatic exercises
381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า
2(1-3-4)
Electrotherapy
ลั ก ษณะของกระแสไฟฟ้า ที่ ใ ช้ ใ นทางกายภาพบ าบั ด การวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยวิธี ท างไฟฟ้ าของ
กล้ามเนื้อและเส้นประสาท การป้อนกลับทางชีวภาพ หลักการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่า และ
ความถี่ปานกลาง เช่น การชะลอการฝ่อลีบ ของกล้ามเนื้อ การลดปวด และการเพิ่มความแข็ ง แรง
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กล้ามเนื้อ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษา กระบวนการใช้
เหตุผลทางคลินิกในการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อรักษา การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และการตรวจสอบ
แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นของเครื่องมือ
Characteristics of electrical currents in physical therapy, electrodiagnosis of muscle and
nerve condition, biofeedback, principle of treatment using low frequency and medium frequency
such as delay muscle atrophy, pain relief and strengthening, physiological effects, indications,
contraindications and precautions, clinical reasoning process for electrotherapy selecting instruments
and solving their basic problems
381340 การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง

2(1-3-4)

Manipulative Therapy
หลักในการจัด ดัด ดึงข้อต่อในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ความหมายของสัญลักษณ์
และการบันทึก ระดับการเคลื่อนไหว ผลการรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง การเคลื่อนไหว
ระบบประสาท การประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีปัญหาการเจ็บปวด
และจากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อแขน ขา และกระดูกสันหลัง
Principles of manipulative technique in patients with musculoskeletal disorders, definitions
of symbols and recording, grades of movement, therapeutic effects, indications, contraindications,
precautions of joint mobilization and manipulation, neural mobilization, application and selection of
appropriate techniques in patients with problems related to pain and limited range of joint motion of
extremities and spine
381341

กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 1
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การดาเนินโรค หลักการซักประวัติ ตรวจ
ประเมินและการรักษาทางกายภาพบาบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง แขนและขา
ความผิ ด ปกติ ข องกล้ า มเนื้ อ ความผิ ด ปกติ ข องข้ อ จากโรครู ม าโตโลยี และภาวะกระดู ก พรุ น
กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิ ก เพื่อการวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งเป้าหมายในการรักษา
การวางแผนการรั ก ษาโดยวิ ธี ก ารทางกายภาพบ าบั ด การพยากรณ์ โ รค และการป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนือ้
Etiology, pathology, signs and symptoms, progression, principles, and procedures of
subjective and objective examination, assessment and treatment of physical therapy in patients with
spine and limb disorders, muscle disorders, rheumatology and osteoporosis, clinical reasoning
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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 กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1
3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดาเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การ
พยากรณ์โ รค การตรวจประเมินและการรัก ษาทางการแพทย์ใ นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่หลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง การฟื้นตัวของ
ระบบประสาท การควบคุมและการเรียนรูก้ ารเคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินกิ ในการตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด การวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนการรักษา วิธีการรักษา
ฟื้นฟูทางกายภาพบาบัด
Etiology, pathology, sign and symptom, progression, complication, prevention, prognosis,
medical assessment, and treatment in patients with central nervous system disorder;
cerebrovascular disease and traumatic brain injury, the recovery of nervous system, motor control
and motor learning, clinical reasoning process for physical therapy assessment and diagnosis,
problem analysis, and treatment planning, treatment techniques and rehabilitation
381343 กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 1
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy I
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ และพยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ
การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยทรวงอก อุปกรณ์สาหรับบาบัดด้วยออกซิเจน เครื่องช่วย
หายใจและการหย่าเครื่องช่วยหายใจ การรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
วินิจฉัยทางกายภาพบาบัด รวมถึงการวิเคราะห์สรุปปัญหา วางแผนการรักษา และการรักษาด้วย
เทคนิคทางกายภาพบาบัดด้วยกระบวนตัดสินใจทางคลินกิ
Anatomy, physiology, biomechanics and pathophysiology of respiratory disease,
laboratory investigation, diagnostic radiology, oxygen therapy devices, ventilator and wean off
ventilator, medical chart review, physical examinations, diagnosis, problem analysis, plan of
treatment and treatment by chest physical therapy techniques using clinical reasoning
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381344 กายภาพบาบัดในเด็ก 1
3(2-2-5)
Pediatric Physical Therapy I
พัฒนาการและการเจริญเติบโต ก่อน ขณะ และหลังคลอด พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
ปฏิกิริยาดั้งเดิม และปฏิกิริยาอัตโนมัติ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค อาการและอาการแสดงในผู้ป่วย
เด็ ก โรคทางระบบประสาทและระบบโครงร่า งและกล้ า มเนื้ อ การตรวจประเมิน และวิ นิจ ฉั ย ทาง
กายภาพบาบัด ตลอดจนการวิเคราะห์และสรุปปัญหา วางแผนการรักษา และให้การรักษาเบือ้ งต้นทาง
กายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก
Development and growth of prenatal, perinatal and postnatal in pediatric patients, motor
development, primitive reflex and autonomic reaction, pathology signs and symptoms in pediatric
patients in neurological and musculoskeletal systems, physical examinations and diagnostic, problem
analysis, treatment plan, basic physical therapy intervention and clinical listening
381345 กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 2
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์
และทางกายภาพบาบัดในผู้ป่วยกระดูกหัก เอ็นขาด ข้อเคลื่อน การตัดแขน ขา และกระดูกสันหลังคด
รวมถึงออร์โธปิดิกส์และกายภาพบาบัดในผูป้ ่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยนข้อเข่าและข้อตะโพกเทียม
ภาวะแทรกซ้อ น ข้อห้ามและข้ อควรระวั งในการรัก ษา ตลอดจนการแปลผลรั งสี วินิ จฉั ย ในผู้ ป่ ว ย
กระดูกหัก ข้อเคลื่อน และเปลี่ยนข้อเทียม
Etiology, pathology, signs and symptoms, medical and physical therapy assessment and
treatment in patients with fracture, tendon and ligament tears, joint dislocation, amputation and
scoliosis, including orthopedics and physical therapy in patients with spinal surgery, knee and hip
replacement, complications, precautions, and interpretation of related radiology in patients with
fracture, joint dislocation and replacement
381346 กายภาพบาบัดในระบบประสาท 2
3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดาเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การ
พยากรณ์โ รค การฟื้นตัว การตรวจประเมินวินิจฉั ย และการรัก ษาทางการแพทย์ใ นผู้ป่วยที่มีการ
บาดเจ็บ ที่ไ ขสั นหลั ง เส้นประสาทส่ว นปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้า มเนื้อ โรคของ
กล้ามเนื้อ ความผิดปกติอื่นๆ ทางระบบประสาท การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีท างรังสีวิ ท ยา
กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินกิ การตรวจประเมินวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา
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วิธีการรักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบาบัด หลักการรักษาทางอรรถบาบัด กิจกรรมบาบัด และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผูพ้ ิการโดยชุมชน
Etiology, pathology, sign and symptom, progression, complication, prevention, prognosis,
neurological return, medical assessment, diagnosis, and treatment in patient with spinal cord injury,
nerve/ nerve root/ plexus injury, myoneural junction, disease of muscle, other neurological disorder,
interpreting roentgenogram clinical reasoning process for physical therapy assessment and
diagnosis, problem analysis, treatment planning, and principles of speech therapy, occupational
therapy, and community-based rehabilitation
381347 กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 2
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy II
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา การดาเนินโรค การวินิจฉัยโรค
การรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหัวใจและไหลเวียนโลหิต การตรวจคลื่น ไฟฟ้าหัวใจ การทดสอบ
ความทนทานของหัวใจและปอด การตรวจร่างกายและการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบาบัดที่เกี่ยวข้อง
กับผูป้ ่วยทางระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ผูป้ ่วยหนักในหออภิบาล ผูป้ ่วยทางอายุรกรรม ผูป้ ่วยทาง
ศัลยกรรม ผู้ป่วยทางระบบประสาท ผู้ป่วยเด็ก การทดสอบสมรรถภาพปอด การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ปอดและหัวใจ และการจาลองสถานการณ์ผปู้ ่วย
Anatomy, physiology, biomechanics, pathophysiology, progression disease,
diagnosis, medical treatment in cardiovascular disorders, electrocardiography, cardiopulmonary
endurance test, physical therapy examinations and treatment technique in patients with
cardiovascular system, patients in intensive care unit, patients in medicine, patients in surgery,
patients in neurology, patients in pediatric, pulmonary function test, cardiopulmonary rehabilitation
and case simulation
381348 กายภาพบาบัดในเด็ก 2
2(1-3-4)
Pediatric Physical Therapy II
พั ฒนาการของระบบหัว ใจ หลอดเลือด และระบบหายใจ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค
อาการและอาการแสดง ของโรคทางระบบหัวใจและหายใจ โรคทางพันธุกรรม และความผิดปกติ
อื่นๆ ที่พ บบ่อยในเด็ ก การตรวจประเมินและวินิ จฉั ย ทางกายภาพบ าบั ด ร่วมกั บ การอ่านบั น ทึ ก
รายงานทางการแพทย์และการใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์และสรุป
ปัญหา วางแผนการรักษา การให้การรักษาเบื้อ งต้น รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่เกี่ยวข้องทาง
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กายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจภายใต้แนวคิดของการทางานเป็นทีมสหวิชาชีพ
Cardiovascular and pulmonary development, pathology, sign and symptoms of
cardiovascular and pulmonary system, genetic disorder and others general abnormality, physical
examinations, physical diagnostic, clinical reasoning, problem analysis, treatment plan and clinical
decision of primary intervention in physical therapy, application clinical reason of physical therapy
assistive devices for pediatric, promote of physical and mental developments with multidisciplinary
concept
381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-2)
Practice in Physical Therapy I
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัดขั้นพื้นฐาน สังเกตการณ์งานกายภาพบาบัด ฝึกปฏิบัติ
ศิลปะการเข้าหาผูป้ ่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ และการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของผูป้ ่วย
Clinical practice in basic physical therapy, observation of physical therapy management,
Practice the art of approach for the patient appropriately, interview and investigated the medical
information of patients
381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 2
2(0-6-3)
Practice in Physical Therapy II
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัดขั้นพื้นฐาน สังเกตการณ์งานกายภาพบาบัด ฝึกปฏิบัติ
เทคนิคการเข้าหาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย การ
ตรวจร่างกาย การวางแผนการรักษาเบือ้ งต้น และการเขียนรายงาน
Clinical practice in basic physical therapy, observation of physical therapy management,
practice the art of approach for the patient appropriately, interview and investigated the medical
information of patients, physical examination, treatment planning, and report writing
381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 3
3(0-35-15)
Practice in Physical Therapy III
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)
การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยเน้นกระบวนการทางกายภาพบาบัด อันประกอบด้วย
การซักประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกาย การประเมินผลการตรวจ การวินิจฉัย การวิเคราะห์
ปัญหา วางแผนการรักษา ให้การรักษาฟื้นฟู ประเมินผลการรักษาและปรับเปลี่ยนโปรแกรมการ
รักษาให้ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก และการเขียนรายงาน
ผูป้ ่วย
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Clinical practice in hospital or related settings emphasizing physical therapy basic
procedures: history taking, patient’s data collection, physical examination, assessment, diagnosis,
problem analysis, treatment planning, intervention and rehabilitation, re- assessment and revision
of treatment program using clinical reasoning and decision making process, report writing, including
health promotion and prevention in population for quality of life improvement with service mind
381360 ระเบียบวิธีวจิ ัย
2(2-0-4)
Research Methodology
ความหมาย หลักการ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การใช้สถิติในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย และการนาเสนอโครงร่ าง
งานวิจัย
Principles and concepts in research, logic and scientific thinking, application of statistic in
research, ethical issues in medical and health science research, data analysis, proposal writing and
proposal presentation
381370 กายภาพบาบัดในชุมชน 1
2(1-3-4)
Physical Therapy in Community I
หลักทฤษฎีเกี่ยวกับกายภาพบาบัดชุมชน ระบาดวิทยาเบื้องต้น การตรวจประเมินและการ
คัดกรองผู้พิการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบาบัดชุมชน ระบบบริการสุขภาพชุมชนและการ
ควบคุมมาตรฐานการให้บริการ การวินิจฉัยชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม อารยสถาปัตย์ นวัตกรรมการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการดู แ ลผู้ ป่ ว ยในชุ ม ชน เครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาชุ ม ชน การเขี ย น การน าเสนอ การ
ดาเนินการ และการประเมินโครงการบริการวิชาการในชุมชน การประยุกต์ใช้ทักษะผสมผสานในการ
ปฏิบัติงานกายภาพบาบัดชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
Fundamental theory of community physical therapy, basic epidemiological, evaluation and
screening of disabled people, law of physical therapy, community health service and standards
service control, community diagnosis by community participation, universal design, innovation of
health promotion and patients care in community, community study tools, writing, presentation,
execution and evaluation of the community service project, application blended skills in community
physical therapy practice with humanized health care
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381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 4
5(0-35-15)
Practice in Physical Therapy IV
(ไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง)
การฝึก ปฏิบัติใ นโรงพยาบาลหรือ หน่วยงานที่เ กี่ย วข้อ ง โดยเน้นการตรวจประเมิน การ
วินจิ ฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา การฟื้นฟู การติดตามผลการรักษาและการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมการรักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการคิด
และตัดสินใจทางคลินิก รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของประชาชนเพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีดว้ ยจิตบริการ และศึกษาการบริหารงานทางกายภาพบาบัด
Clinical practice in hospital or related settings emphasizing assessment, diagnosis, problem
analysis, treatment planning and implementation, rehabilitation, health promotion, preventing
abnormality, follow- up and revision of treatment program using clinical reasoning and decision
making process, and study of physical therapy administration
381461

สัมมนาทางกายภาพบาบัด
1(0-3-2)
Seminar in Physical Therapy
การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่านและวิพากษ์บทความทางวิชาการหรืองานวิจัย
ทางกายภาพบาบัดใหม่ๆ ในเชิงวิเคราะห์ ทักษะในการนาเสนอในที่ประชุมเชิงวิชาการ การมีส่วนร่วมใน
การฟังและการเสนอแนวคิดเชิงอภิปราย นาไปสู่เหตุผลในการเลือกการรักษาทางกายภาพบาบัดที่มี
ประสิทธิภาพ
Case study learning and analysis, critical reading and review in academic articles or
recent physical therapy research, presentation skill in academic conference, participation in listening
and suggestion in debated concepts, leading to the effectively modern evidence based practice
utilizing for supporting treatment
381462 ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
Term Paper
การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล รายงานผล การอภิปรายและสรุป ผล นาเสนอ
ผลงานวิจัย และการนาเสนองานวิจัย
Data collection, data analysis, result report, discussion and conclusion, and presentation
of research finding
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381471

กายภาพบาบัดในชุมชน 2
1(0-3-2)
Physical Therapy in Community II
ปฏิบัติการสารวจปัญหาชุมชน การใช้เครื่องมือสารวจชุมชน เวทีประชาคม นาเสนอปัญหา
การเขียนโครงการ การดาเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ การเยี่ยมบ้าน การดูแลสุขภาพที่
บ้าน และการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้ป่วยในชุมชน
Practice in community problems exploration, using a community study tools, civil society
forum, problems presentation, project writing, implementation project, project appraisal, home visit,
home health care, and innovation of health promotion and patients care in community

381480 กายภาพบาบัดในการกีฬา
2(1-2-3)
Physical Therapy in Sports
บทบาทของนักกายภาพบาบัดทางการกีฬา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ทางการ
กี ฬ า การบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ า การปฐมพยาบาลข้ า งสนาม การตรวจประเมิ น ร่ า งกายทาง
กายภาพบาบัดในนักกีฬาและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ เครื่องดื่มโภชนาการสาหรับนักกีฬา ยาและสารต้องห้ามในการกีฬา
และกีฬาสาหรับคนพิการ
Roles of physical therapist in sports field, basic knowledge of sports biomechanics,
mechanisms of injuries and injury prevention, physical therapy assessment in athletes, treatment
techniques in athletes on field and in sports clinic, nutrition, drug and doping, rehabilitation in athletes
including sports for the disabled
381481 กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
2(2-0-4)
Physical Therapy in Special Conditions
การดูแลทางกายภาพบาบัดในผู้ที่เป็นโรคอ้วน กลุ่มอาการอ้วนลงพุง ผู้ป่วยโรคตับอักเสบ
ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการทรงตัว ผู้ที่มี
ปัญหาการบาดเจ็บซ้าซากจากการทางาน ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้าร้อนลวก ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่สูบบุหรี่
ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพศศึกษาและการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ตามมา
Physical therapy management in obesity disorder, metabolic syndrome, hepatitis
disorder, kidney disorder, hypertension, immunology disorder, vestibular system, repetitive strain
injury, burn, psychiatry disorder, cigarette, cancer, breast cancer, sex education and palliative care
etiology, pathology, sign and symptoms, and following complication
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381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2(2-0-4)
Administration and Professional Ethics
นโยบายทางด้านสาธารณสุข หลักการและทฤษฎีของการบริหารงานเบื้องต้น การจัดตั้ง
และบริหารหน่วยงานกายภาพบาบัดในองค์กรต่างๆ ของระบบสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบาบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึง
การจัดการความรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชี พ ขอบเขตการทางาน การสร้างสัมพันธภาพ
การสื่อสาร และการประสานงานระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พระราชบัญญัติวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบริการกายภาพบาบัด คาประกาศสิทธิ
ของผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และนโยบายการประกันสุขภาพของประเทศ
Health policy, principle and basic theories of setting up and administration of physical
therapy unit in government, private section, ownership clinic leader quality improvement including
knowledge management professional ethics, roles, scope of practice, interpersonal relationship and
communication, cooperation, physical therapy license and related legal issues, the standard of
physical therapy performance, declaration of patient’ s rights, Thailand national health system and
health insurance policy
381483 กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics
สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลงระหว่างการตั้งครรภ์ รูปแบบการคลอด การ
จัดการและดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะคลอดและหลังคลอด โรคทางนรีเวชเกี่ยวข้องกับการรักษา
ทางกายภาพบาบัด ทฤษฎีความชรา การปัญหาสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพในผูส้ ูงอายุ การให้
คาแนะนาและการดูแลทางกายภาพบาบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดใี นสตรีวัยต่างๆ และผูส้ ูงอายุ
Woman health across life span, change during pregnancy, labor patterns, manangement
and care during pregnancy, labor and post portum, gynecological disease that related to physical
therapy treatment, the theory of aging, health problem and physical performance testing in
the elderly, instruction and physical therapy management for promoting good health in woman in
all ages and geriatrics
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381484 กายภาพบาบัดกับความงาม

3(2-2-5)

Aesthetic Physical Therapy
กายภาพบาบัดเพื่อความงาม การดูแลความงามแบบองค์รวม การใช้เครื่องมือเพื่อสุขภาพ
ผิวขั้นพื้นฐาน การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ แนวคิดการดูแลสุขภาพและความงามแบบไทย
Aesthetic physical therapy, holistic beauty, basic equipment for healthy skin, exercise
for health and shape-up, personality development, skin care products, thai traditional concept for
health and beauty
381485 กายภาพบาบัดในผู้ป่วยเบาหวาน

3(2-2-5)

Physical Therapy in Diabetes Mellitus
สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินัจฉัย สรีรวิทยา การรักษาทางการแพทย์ การรักษา
ทางเลือก โภชนาการ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ของเท้า พยาธิสรีรวิทยาของปัญหาเท้า การ
ตรวจประเมินเท้า เล็บ หนังแข็ง แผล อุปกรณ์ทาแผล รองเท้า กายอุปกรณ์ การให้ความรู้และการ
ออกกาลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
Cause, sign, symptom, diagnosis, physiology, medical treatment, alternative medicine,
neutrition, anatomy and biomechanic of foot, pathophysiology problem of foot, evaluation of foot
,nail, callous, wond, wound dressing materails, footwear, orthosis, education and exercise in
diabetes millitus patients
382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน
Basic Laboratory Medicine

1 (1-0-2)

ความหมาย ความสาคัญ การอ่านและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์
ชันสูตร ภาวะปกติและผิดปกติทางด้านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด และปรสิตวิทยา
Meaning, significance, and interpretation of laboratory medicine, normal and abnormal
conditions of hematology, blood biochemistry and parasitology

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว โดยตัวเลขในแต่ละลาดับมีความหมายดังนี้
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง รหัสของสาขาวิชา
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2. เลขในลาดับที่ 4
2.1 เลข 1
2.2 เลข 2
2.3 เลข 3
2.4 เลข 4
3. เลขในลาดับที่ 5
3.1 เลข 0
3.2 เลข 1
3.3 เลข 2
3.4 เลข 3
3.5 เลข 4
3.6 เลข 5
3.7 เลข 6
3.8 เลข 7
3.9 เลข 8
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิชาพืน้ ฐานทางกายภาพบาบัด
วิชาการออกกาลังกาย
วิชาเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมือที่ให้ความร้อนความเย็น
วิชากายภาพบาบัดทางคลินิก
วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินกิ
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสัมมนา
วิชากายภาพบาบัดในชุมชน
วิชาอื่นๆ
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
ประชาชน
วิชาการ
1 นางสาวพัชรียา อัมพุธ *
15601001xxxxx
อาจารย์
วท.ม.

นายพุทธิพงษ์ พลคาฮัก*

34403008xxxxx

อาจารย์

3

นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา*

15703000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.

4

5

นางสาวศิรินทิพย์ คาฟู*

นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์*

15099002xxxxx

14502001xxxxx

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และการออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
สรีรวิทยาทางการแพทย์
กายภาพบาบัด

ปี
2557
2553
2555
2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2554

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551
2557
2553
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2

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และการออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชา

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่ง
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ชื่อ – สกุล

1

นายสมรรถชัย จานงค์กิจ

2

นางสาวสุรีพร อุทัยคุปต์

3

นายชวพล ชัยเมือง

-

4

นายตะวัน ถึงแก้ว

-

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Physical Therapy-Biomechanics University of Georgia, USA
Physical Therapy
Georgia State University, USA
กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Physiotherapy
University of Queenland, Australia
Muscle and Sports
University of South Australia
Physiotherapy
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กายภาพบาบัด
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชา

ปี
2547
2542
2537
2552
2546
2540
51

ลาดับ

2550
2542
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4.

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดให้มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติ
ทางกายภาพบาบัด 1, 2, 3 และ 4 แก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบาบัด ซึ่งนิสิตจะได้ออกฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงในแหล่งฝึกที่ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และ
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อให้นิสิตกายภาพบาบัดได้ฝึก
ทักษะกายภาพบาบัดได้ครอบคลุมทั้ง 4 แขนง อันประกอบด้วย แขนงกายภาพบาบัดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ แขนงกายภาพบาบัดในระบบหายใจและไหลวียนโลหิต แขนงกายภาพบาบัดในระบบ
ประสาท และแขนงกายภาพบาบัดในเด็ก โดยนิสิตจะต้องได้รับการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด
เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าในการรับผู้ป่วย (minimum requirement) ที่ทางสาขาวิชากายภาพบาบัดกาหนด
ทั้งนี้นิสติ จะต้องมีชั่วโมงฝึกงานไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ชั่วโมง ตามข้อกาหนดของสภากายภาพบาบัด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ปฏิบัติ งานทางวิชาชีพ กายภาพบ าบัด ได้แก่ บ าบัดรัก ษา แก้ไ ข และฟื้นฟูสภาพ
ร่ า งกายของผู้ ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ รวมทั้ ง การป้ อ งกั น ภาวะผิ ด ปกติ และส่ ง เสริ ม
สุขภาพของผู้ใช้บริก ารทั้ง 4 แขนงวิชาได้อย่างมีคุณภาพตามข้อก าหนดของสภา
กายภาพบาบัด
4.1.2 ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ท างกายภาพบ าบัดกับ ความรู้ใ นศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 ดารงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
กายภาพบาบัด รวมทั้งอธิบายให้ผใู้ ช้บริการรับรู้และเข้าใจถึงสิทธิขั้นพืน้ ฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
4.1.4 ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรของแหล่งฝึกได้เป็นอย่างดี มีภาวะ
ผูน้ า และทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
4.1.5 สื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายด้วยรูปแบบที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.6 เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.1.7 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกอย่างเคร่งครัด
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่
ภาคการศึกษา
รายวิชา
3
ต้น
381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 1
3
ปลาย
381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 2
3
ฤดูร้อน
381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 3
4
ปลาย
381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
381350
381351
381352
381453
5.

รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 1
1
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 2
2
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 3
3
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 4
5
รวม
11

จานวนชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง
1,060 ชั่วโมง

5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชา 381360 ระเบียบวิธีวิจัย (2 หน่วยกิต) นิสติ จะได้เรียนรูว้ ิธีดาเนินการวิจัยเบือ้ งต้น
ได้แก่ หลักการวิจัยพื้นฐาน ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิ จัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การเขียนโครงร่างภาคนิพนธ์ และการนาเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์
รายวิชา 381462 ภาคนิพนธ์ (1 หน่วยกิต) นิสิตดาเนินการวิจัยภายใต้การกากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา นาเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา การจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
และการเผยแพร่ผลงานภาคโปสเตอร์ ตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 ทางานวิจัยได้ตั้งแต่การกาหนดปัญหา การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยมี
ขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสมกับปัจจัยในการดาเนินงานและเวลาที่กาหนด
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ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 381360 ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ความหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การใช้สถิติในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการนาเสนอโครงร่าง
งานวิจัย ซึ่งการประเมินผลการเรียนเป็นแบบเกรดตามปกติ และรายวิชา 381462 ภาคนิพนธ์ นิสิต
จะได้ทาวิจัยซึ่งเป็นการศึกษาถึงประเด็นปัญหาทางกายภาพบาบัดที่สนใจหรือมีความถนัด โดย
ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ทางกายภาพบาบัดกับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีขอบเขตของการทาโครงงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด และใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นาสถิติมาใช้ในการ
วิเคราะห์ เรียนรู้จริยธรรมในการวิจัย สอบป้องกันภาคนิพนธ์ ดาเนินการจัดทารูปเล่มที่สมบูรณ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
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5.3

5.4
5.5

5.6

5.2.2 เขีย นรายงานวิจัย ที่ มีแบบแผนเป็ นสากลทั้ งในเรื่อ งการล าดับ ความ การใช้ถ้อ ย
สานวนในการเขียน การใช้คาศัพท์ การอ้างอิง ตลอดจนรูปแบบของการพิมพ์ได้
5.2.3 เสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาได้ เป็นผู้พูดที่มีความรู้ สามารถอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้
ง่ายและถูกต้อง รู้จักใช้ถ้อยคาและภาษาในเชิงวิชาการอย่างเหมาะสม สามารถ
เตรียมสื่อประกอบการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ
ได้ มีบุค ลิก ภาพดีและมีความเชื่อมั่ นในตนเอง รวมทั้งมีป ฏิภาณไหวพริบ ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย สาหรับปีการศึกษาที่ 3 (ระเบียบวิธีวิจัย)
ภาคการศึกษาต้น สาหรับปีการศึกษาที่ 4 (ภาคนิพนธ์)
จานวนหน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ จัดกลุ่มเลือกเรื่องทาภาคนิพนธ์ตามความสมัครใจ กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ แจ้งรายละเอียดหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ด าเนิ น งาน การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละแปลผลข้ อ มู ล การใช้ ส ถิ ติ ที่
เหมาะสมให้นสิ ิตเข้าใจอย่างชัดเจน
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมดูแลให้คาปรึกษาแก่นิสิต โดยจัดตารางเวลาให้
นิสติ เข้าพบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมการเขียนรายงานภาคนิพนธ์ของนิสิต ให้เป็นไป
ตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์กาหนด
5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปากเปล่าภาค
นิพนธ์ของนิสิต โดยพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย
5.5.6 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ส่ ง ผลงานไปเผยแพร่ เช่ น การประกวด
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ
5.5.7 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ปลูกฝังทัศนคติ ให้นิสิต รักการทาวิจัย และสนับสนุน
ส่งเสริมต่อไป แม้นิสติ จะสาเร็จการศึกษาไปแล้ว
กระบวนการประเมินผล การประเมินคุณภาพของงานวิจัย มี 5 ส่วน ดังนี้
5.6.1 คุณภาพของการนาเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal) แบบปากเปล่า หน้าชั้นเรียน
โดยมีคณะกรรมการประเมินจานวน 3-5 ท่าน คิดน้าหนักคะแนน ร้อยละ 30
5.6.2 คุณภาพของการนาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินการวิจัย (Progress) แบบปาก
เปล่า หน้าชั้นเรียนและประเมินผลโดยคณะกรรม คิดน้าหนักคะแนน ร้อยละ 10
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5.6.3 ความสามารถและคุ ณภาพของการนาเสนอผลงานวิจัย ในรูป แบบโปสเตอร์ คิด
น้าหนักคะแนน ร้อยละ 10
5.6.4 คุณภาพของการสอบภาคนิพนธ์ปากเปล่า ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบภาค
นิพนธ์ คิดน้าหนักคะแนน ร้อยละ 40
5.6.5 คุณลักษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรม ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คิด
น้าหนักคะแนน ร้อยละ 10
การวัดผล
คะแนนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 80-100
คะแนนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 70-79
คะแนนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 60-69
คะแนนรวมอยู่ต่ากว่าร้อยละ 60

หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับดี
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับระดับผ่าน
หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับไม่ผ่าน

การตัดสินผลการสอบ ให้ใช้เกณฑ์ 2 ระดับ คือ
S หมายถึง เป็นที่พอใจ
คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก หรือ ดี หรือ ผ่าน
U หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ
คุณภาพอยู่ในระดับ ไม่ผา่ น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านจิตบริการ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

1. ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ นิสิตได้ฝึก ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ภายใต้สถานการณ์จริง และให้มีโอกาสบริการ
ชุมชน เพื่อพัฒนาจิตสานึกภายในให้เป็นผู้รู้ผิดชอบชั่วดี ยึดมั่นในคุณธรรม
ความดี ก่อเกิดเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละ
ตลอดจนมีจติ สาธารณะ ในรายวิชาที่มกี ารบูรณาการความรู้กับการให้บริการ
ทางกายภาพบาบัด เช่น
รายวิชาการฝึกปฎิบัติทางกายภาพบาบัด 1, 2, 3 และ 4
รายวิชากายภาพบาบัดในชุมชุน 1 และ 2
2. จั ด กิ จ กรรมแทรกเสริ ม ทั้ ง ในและนอกหลั ก สู ต รให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มให้ บ ริ ก าร
วิ ช าการด้ า นกายภาพบ าบั ด แก่ ชุ ม ชนกั บ คณาจารย์ ในโครงการบริ ก าร
วิชาการแก่ชุมชนของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อาจารย์
ผูส้ อนเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น
- โครงการบริการวิชาการกายภาพบาบัด อาจารย์สร้างสรรค์ นิสิตสร้าง
ภาพ สู่นักกายภาพบาบัดที่มหี ัวใจความเป็นมนุษย์
- โครงการค่ายอาสาคณะสหเวชศาสตร์

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
สิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด
(2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ เคารพในคุ ณ ค่ า ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ เคารพ
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของสังคม และสามารถจั ดการกับปัญหาคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
(3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบาบัด
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(4) ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ
กายภาพบาบัด
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ก าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิทธิผู้ป่วยและ
ศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์และทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

-

ปลูกฝังให้นสิ ิตมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่นื
ปลูกฝังให้นสิ ิตตรงต่อเวลา เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
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ปลูกฝังให้นสิ ิตแต่งกายถูกระเบียบ โดยผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
- ฝึกให้นิสิตรู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เข้ าใจวิธีทางาน
เป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
- สอดแทรกกิจกรรมให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมและการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ฝึกให้นิสิตสอน หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือประชาชนในชุมชน ใน
กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ ให้ รู้ แ ละเข้ า ใจสิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ยในการรั บ บริ ก ารทาง
กายภาพบาบัด
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการเสี ย สละ และรู้ จั ก การให้ ใน
กิ จกรรมบริก ารวิชาการต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา เช่น
กิ จ กรรมให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพในรายวิ ช ากายภาพบ าบั ด
ชุมชน
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การ
ส่ ง งานตามก าหนดระยะเวลาที่ ม อบหมายและการร่ ว ม
กิจกรรม
- ประเมิ น จากความพร้ อ มเพรี ย งของนิ สิ ต ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากข้อสอบอัตนัย ที่เกี่ยวกับ ปัญหาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบาบัด
- ประเมินจากทักษะการถ่ายทอดความรู้ของนิสิต ในกิจกรรม
บริการวิชาการต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา
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-

-

-

-

-

2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพืน้ ฐานของชีวิต
(2) อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(3) อธิบายสาระสาคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบาบัด
(4) อธิบายสาระสาคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงาน
เบือ้ งต้นของระบบการบริการกายภาพบาบัด
(5) มีความรูด้ ้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัด การเรีย นการสอนที่เน้นผู้เ รีย นเป็นสาคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิตเรีย นรู้ไ ด้ด้วย
ตนเอง ทั้ ง ความรู้ ที่ เ ป็ น หลั ก การทางทฤษฎี แ ละแนวทางประยุ ก ต์ เ พื่ อ การปฏิ บั ติ ใ น
สภาพแวดล้อมจริง โดยอาศัยกลยุทธ์ ดังนี้
การสอนแบบบรรยาย )Lecture based) แบ่งเป็นส่วนย่อยประกอบด้วย เนื้อหาการสอดแทรก
ตัวอย่างโจทย์ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การเรียนปฏิบัติการ (Practical based) โดยเรียงลาดับทักษะที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบาบัด ดังนี้
1. ฝึกเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเบือ้ งต้น
2. ฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัดโดยอาจารย์กายภาพบำบัด
3. ฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัดโดยอาจารย์แหล่งฝึก (Clinical instructor)
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็น ฐาน (Problem-based learning) โดยเน้ น กระบวนการวิ เ คราะห์
ปัญหาแบบครบกระบวนการตั้งแต่ การซักประวัติและรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ตรวจร่างกาย และ
วิเ คราะห์ปัญ หา วินิจฉั ย วางแผนการรัก ษา ตั้งเป้าหมายการรัก ษา ให้ก ารรัก ษา ติดตาม
ผลการรักษา ร่วมกับอภิปราย และปรับเปลี่ยนการรักษาจากสถานการณ์จาลองผู้ป่วย )Case
simulation) ด้วยกระบวนการทางกายภาพบาบัด ทั้งให้มีการฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย
และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
การฝึ ก ปฎิ บั ติ ท างกายภาพบ าบั ด นิ สิ ต จะต้ อ งน าความรู้ พื้ น ฐานของชี วิ ต พื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และความรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับใช้เหตุผลและกระบวนการตัดสินใจทาง
คลินิกรวมถึงเป็นไปตามมาตราฐานวิชาชีพ และเคารพในสิทธิผปู้ ่วย
การฝึกปฎิบัติทางกายภาพบ าบัดในสถานการณ์จริงทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง นิ สิตได้นาความรู้และทักษะที่ได้จาก
การเรี ย นสถานการณ์ จ าลองผู้ ป่ ว ย )case simulation) มาปฏิ บั ติ แ ละให้ บ ริ ก ารทาง
กายภาพบ าบัด แก่ ผู้รับ บริก ารในสถานการณ์จริง และได้มีโ อกาสในการร่วมงานและสร้า ง
ปฏิสัมพันธ์กับผูป้ ่วยและทีมสหวิชาชีพ
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- ด้านการวิจัย นิสติ สามารถนาความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และความรูท้ างวิชาชีพมา

59

บูรณการเพื่อเกิดงานวิจัยด้วยกระบวนการวิจัย และนาเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนิสติ ในด้านต่างๆ คือ
- การทดสอบย่อย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
- ประเมินจากการทาภาคนิพนธ์
- ประเมินจากรายวิชาฝึกปฏิบัติทางคลินิก
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพิ่มขึ้น
(2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
(3) สามารถใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการวิ จั ย หรื อ สร้ า งนวั ต กรรม ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบาบัด
(4) สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้สาขากายภาพบาบัด กับความรู้ศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์
และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
- เน้นให้นสิ ิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาโดยการ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง โดยใช้กลยุทธ์วิธีการสอนที่หลากหลาย
- การสอนแบบบรรยาย
- การอภิปราย
- การสอนโดยใช้กรณีศึกษา
- สอนโดยการลงมือปฏิบัติ ทั้งสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง โดยนิสิตนา
ความรู้จากการเรียนในห้องเรียน มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
ให้บริการในชุมชน ในโรงพยาบาล เป็นต้น
- การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การสอนแบบโครงการหรือกิจกรรมบริการ
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ทางวิชาการโดยให้นิสิตเป็นผู้ใ ห้คาปรึกษาด้านสุขภาพแก่ป ระชาชน และแก้ไ ข
ปัญหาเฉพาะหน้า
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
- ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรูท้ ี่ได้เรียนมา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานและการตอบข้อซักถามในชัน้ เรียน
- ประเมินจากการสอบอภิปรายหรือการนาเสนอปากเปล่า
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี จิ ต บริ ก าร สามารถปรั บ ตั ว และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ผูร้ ่วมงาน และผูบ้ ังคับบัญชา
(2) สามารถท างานเป็ นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิก ในบริบ ทหรือสถานการณ์ ที่
แตกต่างกัน
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- กาหนดกิจกรรมให้มีก ารท างานที่ต้องประสานงานกับ ผู้อื่นข้ามสาขา หรือต้อง
ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ต้ อ งแนะน าให้ ค วามรู้ ด้ า น
สุขภาพกับประชาชน มุ่งเน้นให้นสิ ิตเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาท
ของการเป็นผูน้ าและผูต้ ามหลากหลายสถานการณ์
- ปลูกฝังและส่งเสริมให้รจู้ ักพัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
- สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
- มีภาวะผู้นา
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถศึกษา ทาความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา
(2) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมายและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพและสามารถเลือกใช้รูป แบบการน าเสนอที่
เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์เชิงตัวเลขในกรณีศึกษา
และสถานการณ์จาลอง และนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
- การจั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ เ ทคนิ ค การประยุ ก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เหมาะสมกับผูฟ้ ังและเนือ้ หาที่นาเสนอ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ ได้ฝกึ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ ายถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่ อแก้ปัญหา การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
- ประเมิ น จากความสามารถในการค้ น คว้ า หรื อ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง
- ประเมินผลงานตามกิ จกรรมการเรี ย นการสอน โดยใช้แบบประเมินทัก ษะการ
นาเสนอ การฟัง และการเขียน
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2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) รับฟัง อธิบาย และปฏิบัติตอ่ ผูร้ ับบริการเพื่อให้การบริการทางกายภาพบาบัดอย่าง
มีศิลปะ
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
- ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้ง
การพูดจา การแต่งกาย และการใช้ท่าทางในการนาเสนองานหน้าชั้น
เรียนหรือขณะให้บริการทางกายภาพบาบัดแก่ผู้ใช้บริการ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากคะแนนฝึกปฏิบัติในส่วนของการประเมินพฤติกรรมของนิสิตโดยอาจารย์
และอาจารย์ผู้คุมฝึกงาน ณ โรงพยาบาลที่นสิ ิตฝึกงาน
2.7 การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ดี เป็นแบบอย่างของบุคลากรด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป
ได้
(2) แสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคลากรด้านสุขภาพที่มีสมรรถนะ เที่ยงธรรม และ
สานึกรับใช้ชุมชน
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
- นิ สิ ต ลงลายมื อ ชื่ อ เข้ า -ออกจากการปฏิ บั ติ ง านในแบบบั น ทึ ก การลงเวลาฝึ ก
ปฏิบัติงานทางคลินกิ ทุกวัน และอาจารย์ลงชื่อรับทราบ
- ส่งเสริมให้นสิ ิตนาความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เช่น
การออกก าลั ง กายอย่ า งสม่ าเสมอ และการมี ท่ า ทางขณะปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อง
เหมาะสม เป็นต้น
- ส่งเสริมให้นิสิตรักษาความสะอาดของตนเอง เช่น การใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (Sterile
techniques) ขณะให้บริการในผู้ป่วยบางราย การล้างมือก่อนและหลังการสัมผัส
ผู้ป่ว ยบางราย หรือในบางครั้งอาจต้องสวมถุ งมือหรือผ้าปิดจมูก (Mask) ขณะ
ให้บริการทางกายภาพบาบัดในผู้ป่วยบางราย เป็นต้น
- ให้นิสิตบริก ารตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัดในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล หรือประชาชนในชุมชน
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
- ประเมินจากจานวนครัง้ ของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสิต
- ประเมินสุขนิสัยจากการแสดงออกขณะให้บริการทางกายภาพบาบัด
- ประเมินจากการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน ทั้งเวลาเรียนและเวลาฝึกปฏิบัติ หรือ
เวลาออกให้บริการในชุมชน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด ในการตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย
ป้องกัน บาบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผใู้ ช้บริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
(2) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบาบัดและศาสตร์ที่เกี่ย วข้อง การใช้เหตุผลทาง
คลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
- การสอนแบบสาธิต
- การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จาลองในห้องเรียน
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึกงาน
- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
- ประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยการสอบปฎิบัติในสถานการณ์จาลองใน
ห้องเรียน และสถานการณ์จริงในแหล่งฝึกงาน
- ข้อมูลสะท้อนกลับจากอาจารย์ผู้ฝกึ ปฏิบัติทางคลินิกกายภาพบาบัด
- สังเกตการณ์ปฏิบัติงานในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้



4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

(3) (4)

(1) (2)

(3)

001101
การใช้ภาษาไทย



001102
ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลก
กว้าง
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

















 













(2)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)





















































7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(2) (1) (2)
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3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

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

ความรับผิดชอบรอง
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

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

(1)

(2)

(1) (2)

(3)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)

























  









 

















































 

 











รายวิชา








003201
การสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล
003202
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
004101
ศิลปะในการดาเนิน
ชีวติ
004201
บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม



(1)

(2) (1) (2)
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002201
พลเมืองใจอาสา
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม

(3) (4)

7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ



























1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

(2)

(1) (2)



รายวิชา

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

(3) (4)

(3)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)

7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(2) (1) (2)

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์








244104
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ











247111
ชีวสถิติ
365212
ชีวเคมีพืน้ ฐาน













วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
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243211
เซลล์และชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

(2)

(3) (4)

(1) (2)



รายวิชา

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










363201
มหกายวิภาคศาสตร์
ของมนุษย์









363209
ประสาทกายวิภาค
ศาสตร์
363221
กายวิภาคศาสตร์
พืน้ ฐาน
367200
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน











382271

7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(2) (1) (2)
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341334
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น

(3)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)



 

 

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

(1) (2)

รายวิชา

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

(2)

(3) (4)

(3)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)

7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(2) (1) (2)





เวชศาสตร์ชันสูตร
พืน้ ฐาน

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)
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วิชาเอกบังคับ
381110
บทนาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
381210
การประเมินกาลัง
กล้ามเนือ้ และช่วงการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ
381211
ชีวกลศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของมนุษย์
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

(2)

(3) (4)

(1) (2)

























รายวิชา

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






381220
การบาบัดด้วยการ
ออกกาลังกาย 1
381230
การบาบัดด้วยความ
ร้อนและความเย็น
381301
สรีรวิทยาการออก
กาลังกายสาหรับ
กายภาพบาบัด



















381313



7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(2) (1) (2)
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381212
สมรรถภาพทางกาย
และการนวดเพื่อการ
บาบัด

(3)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)























1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

(2)

(3) (4)

(1) (2)









รายวิชา

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

(3)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)

7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(2) (1) (2)

อุปกรณ์ชว่ ยและการ
เคลื่อนย้าย


381331
การรักษาด้วยไฟฟ้า
381340
การบาบัดด้วยการจัด
ดัด ดึง
381341
กายภาพบาบัดใน
ระบบโครงร่างและ
กล้ามเนือ้ 1
381342
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381321
การบาบัดด้วยการ
ออกกาลังกาย 2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

(1) (2)

รายวิชา

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

(3) (4)

(3)

7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(2) (1) (2)
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กายภาพบาบัดใน
ระบบประสาท 1
381343
กายภาพบาบัดใน
ระบบทางเดินหายใจ
และไหลเวียนโลหิต 1
381344
กายภาพบาบัดในเด็ก
1
381345
กายภาพบาบัดใน
ระบบโครงร่างและ
กล้ามเนือ้ 2
381346
กายภาพบาบัดใน
ระบบประสาท 2

(2)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

(1) (2)

รายวิชา

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


381347
กายภาพบาบัดใน
ระบบทางเดินหายใจ
และไหลเวียนโลหิต 2











(3) (4)














































 







(3)





7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(2) (1) (2)
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381348
กายภาพบาบัดในเด็ก
2
381350
การฝึกปฏิบัติทาง
กายภาพบาบัด 1
381351
การฝึกปฏิบัติทาง
กายภาพบาบัด 2
381352
การฝึกปฏิบัติทาง
กายภาพบาบัด 3



(2)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

(1) (2)

รายวิชา

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5)
381360
ระเบียบวิธีวิจัย
381370
กายภาพบาบัดใน
ชุมชน 1



381453
การฝึกปฏิบัติทาง
กายภาพบาบัด 4



381471

(3) (4)

(3)












































7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)



(2) (1) (2)
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381461
สัมมนาทาง
กายภาพบาบัด
381462
ภาคนิพนธ์

(2)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)























































1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

รายวิชา

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5)
กายภาพบาบัดใน
ชุมชน 2
381480
กายภาพบาบัดในการ
กีฬา



(3) (4)

(1) (2)











(3)



7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(2) (1) (2)
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381481
กายภาพบาบัดใน
ภาวะเฉพาะ
381482
การบริหารและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
381483
กายภาพบาบัดใน
สุขภาพสตรีและ
ผู้สูงอายุ



(2)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(1)

(1) (2)

รายวิชา

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

(2)

(3) (4)

(3)

5. ทักษะการ
6.
วิเคราะห์เชิง สุนทรี
ตัวเลข การ ยภาพ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
(1)

7. ทักษะ 8. ทักษะ
การ
การ
ส่งเสริม
ปฏิบัติ
สุขภาพ
ทาง
และพัฒนา วิชาชีพ
บุคลิกภาพ
(1)

(2) (1) (2)





วิชาเอกเลือก


381485
กายภาพบาบัดใน
ผู้ป่วยเบาหวาน
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381484
กายภาพบาบัดกับ
ความงาม
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการกาหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังนี้
- สอดรับกับจุดมุ่งหมายและวงล้อกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และของคณะสหเวชศาสตร์ ปี
พ.ศ. 2559
- ตอบสนองต่ออัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คื อ มีสุนทรียภาพ
สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี
- เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขากายภาพบาบัด (มคอ.1) กาหนด
- มีทั้ง subject specific and generic learning outcomes ที่ชัดเจน วัดผลได้ เหมาะสมกับยุค
สมัยของบัณฑิตในศตวรรตที่ 21
- ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จากผลการสอบถามผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า รวมทั้งสัมภาษณ์ และสอบถามความเห็นของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตชั้น
ปีสุดท้ายเพิ่มเติม
ข้อสรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมี 8 ด้าน กล่าวคือ เมื่อสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรบัณฑิตจะเป็นผู้ที่
1) ตระหนัก ในคุ ณธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพสิท ธิและศัก ดิ์ศรีของ
ผูป้ ่วยที่มารับบริการทางกายภาพบาบัดทุกคน
2) มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพืน้ ฐานและความรูใ้ นวิชาชีพกายภาพบาบัดรอบด้าน
สามารถติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการทางกายภาพบาบัดและบูรณาการกับศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องได้
3) สามารถคิด วิเคราะห์ ปัญหางานทางกายภาพบาบัดด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
อย่ า งเป็ น ระบบ หรื อ สร้ า งนวั ต กรรมที่ ช่ ว ยพั ฒ นางานทางกายภาพบ าบั ด ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
4) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในบทบาทผู้นาหรือสมาชิกได้ดัวยสัมพันธภาพอันดี รับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเองและชุมขนหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) แปลผลตัวเลขทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง สื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียนและ
ภาษากายได้ ถู ก ต้ อ งเหมาะกั บ กาละ เทศะ บุ ค คล รู้ เ ลื อ กรู้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สื่ อ สารและ
สารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
6) รับ ฟั ง อธิ บ าย และปฏิบัติต่อผู้รับ บริการเพื่อให้การบริการทางกายภาพบาบัดอย่างมี
ศิลปะ
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7) แสดงออกถึ งบุคลิกภาพ และมีสุขนิสัย ที่ดี เป็นแบบอย่างของบุคลากรด้านสุขภาพแก่
ผูร้ ับบริการและบุคคลทั่วไป ด้วยสมรรถนะ ความเที่ยงธรรม และสานึกรับใช้ชุมชน
8) ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน บาบัดรักษา
ฟื้นฟูแก่ผมู้ ารับบริการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะที่มีการทาความเข้าใจให้ตรงกัน และดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้ประเมิน
ภายนอกตรวจสอบได้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
- 2.1.1 การทวนสอบรายวิชา
คณะกาหนดให้สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาหลายชุด เพื่อ
ทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ และให้
ได้ ค รบทุ ก รายวิ ช าในหลั ก สู ต รที่ ค ณะรั บ ผิ ด ชอบภายในช่ ว งระยะเวลาของ
หลักสูตร (4 ปี) โดยคัดรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบแล้วในปีที่ผ่านมาออกไป
เลือกเฉพาะรายวิชาที่ยังไม่เคยได้รับการทวนสอบ
ก่อนเริ่มปีการศึกษา คณะจัดทาประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรายวิชาที่จะ
ทวนสอบ ทั้งนี้ ในคณะกรรมการทวนสอบแต่ละรายวิชา ผู้สอนต้องไม่เป็นผูท้ วน
สอบหลักในรายวิชาของตน และรายวิชาที่มีลักษณะการประเมินผลผิดปกติในปี
ที่ผ่านมา จะได้รับการพิจารณาเลือกเป็นอันดับต้นๆ
กลยุทธ์การทวนสอบ ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนกาหนดไว้ใน
มคอ.3 และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ตอ้ งการ เช่น
วิธีประเมินผลการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ท่ตี ้องการ
เรียนรู้ของผู้สอน
การสอบ
เพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า น
ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
มอบหมายให้ นิ สิ ต เพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า น
ทารายงาน
ทั ก ษะการสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการทวนสอบ
ตรวจสอบการให้ ค ะแนนตามที่ ไ ด้
ก าหนดไว้ใ นผลการเรีย นรู้ที่คาดหวัง
(learning outcomes) ของแต่ละรายวิชา
ทวนสอบคะแนนรายงานจากเกณฑ์
การให้คะแนน
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- นอกจากนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์นิสิต การสังเกตการสอน สารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ เป็น
ต้น อนึ่ง การทวนสอบรายวิชา จะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุก ด้าน ตามที่
กาหนดไว้ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 ด้วย
- 2.1.2 การทวนสอบนิสิตรายบุคคล
เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตทุกคน ในแต่ละรายวิชา หากนิสิตคนใดมี
คะแนนไม่ผ่านในผลการเรียนรู้ด้านใด ผู้สอนจะต้องพัฒนานิสิตให้มีคะแนนผ่าน
ทุกด้านตามที่กาหนด
- 2.1.3 การทวนสอบนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษา
เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนสาเร็จการศึกษา โดยจัดให้
นิ สิ ต สอบรวบยอด (Comprehensive examination) ล้ อ ตามเกณฑ์ ก ารสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพ หากนิสิตคนใดมีคะแนนไม่ผ่าน ผู้สอนจะต้อง
พัฒนานิสติ ให้มคี ะแนนผ่านทุกด้านตามที่กาหนด
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และเป็นหน้าที่ของประธานหลักสูตรกับ
อาจารย์ประจาหลักสูตร กลยุทธ์การทวนสอบได้แก่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ท่ตี ้องการ
- การได้งานทาของบัณฑิต
- ระยะเวลาในการหางานทา
- ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
- คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ด้ า น
ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ
และ พฤติกรรมในการท างาน
หรือ การศึกษาต่อ

ผู้เกี่ยวข้อง

วิธีการทวนสอบ
แบบสารวจภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต

- ผูใ้ ช้บัณฑิต
- ผูป้ ระกอบการ
- ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับสูง

การสัมภาษณ์ หรือ
แบบสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
การศึ ก ษาในคาบระยะเวลา
ต่ า งๆ เช่ น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลัก สูตรที่ได้ตั้ง
ไว้/ ผลสอบใบประกอบวิชาชีพ

บัณฑิต

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่ า ด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.

การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
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1.1

2.

กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 ในระดั บ คณะ มี เ อกสารอธิ บ ายลั ก ษณะงาน (job description) แจกให้ อ าจารย์ ใ หม่
เพื่อให้รับ ทราบสาระส าคั ญ ของงานโดยสรุป ความรับ ผิดชอบและหน้าที่ ที่จะต้อ ง
ปฏิ บั ติ และมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง แบ่ ง เป็ น มาตรฐานด้ า นพฤติ ก รรม
(competence) และมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ (performance) และจัดให้มอี าจารย์อาวุโส
เป็นพี่เลีย้ งให้คาแนะนาต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ ในเรื่อง
1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์
1.2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ
1.2.3 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ
1.2.4 การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
1.3 กาหนดให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
ท าวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยสนั บ สนุ น การท าวิ จั ย ในสาขาวิ ช ากายภาพบ าบั ด การ
สนับ สนุนด้านการศึก ษาต่ อ การอบรม การศึก ษาดู งานทางวิ ชาการและวิ ช าชี พ ใน
องค์กรต่างๆ ที่มีการจัดประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัด อบรมประจาปีเ กี่ ย วกั บ ทัก ษะการเรีย นการสอน และการประเมิน ผลเพื่ อ
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลให้ ทัน สมั ย อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน ความสาเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
2.1.2 สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
2.1.3 สนับสนุนให้มกี ารวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชากายภาพบาบัดในทุก
ด้าน
2.1.4 พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา อาทิ การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
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3.

2.2.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาความเชี่ ย วชาญทางด้ า นการปฏิ บั ติ เ ฉพาะสาขาทาง
วิชาชีพกายภาพบาบัดให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยฝึกอบรมทางวิชาชีพ อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี
2.2.2 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นต ารา หนั ง สื อ การวิ จั ย และตี พิ ม พ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2.2.3 สนับสนุนให้มีส่ว นร่ว มในกิจกรรมบริก ารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกั บ การ
พัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น โดยอาจารย์
ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
และขอยื่นรับทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยได้ เมื่อปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี นับถึงวันที่จะเข้าศึกษาต่อ
2.2.5 กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชากายภาพบาบัด เพื่อพั ฒนา
อาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง
2.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนการทาวิจัยในสาขาวิชากายภาพบาบัด
การสนับ สนุนด้านการศึก ษาต่อ การอบรม การศึก ษาดู งานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ ที่มีการจัดประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.3 การพัฒนาด้านการวิจัย
2.3.1 กาหนดให้อาจารย์จัดทาแผนการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย การนาเสนอผลงาน
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
2.3.2 ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการวิจัยร่วมกับ ชุมชน สถาบันอื่นทั้งในและ
นอกประเทศ จัดสรร/ จัดหา งบประมาณสาหรับการทาวิจัย สาหรับคณาจารย์
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย์
จัดให้มีกระบวนการและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์อย่าง

ต่อเนื่องโดยเข้าร่วมการอบรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
และให้ก ารยกย่องเชิด ชูอาจารย์ที่มีคุ ณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณที่ดีเ พื่อเป็นขวัญ และ
กาลังใจ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.

การกากับมาตรฐาน
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คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการ
ประจาคณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการวิ ชาการมหาวิท ยาลัย พะเยา คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนสภากายภาพบ าบัด เป็น
หน่วยงานกากับการบริหารจัดการหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบาบัด
ตามลาดับ
2. บัณฑิต
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สู ต รกายภาพบ าบั ดบัณ ฑิต คณะสหเวชศาสตร์ ท าหน้ า ที่
ควบคุมคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งกากับให้ ผลงานวิจัยของนิสิตสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีตัวบ่งชีท้ ี่สาคัญ คือ
- อัตราการสอบผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- การลาออกกลางคัน น้อยกว่าร้อยละ 10
- อัตราการคงอยู่ของนิสิต น้อยกว่าร้อยละ 20
- อัตราการได้งานของผูส้ าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นิสิต
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สู ต รกายภาพบ าบั ดบัณ ฑิต คณะสหเวชศาสตร์ ท าหน้ า ที่
ควบคุมคุณภาพของผู้เรียน ตั้งแต่นโยบายในการรับเข้าศึกษา โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึก ษาให้ส อดคล้องกั บลั กษณะธรรมชาติของหลักสูตร ตรวจสอบเกณฑ์ก ารคัดเลือกให้มีความ
โปร่งใสชัดเจน ให้ได้นิสิตที่มีความพร้อมทั้งทางปัญญา สุขภาพกายและจิต และมีการพิจารณา
ทบทวนอย่างสม่าเสมอ กากับให้มีการจัดทาข้อมูลของผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปี และข้อมูลผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปี เพื่อใช้กาหนดนโยบายการ
รับเข้าศึกษาในแต่ละปี
คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้การกากับดูแลของรองคณบดีฝ่ าย
กิจการนิสิต จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่
สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ทาหน้าทีต่ ิดตามพัฒนาการของผูเ้ รียนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างที่ศกึ ษาอยู่ มีบันทึกผลการติดตาม
มีระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับให้ผู้เรียน และหากจาเป็นมีวิธีการแก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป
การให้คาแนะนาและสนับสนุน ครอบคลุมด้านวิ ชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา ด้าน
หอพัก ด้านการบริการผู้เรียน ด้านการให้คาปรึกษาแนะนา ด้านนันทนาการและกีฬา ด้านสุขภาพ
และสุขอนามัย ด้านการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
4. คณาจารย์

84
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่กากับงานด้านบริหารงานบุคคล และ
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบาบัด ร่วมกันกาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบ
การรับอาจารย์ใ หม่ การกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ปรัชญาของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จัดให้มี กลไก
การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม มีการกาหนดและประเมินสมรรถนะ (Competency) ของอาจารย์
ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนือ้ หา
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วธิ ีการที่หลากหลายในการสอนและการ
ประเมินผลการสอน เพื่อให้บรรลุ ELOs ที่กาหนด
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้ส่อื การสอนที่หลากหลาย
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ยังกากับให้มีการจัดทาข้อมูลทุกประเภทของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคน เพื่อใช้ใน
การวางแผนอัตรากาลัง ให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ของสภากายภาพบาบัด และ program outcomes มีอัตราส่วนจานวน
อาจารย์ประจาต่อนิสิตที่เ หมาะสม และเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการพั ฒ นา
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ วางแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของอาจารย์
ทั้งทางด้านวิชาการและความเป็นครู ทั้งในและนอกคณะวิชา/สถาบัน ตลอดจนกากับดูแลความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของอาจารย์ ให้อาจารย์มภี าระงานที่เหมาะสม วางระบบการประเมินการ
สอนและสมรรถนะของอาจารย์ที่มปี ระสิทธิภาพ และมีระบบการให้รางวัลและการยกย่องอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1. การพัฒนาหลักสูตร
- คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ของคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาสาขาวิชาทุกคน
และผู้ท รงคุ ณวุ ฒิทั้งจากสถาบันการศึก ษาอื่นที่เ ป็นที่ย อมรับ และจากสภาวิ ช าชี พ
ร่ว มกั นรับ ผิด ชอบการพั ฒนาหลัก สูตร โดยนาวิสัย ทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขากายภาพบาบัด และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายมาประกอบการ
พิจารณากาหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ต้องครอบคลุมทั้งความรู้
และทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทางสาขากายภาพบาบัด เพื่อเป็นตัวตั้ง
สาคัญในการออกแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
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- รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต้องระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้
ให้ชัดเจน มีเนื้อหาที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชากายภาพบาบัด มีโครงสร้าง
และเนื้อหาของหลักสูตรที่ เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีการบูร
ณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชาจานวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
รายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐาน กับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะทาง มีการจัดเรียง
รายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพืน้ ฐาน รายวิชาเฉพาะทางจนถึงรายวิชาบูรณาการ
และภาคนิพ นธ์ การจัด โครงสร้างหลัก สูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึก เชิง
วิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5.2 การจัดการเรียนการสอน
- คณะกาหนดปรัชญาการศึกษาไว้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ในทุกหลักสูตร ดังนี้ “การศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิต
คณะสหเวชศาสตร์ จ่ึง อุทิ ศ ผลิต บั ณฑิต ให้เ ป็ น ปั ญ ญาเพื่อ ความเข้ม แข็ ง ของ
ชุมชน” คณาจารย์ในหลักสูตร หรือในแต่ละแขนงวิชา ร่วมกันพิจารณาและกาหนดกล
ยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนหัวข้อรายวิชา/รายวิชาที่ชัดเจน มีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังระดับหัวข้อวิชา และรายวิชาที่นาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ประสานการจัดทารายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3/4) ให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของรายวิชา มุ่งเน้น
ที่ผู้เรียน มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแก่นิสิต ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มี
กระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาจารย์เป็นผู้สร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกัน และฝึกความเป็นผู้ ใฝ่รู้ตลอดชีวิตแก่นิสิต (Lifelong
learners)
5.3 การประเมินผู้เรียน
- คณาจารย์ในหลักสูตรหรือในแต่ละแขนงวิชา ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของ
เกณฑ์และวิธีการประเมินของผลการเรียนรู้ระดับหัวข้อวิชาและรายวิชาของนิสิต ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหัวข้อรายวิชา/รายวิชา
โดยกาหนดล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียน จัดให้มีความหลากหลายตามลักษณะวิชา
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกาหนดอย่างชัดเจนใน
หลักสูตร และแสดงไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) ของแต่ละรายวิชาของ
หลักสูตร ครอบคลุมการประเมินการประเมินผลวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) การ
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ประเมิ น ผลระหว่ า งเรี ย น ( Formative Assessment) และการประเมิ น ผลสรุ ป
(Summative Assessment) รวมทั้งมีการระบุน้าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่ง
ต้องเปิดเผยให้ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ มีกรรมการทวนสอบที่คอยกากับ ความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมินทั้งวิธีการ
และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร
คอยกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
มคอ.7) ในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละปีการศึกษาอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการคิด
สร้างแนวทางประเมินใหม่ๆ
ช่ว งเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่ก ารรับ เข้า ศึก ษา การติดตาม
ความก้าวหน้าของการเรียน และการประเมินก่อนสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ มีการกาหนด
ช่ ว งเวลาของการประเมิ น ให้ รั บ รู้ ล่ ว งหน้ า และสะท้ อ นผลการประเมิ น กลั บ ยั ง ผู้ ถู ก
ประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา
การรับ รองผลการประเมิ น คณะสหเวชศาสตร์ก าหนดแนวปฏิบัติ ใ นการ
พิจารณาและรับรองผลการประเมิน การเรียนรู้ของนิสิตอย่างชัดเจน โดยให้อาจารย์
ผูส้ อน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ
วิชาการระดับคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ พิจารณารับรองผลการประเมิน
เป็นลาดับขั้น อย่างละเอียดรอบคอบ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือ
พัฒนาต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยโดยกอง/ศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบตั้งงบประมาณ
และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการบริหารจัดการหลัก สู ตร
กายภาพบ าบัด บั ณ ฑิ ต มาให้ค ณะและสาขาวิ ช าตั้ ง แต่ แ รกเริ่ มเตรีย มการเปิ ด หลัก สู ตร ได้แ ก่
ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Wifi โดยจะสอบถามความต้องการเพิ่มเติม
มายั งคณะเป็นประจาทุก ปีงบประมาณ คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่าย
วิ ช าการ จะรวบรวมความต้ อ งการจากหั ว หน้ า สาขาวิ ช า เพื่ อ ให้ หั ว หน้ า สาขาวิ ช ารวบรวม
รายละเอียดจากอาจารย์ประจาหลักสูตรอีกทอดหนึ่งตามลาดับ ทั้งนี้คณะยังนาความต้องการที่
รวบรวมได้มาพิจารณาร่วมกับ ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรีย นรู้ ด้ว ย ซึ่งคณะฯ จัด ให้มี ก ระบวนการประเมิน ความพึ งพอใจดังกล่ าวเป็ นประจ าทุ ก ปี
การศึกษา แล้วจึงนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยคานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัยของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
7.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

87
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่าง
น้อยตามผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร วัดจากตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน 12 ข้อ ดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ มีส่วน 80
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ 2 . ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา(ถ้ามี) สาขาวิชา/
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 3.ตามแบบ มคอ (ถ้ามี)และ
มคอ 4 . อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั ง
สิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5


















































































6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินผลการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศ หรื อ

คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ป ระจาทุก คนได้รับ การพั ฒนาทางวิช าการ
และ หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ/1 ครั้ง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
10. บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนได้ รั บ การ
พัฒนาวิชาการ และ หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ/     
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่า 3.5 จาก
 
คะแนนเต็ม 5.0
12. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
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1.

การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมิน ตนเอง เช่น ตั้งคาถามปากเปล่าให้นิสิตตอบหลังสอนจบ
หัวข้อหนึ่งๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนิสิตระหว่างเรียน ซึ่งวิธีนอี้ าจตรวจสอบ
ไม่ได้ทุกคน หรือให้นิสิตทุกคนตอบคาถามท้ายบทเรียนหลังสิ้นสุดชั่วโมงเรียนส่งให้
อาจารย์ต รวจ นอกจากนี้ สามารถใช้ วิธี สัง เกตพฤติก รรมความสนใจของนิ สิ ต
ระหว่ า งเรี ย นด้ ว ย เป็ น ต้ น หากกลยุ ท ธ์ ก ารสอนไม่ ส ามารถท าให้ นิ สิต เข้าใจได้
หรือไม่ทาให้นสิ ิตสนใจเรียน อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหม่ และนาไปปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4) (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.1.2 แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ก ลยุ ทธ์ ก ารสอนระหว่ า งอาจารย์ผู้ ส อน ทั้ง ในแขนงวิ ช า
เดียวกัน หรือต่างแขนงวิชา เมื่อสิ้นสุดการสอนภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างผู้สอนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และนาไป
ปรับ ปรุง รายละเอีย ดของรายวิ ชา (มคอ.3) และรายละเอีย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.1.3 จัดทารายงาน มคอ.5 มคอ.6 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมผลการ
ประเมินกลยุทธ์การสอนรวมทั้งแนวทางปรับปรุงจากอาจารย์ผสู้ อนแต่ละคน จัดทา
เป็นรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ ภ าคสนาม (มคอ.6) (ถ้ า มี ) รายงานต่ อ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต รภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอน เพื่ อ ให้ อ าจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รให้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม และเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ให้
อาจารย์ผู้สอนนาไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของตนใน มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ใน
ภาคการศึกษาถัดไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ใช้แบบประเมิน ความพึ งพอใจของนิ สิต ต่อ การสอนของอาจารย์ เป็นแบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ร่วมกับคาถามปลายเปิดของคณะ จาแนก
ผลเป็ น รายหลั ก สู ตร และรายบุ ค คล นิ สิ ต สามารถประเมิ น ทั ก ษะการสอนของ
อาจารย์แบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา และให้สิทธิ์เฉพาะอาจารย์ผสู้ อนเท่านั้นที่จะเข้า
ไปดูผลการประเมินเฉพาะของตนได้ เพื่อจะได้นาไปพิจารณาปรับปรุงการสอนของ
ตน ยกเว้นคณบดี ที่สามารถดูผลประเมินของอาจารย์ได้ทุกคน เพื่อ นาไปพิจารณา
วางแผนพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ในภาพรวม

90
1.2.2 ประเมินโดยเพื่อนผู้ร่วมงาน โดยให้อาจารย์ผู้ร่วมงานเข้าร่วมฟังการสอนและให้
ข้อมูลย้อนกลับเป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นวิธีที่ดาเนินการตามความสมัครใจ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 จัดทารายงาน มคอ.7 โดยอาจาย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ครบถ้วนภายใน 60 วันหลังสิ้ นปีการศึกษา เสนอ
ต่อประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตามลาดับ
2.2 ประธานหลักสูตรจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และการรับ
การประเมินตรวจสอบจากคณะกรรมการภายนอกประจ าปีก ารศึก ษา ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ เพื่อให้หลักสูตรและคณะ
นารายงานผลการประเมิน (CAR) ไปวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในภาพรวมของปีการศึกษาถัดไป
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยประธานหลักสูตร เสนอหัวหน้า
สาขาวิชา คณบดี และอธิการบดีตามลาดับ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ในการประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผ่าน
มา 4 ปี (ครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร) เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรในปี
ที่ 5 ให้ทันสมัย และเตรียมใช้ในปีที่ 6 ต่อไป
3.2 เสนอขอรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบาบัด ตามรอบเวลารับรองหลัก สูตร
ของสภาวิชาชีพฯ ที่ให้ไว้ล่าสุด ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาวิชาชีพฯ กาหนด
และนาข้อตรวจพบของสภาวิชาชีพฯ มาปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
3.3 จัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และขอรับการประเมินรับรอง
คุณภาพหลักสูตร จากคณะกรรมการภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบสากล
ของระบบประกั นคุ ณภาพภายในระดับ หลัก สูตรที่มหาวิท ยาลัย เลือกใช้ และนาผล
ประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมให้ดียิ่งๆ ขึน้
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ดาเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ถือเป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่ง
สามารถกระทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี
ทั้งนีเ้ พื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์
หลักสูตรใหม่
มาตรฐาน
พ.ศ. 2555
ของกระทรวงฯ
ไม่น้อยกว่า 30
30
หน่วยกิต
21
9
ไม่น้อยกว่า 84
104
หน่วยกิต
33
17

ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
0
104
30
12

16
71
68
3
6

18
74
71
3
6

140

140
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

21

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

สาระที่ปรับปรุง
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101
001102
001103
001204

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
1.3 กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
1(0-2-1)
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
เปิดรายวิชาใหม่
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

ปิดกลุ่มพลานามัย

ปิดรายวิชา
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004157
004158
004159

นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8

หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ

18

หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3
002201
002202
003201
003202
004101
004201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)

พลเมืองใจอาสา

32-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society

เปิดรายวิชาใหม่

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(2-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)
Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา
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Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2555
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
104 หน่วย
กิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
30 หน่วย
กิต
2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วย
กิต
หลักเคมี
4(3-3-8)
242101
Principles of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก
พั น ธะเคมี แ ละโครงสร้ า งโมเลกุล ปริ ม าณสารสั ม พัน ธ์
ปฏิกิริยาเคมี ก๊า ซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณ
หพลศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น จลนพลศาสตร์ เ คมี สมดุ ล เคมี
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า 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
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
243101
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ
และสารเคมีของชีวิตเซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scienctific methodology characteristics, organization and
chemistry of life, cell and metabolism, genetics,
evolution, biodiversity, structure and functions of plants
and animals, ecology and behavior
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษฎี เ ซลล์ สมบั ติพื้น ฐานของเซลล์ องค์ป ระกอบ
เคมี พื้น ฐานของสิ่งมีชีวิต พลั ง งานชีวภาพ การท างาน
ของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและ
หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การ
แสดงออกของสารพั น ธุ ก รรม สรี ร วิ ท ยาของเซลล์
ความสัมพันธ์ของเซลล์และออแกเนลล์
Cell theories, basic properties of cells, the chemical
basis of life, bioenergetics, enzymes and metabolism,
structure and function of cell membrane and

สาระที่
ปรับปรุง

104

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

เปิด
รายวิชา

110

244104

ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
244104
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อน
ตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและกาลังของร่างกาย
คุ ณ สมบั ติ ก ารยื ด หยุ่ น ของโครงกระดู ก และเนื้ อ เยื่ อ
กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์
ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียง
และการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิ
เล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
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

356212

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6) 356212
Basic Biochemistry
นิยามและหลั ก การของชีวเคมี ชนิด โครงสร้า งและ
คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
การสร้างโปรตีน และการควบคุมการ กลไกการควบคุม
ทางชีวเคมี ข องฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการ
ด ารงชี วิ ต ชี ว พลั ง งานศาสตร์ ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ถี เ ม
แทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ
และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ
Definition and principle of biochemistry, types,
structures and properties of biomolecules including
carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, genetic
expression, protein synthesis and regulation, regulation
mechanisms of hormone actions, roles of nutrition on life
style, bioenergetic, integration of metabolism pathways,
relationship between biochemistry and disorders and
biochemistry of blood and urine

247111

ชีวสถิติ
Biostatistics

3(2-2-5)

247111

intracellular compartments, expression of genetic
information, cell physiology, relationships between cell
and organelles
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์ก าร
เลื่อนตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและกาลังของ
ร่ า งกาย คุ ณ สมบั ติ ก ารยื ด หยุ่ น ของโครงกระดู ก และ
เนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของ
ไหล ฟิ สิ ก ส์ ข องการหายใจ ความร้ อ นและอุ ณ หพล
ศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน
อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก โทรนิ ก ส์ เ บื้ อ งต้ น ชี ว ไฟฟ้ า
ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์
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
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและ
คุ ณ สมบั ติ ข องสารชี ว โมเลกุ ล ได้ แ ก่ คาร์ โ บไฮเดรต
โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทาง
พันธุกรรม การสร้างโปรตีน และการควบคุมการ กลไก
การควบคุ ม ทางชี ว เคมี ข องฮอร์ โ มน บทบาทของ
โภชนาการต่ อ การด ารงชี วิ ต ชี ว พลั ง งานศาสตร์
ความสั ม พัน ธ์ข องวิถีเ มแทบอลิซึม ความสั ม พัน ธ์ข อง
ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและ
ปัสสาวะ
Definition and principle of biochemistry, types,
structures and properties of biomolecules including
carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, genetic
expression, protein synthesis and regulation, regulation
mechanisms of hormone actions, roles of nutrition on
life style, bioenergetic, integration of metabolism
pathways, relationship between biochemistry and
disorders and biochemistry of blood and urine
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สถิติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า
และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เบื้องต้น การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ
ทดสอบด้วยไคกาลังสอง การแปรผลและการนาเสนอผล
สถิติ
Concepts extent and benefits of statistics for health
science, the application of statistics in daily life,
descriptive statistics, probability, random variable and
probability distribution, sampling distribution, estimation
and hypotheses test, elementary analysis of variance,
regression and correlation analysis, chi- square test, the
data interpretation and presentation to research
2.1.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
16
หน่วยกิต
363202 กายวิภาคศาสตร์ 1
3(2-3-6)
Anatomy I
บทนาสู่มหกายวิภาคศาสตร์และกระดูก หลังส่วนตืน้
และส่วนลึก บริเวณท้ายทอย ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก
รักแร้ ต้นแขนและปลายแขน มือ ข้อต่อของรยางค์บน
บริเวณก้น ต้นขาและปลายขา เท้า และข้อต่อของรยางค์
ล่าง
Introduction to human anatomy and osteology,
superficial and deep back, occipital region, posterior
shoulder, pectoral region, axilla, arm and forearm, hand,
joint of upper extremity, anteromedial and posterior
aspect of thigh, gluteal region, leg, foot and joint of lower
extremity system
363203 กายวิภาคศาสตร์ 2
3(2-3-6)
Anatomy II
ผนังหน้าท้องและขาหนีบ ช่องอกและปอด ประจันอก
หัวใจและหลอดเลือด อวัยวะภายใน ช่องท้อง ผนัง
ด้านหลังช่องท้องและอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และฝีเย็บ คอ บริเวณด้านหน้ากกหู
และใบหน้า บริเวณขมับ ส่วนลึกของขมับและข้อต่อของ
ขากรรไกร กะโหลกศีรษะ หนังศีรษะ เยื่อหุ้มสมองและไข
สันหลัง สมอง ไขสันหลัง แอ่งรับเลือดในเยื่อหุ้มสมอง ช่อง
ปากและจมูก หูและตา คอหอย กล่องเสียงและหลอดลม
Anterior abdominal and groin, thoracic, lung and
diaphragm, mediastinum and cardiovascular system,
viscera, posterior abdominal and urinary, perineum,
neck, parotid and face,

แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สถิติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า
และการทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง การแปรผลและ
การนาเสนอผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics for health
science, the application of statistics in daily life,
descriptive statistics, probability, random variable and
probability distribution, sampling distribution, estimation
and hypotheses test, elementary analysis of variance,
regression and correlation analysis, chi- square test,
the data interpretation and presentation to research
2.1.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
18
หน่วยกิต
ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

112
363221

381200

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(3-26)
Basic Anatomy
บทน าสู่ ก ายวิ ภ าคศาสตร์ พื้ น ฐานและเซลล์วิท ยา
เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบปกคลุมร่างกาย
ระบบโครงร่ า งของร่ า งกาย ระบบกล้ า มเนื้ อ ระบบ
ประสาท ระบบรับ ความรู้สึก และอวัยวะรับ ความรู้สึก
พิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้าเหลืองและ
เลื อ ด ระบบหายใจ ระบบย่ อ ยอาหาร ระบบขั บ ถ่ า ย
ปั ส สาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบ พัน ธุ์เ พศชายและ
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
Introduction to basic anatomy and cytology,
epithelium and connective tissue, integumentary
system, skeletal system, muscular system, nervous
system, sensory system and special sense organs,
cardiovascular system, lymphatic system blood,
respiratory system, urinary system, endocrine system,
male reproductive system and female reproductive
system

เปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Pathology and Microbiology
หลักการขั้นพื้นฐานทางพยาธิวทิ ยา ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ ย นแปลงของเซลล์ เ นื้ อ เยื่ อ หรื อ อวั ย วะ และการ
ตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับภยันตรายชนิดต่าง ๆ เช่น
จากอุบัติเหตุ เชื้อโรค ภูมิแพ้ และสิ่งแวดล้อม จุลชีพชนิด
ต่าง ๆ วิธีการก่อโรค วิธีการติดต่อ พาหะแหล่งแพร่เชื้อ
การป้องกันการแพร่กระจายของโรค
Basic principles of pathology related to the change of
cell, tissues or organs. and the response of body to
various dangers such as trauma, organisms, antigens
and environment, various species of organisms,
incubation, process of infection, carrier, sources of
diseases and prevention of dissemination
363201

มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4(3-38)
Human Gross Anatomy
บทนาสู่มหกายวิภาคศาสตร์ การศึกษาระบบกระดูก
และข้อต่อรยางค์ หลังส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้าย
ทอย บริเวณด้านหลังของหัวไหล่และต้นแขน บริเวณอก
และรักแร้ ปลายแขน มือ ต้นขา บริเวณสะโพก ขา เท้า
ผนังหน้าท้องด้านหน้าและด้านหลัง ผนังทรวงอก หัวใจ
ปอดและกระบังลม คอ หน้าและบริเวณขมับ

เปิด
รายวิชา
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363209

367200

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
363209
Human Neuroanatomy
บทน าสู่ ร ะบบประสาทกายวิภ าคศาสตร์ข องมนุ ษ ย์
ระบบหลอดเลือดที่ม าเลี้ ยงสมองและไขสั น หลั ง ระบบ
ประสาทอั ต โนวั ติ กายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละจุ ล กายวิ ภ าค
ศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลาออบ ลองกาตา พอนส์ มี
เซ็นเซฟาลอน สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาท
รั บ กลิ่ น การเรี ย นรู้ แ ละจดจ า เบซอลแกงเกลี ย ระบบ
ประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ ระบบ
ประสาทรับรู้การได้ยินและการทรงตัว และระบบประสาท
การมองเห็น
Introduction to human neuroanatomy, blood supply
of brain and spinal cord, autonomic nervous system,
spinal cord, medulla oblongata, pons, mesencephalon,
cerebellum, diencephalon, olfactory pathway,
hippocampal formation, amygdala, cerebrum, basal
ganglia, motor pathway, general sensory system,
auditory system, vestibular system and visual system
สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5) 367200
Basic Physiology
บทบาท หน้าที่และกลไกการทางานของร่างกายมนุษย์
ในระบบต่ า งๆ เช่ น สรี ร วิ ท ยาของเซลล์ ร ะบบประสาท
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายใน
ภาวะปกติ
Human body roles, functions and mechanisms of
various body systems such as cellular physiology,
nervous system, muscular system, cardiovascular
system, respiratory system, gastrointestinal system,
urinary system, endocrine system, reproductive system
and body temperature regulation in normal condition
341334

Introduction to human gross anatomy study of
osteology and joints, back and suboccipital region,
posterior shoulder and arm, pectoral region and axilla,
forearm, hand, thigh, gluteal region, leg, foot, anterior
abdominal wall and posterior abdominal wall, thoracic
wall, heart, lung and diaphragm, neck, face and
temporal region
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Human Neuroanatomy
บทนาสู่ระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษ ย์
ระบบหลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมองและไขสันหลัง ระบบ
ประสาทอัต โนวัติ กายวิภ าคศาสตร์แ ละจุล กายวิภาค
ศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลาออบ ลองกาตา พอนส์ มี
เซ็ น เซฟาลอน สมองน้ อ ย ไดเอนเซฟาลอน ระบบ
ประสาทรับกลิ่นการเรียนรู้และจดจา เบซอลแกงเกลีย
ระบบประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ
ระบบประสาทรับรู้การได้ยินและการทรงตัว และระบบ
ประสาทการมองเห็น
Introduction to human neuroanatomy, blood supply
of brain and spinal cord, autonomic nervous system,
spinal cord, medulla oblongata, pons, mesencephalon,
cerebellum, diencephalon, olfactory pathway,
hippocampal formation, amygdala, cerebrum, basal
ganglia, motor pathway, general sensory system,
auditory system, vestibular system and visual system
สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-25)
Basic Physiology
บทบาท หน้ า ที่ แ ละกลไกการท างานของร่ า งกาย
มนุ ษ ย์ ใ นระบบต่ า งๆ เช่ น สรี ร วิ ท ยาของเซลล์ ร ะบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิ
ของร่างกายในภาวะปกติ
Human body roles, functions and mechanisms of
various body systems such as cellular physiology,
nervous system, muscular system, cardiovascular
system, respiratory system, gastrointestinal system,
urinary system, endocrine system, reproductive system
and body temperature regulation in normal condition
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-06)
Basic Pharmacology

คงเดิม

คงเดิม

เปิด
รายวิชา

114
บทน าสู่ บ ทบาทของวิ ช าชี พ ในการใช้ ย ารั ก ษาโรค
รูปแบบ ลักษณะและวิธีการให้ยา การคานวณขนาดของ
ยา รูป แบบยา เตรียมวิธีก ารให้ยาและกฎหมาย เภสัช
จลนศาสตร์ของยาและกลุ่มยาต่าง ๆ การออกฤทธิ์ ข้อ
ห้ า มใช้ ย า ปฏิ กิ ริ ย าไม่ พึ ง ประสงค์ ข้ อ ควรระวั ง และ
ปฏิกิริยาของยา
Principle of pharmacology, dosage form, route of
administration, dosage calculation and drug laws,
pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used
in disorders in various systems, mechanism of action,
contraindication, adverse drug reaction, precaution and
drug interaction
ปรับรหัส
เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน
1(1-0-2) 382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน
1(1-0และ
Basic Laboratory Medicine
2)
คาอธิบาย
ความหมาย และความส าคั ญ ของงานเวชศาสตร์
Basic Laboratory Medicine
รายวิชา
ชั น สู ต รสาขาต่ า งๆ โดยศึ ก ษาภาวะปกติ แ ละผิ ด ปกติ
ความหมาย ความสาคัญ การอ่านและการแปลผล
ทางด้านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ
การตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารเวชศาสตร์ชันสูตร ภาวะ
น้ าเหลื อ งวิ ท ยา ปรสิ ต วิ ท ยา และธนาคารเลื อ ด เพื่ อ
ปกติและผิดปกติทางด้านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด
ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองสุขภาพทางด้านเวชศาสตร์
และปรสิตวิทยา
ชันสูตร
Meaning, significance, and interpretation of
Meaning and the advantage of laboratory medicine,
laboratory medicine, normal and abnormal conditions
including in hematology, biochemistry, microscopy,
of hematology, blood biochemistry and parasitology
parasitology, serology and blood banking
2.2 กลุ่มวิชาเอก
71
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
74
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
68
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
71
หน่วยกิต
381110 บทนาวิชาชีพกายภาพบาบัด
1(1-0-2)
เปิด
Introduction Physical Therapy
ป ร ะ วั ติ แ ล ะ แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง วิ ช า ชี พ รายวิชา
ใหม่
กายภาพบ าบั ด บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก
กายภาพบ าบั ด ความรู้เ บื้องต้น งานกายภาพบ าบัดใน
ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบหายใจ
และไหลเวียนโลหิต เด็ก ชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้น
พื้นฐานในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
ทางการแพทย์ หลั ก การน าเสนอผลงาน การสร้ า ง
เครือข่าย บทบาทของทีมสหวิชาชีพ อัตลักษณ์บัณฑิต
กายภาพบาบัด มหาวิทยาลัย หลักเบื้องต้นของการปฐม
พยาบาล หลั ก การดู แ ลป้ อ งกั น ให้ ป ลอดภั ย จากการ
ปนเปื้อนและการช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐาน
History and basic concepts of physical therapy,
roles of physical therapists, basic knowledge of physical
therapy in musculoskeletal system, nervous system,
cardiovascular system, pediatric, community and
382272
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381210

การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนือ้ และช่วงการ
381210
เคลื่อนไหวของข้อต่อ
2(1-3-4)
Assessment of Muscle Strength and Joint Range
of Motion
หลักการในการตรวจและทดสอบกาลังของกล้ามเนือ้
แขน ขา และล าตั ว การวัด มุ มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
ต่างๆ ภายในร่างกาย การประเมินความยาวของกล้ามเนื้อ
และการคลาเนือ้ เยื่ออ่อนและปุ่มกระดูก
Principle of muscle strength testing of upper and
lower extremities, and trunk, measurement of joint range
of motion in different parts of the body, evaluation of
muscle length and palpation of soft tissue and bony
prominence

381211

ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 3(2-2-5) 381211
Biomechanics of Human Movement
หลักการทางชีวกลศาสตร์ สภาวะของร่างกายในขณะ
อยู่น่งิ และเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ การเคลื่อนไหว ท่าทาง
ต่ า งๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น การทรงท่ า การเดิ น และการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ หลักการ
พื้ น ฐานทางการยศาสตร์ใ นการวิ เ คราะห์ และประเมิ น
สถานที่ทางานและท่าทางของร่างกายที่เหมาะสม
Principles of biomechanics, static and dynamic
conditions of human body, analysis of body movement,
posture in daily living, gait and joint motion in normal and
abnormal conditions, basic principle of ergonomics for the
analysis and evaluation of appropriate work station and
posture

381212

การสร้างเสริมสมรรถนะแบบองค์รวม
2(1-3-4) 381212
Promotion of Holistic Performance
การเสริม สร้า งสมรรถนะทางกายแบบองค์รวมโดย
เรี ย นรู้ ค วามหมาย หลั ก การ องค์ ป ระกอบและวิ ธี ก าร
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย อั น ประกอบด้ ว ย การวั ด
สัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกาย ความแข็งแรง ความ

preliminary rehabilitation of community, personality
development and medical communications, the
fundamentals presentation, networking, role of the
multidisciplinary team, identities of graduate physical
therapist University of Phayao, principles of first aid,
sterile techniques and cardiopulmonary resuscitation
การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนือ้ และช่วงการ
ปรับ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ
3(2-3-6)
หน่วยกิต
Assessment of Muscle Strength and Joint
และ
Range of Motion
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของข้อต่อและกล้ามเนื้อ คาอธิบาย
หลั ก การในการตรวจและทดสอบก าลั งของกล้า มเนื้อ รายวิชา
ใบหน้า รยางค์บนและล่าง และแกนกลาง การวัดมุมการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ ภายในร่างกาย การประเมิน
ความยาวของกล้ ามเนื้อ และการคลาเนื้อเยื่ออ่อนและ
ปุ่มกระดูก
Basic anatomy of joint and muscles, principle of
muscle strength testing of face, upper and lower
extremities, and core muscles, measurement of joint
range of motion in the parts of body, evaluation of
muscle length and palpation of soft tissue and bony
prominence
ปรับ
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2(1-2หน่วยกิต
3) Biomechanics of Human Movement
และ
การนาหลักการทางชีวกลศาสตร์มาประเมินสภาวะ
ของร่างกายในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ คาอธิบาย
การเคลื่อนไหว ท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การทรง รายวิชา
ท่า การเดิน และการเคลื่อนไหวของข้อต่อทั้งในภาวะ
ปกติและผิดปกติ หลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์ ใน
การวิเคราะห์ และประเมินสถานที่ทางานและท่าทางของ
ร่างกายที่เหมาะสม
Using of biomechanics principles for assessment in
static and dynamic conditions, analysis of body
movement, posture in daily living, gait and joint motion
in normal and abnormal conditions, basic principle of
ergonomics for the analysis and evaluation of
appropriate work station and posture
ปรับชื่อ
สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบาบัด 2(1-3และ
4) Physical Performance and Therapeutic
คาอธิบาย
Massage
ความหมาย หลั ก การ องค์ ป ระกอบ และวิ ธี ก าร รายวิชา
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ การวัดสัดส่วนของ
ร่ า งกาย ความแข็ ง แรง ความทนทาน และพลั ง ของ
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ทนทาน และพลังของกล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบ
หั ว ใจและหลอดเลื อ ด ความอ่ อ นตั ว ความเร็ ว ความ
แคล่วคล่องว่องไว สมดุ ล การทรงตั ว และการประสาน
สั ม พัน ธ์ รวมทั้ง การประยุกต์ใช้การนวดสวีดิช การนวด
ไทย การนวดน้ามัน การใช้กลิ่นบาบัด การนวดกดจุด การ
นวดสตรีมีครรภ์ และการทาสปา
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

381230

381220

การบาบัดด้วยความร้อนและความเย็น 2(1-3-4) 381230
Thermotherapy
การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ คลื่นสั้น คลื่นไมโคร
แสงเลเซอร์ รัง สีอิน ฟราเร็ด รัง สีอัล ตร้า ไวโอเล็ต คลื่น
แม่เหล็ก การรักษาด้วยความร้อนความเย็น และเครื่องมือ
ไฟฟ้าทางกายภาพบาบัด อื่นๆ การเลือกวิธีการรักษาและ
เครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การบารุงรักษา และ
การ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ
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
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2(1-3-4) 381220
Exercise Therapy I
หลักการพื้นฐานในการออกกาลังกายเพื่อการรัก ษา
การประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การ
เคลื่อนไหวและการน าอุป กรณ์ต่า งๆ เพื่อใช้ในการออก
กาลังกาย ท่าเริ่มต้น ประเภท ของการออกกาลังกาย การ
ออกก าลั ง กายแบบท าเองและผู้อ่ืน ท าให้ก ารออกกาลัง
กายเพื่อเพิ่ม ความแข็ง แรง การออกก าลั ง กายเพื่อ เพิ่ ม
ความทนทาน การออกกาลังกายเพื่อการผ่อนคลาย การ
ออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น การให้คาแนะนาใน
การออกกาลังกายและการออกกาลังกายแบบกลุ่ม

กล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด
ความอ่อนตัว ความเร็ว ความแคล่วคล่องว่องไว สมดุล
การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ ทฤษฎี เทคนิค ข้อ
บ่ง ชี้ ข้อห้า ม ข้อควรระวัง และประโยชน์ข องการนวด
การนวดสวี ดิ ช การนวดไทย การประยุ ก ต์ ก ารนวด
สาหรับการรักษาทางกายภาพบาบัด การนวดน้ามัน สุ
คนธบาบัด การนวดกดจุด การนวดทารก การนวดสตรี
มีครรภ์ และการทาสปา
Definition, principles, components and physical
fitness testing including; anthropometry and body
composition, muscular strength, endurance and power,
cardiovascular endurance, flexibility, speed, agility,
balance, and coordination, theory, techniques,
indications, contraindications, precaution and benefit of
massage, swedish massage, Thai massage, massage
application for physical therapy treatment, oil massage,
aromatherapy, reflexology, baby massage, pregnancy
massage and spa
ปรับ
การบาบัดด้วยความร้อนและความเย็น 2(1-3-4)
คาอธิบาย
Thermotherapy
การรัก ษาด้วยความร้อนและความเย็น คลื่น เหนือ รายวิชา
เสียง รัง สีอัล ตร้า ไวโอเลต รัง สีอิน ฟาเรด แสงเลเซอร์
ค ลื่ น ไ ม โ ค ร ค ลื่ น สั้ น แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ไ ฟ ฟ้ า ท า ง
กายภาพบาบัดอื่นๆ การเลือกวิธีการรักษาและเครื่องมือ
ให้เ หมาะสมกับสภาพผู้ป่วย การบ ารุง รัก ษา และการ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ
Treatments by using thermotherapy, cryotherapy,
ultrasonic wave, ultraviolet, infrared, laser, microwave
diathermy, short wave diathermy, and other physical
therapy electrical equipment, appropriate selection of
treatment techniques and instruments, maintenance,
and solving basic problem related to the instruments
ปรับ
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2(1-3-4)
คาอธิบาย
Exercise Therapy I
หลักพืน้ ฐานในการออกแบบโปรแกรมการออกกาลัง รายวิชา
กายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อป้องกันการยึด
ติดของข้อ กล้ามเนื้อฝ่อลีบและกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหดสั้น
เพิ่มความแข็งแรง กาลังและความทนทานของกล้ามเนือ้
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย เพิ่มการ
ป ร ะ ส า น สั ม พั น ธ์ ส่ ว น ต่ า ง ๆ ข อ ง ร่ า ง ก า ย เ พิ่ ม
ความสามารถในการทรงตั ว การออกก าลั ง กายเพื่อ
ความผ่อนคลาย การออกกาลังกายโดยใช้อุปกรณ์ การ
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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

381301

สรีร วิทยาการออกกาลั งกายส าหรับกายภาพบาบัด 381301
2( 2- 0- 4)
Exercise Physiology for Physical Therapy
การตอบสนองและการปรั บ ตั ว ทางสรี ร วิ ท ยาของ
ระบบต่ า งๆ ได้ แ ก่ ระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ที่มีต่อ
การออกก าลั งกาย สารอาหาร การสร้า งพลั งงาน และ
หลักการฝึกต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับกายภาพบาบัด
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

381313

การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์
2(1-2-3)
381313
Transferring and Prostheses
หลักการพืน้ ฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การ
วัด การเลือกใช้ และวิธีการใช้ เครื่องช่วยเดินและรถเข็น
นั่ง ชนิด และประเภทของแขนขาเทียม และกายอุปกรณ์
การใส่และการประเมินสภาพผู้ป่วยที่ต้องใส่อุปกรณ์เทียม
หรื อ อุ ป กรณ์ เ สริ ม การพั น ผ้ า ยื ด การปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้น และเทคนิคการปลอดเชื้อ
Basic principles and technique of transferring,
measurement, selection and application of ambulatory
aids and wheelchair, types and classifications of
prostheses and orthoses, fittings and patient assessment
for the use of prostheses and orthoses, bandaging, first
aids, and sterile technique
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2(1-3-4)
381321
Exercise Therapy II
การออกกาลังกายเพื่อการรักษาในกลุ่ม ผู้ที่มีปั ญ หา
ทางระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ในภาวะอาการปวด

381321

ออกกาลังกายแบบกลุ่มโดยใช้กิจกรรม การออกกาลัง
กายเพื่อป้องกันและรักษากลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรม
Basic principle of exercise prescription for health,
exercise for preventing joint stiffness, muscle atrophy
and muscles/ligaments/tendons shortening, exercise for
improving muscle strength/ power/ endurance,
cardiorespiratory function, muscle flexibility, body
coordination, balance and relaxation, exercise
equipment, group exercise by various activities and
exercise for prevention and treatment of office
syndrome
สรีรวิทยาการออกกาลังกายสาหรั บกายภาพบ าบัด คงเดิม
2(2-0-4)
Exercise Physiology for Physical Therapy
การตอบสนองและการปรับ ตั วทางสรี รวิ ท ยาของ
ระบบต่า งๆ ได้แ ก่ ระบบกระดู ก และกล้า มเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อม
ไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ที่
มีต่อการออกกาลังกาย สารอาหาร การสร้างพลังงาน
และหลักการฝึกต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับกายภาพบาบัด
Physiological responses and adaptations of human
body system to exercise including musculoskeletal
system, nervous system, cardiovascular system,
respiratory system, endocrine system, immune system
and others, nutrition, energy production, and principles
of training appropriated to physical therapy
ปรับ
อุปกรณ์ช่วยและการเคลือ่ นย้าย
2(1-3-4)
หน่วยกิต
Assistive Devices and Transferring
หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้าย การวัด ชื่อและ
การเลือกใช้ และวิธีการใช้เครื่องช่วยเดินและรถเข็นนั่ง คาอธิบาย
ชนิดและประเภทของแขนขาเทียม และกายอุปกรณ์ การ รายวิชา
ใส่แ ละการประเมิน สภาพผู้ป่วยที่ต้ องใส่อุปกรณ์เทียม
หรืออุปกรณ์เสริม การพันผ้ายืด
Basic principles and technique of transferring,
measurement, selection and application of ambulatory
aids and wheelchair, types and classifications of
prostheses and orthoses, fittings and patient
assessment for the use of prostheses and orthoses, and
bandaging
ปรับ
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2(1-3-4)
คาอธิบาย
Exercise Therapy II
การบาบัดด้วยการออกกาลังกายในสตรีมีครรภ์ ใน รายวิชา
กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด ระบบไหลเวียน
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กระดู ก หั ก หรื อ ข้ อ เคลื่ อ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขท่ า ทางที่
ผิดปกติ พื้นฐานการกระตุ้นการทางานและการประสาน
สัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เทคนิคเฉพาะ
และการประยุกต์ใช้ ธาราบาบัด
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) 381331
Electrotherapy
ลั ก ษณะของกระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในทางกายภาพบาบัด
ก า รวิ นิ จ ฉั ย ด้วยวิ ธีท าง ไฟฟ้ า ข อง ก ล้าม เนื้ อ แ ละ
เส้นประสาท การป้อนกลับทางชีวภาพ หลักการรักษาด้วย
กระแสไฟฟ้าความถี่ต่า และความถี่ปานกลาง เช่น การ
ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ การลดปวด และการเพิ่ม
ความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม
และข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษา กระบวนการใช้
เหตุผลทางคลินิก ในการใช้ก ระแสไฟฟ้า เพื่อรัก ษา การ
เลื อ กใช้ เ ครื่ องมือที่ เ หมาะสม และการตรวจสอบแก้ไข
ปัญหาเบือ้ งต้นของเครื่องมือ
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

การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
2(1-3-4) 381340
Manipulative Therapy
หลั ก การและการแปลผลในการซักประวัติ และการ
ตรวจร่า งกายด้ว ยวิธีก ารกด ขยับ ดั ด และดึง ข้อต่อใน
ผู้ ป่ ว ยระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ความหมายของ
หลั ก การและสั ญ ลั ก ษณ์ ระดั บ การเคลื่ อ นไหว ความ
เจ็บปวดที่มาจากบริเวณอื่น ผลการรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม
และข้ อ ควรระวั ง การเคลื่ อ นไหวระบบประสาท การ
ประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู้ปว่ ย
ที่มีปัญหาการเจ็บปวด และจากัดการเคลื่อนไหวของข้อ
ต่อรยางค์และกระดูกสันหลัง

โลหิตและน้าเหลือง ภาวะปวดคอ ข้อไหล่ และหลัง การ
ออกกาลังกายเพื่อปรับปรุงท่าทางที่ผิดปกติ เพื่อกระตุ้น
การทางานของการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาท
และกล้ามเนื้อ เทคนิคเฉพาะและการประยุกต์ใช้ ธารา
บาบัดและการออกกาลังกายในน้า
Exercise therapy in pregnant woman, patient with
scoliosis, circulatory and lymphatic drainage systems,
neck, shoulder, back problems, improving abnormal
posture, basic knowledge about proprioceptive
neuromuscular facilitation techniques, specific
techniques and applications, hydrotherapy and aquatic
exercises
ปรับ
การรักษาด้วยไฟฟ้า
2(1-3หน่วยกิต
4) Electrotherapy
ลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในทางกายภาพบาบัด
การวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยวิ ธี ท างไฟฟ้ า ของกล้ า มเนื้ อ และ
เส้นประสาท การป้อนกลับทางชีวภาพ หลักการรักษา
ด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่า และความถี่ปานกลาง เช่น
การชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ การลดปวด และการ
เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ผลทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้
ข้ อ ห้ า มและข้ อ ควรระวั ง ในการใช้ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ รั ก ษา
กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการใช้กระแสไฟฟ้า
เพื่อรัก ษา การเลือกใช้เ ครื่องมือที่เ หมาะสม และการ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นของเครื่องมือ
Characteristics of electrical currents in physical
therapy, electrodiagnosis of muscle and nerve
condition, biofeedback, principle of treatment using low
frequency and medium frequency such as delay
muscle atrophy, pain relief and strengthening,
physiological effects, indications, contraindications and
precautions, clinical reasoning process for
electrotherapy selecting instruments and solving their
basic problems
ปรับ
การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
2(1-3คาอธิบาย
4)
รายวิชา
Manipulative Therapy
หลั ก ในการจัด ดั ด ดึง ข้อต่อในผู้ป่วยระบบกระดูก
และกล้ามเนือ้ ความหมายของสัญลักษณ์และการบันทึก
ระดับการเคลื่อนไหว ผลการรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและ
ข้อควรระวัง การเคลื่อนไหวระบบประสาท การประยุกต์
และเลือกใช้เ ทคนิค การรัก ษาที่เ หมาะสมในผู้ป่ ว ยที่ มี
ปัญหาการเจ็บปวด และจากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
แขน ขา และกระดูกสันหลัง
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381341

381342

Principles and interpretation of subjective and
objective examination by manipulative technique in
patients with musculoskeletal disorders, definitions,
principles, symbols, grades, therapeutic effects,
indications, contraindications, precautions of joint
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
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 1
381341
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิ ส ภาพ อาการและอาการแสดง การ
ด า เ นินโรค ห ลั ก ก ารป ระเมินแล ะการรั ก ษาทาง
กายภาพบาบัดและออร์โธปิดิกส์ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของกระดูกสันหลังและรยางค์ ความผิดปกติของกล้ามเนือ้
ความผิ ด ปกติ ข องข้อ จากโรคทางรู ม าโตโลยี แ ละภาวะ
กระดูกพรุน การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบ
กระดู ก และกล้า มเนื้อ กระบวนการใช้เหตุ ผลทางคลินิก
เพื่อการวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งเป้าหมายใน
การรั ก ษา การวางแผนการรั ก ษาโดยวิ ธี การทาง
กายภาพบ าบั ด การพยากรณ์ โ รค และการป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนือ้
Etiology, pathology, sign and symptom, progression,
principles, and procedures of assessment and treatment
of physical therapy and orthopedics in patients with spine
and limb disorders, muscle disorders, rheumatology and
osteoporosis, interpretation of related radiology and
drugs in patients with musculoskeletal disorders, clinical
reasoning process for diagnosis, problem analysis, goal
of treatment and plan of treatment by physical therapy
techniques and prognosis, prevention of complications
concerning diseases of musculoskeletal system
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1
3(2-2-5) 381342
Neurological Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดาเนิน
โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การ
ตรวจประเมิน และการรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่ว ยที่มี
ความผิดปกติของสมอง โรคหลอดเลือดสมอง และการ
บาดเจ็บที่สมอง การฟื้นตัวของสมอง การควบคุมและการ
เรียนรู้ก ารเคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุ ผลทางคลินิก
การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ

Principles of manipulative technique in patients
with musculoskeletal disorders, definitions of symbols
and recording, grades of movement, therapeutic
effects, indications, contraindications, precautions of
joint mobilization and manipulation, neural mobilization,
application and selection of appropriate techniques in
patients with problems related to pain and limited
range of joint motion of extremities and spine
ปรับ
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 1
3(2-2- คาอธิบาย
รายวิชา
5)
Musculoskeletal Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิส ภาพ อาการและอาการแสดง การ
ดาเนินโรค หลักการซักประวัติ ตรวจประเมินและการ
รักษาทางกายภาพบาบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ
กระดูกสันหลัง แขนและขา ความผิดปกติของกล้ามเนือ้
ความผิ ด ปกติ ข องข้ อ จากโรครู ม าโตโลยี และภาวะ
กระดูกพรุน กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก เพื่อการ
วินิจฉัย การวิเ คราะห์ปั ญ หา การตั้ง เป้า หมายในการ
รั ก ษ า ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร รั ก ษ า โ ด ย วิ ธี ก า ร ท า ง
กายภาพบ าบั ด การพยากรณ์ โ รค และการป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนือ้
Etiology, pathology, signs and symptoms,
progression, principles, and procedures of subjective
and objective examination, assessment and treatment
of physical therapy in patients with spine and limb
disorders, muscle disorders, rheumatology and
osteoporosis, clinical reasoning process for diagnosis,
problem analysis, goal of treatment and plan of
treatment by physical therapy techniques and
prognosis, prevention of complications concerning
diseases of musculoskeletal system
ปรับ
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1
3(2-2คาอธิบาย
5)
รายวิชา
Neurological Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดาเนิน
โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การ
ตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มี
ความผิด ปกติข องระบบประสาทส่ว นกลาง ผู้ป่วยที่ มี
พยาธิสภาพที่หลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง
การฟื้นตัวของระบบประสาท การควบคุมและการเรียนรู้
การเคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการ
ตรวจประเมิ น และวิ นิ จ ฉั ย ทางกายภาพบ าบั ด การ
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รักษา วิธีการรักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบาบัด เช่น การ
กระตุ้นประสาทรับความรู้สึก การเรียนรู้การเคลื่อนไหว
ใหม่ และการเคลื่อนไหวลาตัวแบบจาเพาะส่วน เป็นต้น
Etiology, pathology, sign and symptom, progression,
complication, prevention, prognosis, medical assessment,
and treatment in patients with brain disorder;
cerebrovascular disease and traumatic brain injury, brain
recovery, motor control and motor learning, clinical
reasoning process, assessment, problem analysis,
treatment planning, treatment techniques, and
rehabilitation such as sensory facilitation approach, motor
relearning, and selective trunk activity
กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียน 381343
โลหิต 1
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy I
การตรวจร่างกายทางกายภาพบาบัดและการแปลผล
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร รั ง สี วิ นิ จ ฉั ย คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ การ
ท ด ส อบ ส ม รรถ ภ าพป อ ด เท ค นิ ค ก ารรั ก ษ าท า ง
กายภาพบาบัด การรายงานผลการตรวจร่างกายและการ
รัก ษา เครื่องมือและอุป กรณ์ที่เ กี่ ยวข้องในผู้ป่ วยระบบ
หายใจและไหลเวียนโลหิต
Physical therapy examinations and interpretation of
laboratory, chest x- ray image, electrocardiogram,
pulmonary function test, and physical therapy treatment,
the report of physical examination and treatment results
equipment used for cardiopulmonary patient

กายภาพบาบัดในเด็ก 1
2(1-3-4) 381344
Pediatric Physical Therapy I
บทบาทและหน้ า ที่ ข องนั ก กายภาพบ าบั ด ในที ม
พัฒนาการเด็ก ความหมายของพัฒนาการเด็กพัฒนาการ
และการเจริญเติบโตก่อน ขณะ และหลังคลอด โดยเฉพาะ
พั ฒ นาการด้ า นการเคลื่ อ นไหว ประสาทสั ม ผั ส และ
พัฒนาการของรีเฟล็กซ์ พัฒนาการรวมทุก ๆ ด้านในเด็ก
วัยต่าง ๆ จิตวิทยาพัฒนาการขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กปกติ
และเด็ ก พั ฒ นาการล่ า ช้ า การกระตุ้ น พั ฒ นาการด้ ว ย
เทคนิค การเล่น ที่เ หมาะสมตามวัย เทคนิค การจับ การ
กระตุ้นท่าทางที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านการ
เคลื่ อ นไหวที่ ล่ า ช้ า หลั ก การรั ก ษาทางการแพทย์ การ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าที่เกี่ยวข้อง
กั บ กายภาพบ าบั ด เด็ ก หลั ก การตรวจประเมิ น การใช้
แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
การใช้ยาในผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท

วิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนการรักษา วิธีการรักษา
ฟื้นฟูทางกายภาพบาบัด
Etiology, pathology, sign and symptom,
progression, complication, prevention, prognosis,
medical assessment, and treatment in patients with
central nervous system disorder; cerebrovascular
disease and traumatic brain injury, the recovery of
nervous system, motor control and motor learning,
clinical reasoning process for physical therapy
assessment and diagnosis, problem analysis, and
treatment planning, treatment techniques and
rehabilitation
ปรับ
กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียน
โลหิต 1
3(2-2-5) คาอธิบาย
รายวิชา
Cardiopulmonary Physical Therapy I
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ การแปล
ผลทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การ
ตรวจร่างกาย เทคนิคการรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์
การวิเคราะห์และสรุปปัญหา การกาหนดเป้าหมาย การ
วางแผนการรักษาโดยใช้ เหตุผลทางคลินิกกับการรักษา
ผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต
Anatomy, physiology, biomechanics, laboratory
investigation, diagnostic radiology, electrocardiogram,
physical therapy examinations, treatment techniques,
equipment techniques, analysis and problem summary,
setting goal of treatment, plan of treatment, using
clinical reasoning to treatment the patients in
cardiopulmonary system
ปรับ
กายภาพบาบัดในเด็ก 1
3( 2- 2คาอธิบาย
5)
รายวิชา
Pediatric Physical Therapy I
พัฒ นาการและการเจริญ เติบ โต ก่อน ขณะ และ และปรับ
หลั ง คลอด พั ฒ นาการด้ า นการเคลื่ อ นไหว ปฏิ กิ ริ ย า หน่วยกิต
ดั้งเดิม และปฏิกิริยาอัตโนมัติ สาเหตุ พยาธิสภาพของ
โรค อาการและอาการแสดงในผู้ป่วยเด็ก โรคทางระบบ
ประสาทและระบบโครงร่า งและกล้า มเนื้อ การตรวจ
ประเมิ น และวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด ตลอดจนการ
วิเคราะห์และสรุปปัญหา วางแผนการรักษา และให้การ
รักษาเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิด
และตัดสินใจทางคลินิก
Development and growth of prenatal, perinatal and
postnatal in pediatric patients, motor development,
primitive reflex and autonomic reaction, pathology
signs and symptoms in pediatric patients in neurological
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ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อพัฒนาการ การใช้
เหตุผลทางคลินิกวิเคราะห์ความผิดปกติ หลักการรักษา
การตั้ ง เป้ า หมาย และการวา งแผนการรั ก ษาทาง
กายภาพบาบัดในเด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติ
Role and functions of physical therapists in a childdevelopment team, definition of child development,
growth and development at pre-, peri-, and post-natal
phases especially sensorimotor and reflex development
for typically developing and delayed children; facilitation
through play, handing techniques, and proper posture,
affected motor developmental delay, medical
management, all developmental screening test for
screening children risk to developmental delay related to
pediatric physical therapy, the use of developmental
assessments in assessing motor development, drugs
using in children with neurological and musculoskeletal
disorders affected development, problem analysis of
clinical reasoning, treatment principles and planning for
abnormal child development
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 2
381345
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิส ภาพ อาการ และอาการแสดง การ
ตรวจประเมิ น และการรั ก ษาทางการแพทย์ และทาง
กายภาพบ าบั ด ในผู้ ป่ว ยกระดู ก หัก เอ็ น ขาด ข้ อ เคลื่อน
และการตัดแขน ขา รวมถึงกายภาพบาบัดในผู้ป่วยผ่าตัด
กระดู ก สั น หลั ง เปลี่ ย นข้ อ เข่ า และข้ อ ตะโพกเที ย ม
ภาวะแทรกซ้ อ น ข้ อ ห้ า มและข้ อ ควรระวั ง ในการรัก ษา
วิ ธี ก ารพั น ผ้ า ยื ด เพื่ อ การบ าบั ด รั ก ษา การแปลผลรั ง สี
วินจิ ฉัยในผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อนและเปลี่ยนข้อเทียม
Etiology, pathology, sign and symptom, medical and
physical therapy assessment and treatment in patients
with fracture, tendon and ligament tears, joint dislocation
and amputation, including physical therapy in patients
with spinal surgery, knee and hip replacement,
complications, precautions, therapeutics bandaging, and
interpretation of related radiology in patients with
fracture, joint dislocation and replacement
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 2
3(2-2-5)
381346
Neurological Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดาาเนิน
โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การ
ตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ การอ่านและ

and musculoskeletal systems, physical examinations
and diagnostic, problem analysis, treatment plan, basic
physical therapy intervention and clinical listening

ปรับ
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 2
3(2-2-5) คาอธิบาย
รายวิชา
Musculoskeletal Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิส ภาพ อาการและอาการแสดง การ
ตรวจประเมิ น และการรั ก ษาทางการแพทย์ แ ละทาง
กายภาพบาบัดในผู้ป่วยกระดูกหัก เอ็นขาด ข้อเคลื่อน
การตัดแขน ขา และกระดูก สันหลังคด รวมถึงออร์โธปิ
ดิก ส์แ ละกายภาพบาบัด ในผู้ป่วยผ่า ตั ดกระดูกสันหลัง
เปลี่ยนข้อเข่าและข้อตะโพกเทียม ภาวะแทรกซ้อน ข้อ
ห้ามและข้อควรระวังในการรักษา ตลอดจนการแปลผล
รังสีวินจิ ฉัยในผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และเปลี่ยนข้อ
เทียม
Etiology, pathology, signs and symptoms, medical
and physical therapy assessment and treatment in
patients with fracture, tendon and ligament tears, joint
dislocation, amputation and scoliosis, including
orthopedics and physical therapy in patients with spinal
surgery, knee and hip replacement, complications,
precautions, and interpretation of related radiology in
patients with fracture, joint dislocation and replacement
ปรับ
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 2
3(2-2คาอธิบาย
5)
รายวิชา
Neurological Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดาเนิน
โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การ

122

381347

แปลผลภาพถ่ายรังสีทางรังสีวิทยา ชนิดและฤทธิ์ของยาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กายภาพบ าบั ด ทางทางระบบประสาท
กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินทาง
กายภาพบ าบั ด การวิ เ คราะห์ปั ญ หา การวางแผนการ
รักษา และเทคนิคการรักษาทางกายภาพบาบัดในผู้ป่วยที่
มี พ ยาธิ ส ภาพที่ ซี รี เ บลลั ม เบเซลแกงเกลี ย ไขสั น หลั ง
เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและ
กล้ามเนื้อ หลักการรักษาทางอรรถบาบัด กิจกรรมบาบัด
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พกิ ารโดยชุมชน
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 communitybase rehabilitation

ฟื้ น ตั ว การตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาทาง
การแพทย์ ใ นผู้ ป่ ว ยที่ มี ก ารบาดเจ็ บ ที่ ไ ข สั น ห ลั ง
เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและ
กล้า มเนื้อ โรคของกล้า มเนื้อ ความผิด ปกติอ่ืน ๆ ทาง
ระบบประสาท การอ่า นและแปลผลภาพถ่า ยรังสีทาง
รังสีวิทยา กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก การตรวจ
ประเมินวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ
รั ก ษา วิ ธี ก ารรั ก ษา และฟื้ น ฟู ท างกายภาพบ าบั ด
หลักการรักษาทางอรรถบาบัด กิจกรรมบาบัด และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พกิ ารโดยชุมชน
Etiology, pathology, sign and symptom,
progression, complication, prevention, prognosis,
neurological return, medical assessment, diagnosis,
and treatment in patient with spinal cord injury,
nerve/ nerve root/ plexus injury, myoneural junction,
disease of muscle, other neurological disorder,
interpreting roentgenogram clinical reasoning process
for physical therapy assessment and diagnosis,
problem analysis, treatment planning, and principles of
speech therapy, occupational therapy, and
community-based rehabilitation

กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียน 381347
โลหิต 2
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy II

ปรับ
กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียน
โลหิต 2
3(2-2-5) คาอธิบาย
รายวิชา
Cardiopulmonary Physical Therapy II
สาเหตุ อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา การ
ด าเนิน โรค การวินิจฉัยโรค การรัก ษาทางการแพทย์
และการรัก ษาฟื้น ฟูทางกายภาพบ าบั ด เครื่องมือและ
อุป กรณ์ที่เ กี่ยวข้องกับผู้ป่วยระบบทางเดิน หายใจและ
หัวใจ การรัก ษาผู้ป่วยในหออภิบ าลผู้ป่วยหนั ก ผู้ป่วย
ทางอายุรกรรม ผู้ป่วยทางศัลยกรรม ผู้ป่วยทางระบบ
ประสาท ผู้ป่วยเด็ก การทดสอบสมรรถภาพปอด การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจ การนาเสนอบทความ
ทางวิ ช าการและกรณี ศึ ก ษาในผู้ ป่ ว ยระบบทางเดิ น
หายใจและหัวใจ
Cause, sign, symptom, pathophysiology,
progression disease, diagnosis, medical treatment,
physical therapy treatment, equipment involve patients
with cardiopulmonary system, treatment for patients in
intensive care unit, patients in medical, , patients in
surgery, patients in neuro, patients in pediatric,
pulmonary function test, cardiopulmonary
rehabilitation, present journal and case in
cardiopulmonary system

พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา อาการและอาการแสดง การ
วินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์และเภสัชวิทยา
พื้ น ฐานของโรคระบบทางเดิ น หายใจและไหลเวีย น
โลหิต รวมทั้งการตรวจประเมิน การวิเคราะห์ ปัญหา
วางแผนการรักษา วิธีการรักษา และการฟื้นฟู ท าง
กายภาพบ าบั ด ในผู้ ป่ ว ยทางอายุ ร กรรมศั ล ยกรรม
ผู้ป่วยในหออภิบาล การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
แ ล ะ ก า ร ช่ ว ย ฝื้ น คื น ชี พ
Pathophysiology, sign and symptom, diagnosis,
medical treatment and basic pharmacology in
cardiopulmonary disease, physical therapy
examinations, problem analysis, plan of treatment
and treatment.
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381348

กายภาพบาบัดในเด็ก 2
2(1-2-3)
381348
Pediatric Physical Therapy II
ภาวะที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังคลอด ซึ่งมีผล
ต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่ล่าช้า หลักการรักษา
ทางการแพทย์ เทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่ม
และส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิดของ
การท างานเป็ น ที ม สหสาขา ปั ญ หาการเคลื่ อ นไหวที่
สั ม พั น ธ์ กั บ ความผิ ด ปกติ ท างระบบประสาท หลั ก การ
รักษาแบบต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องช่วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเพิ่มพูนพัฒนาการการเคลื่อนไหว รวมทั้งการรักษา
ทางกิจกรรมบาบัด อรรถบาบัดในเด็ก
The occurrence of conditions at pre- , peri- and
postnatal affected motor developmental delay, medical
management, developmental promotion, and stimulation
within the concept of multidisciplinary team, physical
therapy, and holistic ways of early intervention, the
movement problems related to neurological,
musculoskeletal, genetic, and cardiopulmonary
conditions or diseases, the concept of neurodevelopment
therapy, ambulation aids, other treatment principles, and
adjunct therapy for improving motor development
including occupation and speech therapy as a pediatric
multidisciplinary team

381350

การปฏิบัตงิ านทางกายภาพบาบัด
2(0-4-2) 381350
Practice in Physical Therapy I
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัดขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับ
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก กายภาพบ าบั ด
กระบวนการและเทคนิควิธีการทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน
การเขียนรายงาน และการเข้า หาผู้ป่วยอย่า งเหมาะสม
รวมทั้งสังเกตการจัดการทางกายภาพบาบัด การทางาน
ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
Clinical practice in physical therapy regarding roles
and responsibilities of physical therapist, basic physical
therapy procedures and techniques, report writing,
appropriate approaching to patients including observation
of physical therapy management, and health team,
creation of good relation to patient and family

381351

การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1
5 หน่วยกิต 381351
Clinical Practice I
(ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)

ปรับ
กายภาพบาบัดในเด็ก 2
2(1-3-4)
หน่วยกิต
Pediatric Physical Therapy II
และ
พัฒนาการของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบ
หายใจ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค อาการและอาการ คาอธิบาย
แสดง ของโรคทางระบบหั ว ใจและหายใจ โรคทาง รายวิชา
พันธุกรรม และความผิดปกติอ่ืนๆ ที่พบบ่อยในเด็ก การ
ตรวจประเมิ น และวินิจฉัยทางกายภาพบ าบั ด ร่วมกับ
การอ่ า นบั น ทึ ก รายงานทางการแพทย์ แ ละการใช้
แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์
และสรุ ป ปั ญ หา วางแผนการรั ก ษา การให้ ก ารรัก ษา
เบือ้ งต้น รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่เกี่ยวข้องทาง
กายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทาง
คลินิก การส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ภายใต้แนวคิดของการทางานเป็นทีมสหวิชาชีพ
Cardiovascular and pulmonary development,
pathology, sign and symptoms of cardiovascular and
pulmonary system, genetic disorder and others general
abnormality, physical examinations, physical
diagnostic, clinical reasoning, problem analysis,
treatment plan and clinical decision of primary
intervention in physical therapy, application clinical
reason of physical therapy assistive devices for
pediatric, promote of physical and mental
developments with multidisciplinary concept
ปรับชื่อ
การฝึกปฏิบัตทิ างกายภาพบาบัด 1
1(0-4หน่วยกิต
2)
และ
Practice in Physical Therapy I
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างกายภาพบ าบั ด ขั้ น พื้ น ฐาน คาอธิบาย
สังเกตการณ์งานกายภาพบาบัด ฝึกปฏิบัติศลิ ปะการเข้า รายวิชา
หาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ และการสืบค้น
ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย
Clinical practice in basic physical therapy,
observation of physical therapy management, Practice
the art of approach for the patient appropriately,
interview and investigated the medical information of
patients

การฝึกปฏิบัตทิ างกายภาพบาบัด 2
Practice in Physical Therapy II

2(0-6-3)

ปรับ
หน่วยกิต
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381452

การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่กี่ยวข้อง
โดยเน้ น กระบวนการพื้ น ฐานทางกายภาพบ าบั ด อั น
ประกอบด้วย การซักประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกาย
การประเมินผลการตรวจการวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา
วางแผนการรั ก ษา ให้ ก ารรั ก ษาฟื้ น ฟู และประเมิ น
ผลการรักษา การเขียนรายงานผู้ป่วย รวมถึงการส่งเสริม
สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น ภาวะผิ ด ปกติ ข องประชาชน
เ พื่ อ ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ด้ ว ย จิ ต บ ริ ก า ร
Clinical practice in hospital or related settings
emphasizing physical therapy basic procedures: history
taking, patient’ s data collection, physical examination,
assessment, diagnosis, problem analysis, treatment
planning, intervention and rehabilitation, re- assessment
and report writing, including health promotion and
prevention in population for quality of life improvement
with service mind
การฝึกปฏิบัตงิ านทางคลินิก 2
6 หน่วยกิต 381352
Clinical Practice I
(ไม่น้อยกว่า 648 ชั่วโมง)
ฝึ ก ปฏิ บั ติใ นโรงพยาบาลหรื อ หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อง
โดยเน้ น การตรวจประเมิ น การวิ นิ จ ฉั ย การวิ เ คราะห์
ปั ญ หา การวางแผนและให้ ก ารรั ก ษา การฟื้ น ฟู ก าร
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะผิดปกติ การ ติดตาม
ลการรั ก ษาและการปรั บ เปลี่ย นโปรแกรมการรัก ษาใน
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญ หาซั บ ซ้ อ นอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย
กระบวนการคิดและตัดสินในทางคลินิก และ
ศึกษา
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ท า ง ก า ย ภ า พ บ า บั ด
Clinical practice in hospital or related settings
emphasizing assessment, diagnosis, problem analysis,
treatment planning and implementation, rehabilitation,
health promotion

381453

การฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างกายภาพบ าบั ด ขั้ น พื้ น ฐาน ชื่อ และ
สังเกตการณ์งานกายภาพบาบัด ฝึกปฏิบัติเทคนิคการ คาอธิบาย
เข้าหาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ การสืบค้น รายวิชา
ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การ
วางแผนการรักษาเบื้องต้น และการเขียนรายงาน
Clinical practice in basic physical therapy,
observation of physical therapy management, Practice
the art of approach for the patient appropriately,
interview and investigated the medical information of
patients, physical examination, treatment planning, and
report writing

ปรับ
การฝึกปฏิบัตทิ างกายภาพบาบัด 3
3(0-35หน่วยกิต
18)
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) ชื่อ และ
คาอธิบาย
Practice in Physical Therapy III
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า นใ น โ ร ง พย า บ าล โ ด ย เ น้ น รายวิชา
กระบวนการทางกายภาพบาบัด อันประกอบด้วย การ
ซักประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกาย การประเมินผล
การตรวจ การวิ นิ จ ฉั ย การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา วาง
แผนการรักษา ให้การรักษาฟื้นฟู ประเมินผลการรักษา
และปรั บ เปลี่ ย นโปรแกรมการรั ก ษาให้ ผู้ ป่ ว ยอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยกระบวนการคิ ด และตั ด สิ น ใจทาง
คลินิก และการเขียนรายงานผูป้ ่วย
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, reassessment and revision of treatment program using
clinical reasoning and decision making process, report
writing, including health promotion and prevention in
population for quality of life improvement with service
mind
เปิด
การฝึกปฏิบัตทิ างกายภาพบาบัด 4
5(0-35-18)
(ไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง) รายวิชา
Practice in Physical Therapy IV
ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
โดยเน้น การตรวจประเมิ น การวินิจฉัย การวิเ คราะห์
ปั ญ หา การวางแผนและให้ก ารรั ก ษา การฟื้ น ฟู การ
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381360

381461

381461 สัมมนา
1(0-3-2) 381461
Seminar
กรณีศึกษา บทความหรืองานวิจัยทางกายภาพบาบัด
ที่ ทั น สมั ย และน่ า สนใจเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะในการน า
เสนอกรณี ศึ ก ษา การอ่ า นบทความวิช าการ และฝึก ใช้
หลักฐานทางการวิจัย มาประกอบและสร้างเหตุผลในการ
เลือกการรักษาได้อย่ างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะ
การฟังผลงานทางด้านวิชาการ
Case study, articles or interesting research in
physical therapy, case presentation practice, academic
reading in terms of treatment- related to
articles/ research, effectively modern evidence- based
practice utilizing for supporting treatment, improvement
for skill in listening academic presentations

381460

ภาคนิพนธ์
Term Paper

2 (1-3-4)

381462

ติดตามผลการรักษาและการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการ
รัก ษาในผู้ป่วยที่มี ปั ญ หาซับ ซ้อนอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก รวมถึงการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น ภาวะผิ ด ปกติ ข อง
ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีด้วยจิตบริการ และ
ศึกษาการบริหารงานทางกายภาพบาบัด
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
ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-04)
Research Methodology
ความหมาย หลักการ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการ
วิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ส ถิติใน
การวิ จั ย จริ ย ธรรมในการวิ จั ย การเขี ย นโครงร่ า ง
งานวิจัยและการนาเสนอโครงร่างงานวิจัย
Principles and concepts in research, logic and
scientific thinking, application of statistic in research,
ethical issues in medical and health science research,
data analysis, proposal writing and proposal
presentation
สัมมนาทางกายภาพบาบัด
1(0-3-2)
Seminar in Physical Therapy
การศึ ก ษาและวิเ คราะห์ก รณี ศึ ก ษา การอ่ า นและ
วิ พ าก ษ์บ ท ค วามท างวิ ช าก ารห รื อ งานวิ จั ย ทาง
กายภาพบ าบั ด ใหม่ ๆ ในเชิ ง วิ เ คราะห์ ทั ก ษะในการ
นาเสนอในที่ประชุมเชิงวิชาการ การมีส่วนร่วมในการฟัง
และการเสนอแนวคิดเชิงอภิปราย นาไปสู่เหตุผลในการ
เลือกการรักษาทางกายภาพบาบัดที่มีประสิทธิภาพ
Case study learning and analysis, critical reading
and review in academic articles or recent physical
therapy research, presentation skill in academic
conference, participation in listening and suggestion in
debated concepts, leading to the effectively modern
evidence based practice utilizing for supporting
treatment
ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
Term Paper

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับชื่อ
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
หน่วยกิต
และ

126

381370

381471

หลั ก การวิจัยพื้น ฐาน ขั้น ตอนการท าวิจัย การเขียน
โครงร่ า ง ฝึ ก ท างานวิ จั ย รายงานผล และน าเสนอ
ผลงานวิจัย
Basic research principles, research methodology,
writing research proposal, conducting research project,
final report and presentation
กายภาพบาบัดในชุมชน 1
2(1-2-3)
381370
Physical Therapy in Community I
นโยบายและแนวคิด ที่เ กี่ยวข้องกับ การดู แ ลสุ ข ภาพ
ชุ ม ชนและระบบบริ ก ารปฐมภู มิ แนวคิ ด ในการวิ นิ จ ฉัย
ชุ ม ชน และหลั ก การให้ ค วามรู้ ชุ ม ชนแนวคิ ด วิ เ คราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบาดวิทยา
พื้นฐาน การประเมินสุขภาวะ ปัญหา และความต้องการ
ของชุมชนด้วยวิธีการสารวจและวิเคราะห์ปัญหา แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบาบัดชุมชน บทบาทของ
งานกายภาพบาบัดในชุมชนและบทบาทของทีมสหวิชาชีพ
ศึกษาวิถีชุมชน และประยุกต์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในชุมชน
เพื่อการรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบาบัด
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
กายภาพบาบัดในชุมชน 2
1(0-3-2) 381471
Physical Therapy in Community II
การปฏิ บัติงานทางกายภาพบ าบั ดภาคสนามเพื่อสา
รวจ วิเ คราะห์ วินิจฉัย และจัด ล าดั บ ความส าคัญ ของ
ปั ญ ห าสุ ข ภ าพในชุ ม ชน ป ระยุ ก ต์ แ ล ะป ฏิบั ติ ง าน
กายภาพบ าบั ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น รั ก ษาและฟื้ น ฟู
สุขภาพของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ การจัดทาโครงการ
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
Physical therapy field work for survey, analysis,
diagnosis and ranking health problems in community,
application and practicability of physical therapy
techniques for health promotion, prevention, treatment,
and rehabilitation in people in multiple communities,

การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล รายงานผล
การอภิปรายและสรุปผล นาเสนอผลงานวิจัย และการ
นาเสนองานวิจัย
Data collection, data analysis, result report,
discussion and conclusion, and presentation of research
finding
กายภาพบาบัดในชุมชน 1
2(1-3-4)
Physical Therapy in Community I
หลั ก ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กายภาพบ าบั ด ชุ ม ชน ระบาด
วิ ท ยาเบื้ อ งต้ น การตรวจประเมิ น และการคั ด กรองผู้
พิ ก าร กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กายภาพบ าบั ด ชุ ม ชน
ระบบบริการสุขภาพชุมชนและการควบคุมมาตรฐานการ
ให้ บ ริ ก าร การวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชนโดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
อารยสถาปัตย์ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการ
ดูแลผูป้ ่วยในชุมชน เครื่องมือศึกษาชุมชน การเขียน การ
น าเสนอ การด าเนิ น การ และการประเมิ น โครงการ
บริการวิชาการในชุมชน การประยุกต์ใช้ทักษะผสมผสาน
ในการปฏิบัติงานกายภาพบาบัดชุมชนด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์
Fundamental theory of community physical
therapy, basic epidemiological, evaluation and
screening of disabled people, law of physical therapy,
community health service and standards service
control, community diagnosis by community
participation, universal design, innovation of health
promotion and patients care in community, community
study tools, writing, presentation, execution and
evaluation of the community service project, application
blended skills in community physical therapy practice
with humanized health care
กายภาพบาบัดในชุมชน 2
1( 0- 32)
Physical Therapy in Community II
ปฏิ บั ติ ก ารส ารวจปั ญ หาชุ ม ชน การใช้ เ ครื่ อ งมื อ
สารวจชุมชน เวทีประชาคม นาเสนอปัญหา การเขียน
โครงการ การดาเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ
การเยี่ ย มบ้ า น การดู แ ลสุ ข ภาพที่ บ้า น และการสร้า ง
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผูป้ ่วยในชุมชน
Practice in community problems exploration, using
a community study tools, Civil Society Forum, problems
presentation, project writing, implementation project,
Project appraisal, home visit, home health care, and
innovation of health promotion and patients care in
community

คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
หน่วยกิต
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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381480

planning and evaluation of projects for solve the problem
and respond to community needed
กายภาพบาบัดในการกีฬา
2(1-2-3)
381480
Physical Therapy in Sports
บทบาทของนั ก กายภาพบ าบั ดทางการกีฬา ความรู้
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ชี ว กลศาสตร์ ท างการกี ฬ า กลไกการ
บาดเจ็ บ และการป้อ งกัน การบาดเจ็บ จากการเล่น กีฬา
การตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบาบัดในนัก กีฬา
เทคนิคการรักษาทั้งในข้างสนามและในคลินิก การฟื้นฟู
สมรรถภาพในนักกีฬา ตลอดจนการกีฬาสาหรับคนพิการ
Roles of the physical therapist in sports field, basic
knowledge of sports biomechanics, mechanisms of
injuries and injury prevention, physical therapy
assessment in athletes, treatment techniques in athletes
on field and in sports clinic, rehabilitation in athletes
including sports for the disabled

381481

กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
2(2-0-4)
381481
Physical Therapy in Special Conditions
การดูแลทางกายภาพบาบัดในผู้สูงอายุและสตรีในแต่
ละช่ ว งวั ย ผู้ ป่ ว ยระบบภู มิ คุ้ ม กั น ผู้ ป่ ว ยโรคไต ผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน ผู้ป่วยความดัน โลหิต สูง ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้า
ร้อนลวก ผู้ป่วยมะเร็ง เต้านม และในภาวะอื่น ๆ สาเหตุ
พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ที่ตามมา
Physical therapy management in elderly and women
across life span, immunology disorder, kidney disorder,
diabetes mellitus, hypertension, burn, breast cancer, and
other conditions, etiology, pathology, sign and
symptoms, and following complication

381482

การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2(2-0-4)
381482
Administration and Professional Ethics
หลักการ ทฤษฎีของการบริหารงานเบือ้ งต้น การจัดตั้ง
และบริหารหน่วยงานกายภาพบาบัดในองค์กรต่างๆ ของ
ระบบสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การบริหาร
จัดการคลินิกกายภาพบาบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ

กายภาพบาบัดในการกีฬา
2(1-2-3)
Physical Therapy in Sports
บทบาทของนักกายภาพบาบัดทางการกีฬา ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา การบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลข้างสนาม การตรวจ
ประเมินร่างกายทางกายภาพบาบัดในนักกีฬาและการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การรักษาและการ
ฟื้น ฟูส ภาพร่า งกายนั ก กีฬาที่ได้รับ บาดเจ็บ เครื่องดื่ม
โภชนาการสาหรับนั กกีฬา ยาและสารต้องห้ามในการ
กีฬา และกีฬาสาหรับคนพิการ
Roles of the physical therapist in sports field, basic
knowledge of sports biomechanics, mechanisms of
injuries and injury prevention, physical therapy
assessment in athletes, treatment techniques in
athletes on field and in sports clinic, nutrition, drug and
doping, rehabilitation in athletes including sports for the
disabled
กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
2(2-0-4)
Physical Therapy in Special Conditions
การดูแลทางกายภาพบาบัดในผู้ที่ เป็นโรคอ้วน กลุ่ม
อาการอ้ ว นลงพุ ง ผู้ ป่ ว ยโรคตั บ อั ก เสบ ผู้ ป่ ว ยโรคไต
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาระบบการทรงตัว ผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บซ้าซาก
จากการทางาน ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้าร้อนลวก ผู้ป่วยจิต
เวช ผู้ ที่ สู บ บุ ห รี่ ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นม
เพศศึ ก ษาและการดู แ ลแบบประคับ ประคองในผู้ป่วย
ระยะสุ ด ท้า ย สาเหตุ พยาธิส ภาพ อาการและอาการ
แสดง และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ตามมา
Physical therapy management in obesity disorder,
metabolic syndrome, hepatitis disorder, kidney
disorder, hypertension, immunology disorder,
vestibular system, repetitive strain injury, burn,
psychiatry disorder, cigarette, cancer, breast cancer,
sex education and palliative care etiology, pathology,
sign and symptoms, and following complication

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2(2-0-4)
คาอธิบาย
Administration and Professional Ethics
นโยบายทางด้านสาธารณสุข หลักการและทฤษฎี รายวิชา
ของการบริ ห ารงานเบื้ อ งต้ น การจั ด ตั้ ง และบริ ห าร
หน่ ว ยงานกายภาพบ าบั ด ในองค์ ก รต่ า งๆ ของระบบ
สาธารณสุ ข ทั้ง ในภาครั ฐและภาคเอกชน การบริห าร
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การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงาน รวมถึ ง การจั ด การความรู้
จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการทางาน
การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการประสานงาน
ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พระราชบัญญัติวชิ าชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริการกายภาพบาบัด คาประกาศสิทธิของ
ผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และนโยบายการประกันสุขภาพของ
ประเทศ
Principle and basic theories of setting up and
administration of physical therapy unit in government,
private section, ownership clinic leader quality
improvement including knowledge management
professional ethics, roles, scope of practice, interpersonal
relationship and communication, cooperation, physical
therapy license and related legal issues, the standard of
physical therapy performance, declaration of patient’ s
rights, Thailand national health system and health
insurance policy
381483

2.2.2 วิชาเอกเลือก
381483

3

หน่วยกิต

กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics

จัดการคลินิกกายภาพบาบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงาน รวมถึ ง การจั ด การความรู้
จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการทางาน
การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการประสานงาน
ระหว่ า งบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวชิ าชีพและกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาตรฐานการบริ ก ารกายภาพบ าบั ด ค า
ประกาศสิทธิของผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และนโยบายการ
ประกันสุขภาพของประเทศ
Health policy, principle and basic theories of setting
up and administration of physical therapy unit in
government, private section, ownership clinic leader
quality improvement including knowledge
management professional ethics, roles, scope of
practice, interpersonal relationship and communication,
cooperation, physical therapy license and related legal
issues, the standard of physical therapy performance,
declaration of patient’ s rights, Thailand national health
system and health insurance policy
กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ 2(2-04)
Physical Therapy in Woman Health and
Geriatrics
สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
การตั้ง ครรภ์ รูป แบบการคลอด การจัด การและดู แ ล
ระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะคลอดและหลังคลอด โรคทาง
นรีเวชเกี่ยวข้องกับการรักษาทางกายภาพบาบัด ทฤษฎี
ค วาม ชรา ก ารปั ญ ห าสุ ข ภ าพแ ล ะก ารท ด ส อ บ
สมรรถภาพในผู้สูง อายุ การให้คาแนะนาและการดู แ ล
ทางกายภาพบ าบั ด เพื่ อ ส่ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ ดีใ นสตรีวัย
ต่างๆ และผูส้ ูงอายุ
Woman health across life span, change during
pregnancy, labor patterns, management and care
during pregnancy, labor and post portum,
gynecological disease that related to physical therapy
treatment, the theory of aging, health problem and
physical performance testing in the elderly, instruction
and physical therapy management for promoting good
health in woman in all ages and geriatrics
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3
กิต

ปรับ
หน่วยกิต
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

หน่วย
ย้ายกลุ่ม
วิชา
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381484

381472

สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
การตั้ง ครรภ์ กลไกการคลอด ภาวะหลั ง คลอด อาการ
แทรกซ้อน การจัดการและดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ การ
คลอดและภาวะหลังคลอด โรคทางนรีเวชที่เกี่ยวข้องกับ
การรัก ษาทางกายภาพบาบัด การให้คาแนะนาและการ
ดูแลทางกายภาพบาบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีในสตรีวัย
ต่างๆ และผูส้ ูงอายุ
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
กายภาพบาบัดกับความงาม
3(2-2-5)
381484
Aesthetic Physical Therapy
กายภาพบาบัดเพื่อความงาม การดูแลความงามแบบ
องค์รวม การใช้เครื่องมือเพื่อสุขภาพผิวขั้นพื้นฐาน การ
ออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพและรู ป ร่ า งที่ ดี การพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว พรรณ แนวคิ ด การดู แ ล
สุขภาพและความงามแบบไทย
Aesthetic physical therapy, holistic beauty, basic
equipment for healthy skin, exercise for health and
shape-up, personality development, skin care products,
Thai traditional concept for health and beauty
กายภาพบาบัดชุมชนประยุกต์
3(2-2-5)
381472
Applied Community Physical Therapy
ประชาสั ง คม และองค์ ป ระกอบของประชาสั ง คม
ชุม ชนศึก ษา แนวคิด และกระบวนการชุ มชนยั่ง ยืน การ
วิเคราะห์ และทางานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การส่งเสริม
ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
บทบาทวิทยากรกระบวนการ แนวคิด และการประยุกต์ใช้
ความรู้ท างกายภาพบ าบั ด ในการวิเ คราะห์ปั ญ หา และ
ความต้องการของชุมชน หลักการวางแผน การดาเนินงาน
การติดตาม และประเมินผลโครงการสุขภาพที่มีชุมชนเป็น
ส่วนร่วม
Civil society and its composition, community study,
concept and process of sustainable community,
participatory rural appraisal, active participation for
development, developing of net- working, roles of civil
innovators, concept and application of physical therapy
knowledge for analyzed problems and needs of the
community, principle of health program planning,

กายภาพบาบัดกับความงาม
3(2-2-5) คงเดิม
Aesthetic Physical Therapy
กายภาพบ าบั ด เพื่ อความงาม การดู แ ลความงาม
แบบองค์รวม การใช้เครื่องมือเพื่อสุขภาพผิวขั้นพื้นฐาน
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี การพัฒนา
บุ ค ลิก ภาพ ผลิต ภั ณฑ์ดู แ ลผิวพรรณ แนวคิด การดูแล
สุขภาพและความงามแบบไทย
Aesthetic physical therapy, holistic beauty, basic
equipment for healthy skin, exercise for health and
shape- up, personality development, skin care
products, Thai traditional concept for health and beauty
ปิด
รายวิชา
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implementation, monitoring and evaluation health project
with community participating
381485

กายภาพบาบัดในผู้ป่วยเบาหวาน
3( 2- 2- เปิด
รายวิชา
5)
ใหม่
Physical Therapy in Diabetes Mellitus
สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิ จฉัย สรีรวิทยา
การรักษาทางการแพทย์ การรักษาทางเลือก โภชนาการ
กายวิ ภ าคศาสตร์ และชี ว กลศาสตร์ ข องเท้ า พยาธิ
สรีรวิทยาของปัญหาเท้า การตรวจประเมินเท้า เล็บ หนัง
แข็ง แผล อุปกรณ์ทาแผล รองเท้า กายอุปกรณ์ การให้
ความรู้และการออกกาลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
Cause, sign, symptom, diagnosis, physiology,
medical treatment, alternative medicine, neutrition,
anatomy and biomechanic of foot, pathophysiology
problem of foot, evaluation of foot ,nail, callous, wond,
wound dressing materails, footwear, orthosis,
education and exercise in diabetes millitus patients
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

001111
001103
001172
242101
243101

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
การจัดการการดาเนินชีวติ
หลักเคมี
ชีววิทยา 1

รวม

001112
005171
003134
003136
005173
244104
247111
00xxxx

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวติ และสุขภาพ
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ *
พะเยาศึกษา*
ทักษะชีวติ
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ชีวสถิติ
กลุ่มวิชาพลานามัย

รวม

* ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

001102
001101
003202
243211
244104
365212

17 หน่วยกิต

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

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(2-2-5)
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
ชีวเคมีพนื้ ฐาน
3(2-3-6)
รวม
18 หน่วยกิต

001103

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

247111

ชีวสถิติ

3(2-2-5)

004101
363221
381110
381210

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
บทนาวิชาชีพกายภาพบาบัด
การประเมินความแข็งแรง
กล้ามเนือ้ และช่วงการเคลื่อนไหว
ของข้อต่อ
รวม

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

16 หน่วยกิต
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363202
363203
365212
367200
381200
381210
00xxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
กายวิภาคศาสตร์ 1
กายวิภาคศาสตร์ 2
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
พยาธิวทิ ยาและจุลชีววิทยาพื้นฐาน
การประเมินกาลังกล้ามเนือ้ และ
ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
2(1-3-4)

367200

สรีรวิทยาพืน้ ฐาน

3(2-2-5)

001204
002202

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การดาเนินชีวติ ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
สมรรถภาพทางกายและการนวด
เพื่อการบาบัด
เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
รวม

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

3(x-x-x)

003201
363201
381212
382271
รวม

00xxxx

ภาคการศึกษาปลาย
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของ
มนุษย์
การสร้างเสริมสมรรถนะแบบองค์
รวม
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยความร้อนและความ
เย็น
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

363209
381201
381211
381212
381220
381230

19 หน่วยกิต

4(3-3-8)
1(1-0-2)
3(2-2-5)

363209

1(1-0-2)
19 หน่วยกิต

4(3-3-8)

381211

ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของ
มนุษย์

2(1-2-3)

381220
381230

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยความร้อนและความ
เย็น

2(1-3-4)
2(1-3-4)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
พลเมืองใจอาสา
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย
รวม

3(2-2-5)

2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

002201
341334
381313
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ประสาทกายวิภาคศาสตร์

3(2-2-5)
4(3-3-8)
2(1-3-4)

20 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
21 หน่วยกิต
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381313
381321
381331
381340
381341
381342
381343
381344

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์
การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
การรักษาด้วยไฟฟ้า
การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนือ้ 1
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1
กายภาพบาบัดในระบบทางเดิน
หายใจและไหลเวียนโลหิต 1
กายภาพบาบัดในเด็ก 1

รวม

381301
381345
381346
381347
381348
381350
381370

ภาคการศึกษาปลาย
สรีรวิทยาการออกกาลังกายสาหรับ
กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนือ้ 2
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 2
กายภาพบาบัดในระบบทางเดิน
หายใจและไหลเวียนโลหิต 2
กายภาพบาบัดในเด็ก 2
การปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด
กายภาพบาบัดในชุมชน 1
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
2(1-2-3)
2(1-3-4)

381321

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

381331
381340
381341

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

381342
381343

2(1-3-4)

381344
381350
xxxxxx

19 หน่วยกิต

การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย
2
การรักษาด้วยไฟฟ้า
การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
กายภาพบาบัดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนือ้ 1
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1
กายภาพบาบัดในระบบทางเดิน
หายใจและไหลเวียนโลหิต 1

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

กายภาพบาบัดในเด็ก 1
3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-2)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
22 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
สาหรับกายภาพบาบัด

2(2-0-4)

381301

3(2-2-5)

381345

กายภาพบาบัดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนือ้ 2

3(2-2-5)

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

381346
381347

กายภาพบาบัดในระบบประสาท 2
กายภาพบาบัดในระบบทางเดิน
หายใจและไหลเวียนโลหิต 2

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

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

381348
381351
381370
381360

กายภาพบาบัดในเด็ก 2
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 2
กายภาพบาบัดในชุมชน 1
ระเบียบวิธีวิจัย

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

17 หน่วยกิต

รวม

2(2-0-4)

19 หน่วยกิต
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381351

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคฤดูร้อน
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินกิ 1
Clinical Practice I

รวม

5 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า
360 ชั่วโมง)

5 หน่วยกิต

381352

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคฤดูร้อน
การปฏิบัติทาง
กายภาพบาบัด 3
Practice in Physical Therapy
III

รวม

3(0-35-18)
ฝึกงานไม่
น้อยกว่า
350 ชั่วโมง

3 หน่วยกิต
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381461
381460
381471
381480
381481
381482

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
ภาคนิพนธ์
กายภาพบาบัดในชุมชน 2
กายภาพบาบัดในการกีฬา
กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
การบริหารและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

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

381461
381462
381471
381480
381481
381482
381483

3814xx
xxxxxx
xxxxxx

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

381452

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินกิ 2
Clinical Practice II

รวม

3(x-x-x) 3814xx
3(x-x-x) xxxxxx
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต 381453
(ไม่น้อยกว่า
648 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาทางกายภาพบาบัด
ภาคนิพนธ์
กายภาพบาบัดในชุมชน 2
กายภาพบาบัดในการกีฬา
กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรีและ
ผู้สูงอายุ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติทาง
กายภาพบาบัด 4
Practice in Physical Therapy
IV

รวม

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

17 หน่วยกิต

5(0-35-18)
ฝึกงานไม่
น้อยกว่า
560
ชั่วโมง

5 หน่วยกิต

136

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

137

138

139

ภาคผนวก ง
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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อาจารย์ กภ.พัชรียา อัมพุธ
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